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Frivillige bidrag til bladet?

Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet stort eller lille - kan det ske i Nordea på Lokalbladets konto nr. 9266 - 5902942531 mærket
”frivillig indbetaling”.
Ved henvendelse til redaktionen kan I også få
tilsendt et indbetalingskort.
På forhånd TAK!
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Gade

spejlet

Tillykke med dagen
Mette & Bjørn Lundgaard, Haugevej 16, havde kobberbryllup
den 18. februar
Hanne & Gert Jensen, Trekronervej 29, havde sølvbryllup den 11. marts
Hans Nielsen, Revl Mosevej 2, blev 60 år den 14. marts
Marie Thøgersen, Mausing Skolevej 14, bliver 70 år den 11. april
Børge Madsen, Hønholtvej 10, bliver 85 år den 30. april
Karen & Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8, har guldbryllup
den 16. maj
Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30, bliver 60 år den 15. juni

Økonomi

I dette nummer af Lokalbladet er
der indlagt et indbetalingskort, og vi
håber, at mange vil benytte det til at
indbetale et frivilligt beløb til sikring
af Lokalbladets fortsatte drift. Alle
beløb modtages med TAK - hvad enten det er stort eller lille.
Der er ikke meget forandring i regnskabet i forhold til sidste år. Dog har
der været en tilbagegang i frivillige
indbetalinger både fra private og fra
foreninger, og så er der ikke så meget
til overs til uforudsete udgifter, men
vi er meget taknemmelige for alle
de bidrag og indbetalinger, vi trods
alt har fået!
Beløb kan indbetales gennem net- Coronavirus
bank til Lokalbladets kontonr. Siden Lokalbladets deadline den 25. februar er der sket store ændringer i
9266-5902942531 enten mærket ”fri- Danmark på grund af Coronavirussen. Her midt i marts, hvor bladet er klar
villig” med navn eller anonym.
til at gå i trykken, er alle arrangementer aflyst eller udsat på ubestemt tid. Det
er derfor umuligt at vide, om de arrangementer, der er nævnt i Lokalbladet,
Der kan også betales ved at smide en bliver gennemført. Vi beder vores læsere om selv at holde øje med eventuelle
kuvert med kontanter i postkassen aflysninger.
hos en fra redaktionen.
Med venlig hilsen
Redaktionen
På forhånd tak
Redaktionen

Tøndborgvej under vand
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edaG

teljeps

Rosenvænget 7
I februar flyttede Linda og Jakob ind i
huset på Rosenvænget 7 i Pederstrup
sammen med sønnen Ras.
Linda, 42 år, er flexjobber i en pølsevogn i Ry. Jakob, 45 år, er smed i
Silkeborg. Ras, 9 år, går på Vinderslev
Skole og er ivrig hånd- og fodboldspiller i Kjellerup. Familien er tilflytter fra Salten Skov og synes, Pederstrup er en dejlig “stor” by.

Velkommen til!
Solsikkevej 23
På Solsikkevej 23 har Elsebeth og
Jens Erling Overgård et hus, som de
har lejet ud til Gitte Juul og Jamie
Würtz.
Gitte er 54 år og arbejder ved Favrskov Kommune. Jamie er snart 54 år.
Han arbejder med unge mennesker
med autisme.
Jamie har før boet i Frederiksdal,
men er flyttet sammen med Gitte,
og de vil i første omgang leje et hus
sammen. De synes godt om Vinderslev, da der er en flot natur og ikke
langt til storbyerne, og da Jamie træner hunde, passer naturen ham godt.
Samtidig med at han træner hunde,
går han meget op i at bage, bl.a. til
bryllupsdage og lign.
De har begge voksne drenge på henholdvis 23 og 21 år.

Solsikkevej 15A og 15B har fået nye beboere
I 15A bor Tobias Parbst, som er en ung mand på 18 år. Han arbejder på Bøgild Maskinstation og har boet hjemme på Thorningvej i Kjellerup, men da
han kunne få denne lejlighed i Vinderslev, valgte han at flytte hjemmefra.
I 15B bor Lisbet Arvison, som kommer fra Viborg. Lisbeth har en lille hund,
der hedder Pixi.
Vi siger velkommen til byen til
dem begge!
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Tøndborgvej 56
Britta og Kristian Lunn flyttede til
Tøndborgvej 56 i december 2019.
De kommer fra Sverige, hvor de har
boet i 10 år. Oprindeligt er de fra
Odsherred på Sjælland.
De har 3 voksne børn og 3 børnebørn, som er glade for, at de er vendt
hjem til Danmark. De har været plejefamilie for både danske og svenske
børn, som nu er voksne, og som de
stadig har tæt kontakt med.
Britta er uddannet frisør og har haft
salon, men har de seneste år arbejdet i ældreplejen. Hun tager SOSUuddannelsen til sommer og arbejder
nu lokalt.
Kristian er uddannet i og har tidligere
arbejdet i autobrancen, men han har
haft mange forskellige håndværksmæssige jobs. Han er også uddannet
bademester og arbejder nu som teknisk assistent, aerobic-instruktør og
gusmester i Viborg Svømmehal og
Vestbadet
De er begge meget aktive, kreative og
sociale. De går begge op i cykelsport.
Britta elsker at strikke og lave pileflet
mm., og de har planer om selvhushold med grøntsager og høns og
hvem ved - måske et par grise.

Plumdal tanker –
om kriller

se, hvordan jorden bliver i år. Gødet
er den i hvert fald, og så roder de i
snegleæg og ukrudt, så det forhåbentligt får hårde tider netop der, hvor det
kun gavner i en hønsemave. Det er
spændende og giver masser af kriller;-)

Den der slags kriller, der melder sig,
når lyset er vendt og der udsigt til en
ny køkkenhavesæson. Kriller, når det
bobler af noget, man glæder sig til.
Kriller, når man skal starte på noget
nyt og giver sig i kast med opgaven, Grislinger
noget man gerne vil og derfor afprøver. Den boblende kriller, der opstår,
når det lykkes, måske efter lang tids
øvelse eller lang tids tanke, endelig at
få krammet på en strikket strømpe,
fliselægning og et mobilt hønsehus.
Kriller er sådan en lidt udefinerbar
blanding af begejstring, lidt bange,
lidt nervøs og forventning. Kriller
gør en årvågen og koncentreret. Kriller er en følelse af glæde. En taknemmelighed i hele kroppen.

Mobilt hønsehus
De mange kyllinger fra sidste år er
blevet til smukke høner og et par haner i fryseren. Bl.a. efter inspiration
af min tysklandstur gav jeg mig i kast
med at bygge et lille mobilt hønsehus,
så 9 høner og 1 hane er nu flyttet ind
i køkkenhaven. Det er spændende at

når Mutter skubber dem sammen i en
klup for at kunne lægge sig. Og de er
så livsglade i leg, leg og leg. De skubber hinanden på trynen for at sige:
”Jeg vil lege med dig” eller flytter
rundt på strøelsen. Er det koldt, er de
helt væk under dynen af hø og halm
derinde. Vi elsker det. Vi får dem
nu, inden det trækker i køkkenhaven
og andre forårssysler. De bliver sååå
tamme med tid, tid til at være.
Sætte sine frø

Jeg har sagt det før: Vi kan kun høste,
hvis vi vover at sætte nogle frø, både
i jord og alle andre steder. Den kriller, der får alting til at starte på ny.
Her sår vi frøene, først i små potter,
og det starter med chili og porre, som
har brug for længst tid til at udvikle
sig. Selleri er en sart dame og plantes her i starten af marts, men kun
under de helt rigtige forhold! Vi sår
løbende hen over de kommende måneder. Fælles for dem alle er, at de
kræver opmærksomhed, kriller, god
jord, livskraft, sol, vand og omsorg.
Vi sætter starten til nye blomster og
høst. Vi gør klar i vindueskarme og
i drivhus. Vi vender jorden der, hvor
den trænger. Og sindet springer stille
og roligt ud af sin vinterdvale.

”Det regnede, og det regnede, og det
regnede. Grislingen sagde til sig selv,
at aldrig i dens lange liv, og det var
frygtelig langt – den var tre, eller var
det fire år gammel? – havde den set
så megen regn.” Så er der små grise
Med ønsket om at også dine frø vil
på Plumdal igen, og heldigvis er regn
spire og gro!
ikke rigtig en hindring for en gris med
Forårsfornemmelser
mor og hus. De små ligger lunt og
Maj-Lie
godt i Mutters rede i huset og vover
sig ud, når de synes, at verden i huset
er blevet for lille. Små skridt med små
fodspor ud og mærke jord på trynen.
Det er lige smukt hver gang og giver
kriller hver gang. Hvordan vil de klare
det? De bliver heldigvis hurtigt livskraftige og kloge nok til at flytte sig,
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Karen Christensen - nu på vej mod New York
Vi var en blandet flok unge mennesker med forskellige forudsætninger
for at have fået en plads på skibet,
og jeg var heldigvis ikke ene om at
være ny og uerfaren med vores nye
hverdag i dette miljø. Udover at være
en broget flok kommende sømænd,
var vi også sammensat af forskellige
Samtidig med at mine klassekamme- nationaliteter. DANMARK er en inrater overvejede at gå direkte videre ternational uddannelse; herved unpå universitet, lå der ingen tvivl i mig. derforstået at al undervisning foregår
Jeg havde brug for at komme ud af på engelsk.
det traditionelle skolesystem og kaste mig ud, ja, nogle vil sågar sige: Efter (endelig) at have vinket farvel
kaste mig ud på dybt vand. Der var til min gamle gymnasie-hverdag beflere forskellige ideer oppe at vende, fandt jeg mig nu i en komplet anog den ene af disse var Skoleskibet derledes verden. Alt, som vi blev
DANMARK. Min ansøgning blev introduceret for, var absolut nyt og
derfor sendt afsted. Jeg blev kaldt til udfordrende for mig. Jeg er fristet til
en obligatorisk samtale og blev opta- at sige, at gymnasiet og skoleskibet
get som elev. Uden den mindste form for mig var hinandens modsætninger.
for maritim erfaring (på nær en enkelt Selve opbygningen af hverdagene
tur/retur færgeoverfart til Bornholm) var forskellige. Alene det at man hver
påmønstrede jeg DANMARK som nat har en nattevagt, som enten er 2
elev nr. 14. d. 31. januar 2018 sam- eller 4 timer lang, og hele mentalitemen med 79 andre unge mennesker. ten og forventningerne hos os afveg
Skruer vi tiden tilbage til 2017, sad jeg
som så mange andre som 3. års elev
på gymnasiet. Allerede med 156 dage
til min sidste skoledag var jeg påbegyndt nedtællingen, hvilket var et af
mange signaler på, at jeg mildest talt
var blevet godt og grundig skoletræt.
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også fra min tidligere normalitet. På
mange måder var tiden som elev på
DANMARK sandsynligvis noget af
det hårdeste og mest udfordrende,
jeg har prøvet, men samtidig en hel
unik tid spækket med fremragende
oplevelser. Listen er lang, men for at
fremhæve nogle af oplevelserne er
det værd at nævne hele det maritime
univers (dog med undtagelse af gentagende møder med søsygen), at gå til
vejrs i 40 meters højde i alt slags vejr
uanset dag eller nat uden sikkerhed
(dog på nær tiltroen til at dine arme
og hænder altid vil holde dig fast
til riggen på skibet), at opleve hvor
langt man kan presse sig selv, og hvor
endnu længere man kan nå, når man
arbejder sammen med andre. Sidst,
men ikke mindst at sove i sin hængekøje og blive vugget i søvn af skibets
bevægelser.

Skoleskibet DANMARK
Da jeg sendte min ansøgning afsted,
var det ikke med planen om at fortsætte med sejladsen. Det var rent og
skært for at prøve noget nyt, men
nu sidder jeg 2 år senere på det norske sejlskib Sørlandet i Caribien og
har fået en fast hyre som matros.
Igennem 10 måneder af året fungerer Sørlandet som en international
highschool for 60 elever. Det specielle ved denne skole er, udover at
al undervisning foregår ombord på
et næsten 100 år gammelt sejlskib, at
vi sejler rundt i hele verden og besøger mange forskellige kulturer. Som
nævnt befinder vi os akkurat nu i Caribien, men siden august har vi f.eks.
også været i Norge, Italien, Marokko
og Brasilien.
Det, jeg personligt finder allermest
interessant, er, når den sidste trosse
er kastet af fra kajen, og skibet stævner ud. Da bliver vi koblet fra den
verden, vi ellers omgiver os med, og
ens fokus bliver helt og aldeles lagt
på skibet og samfundet, vi opbygger
ombord. Alt, hvad der hedder kommunikation til omverdenen bliver
afbrudt, da alt signal forsvinder. Så

selvom min computer på nuværende
tidspunkt skriver 09-02-2020 kl.12:43,
ved jeg snart ikke, om jeg skal tro på
det, for herude har vi hverken datoer,
ugedage eller klokkeslæt. Alt afhænger af, hvor mange slag, der bliver
slået på skibsklokken. Når lyden af
4 dobbeltslag bliver lagt an, starter
min vagt; og når det selv samme antal
gentager sig 4 timer senere, ved jeg, at
min vagt er slut. Det kan lyde absurd
og meget stringent, hvilket det til en
vis grad også kan være, men når man
er i det, så er der ingen udvej, og derfor kan man lige så godt give sig selv
100 procent.
Som matros er mit hovedansvar at
håndtere og guide mine elever i sejlhåndtering samt at vedligeholde skibet. Vi er i alt tre matroser ombord.
Derfor kører vi et trevagts-system,
hvor mindst en af os sammen med
en styrmand og en håndfuld elever altid er vågen. På nuværende tidspunkt
går jeg vagten 4-8, hvilket vil sige, at
jeg er ansvarlig for sejlvagten fra 0408 og fra 16-18. Derudover har jeg
også minimum 2 timers vedligehold
i løbet af dagen, og sådan ser min

hverdag ud 7 dage om ugen i de 6-7
uger, jeg er ombord ad gangen. Jeg er
så privilegeret, at min rotationsplan
er 1:1 – så 6 uger ombord er lig med
6 ugers afspadsering.
Selvom mit hovedansvar ligger i sejlsætningen, så er spændvidden i mine
arbejdsopgaver store. I det ene minut
kan jeg sidde højest oppe i masten for
at sy et sejl, det næste kan jeg stå nede
i ballasten for at undervise elever i at
splejse wire. Alle opgaver må vi håndtere selv, og vi har derfor også andre
ansvarsområder. Jeg er f.eks. røgdykker, hvis uheldet er ude, og der opstår
en brand ombord. Imens fungerer en
af vores styrmænd også som læge, når
der er brug for det. Mange dage sker
det også, at vi står over for uventede
opgaver. Løsningerne er somme tider
geniale, andre gange meget kreative.
Da vind og vejr er altafgørende for
vores færden, er ingen dage ens. Den
ene dag kan vi lægge os på agterdækket i den bagende sol med en bog i
hånden. Den næste dag må vi opgive
at komme sovsen på vores kartofler
og se sig til takke med, at den er endt
7

i ens skød i stedet for. Og når det går
rigtig godt, så opgiver man helt at gå
på dørken (gulvet), da det er lettere
bare at gøre det på væggene og dørene. Alle de individuelle historier fra
livet til søs er lange, men hvis du møder en tidligere sømand, kan du med
sikkerhed vide, at hans/hendes historier hverken er kedelige eller sammenlignelige med andres.

(lønnen er mere af symbolsk betydning), men vi gør det alle sammen,
fordi vi er yderst dedikerede og har
en forkærlighed for vores arbejde.

Et ofte stillet spørgsmål jeg støder
på er, om jeg vil gøre dette til min levevej. Hertil svarer jeg altid, at ”det
ved jeg ikke”. Men hvad jeg ved er, at
dette er en fantastisk måde at leve mit
ungdomsliv på. Jeg har alle tiders muSå snart det lykkedes mig at få sat fo- lighed for at rejse rundt i hele verden,
den indenfor i sejlermiljøet, gik det
hurtigt. Vi kender alle sammen andre,
som sejler på andre skibe, og af den
grund lykkedes det mig at sejle på 7
forskellige skibe, inden et år var gået
– DANMARK, Sørlandet, Statsraad
Skoleskibet DANMARK
Lehmkuhl, LOA, Lilla Dan, Christian
møde nye mennesker fra vidt forskelRadich og Activ (et skib, som nogle
lige kulturer og fylde min rygsæk med
af jer måske kender til, fordi det var
uforglemmelige og absurde oplevelkulissen for TV2 serien ”Håbet”).
ser, som for nogle kan være svære at
begribe.
Efter at have hoppet fra skib til skib
Karen Christensen,
er det også blevet bekræftet for mig,
nu
på
vej mod New York
at ingen af os gør dette pga. pengene
Karen til venstre, menuen er atter fisk

“Vi går på væggene og dørene”
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Sørlandet deltog i Tall Ship Race 2019. På vej ned igennem Skagerrak, Karen er nr 2 fra højre side

Også tid til spas og gymnastik
9
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
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På opfordring fra en læser bringer vi alle navne i 1.-3. klasse i Mausing Skole forår 1963
Forreste række fra venstre:
Karen Leth Jørgensen, Ingermarie Lyngholm Sørensen, Hanne Hansen, Inge Rasmussen, Eva Bjørn,
Gudrun Eriksen, Ingermarie Johansen, Eva Mogensen, Vera Märcher
2. række fra venstre:
Lars Mølgård, Jette Isager Nielsen, Karen Mølgård, Bente Smedegård Nielsen, Rita Demuth, Bente Madsen,
Lis Madsen, Kirsten Dahl, Jytte Møller, Knud Benner Larsen
Bagerste række fra venstre:
Hans Henrik Christensen, Ole Nielsen, Rud Kristensen, Peder Nørskov, Jørgen Jensen, Knud Isager, Arne Krægpøth,
Henning Kristensen, Jens Jørgen Christensen, Ivan Brink, Lars Andersen, lærer Jenny Overgaard

Foreningsmøder
Den 5. marts var foreningerne igen
samlet til møde på skolen, og her er
et lille referat af, hvad der bl.a. blev
drøftet blandt de 15 deltagere:

Fælleskalenderen

er blevet taget godt imod, og flere
foreninger er i gang med at bruge
den. Kalenderen kan ses på Lokalbladets hjemmeside.

Digital foreningsfolder

vil derfor undersøge, om byen, evt. i
skikkelse af Borgerforeningen, kan få
lov at overtage ”torvet” og indrette
det med beplantning, bænke, osv.
Dette for at undgå opmagasinering
af køretøjer, som det sker på FoderVIFs sommerfesttelt
stoffen
og hjørnet af Haurbakvej og
Da VIF kun skal bruge teltet torsdagfredag-lørdag i uge 24, er der plads til Vinderslevvej.
andre arrangementer. Derfor byder
Windir Spejderne på bålmad tirsdag, Næste møde er aftalt til torsdag den
og onsdag arrangerer Borgerforenin- 4. juni kl. 19 i Spejderhuset, og hvis
vores læsere har ideer til, hvad man
gen fællessangsaften.
kunne drøfte på et foreningsmøde, er
de velkommen til at sende noget til
Vinderslev Invest
vedtog på generalforsamlingen at sæl- lokalblad@hotmail.com.

eningen oplyser formål og bestyrelsesmedlemmer, og så sørger Karsten
Horup for, at disse oplysninger bliver
tilgængelige på Lokalbladet.net.

Karsten Horup præsenterede et oplæg til en ”foreningsfolder” på Lokalbladets hjemmeside. Hver forening
får tilsendt et spørgeskema, hvor for- ge den gamle brugs snarest muligt. Vi
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Byparken

Generalforsamling

I starten af februar havde vi vores generalforsamling. Vi var en pæn flok,
der mødtes på skolen og fik smørrebrød og efterfølgende kaffe.
Jytte Hartvigsen Døssing havde valgt
at forlade bestyrelsen. Jytte fik en afskedsgave og tak for sin store indsats
og altid gode humør.
Anders Hald blev valgt til bestyrelsen
og har deltaget i bestyrelsens arbejde
i de seneste par måneder.
Jeg ville ellers stoppe, fordi jeg er flyttet til Kjellerup, men jeg valgte at lade
mig genvælge.
Lis Lund blev også genvalgt.
Bent Kragh, min mand, blev også
valgt ind i bestyrelsen. Han har hidtil været vores kasserer uden at være
med i bestyrelsen. Det glæder mig, at
han også fremover vil tage del i Borgerforeningens arbejde.
Vi konstituerede os som følger:
Formand: Anders Hald
Næstformand: Erna Petersen
Kasserer: Bent Kragh
Sekretær: Lis Lund
Menigt medlem: Lotte Kragh

Vi har haft vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og
snakkede en del om ”Byparken”. Der
planlægges nogle arbejdsdage i 2020,
hvor hytten skal vedligeholdes og taget skiftes. Der er også nogle legeredskaber, der skal udskiftes. Tunnelgyngen gik i stykker og er afmonteret, så
ingen kommer til skade med den. Vi
håber på at få lavet en arbejdsgruppe,
hvor også folk uden for bestyrelsen
vil være med til at tage et ansvar med
planlægning og udførelse af arbejdet
i Byparken. Der skal muligvis søges
hos nogle fonde for at få råd til nybyggeri i Byparken.

Planer for 2020

Lørdag den 18. april
Arbejdsdag i Byparken
Tirsdag den 23. juni
Skt. Hans Aften
Søndag den 13. september
Besøg Plumdal
Derudover arbejder vi bl.a. med et
virksomhedsbesøg i efteråret og måske et arrangement i forbindelse med
VIFs sommerfest. Vi overvejer også
en form for fest – vi har nemlig 75
års jubilæum i år.

Sidder der ellers nogen med ideer eller lyst til at hjælpe med enkelte opgaver, så hold jer ikke tilbage!
Vi har allerede tre personer, der vil
hjælpe med at sælge medlemskort
(Flemming Grønkjær, Lene og Kristian Rasmussen). Vi er så glade for
det!
Vi håber, at vi snart får styr på årets
program og kan komme ud og sælge
medlemskort, som fortsætter med at
koste 50 kr. for en husstand og 25 kr.
for et enkelt medlem.
Jeg vil slutte med at takke for opbakning og deltagelse i vores arrangementer i 2019. De er lykkedes, fordi
vi har et godt samarbejde i vores bestyrelse og god opbakning og hjælp
hjemmefra – tak til alle!
Vi ser frem til nogle gode stunder i
2020 og håber, at rigtigt mange vil
være med. Det er noget af det, som
vi er gode til her i Danmark – sådan
noget med at samles i foreninger, og
det tænker jeg, at vi skal blive ved
med. Især en dag som denne, hvor
landet er ramt af Coronavirus, og vi
helst skal blive for os selv alle sammen. Så glæder jeg mig helt vildt til at
komme i gang igen.

Vi kunne tænke os at vise filmklip fra
dilettantforestillinger og revyer gennem tiden, men der ligger et stort ar- Stå sammen og hold afstand – pas
bejde med at kigge filmene igennem. godt på hinanden!
Lotte Kragh
Måske er der nogen blandt bladets
læsere, der vil give en hånd med det?

Arkivfotos fra 2 af Borgerforeningens arrangementer i 2019
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Mausing Forsamlingshus
Siden sidst har vi holdt fastelavnsfest.
Der var fuld knald på kostumer og
slåen katten af tønden, men der var
desvære ikke mange, der havde tid
denne dag. Håber på mange flere næste år! Så vil vi prøve at få sedler op
forskellige steder, hvor både børn og
forældre kommer.

Er vi helt gal på den, når vi tror, at
der sidder en fortabt mand eller kvinde derude et sted og gerne vil i bestyrelsen??? I kan bare komme! Så kan vi
få os en snak om, hvad vi laver.

Man kan jo også drømme om, at den
gamle formand ikke kan undvære os
og kommer tilbage, men du skal have
Bedste udklædning gik til Caroline. tak for den tid, du var her.
Stor konge blev Johanne, og stor Tak Kasper!!
dronning blev Merle.
Lille konge blev Freya, og lille dron- Det går rigtig godt med lotterispil.
Det er rart, at så mange vil komme
ning blev Maia.
ned til os.
Vi har også haft generalforsamling,
Venlig hilsen
og vores formand ville ud af bestybestyrelsen
relsen, så den nye formand blev John
Iversen.

Vi har fællesspisning
torsdag d. 23. april kl. 17.30
Af flere årsager er det en torsdag,
men tilmelding er det samme.
Det er jo til Lone på 22 47 93 41

Lotterispil søndage
April 		
Maj 		
Juni		
Juli 		

d. 19.
d. 3. og d. 17.
d. 7. og d. 21.
d. 5.

OBS - OBS - OBS

Leje af forsamlingshuset
bestilles fremover hos
Lone Knudsen, tlf. 22 47 93 41

Bladets rose

Hvem burde have haft en Rose??
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Vinderslev Idrætsforening
Fodboldspillet udendørs har ligget
stille et par måneder nu, og græsset
har været ubetrådt, men derfor har
VIF ikke været i hi. Der er blevet
spillet indendørs fodbold både i Vinderslev gymnastiksal og KjellerupHallen. Gymnastiksalen i Vinderslev
har også været brugt til badminton og
vores mandagsdamer til gymnastik.

Til bestyrelsen blev der valgt 3 nye
ind: Pernille Clausen, Ellen Knudsgård og Anne Nørskov. Derudover
sidder Steffen Thomsen, Tobias
Bundgaard og Michael Døssing fortsat i bestyrelsen. Ud trådte Nicolai
Brønd og Helle Sehested.
Tak for indsatsen til dem!
Den 22. februar afholdt klubben sin
opstart for seniorafdelingen. Her var
de forskellige afdelinger repræsenteret, og der blev spillet på nogle blandede hold, inden den stod på varm
suppe og hygge i klubhuset.

Det nye år betyder også, at vi har afholdt vores årlige generalforsamling.
Godt 20 personer var mødt op, og
her kunne de blandt andet høre formandens beretning om vores sportsligt gode 2019. Hele beretningen kan
Turneringerne for de forskellige selæses på klubbens Facebookside.
Det blev fremlagt, at klubben kom ud niorhold starter op til april.
af 2019 med et lille økonomisk overskud.

Ungdommen starter op tirsdag den
14. april.
Dertil skal nævnes, at VIF igen i år
afholder sommerfest. Dette foregår
i uge 24, hvor der er noget på programmet hele ugen.
Sommerfesten ser vi jo som byfest
for Lokalbladets område og prøver
med forskellige tiltag at gøre det til
noget for alle, og vi håber dermed
på opbakning fra hele området, så vi
fortsat kan blive ved med at arrangere dette.
Michael H. Døssing

Vinderslev Forsamlingshus
Den 25. februar fik Lokalbladet ordrer med kort varsel, men det er
desværre ikke en situation, vi selv er
dette indlæg:
herre over, så vi håber på jeres forVi har besluttet at opsige vores for- ståelse!
pagtning af Vinderslev ForsamlingsVi takker for den store opbakning, vi
hus den 15. juni 2020.
har haft de sidste par år og håber, at
Vi har været super glade for det, men alle vores kunder finder en god løsning.
stopper af familiemæssige grunde.
Med venlig hilsen
Vi har ingen planer endnu - vi må se
Lene & Christian
hvad tiden bringer.
Tak for opbakningen til alle!
Med venlig hilsen
Lene og Christian
2 uger senere kom denne besked
på Facebook:
Hej Allesammen
Vi lukker butikken og åbner ikke igen!
Pga. Coronaen har vi mistet utroligt
mange ordrer og kan ikke fortsætte.
De fleste kunder er blevet kontaktet.
Vi er utroligt kede af at måtte aflyse

Den 16. marts var der et trist udsalg
i Vinderslev Forsamlingshus. Der var
mange varer, som forsamlingshuset
ikke ville få brug for, og derfor kunne
folk komme og købe restlager til billige penge.
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Sejltur på Götakanalen
Vores ferie i 2019 var en sejltur på Derefter til Forsvik, kanalens højeGötakanalen – 14 dage i lejet motor- ste punkt, og vi skulle selv betjene
båd sammen med Jette og Henning. slusen. Derefter sejlede vi igennem
Viken og videre ind i smalle kanaler.
Vi startede i Sjötorp (ligger ved Vä- Der var rigtigt smukt, og vi lagde til
nern), en hyggelig lille by, hvor næ- ved brinken og spiste frokost. Så rinsten alt desværre var lukket ned for ger telefonen – ”Har I det godt”, er
sæsonen. Der var dog en lille køb- der en der spørger. ”Ja da”, siger vi –
mand (der havde en rigtig god regne- ”Hvor langt er I? Vi blev bekymrede
maskine), så vi kunne få handlet ind for jer” – ”Vi er der lige om lidt”,
til vores morgenmad næste dag. Og vi svarer vi – uden at vide, om det er
var så heldige at ”hjælpe” restauran- rigtigt, men det var det. Lige rundt i
ten af med de sidste rester – 50% på det næste sving var slusen, og vores
hele regningen – så vi spiste aftens- slusehjælper stod klar til at hjælpe.
mad i det skønneste solskin og 26 gr.
Derefter sejlede vi til Karlsborg – en
Søndag sejlede vi fra Sjötorp – i regn rigtig fin gammel by med en fæstning.
og torden. Vi skulle starte med 3 slu- Der blev vi nogle dage, da vejret drilser og en bro og var meget spændte, lede, og vi ikke syntes, det ville være
for vi havde ikke prøvet det før, men sjovt at sejle rundt i Vättern i blæst
det gik godt. Der var en ung pige med og regn.
hele vejen til at hjælpe med sluser og Vi besøgte fæstningsmuseet og fik set
broer. Hun kørte i bil fra sted til sted lidt af byen. Fæstningen bliver brugt
og stod klar, når vi kom frem. Første af militæret, og de havde gang i en
overnatning blev Toreboda.
stor øvelse med
både og helikopNæste dags sejlads var der igen man- tere.
ge sluser og broer. Vi lagde til ved
Tåtorp for at komme på toilet. Det Da vejret blev
var et rødt skur med ”stereo” das. nogenlunde til at
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krydse Vättern, sejlede vi til Vadstena.
Vi havde aftale med udlejeren, at han
ville komme forbi og fikse lidt småskavanker på båden. I Vadstena var vi
så heldige at finde plads helt inde ved
slottet. Da han ikke kunne fikse båden med det samme men først næste
dag, spurgte vi, om der var bus eller
tog til Jönköbing – så kunne vi bruge
dagen der. Han foreslog, vi kunne få
vores bil (som vi havde ”opmagasineret” hos udlejer). Det var så skønt.
Vi kørte rundt og så nogle af de byer,
som vi skulle have sejlet til.
Vi var bl.a. i Gränna – en lille helt
fantastisk smuk gammel by – kendt
for sine polkagrise (rød- og hvidstribede bolcher), Jönköbing, Borghamn,
Ljungsbro, hvor vi var på shoppetur
hos Cloetta (chokolade og masser af
slik) Uhmmm!
I Vadstena havde politiet konkurrence for politihunde fra hele landet. Det
var fantastisk at se hundene arbejde.

Da båden var blevet repareret, sejlede vi videre til Motala. Der skulle vi
vente på en anden båd, vi skulle følges med de sidste 3 dage. Fra Motala
begynder man at sejle ned igen. I Borenshult var der 4 sluser i træk, og fra
Lungsbro var vi pludselig 3 både, der
skulle følges, så i sluserne skulle man
passe ekstra på.
I Berg var der 11 sluser, og det blæste
helt vildt, så det var svært at holde båden ind til kanten.
Vi kom til Söderköbing, hvor vores
rejse sluttede. Vi har været igennem
34 sluser og 22 broer, nogle gik op og
andre rullede til siden. Vi har set en
skøn natur, adskillige kirker og museer, slotte og gamle borge, glasværker
og en masse små hyggelige byer.
Vores næstsidste dag ”besteg” vi Ramunderberget – op ad 378 trin og så
byen fra oven – det var så smukt.
Vi har haft en fantastisk ferie, og det
kan anbefales at prøve – husk du skal
have erfaring i at sejle.
Jette & Henning
Nina & Karl
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Hauge U & GF
TENNIS I HAUGE
Kom og prøv tennis i Hauge!
Tirsdag den 28. april kl. 18.30
er alle velkommen til at komme og prøve tennisbanen i Hauge.
Der bliver lidt fælles træning og spil,
og bagefter er der hygge i klubhuset.
Alle kan være med den aften. Vi har både ketcher og bolde.
Du behøver ikke have en makker.
I sæsonen er der en doubleturnering.
Her spiller man mod og med forskellige hver gang.
Der bliver lavet en plan for hele sæsonen.
For yderligere information, kontakt Lis Bjørn, tlf. 50 78 37 01

Hauge Forsamlingshus
Året 2019
Forsamlingshuset er blevet malet. Hele huset er nu blevet
gråt. Bestyrelsen og nogle friske Haugeboere deltog i arbejdet. Tak for indsatsen!

Fællesspisning i 2020
Torsdag den 14. maj kl. 19
Torsdag den 10. september kl. 19
Torsdag den 19. november kl. 19

Vi har afholdt 3 fællesspisninger og Sct. Hans ved søen.
Alle arrangementerne har haft god tilslutning.

Sct. Hans den 23. juni kl. 20 ved søen.
Fornyelse af medlemsskab: 200 kr. indbetales på
2380-0306281178 (husk navn!)
Kate Kristensen
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. maj
BORGERFORENINGEN

HAUGE U & GF

Lørdag den 18. april
Arbejdsdag i Byparken

Tirsdag den 28. april kl. 18.30
Prøv tennisbanen i Hauge

Tirsdag den 23. juni
Skt. Hans

Hauges Friske Travere
mødes hver onsdag kl. 19 her:
Den 1. april ved Thorning Hallen
Den 8. april ved Stendalgård
Den 15. april ved Stendalgård
Den 22. april ved Vium-Hvam Kultur &
Multihus
Den 29. april ved Vinderslevholm
Den 6. maj ved Viborg Vandrerhjem
Den 13. maj ved Stenholt Skov
Den 20. maj ved Alhuset, Kjellerup
Den 27. maj ved kirken i Kragelund
Den 3. juni ved Silkeborg Bad
Den 10. juni ved Golf Hotellet, Viborg
Den 17. juni ved Aqua, Silkeborg
Den 24. juni ved Herberget,
Hald Hovedgård

Søndag den 13. september
Besøg på Plumdal

DIVERSE
Torsdag den 4. juni kl. 19-21
Foreningsmøde i Spejderhuset
Søndag den 20. september
Åbent landbrug på Fruerlundgård
Tirsdag den 29. september
Lokalrådet holder borgermøde om
kommuneplanen

GRATHE
SOGNEMENIGHED
Langfredag den 10. april kl. 19
Stillegudstjeneste
Tirsdag den 28. april kl. 19
Børnekorets forårskoncert
Tirsdag den 12. maj kl. 19
Orienteringsmøde i Beboerhuset i Gråmose om valg til menighedsrådet
Tirsdag den 26. maj kl. 19
Syng i den blå - sange af Jeppe Aakjær

HAUGE
FORSAMLINGSHUS
Torsdag den 14. maj kl. 19
Fællesspisning
Tirsdag den 23. juni kl. 20
Skt. Hans ved søen
Torsdag den 10. september kl. 19
Fællesspisning
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Ture på 10-15 km søndage kl. 10:
Den 26. april ved Alhuset, Kjellerup
Den 17. maj i Viborg.
Mødested oplyses senere
Den 14. juni i Silkeborg
Mødested oplyses senere

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
Torsdag den 2. april kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41
Tirsdag den 14. april kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Eriksen, Tøndborgvej 43. Emne ?
Tirsdag den 21. april kl. 19.30 i MH
1. møde v/pens. Missionær Hans Jørgen
Hedegaard.
Del 1 Hebr. 1,3: ”Jesus i himlen og i dag
Del 2 Åb.20, 11-15: ”Livets bog og den
endelige dom”

Tirsdag den 28. april kl. 19.30 i MH
2. møde v/H.J. Hedegaard.
Emne Åb.21, 1-8: ”En ny himmel og en
ny jord”
Tirsdag den 5. maj kl. 19.30 i MH
Møde v/Missionær Heri Elttør, Aulum
Tirsdag den 12. maj kl. 19.30
i Sognehuset
Emne: Menighedsrådsvalg til september
Torsdag den 14. maj kl. 14.30
Møde hos Tove & Johannes Lauritsen,
Tulipanvej 7.
Emne: Søndagens tekst v/Finn Najbjerg
Tirsdag den 19. maj kl. 19.30 i MH
Møde v/Missionær Egil Kildeholm
Jensen, Rønde
Tirsdag den 26. maj kl. 18 ved MH
Udflugt til Gl. Ry Vandmølle. Vises
rundt med guide.
Tilmelding senest 19. maj til Jens Benner Larsen, tlf. 4094 0733.
Pris ca. 60 kr.
Tirsdag den 2. juni kl. 19.30 i MH
Møde/sangaften v/koret/orkester
SHINEON, Holstebro
Torsdag den 4. juni kl. 19.30
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits
Christensen, Anemonevej 6
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 i MH
Møde v/Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing
Tirsdag den 16. juni kl. 19.30 i MH
Møde v/Sv. E. Petersen, Ringkøbing
Emne: ”Hjemkomst” Luk.15, 11-32
Torsdag den 25. juni kl. 19.30
Midsommerfest på Mausing Sportsplads
v/Finn Najbjerg

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 14-16
Lotterispil
Onsdag den 27. maj kl. 14
Brugerrådets generalforsamling
Fredag den 19. juni kl. 18
Fejring af Skt. Hans
Lørdag den 28. november kl. 14
Julemarked

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
Søndag den 19. april kl. 19
Lotterispil
Torsdag den 23. april kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding til Lone på
tlf. 22 47 93 41
Søndag den 3. og 17. maj
Lotterispil
Søndag den 7. og 21. juni
Lotterispil
Søndag den 5. juli
Lotterispil

PENSIONISTFORENINGEN
Onsdag den 15. april kl. 14.30
Generalforsamling
Hver torsdag kl. 9
Krolf

VALGMENIGHEDEN
Torsdag den 2. april kl. 19-22
Foredrag om åndsfrihed
ved akademileder Ingrid Ank.
Søndag den 5. april kl. 10.30
Påskehygge med gudstjeneste, frokost
og påskebingo
Onsdag den 22. april kl. 19
Foredrag om H.C. Ørsted v/Ida Marie
Hindsholm Matras
Søndag den 3. maj kl. 14-17
Befrielsesdag med musikgudstjeneste og
foredrag v/Rasmus Vangshardt
Den 6. og 7. juni
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder i Rødding og
Bovlund

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Torsdag den 2. april kl. 17.30
Familiepåskegudstjeneste og fællesspisning
Onsdag den 22. april kl. 9.30
Kirkemusikalsk legestue
Onsdag den 22. april kl. 10.30
Babysalmesang
Begge aktiviteter gentages den 29. april,
den 6. maj, den 13. maj, den 20. maj og
den 27. maj
Mandag den 1. juni,
2. pinsedag kl. 11
Udendørs gudstjeneste på Oasehøjskolen på Oustruplund

Onsdag den 10. juni kl. 19
Foredrag v/Aksel Haaning
Onsdag den 17. juni
Sogneudflugt
Søndag den 21. juni kl. 17
Friluftsgudstjeneste og aftensmad

WINDIR SPEJDERNE
Torsdag den 25. juni
Fejring af Skt. Hans
Lørdag den 25. juli kl. 9
Loppemarked på Mausing Marked

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
Tirsdag den 14. april
Fodboldopstart for Ungdommen
Tirsdag den 9. juni
Windir Spejderne byder på bålmad
Onsdag den 10. juni
Borgerforeningen byder til fællessang
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Brugerrådet ved Malmhøj
Ingen udflugter

Det er nye tider på Malmhøj, efter at
centeret har fået status som profilplejehjem, og Malmhøjs brugerråd har
måttet tage op til overvejelse, hvilke
typer af aktiviteter, vi i fremtiden selv
vil tilbyde, men vi vil selvfølgelig stadig træde til og hjælpe, når vi bliver
opfordret til det af ledelsen.
Udflugter, som dem vi har inviteret til
de sidste mange år, vil vi ikke arrangere mere, da det efterhånden kun er
meget få af beboerne, der har kunnet
deltage i dem. I stedet regner vi med
at invitere egnens beboere, Malmhøjs
beboere og deres pårørende til lidt
underholdning med kaffe på hjemmet nogle gange i løbet af året, men
der er ikke sat datoer på endnu.

Kommende aktiviteter
for alle:

Indtil videre har brugerrådet fastlagt
følgende aktiviteter, hvor det vil være
rigtig godt, hvis beboernes pårørende
og egnens beboere også vil være med:

Generalforsamling
onsdag den 27. maj kl. 14

Fejring af Sct. Hans
fredag 19. juni kl. 18

Julemarked
lørdag den 28. november
fra kl. 14
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Den 24. februar holdt vi fastelavnsfest for Malmhøjs beboere. Det var
en hyggelig eftermiddag med tøndeVi holder stadig pladespil hver anden slagning, sang og fastelavnsboller og
mandag (i lige uger).
desuden en lille fortælling om, hvorfor man fejrer fastelavn.
Birthe Clausen

Aktiviteter for
beboerne

Pensionistforeningen

Siden sidst

Den 9. januar havde vi Rita Knudsen på besøg. Hun gav os
et interessant foredrag om demens og om, hvordan det oplevedes at se sin mand forsvinde ind i sygdommen.
Den 5. februar var der udflugt til Brandmuseet i Kjellerup,
hvor 3 mænd stod parat til at fortælle om biler og materialer.
Den 4. marts var der underholdning ved De to spillemænd
fra Lysbro.
Den 15. april er der Generalforsamling med hygge og spil.
Derefter holder vi pause med foredrag indtil oktober, men alle er velkommen til Krolf hver torsdag kl. 9.
Vi ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen Hanna Bjerre
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Windir Spejderne
Hvad skal der til, for at du som forældre bakker dit barn op i den fritidsinKære travle forældre
Når I nu alligevel sidder og bladrer teresse, som han/hun har valgt??
er helt igennem omstillingsparate
Facebook igennem, så læs lige med
og ikke mindst klar på at holde fast i
Det kan også være, at jeg bare er helt sammenholdet og spejderånden. Alt
her!
vildt urimelig, for jeg har ikke selv dette selvom det også kræver en del
Jeg er frivillig i en spejdergruppe i et børn!
tålmodighed i forhold til deres knap
Med venlig spejderhilsen så teknisk anlagte leder (jeg selv)!
lille bysamfund. Jeg har selv været
Lotte Arhøj Vi har alle været enige om, at vi savspejder i samme gruppe, siden jeg var
Gruppeleder nede vores ugentlige spejdermøde,
6 år gammel. Jeg har i hele min barndom og opvækst oplevet, at mine
og derfor har vi taget skridtet videre
forældre var med til arrangementer Windir Spejderne lader og er gået i gang med ”online spejog endda har siddet med i bestyrelsen sig ikke slå ud
dermøder”. Det betyder at vi alle sidI
disse
tider,
hvor
Coronavirus
og
i rigtig mange år. Det er jeg evigt takder hjemme hver for sig og afholder
nemmelig for, for de har været med Covid-19 er de nok mest brugte og spejdermøderne via facetime og vitil at give mig og mine spejdervenner trykte ord, bliver vi alle påvirket, og deoer. Det er ganske vist en noget alvores hverdage ændres. Det gælder ternativ form for spejdermøde, men
nogle fede oplevelser.
også for os spejdere.
det virker, og alle synes, at det nu er
Nu sidder jeg selv i bestyrelsen og
lidt hyggeligt, at vi kan være sammen
ser en gruppe, som er presset i bund. Vi lærer som spejdere at tage ansvar til spejdermøderne, selvom det er
Det skyldes, at forældrene bliver væk og vise hensyn til vores medmenne- hver for sig.
- både til arbejdsdage, generalfor- sker. Det gælder naturligvis også i tisamling og andre arrangementer. Jeg der som disse, hvor vi står over for en KFUM-Spejderne har et motto, ”Vi
forstår det simpelthen ikke!! Hvis dit national og global sundhedskrise. For rykker verden - med vilje”, og jeg må
barn spiller håndbold eller fodbold, os betyder det, at vi ikke må afholde sige, at midt i en ellers krisetid er jeg
så er det jo forældrene, som står for vores ugentlige spejdermøder, vores stolt over de seje unge i Vinderslev,
transport til og fra kampe og vask af lejrture og andre arrangementer, som som tager det hele med åbent sind.
spillerdragter. Det må da kræve mere, vi plejer at gøre det.
For lige nu rykker vi verden - med
end når man ”bare” skal møde op og
vilje! Vi husker fællesskabet, vi dyrker
vise lidt interesse i et par timer 4-5 Heldigvis har vi hos KFUM-Spej- fortsat sammenholdet, og vi udvider
derne i Vinderslev (Windir) nogle vores horisonter, alt imens vi tager
gange om året.
enormt seje unge mennesker, som hensyn til hinanden og vores medmennesker.

Spejdersuk på Facebook

Alt dette viser, hvor stærk spejderånden er i vores lille lokalsamfund. Det
viser, at der er et fællesskab, som ikke
bryder sammen, bare fordi det skal
foregå hver for sig.
En stor ros til de seje og tålmodige
unge spejdere og ikke mindst en tak
til deres forældre, fordi de er villige til
at hjælpe deres unge mennesker med
at vedligeholde spejderaktiviteterne.

De seje spejdere fra Vinderslev på tur
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Vi ser frem til flere ”online spejdermøder”, men vi glæder os samtidig
til, at vi igen kan mødes ved spejderhuset i Vinderslev.
Anita B. Gohlke
Tropleder

KIRKENYT
Valgmenigheden
Søn. d. 5. april			
Palmesøndag (efterfølgende påskehygge)		
Hørup
Tors. d. 9. april			Skærtorsdag						Levring
Fre. d. 10. april			Langfredag						Hørup
Søn. d. 12. april		Påskedag						Vinderslev
Søn. d. 26. april		
2. s. e. påske						
Hørup 19.00
Søn. 3. maj			Befrielsesgudstjeneste					Hørup 14.00
				efterfølgende kaffe og foredrag
Fre. d. 8. maj			
Bededag, konfirmation					
Vinderslev 10.00
Søn. d. 31. maj			Pinsedag						Levring
Søn. d. 7. juni			
Årsmøde i grundtvigske valg- og frimenigheder
Bovlund Kirke
Søn. d. 14. juni			1. s. e. trinitatis						Hørup
Søn. d. 21. juni			
Sommersolhvervssøndag				
Kirkebakken 13, 17.00
Alle gudstjenester v. Kristoffer Garne
Ændringer annonceres i Kjellerup Tidende og på kjellerupvalgmenighed.dk
Der er som regel mulighed for en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2)

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 Universitet i 2006, hvor hun har specialiseret 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.

Foredrag om H.C. Ørsted

Onsdag den 22. april kl. 19.00
Gymnasielærer Ida Marie Hindsholm
Matras fortæller om H.C. Ørsteds liv
og virke i anledning af 200-året for
opdagelsen af elektromagnetismen.

Årsmøde 2020

i Foreningen af Grundtvigske Valgog Frimenigheder den 6.-7. juni i
Rødding og Bovlund.
Programmet indeholder bl.a. tur til
Skibelund Krat, foredrag om Genforeningen v/Knud Erik Therkelsen
og Jørn Buch, Genforeningskoncert
med Zenobia og gudstjeneste i Bovlund kirke v/Sten Kaalø.

Foredrag om ”Natursyn”
Onsdag den 10. juni kl. 19.00
ved Aksel Haaning.

Befrielsesdag

Sogneudflugt

Søndag den 3. maj kl. 14.00-17.00 Onsdag den 17. juni
i Hørup Kirke og Valgmenighedens i samarbejde med Levring Sogn.
Nærmere info følger senere.
sal.
Vi markerer befrielsen med en festlig musikgudstjeneste, hvorunder Sommersolhvervssøndag
Søren Bormanns Befrielseskantate Søndag den 21. juni kl. 17.00
uropføres af en række musikere og med friluftsgudstjeneste, aftensmad
og bål
sangere.
Efter gudstjenesten er der først kaffe i Valgmenighedens sal over for kirken og derefter foredraget ’Tiden den
Hvor intet andet nævnes, foredrejer sit tunge hjul.’ Krisebevidsthed
går arrangementerne i salen på
Påskehygge
i dansk litteratur omkring Anden
Kirkebakken 13. Der er altid fri
Søndag den 5. april kl. 10.30
Verdenskrig v/Rasmus Vangshardt,
entré, men der opkræves 50 kr.
Efter en familievenlig gudstjeneste
litterat og kritiker.
for kaffe/kage eller mad (gratis
palmesøndag er der frokost og påfor børn).
skebingo for alle fra 0-100 år.
Dagen er støttet af Kjellerup Event.
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Langfredag, den 10. april kl. 19.00
holder vi stillegudstjeneste i Grathe
Kirke. Det er en svær dag - en tung
dag - en lang dag - langfredag sætter
både skærtorsdag og især påskedag
i relief. Langfredag står i sit mørke i
skærende kontrast til påskemorgens
budskab - påskens tema er: Lidelse død - opstandelse. Et tema, vi kender
for godt fra vore egne liv: At når der
er lidelse, må noget dø, for at det nye
kan opstå.
Vi vil i stillegudstjenesten (ca. 1 time)
forsøge at være i den atmosfære og
stemning, der præger dagen - ikke
kun med mørke og sorg, men også
med de lysglimt, der fandt vej til os
fra korsordene - ikke mindst Jesu ord
til røveren: Sandelig siger jeg dig: I
dag skal du være med mig i Paradis.
Stillegudstjenesten er åben for alle –
du er velkommen.

Kom til Børnekorets
forårskoncert!

Som den herlige tradition det efterhånden er blevet, inviterer pastoratets Børnekor alle, der kunne tænke
sig at opleve en sprudlende, festlig og
i den grad sangfyldt forårskoncert til
Grathe Kirke, tirsdag den 28. april
kl. 19.00.
Aftenens stjerner er børnene - og de
har sammensat et koncertprogram
af sæsonens favorit-sange, hvor der
indimellem også vil være et par glade
forårs-fællessange. Allerede nu kan vi
ligeledes løfte sløret for, at vi vil gøre
alt for, at vi sikkert igen i år kommer
godt rundt i vores store udvalg af
sange til enhver stemning og højtid.
Der er ikke mere at sige, end at vi
glæder os utrolig meget til en dejlig
aften - og håber at se netop dig!
Kærlige og sangglade hilsner
Børnekoret, Lene og Sidse
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Syng i Den Blå - i Grathe K

- med fokus på Jeppe Aakjærs sange tirsdag den 26. maj kl. 19.00
Grathe Kirke slår på en dejlig forårsaften dørene op for endnu en god
oplevelse med Højskolesangbogen.
Sognepræst Jørgen Løvstad, som
sammen med den øvrige kirkebetjening vil guide os gennem aftenen, har
foreslået, at vi denne aften har fokus
på forfatteren Jeppe Aakjær - den
forfatter, der næst efter Grundtvig er
rigest repræsenteret i Højskolesangbogen, og hvis sangtekster mange af
os - i den ældre generation i hvert fald
- stadig med fryd kan synge med på.
Jeppe Jensen blev født i Fly Sogn i
1866 og voksede op på en lille gård
i landsbyen Aakjær, fra hvilken han
senere tog sit navn. Familien var fattig, og den unge Jeppe måtte hjælpe
til, så snart han kunne løfte en kæp
og genne med en gås. Som ca. 13-årig
fik han en ny lærer, der var optaget af
Grundtvigs pædagogiske principper.
Denne lærer blev en stor inspiration
for den unge Jeppe, og det resulterede i, at han, i stedet for at fortsætte
i faderens fodspor som bonde, kæm-

pede sig igennem en boglig uddannelse og blev folkemindesamler, forfatter, hjemstavnsdigter, debattør og
lyriker i så stor stil, at man kan sammenligne ham med St. St. Blicher.
Kort efter at han som ca. 40-årig slog
sig ned på gården Jenle i Salling, indstiftede han Jenlefesterne (1908), der
udviklede sig til store årlige folkemøder. Jenlefesterne blev indstillet i en
periode efter Jeppe Aakjærs død (22.
april 1930), men blev genoptaget af
Aakjærselskabet i 1980 og afvikles
stadig i Jeppe Aakjærs ånd.
Men denne majaften gælder det Aakjærs sange, og det glæder vi os til. Arrangementet varer to timer - herunder en kort kaffepause ca. midtvejs.
Alle er velkomne!
OBS - OBS - OBS!
Husk det vigtige Orienteringsmøde vedr. valg til menighedsrådet!
tirsdag den 12 . maj kl. 19.00
i Beboerhuset,
Arildsvej 22, Gråmose.

KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester i Vinderslev Kirke

Torsdag d. 2. april kl. 17.30: Familiepåskegudstjeneste. Bagefter er der gratis fællesspisning i sognehuset.
Palmesøndag d. 5. april kl. 9.00
Skærtorsdag d. 9. april kl. 19.00 (Fællesspisning for Hinge og Vinderslev i Hinge kl. 17.15)
Langfredag d. 10. april kl. 10.30
Påskedag d. 12. april kl. 9.00
Søndag d. 19. april kl. 10.30: Degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
Søndag d. 26. april kl. 10.30: Konfirmation
Søndag d. 3. maj kl. 9.00
St. Bededag d. 8. maj kl. 19.00: Varme hveder i sognehuset bagefter
Søndag d. 10. maj kl. 10.30
Søndag d. 17. maj kl. 9.00 v. Erik Bjørn
Søndag d. 24. maj kl. 9.00
Pinsedag d. 31. maj kl. 10.30
2. pinsedag d. 1. juni kl. 11.00 på Oustruplund

Familiepåskegudstjeneste

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

Babysalmesang

Til april og maj bliver der også mulighed for babysalmesang i Vinderslev
Kirke. Babysalmesang er for babyer
på ca. 2–8 måneder og deres mødre/
fædre. Vi vil synge, se, lytte, lege,
danse og være sammen i kirkens rum
onsdage kl. 10.30-11.00 på følgende
datoer: 22. april, 29. april, 6. maj,
13. maj, 20. maj og 27. maj. Derefter er der kaffe og brød i sognehuset
ved siden af kirken. Forløbet er gratis
Kirkemusikalsk legestue
og vil blive ledet af Lise Holst KonDet er forår, og det er igen tid til gensholm.
kirkemusikalsk legestue i Vinderslev
Kirke. Første gang er onsdag den Tilmelding og spørgsmål til Lise på
22. april kl. 9.30-10.30. Kirkemusi- tlf. 2047 7762 eller liseholstnielsen@
kalsk legestue er for børn i alderen fra gmail.com
knap 1 år til 3 år. Vi vil synge lidt børnesange og salmer sammen, bevæge
os, bruge sanserne og lege.
Så hvis du er dagplejer, har privat pasningsordning eller er hjemmegående,
er du meget velkommen til at kigge
forbi kirken med et eller flere børn.
Der er kirkemusikalsk legestue i Vinderslev Kirke på følgende onsdage:
22. april, 29. april, 6. maj, 20. maj
og 27. maj

Udendørs gudstjeneste

på Oasehøjskolen
2. pinsedag kl. 11.00
På den første officielle sommerdag,
1. juni, 2. pinsedag, afholder en lang
række sogne i Gl. Kjellerup kommune en fælles, udendørs gudstjeneste
på Oasehøjskolen på Oustruplund. I
den store park vil sognenes præster
stå for gudstjenesten, og Oasehøjskolens elever medvirker med et musikalsk indslag og tilbyder børnekirke
for alle børn under prædikenen. Efter
gudstjenesten vil der være mulighed
for spise de medbragte madpakker
eller tilberede medbragt mad på en
stor grill og nyde fællesskabet med
de andre i de smukke omgivelser. Så
medbring en stol/tæppe at sidde på,
noget at spise og vær med til gudstjeneste og fællesskab med mange andre
fra vores dejlige lokalområde.
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Børnehjørnet
Børnehjørnet er godt i gang med forårsprogrammet, og for tiden er vi en
hel del børn i forskellige aldre. De
store hjælper de mindre, og der er altid en hånd at gribe fat i, når der er
brug for det.
Vi arbejder med Temaet: En Ven for
livet.
Alle mennesker har brug for venner
for at trives, og børnene er overraskende gode til at sætte ord på venskab og ensomhed. I bibelen står der
meget om vores emne, for Jesus er
her altid, og Han vil gerne være en
ægte ven for livet. Han mødte både
Bartimæus, Zakæus, Levi, Samuel og
Fastelavnsgudstjenesten
Nikodemus med flere.
Børnehjørnet dramatiserer et stykke om den blinde Bartimæus og synger
I Børnehjørnet har vi mødt nogle af
disse bibelske personer. Der er blevet
dramatiseret og f.eks. brugt gryde- der, for at komme tættere på disse dramatisere i kirken. Her havde vi
også vores Børnehjørne-fane med til
skeer til fortælling. Der er også blevet spændende personer.
flyttet rundt med flonellograf-bille- Ud fra temaet har vi været kreative gudstjenesten, så vi kunne stå sampå forskellige måder: Der men med spejderne og vise, at vi bor
er blevet lavet fuglemad, - i et land, hvor korset i flaget stadig
bagt småkager, - arbejdet betyder noget.
med uld til et Zakæus-træ, Børnehjørnet har haft besøg af Bente
og der er blevet fremstil- Knudsen, som nogle af børnene kenlet påske-kors med sten og der ude fra gården på Silkeborgvej,
konkylier m.m.
og det er altid dejligt med et gæsteVi har haft tid til ven- besøg. Bente var med til vores årsfest,
skabslege og fri leg, for hvor vi blandt andet samlede og pyndet er noget af det, bør- tede vores egne små mini-lagkager.
nene rigtig gerne vil.
Årsfesten er med til at stadfæste, at vi
Børnehjørnet har delta- er en forening med egne godkendte
get i fastelavnsgudstjene- vedtægter og regnskab. I vores lille
sten, hvor vi gjorde vores forening er alle børn og medlemmer
bedste ved at synge og medbestemmende og kan komme
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med forslag til Børnehjørnets program, og de kan komme
med forslag til indkøb, med mere. Vi har blandt andet købt
togbane og hulahopringe, da det har været et ønske fra
børnene.
Inden længe skal vi i gang med Påskefortællingerne og
være deltagere i en lille påskegudstjeneste i april. Det både
er og bliver spændende alt sammen.
Vi glæder os til at gøre forårsprogrammet færdigt, og vi
siger tak for opbakning og støtte til dette frivillige arbejde.
Det er ikke altid, vi får det sagt, så nu står det her, sort
på hvidt. TAK til forældre, medhjælpere og menighedsråd,
for uden jer var der ikke et Børnehjørne. I kan følge os på
kirkens hjemmeside:: www.Vinderslevsogn.dk
Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg

Else Bjerre Hansens 150 stk. festlige fastelavnsboller

Børnehjørnet fortæller grydeske-bibelhistorie
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Vinderslev Børnegård
Vinderslev Børnegård er kommet
godt i gang med 2020.
I januar måned tog vi imod Leo, og
kort tid efter startede Thor i februar.
Til marts startede Ida Maria og Ilias
i vores børnehave, og det glædede vi
os meget til. Det er altid dejligt med
nye børn og nye familier.
Vi har haft en stille vinterferie, hvor
få børn var tilmeldt. Det gav plads
til at lave lidt andre aktiviteter, end
vi plejer samtidig med, at personalet
også har kunnet afholde lidt ferie.
Efter ferien var vi klar til fastelavn,
og igen må vi sige tak for den store
opbakning. Børnehaven summede af
liv fra børn, forældre og bedsteforældre. Vi var så heldige, at forældrene
havde bagt fastelavnsboller til os, og
de smagte skønt. Formiddagen gik
med at slå katten af tønden og spise
lækkerier, både med de hjemmebagte
fastelavnsboller og tøndernes hemmelige indhold. Sammenlagt var det
en dag med plads til hygge og nærvær.
Vi fik derudover kåret kattekonger og
kattedronninger.
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I børnehaven er vi kommet godt i
gang med arbejdet omhandlende den
styrkede læreplan, og vi har valgt at gå
på opdagelse i hverdagens rutiner. Til
vores sidste personalemøde drøftede
vi måltidet samt garderoben. Hver
medarbejder har fået en logbog, hvor
de skal nedskrive nogle af de refleksioner, de gør sig i forbindelse med
de to ovennævnte temaer.

ter, der er stille tid med massage, der
”smages” på bogstaver og tal, og derudover bliver der lavet fuglekasser i
værkstedet. Børnene nyder det, og
det er tydeligt at mærke, at børnene
profiterer af de aktiviteter, som Joan
og Vinni får skabt med børnene. Den
vigtigste værdi for os er, at børnene
er en del af et fællesskab, hvor de har
det godt med hinanden, og hvor de
har respekt for hinandens forskelligMålet er at få skabt den bedste prak- heder.
sis, hvor vi har fokus på læring hele
dagen.
Hos mejserne arbejdes der
fortsat med små læringsI marts måned vil vi arbejde med le- grupper, hvor børnene kan
gepladsen. Personalet vil være nysger- få flere erfaringer med hinrige efter at se, om børnene hjælper anden, og hvor de kan øve
hinanden, om børnene er en del af sig i at indgå i en leg med
en aktivitet, om de er medinddraget, andre. Derudover drager
bruger deres fantasi, kan vente på tur, gruppen hver onsdag på
udviser glæde, spørger om hjælp og en fællestur, hvor de går på
om de hjælper hinanden med at passe opdagelse i den store verpå vores legetøj.
den uden for lågen

Det gør de i samarbejde med Lotte,
Susanne og Hanne, som er dagplejerne i Vinderslev. Det er en aktivitet,
som både børn, voksne og de ældre
får glæde af.
Vinderslev Børnegård håber, at alle
er kommet godt ind i det nye år.
Med Venlig Hilsen
Vinderslev Børnegård

Hos Flagermusene arbejdes der i Derudover er en lille grupøjeblikket med mange kreative tiltag. pe af børnene startet op
Der synges og spilles på instrumen- med at besøge Malmhøj.
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Dagplejerne
Udeliv

Vinteren har budt os på en hel del
regn i år, men trods det er vi i dagplejen ude hver dag. Varmt tøj og godt
fodtøj er alfa og omega, og så må vi
vurdere dag for dag, hvor længe vi
kan være ude. Nogle gange er det
nok os dagplejere, der synes, at nu er
vi våde nok. Børnene nyder det som
regel, men der er jo også lige de helt
små, som ikke kan røre sig så meget
og derfor ikke kan holde varmen så
længe. Der hoppes ivrigt i vandpytter og udforskes i mudderet, og hvad
sker der lige, når regnen pludselig bliver til hagl og ligner is. Læreplanstemaet udeliv, natur og science arbejder
vi derfor med hver eneste dag.
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Nye børn

Starten på året har også budt på nye
børn og opstart i dagplejen. Det forandrer hverdagen i den enkelte dagpleje. Det er vigtigt med en god tilknytning og tryghed for de nye små
og deres forældre. Den nye proces
med tidlig tilknytning, hvor forældre
og barn kommer på besøg hos dagplejeren flere gange før opstart, er
virkelig en givende proces, men det
tager lidt tid, før de små vænner sig
til livet og hverdagen i dagplejen, og
samtidig er det en spændende proces at se, hvordan de andre børn i
gruppen tager imod deres nye legekammerat. De sociale kompetencer
kommer i spil, førend gruppen igen
er homogen.

Plejehjemmet

Vi besøger stadig plejehjemmet
Malmhøj den sidste torsdag i måneden, hvor vi kommer med vores
sangkuffert og synger nogle sange for
dem. Det er godt for såvel børnene
som de ældre borgere. De nyder, når
de små kommer, og vi er hver gang
også lige inde og hilse på Pouls fugle.
Vi har nu også udvidet samarbejdet
med børnehaven, så derfor kommer
de også med en lille børnegruppe,
som er med til at synge sammen med
os. Det fungerer rigtig godt for alle
parter og er med til at skabe en stjernestund for såvel plejehjemsbeboere
som børnene og falder godt i tråd
med de nye styrkede læreplaner, hvor
der jo står i dagtilbudsloven, at vi skal
styrke samarbejdet i lokalsamfundet.

Massage

Med udgangspunkt i, at sanserne er det nederst betydningsbærende element i et barns udvikling, har Lotte
valgt, at børnene skal have massage minimum en gang
om måneden med olie.
De synes, det er helt fantastisk og vil meget gerne hjælpe
med også at give hinanden massage, hvilket derved jo
også styrker deres sociale kompetencer. Samtidig er der
også utrolig meget sproglig udvikling i denne proces, da
man selvfølgelig benævner alt (fingre, hænder, underarm,
albue, overarm, skulder osv.), så også kropsbevidstheden
udvides, og tilknytningen til hinanden bliver større.
Når de ser olien, er de klar og begynder selv at tage tøjet
af, så også selvhjulpethed og turtagning øves ved dette. Vi
er i gruppen ved at planlægge vores næste fælles aktiviteter og overvejer at tage massage som et punkt for os alle.
Med venlig hilsen
Susanne Vad Westergaard
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Hos Lotte

Desuden har jeg nu prøvet at skulle
gøre opmærksom på, at der er en ledig plads i min dagpleje. Det resulterede i et opslag, som blev delt vidt og
bredt – tak for det! Efter flere henvendelser er pladsen til 1. maj nu besat, og jeg ser frem til at byde de nye
børn velkommen. Der sker en stor
udskiftning. 3 børn skal i børnehave
lige oven i hinanden, så sommeren
bliver svær for mig, når jeg nu bare
ikke er ret god til at sige farvel. Den
1. august er stadig ledig.

Og hvis jeg lige skal slutte dette indlæg af med at trække en rød tråd, så
må det lyde sådan: Anerkendelse og
selvværd går hånd i hånd. Når et barn
anerkendes, styrkes barnets selvværd,
og et stærkt selvværd er en af de ting,
der gavner barnet i mødet med samfundets forventninger. Vores stunder
på plejehjemmet styrker i den grad
børnenes selvværd.

Jeg hørte lige i radioen et indlæg om,
at flere og flere børn bliver diagnosticeret med stress, angst og adhd.
Et problem der ofte bliver lagt ud
til forældrene, hvorimod den egentlige synder måske skal findes i vores
samfund. Jeg er slet ikke klog nok på
hverken politik, prognoser og samTak fordi du læste med.
fundslære til at deltage konstruktivt
i den debat, men jeg bliver alligevel
Mange hilsner
foruroliget, for jeg bærer jo også en Fastelavn har været overskriften hen
Hos Lotte
del af ansvaret.
over de sidste uger. Vi har lavet forv. Lotte Anckersen.
skellige ting til et fint fastelavnsris. Vi
Hver morgen går der 5 skønne børn startede med at finde pinde i skoven,
ind ad min dør, og det er mit ansvar, og nu er de pyntet så fint med bl.a. en
at når de går ud ad døren om efter- fugl, en kat, en tønde og meget andet.
middagen, så er de hver især blevet Børnene har også lavet fastelavnstønset, de er blevet hørt, og de har op- der af ispinde og dekoreret dem.
levet nærvær og tryghed. Det er så
fundamentalt, og det er det, der skal I dag har vi så holdt fastelavnsfest på
til, for at de kan manøvrere i det her plejehjemmet i Kjellerup. Vi havde
samfund. Alle børn bliver målt og ve- inviteret Lene og hendes rødder med
jet, og vi skal modne dem. Vi sprog- til fest og ballade. Alle børn (og vokstester, har fokus på motorik, og de ne) var klædt flot ud. Vi ankom som
skal også lære at indgå i samfundet mariehøns, løver, en abe, skelet, en
– blive selvhjulpne, selvom de først prinsesse, en politimand og Lene og
lige har lært at gå – men min filosofi jeg som Bananer i pyjamas.
er, at vi ikke skal tvangsmodne. Børn
skal have lov til at være børn. Og ja, Vi startede festlighederne med at
undersøgelser viser, at børn med et synge et par sange: ”Fastelavn er mit
veludviklet sprog klarer sig bedre ved navn” og ”kan du gætte hvem jeg er”
skolestart – men hvis prisen er stress, – til sidstnævnte havde vi rekvisitter
angst eller en anden diagnose, så vil med, hatte, masker og næser.
jeg nu vurdere, at en hånd i ryggen
og en anerkendelse af barnets andre Så gik vi i gang med tøndeslagning.
kvaliteter er langt at foretrække. Og Børnene startede fint på række, men
med det siger jeg ikke, at jeg fralæg- det er en svær kunst, og nogle gange
ger mig ansvaret for mine børns triv- kan iveren tage over. Tønden fik nogsel og for at gøre dem klar til det, der le vældige dask, og det lykkedes at få
venter dem i børnehaven. Jeg siger flere af beboerne til at hjælpe med at
blot at når fundamentet er på plads få tønden slået ned. Ud faldt en masså kan man begynde at bygge hus – se godter, og det skabte stor jubel.
og ikke før.
Det var bare så hyggeligt og helt fanDen forgangne tid har budt på en tastisk, som børnene er trygge i ommasse skønne stunder. Vi har været givelserne. De griner og fjoller til de
på tur til biblioteket i Silkeborg, været ældre, og hvert barn mødes af ældre,
i biografen og i legestue. Vi har brugt der synes de er de mest fantastiske
tid på det, vi altid bruger tid på – sko- skabninger.
ven, dyrene og hinanden.
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Støt vores annoncører!
De er med til at betale ”DIT” LOKALBLAD
Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Nørregade 19
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com
www.fysmas.dk

Velvære for krop og sjæl

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

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

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

86 88 85 13
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KJ

PORTE

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

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23

74 95 40

Mæglerne
Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Dennis Rasmussen Hauge

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

Læs mere på

www.kj-porte.dk

Tlf. 50 80 45 13

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk

Pga. Coronaen har vi mistet utrolig mange ordrer og kan
ikke fortsætte.
Vi er utrolig kede af at må aflyse ordrer med kort varsel men
det er desværre ikke en situation vi selv er herre over, så vi
håber på jeres forståelse
Vi takker for den store opbakning vi har haft de sidste par
år, og håber at alle vores kunder finder en god løsning.
Med venlig hilsen
Lene & Christian

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

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

Vognmand
Henrik Andersen Vinderslev,
Tlf. 20 42 28 65

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Klovbeskæring
Kaj Klovbeskærer ApS
CVR nr. 39774143.
Tlf. nr. 40289204
EL-installationer udføres i

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

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
Mobil 40428266
Se nr : 25158105

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

-KVALITET
- PRIS
-SERVICE

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

-med 12 års erfaring i løsninger af styringstekniske 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

Mausing Forsamlingshus

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

Hauge Minimarked
Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 80 13
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Ib Rohde – knivskarp
til at skabe værdi
Ib Rohde hjælper dig med de
tunge løft inden for rådgivning
og regnskab. Så kan du
koncentrere dig om de ting,
du er bedst til.

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Mobiltlf. 40518383
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
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Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Anders Hald , tlf. 52396135
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Soldatervennekredsen

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, Blicherparken 1

Tlf. 86888681

Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13

Brugerrådet ved Malmhøj

Støttepillerne

Børnehjørnet

Valgmenigheden

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

Dagplejere, kommunale

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

Tlf. 61777454
Tlf. 20477762

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69
Præst: Kristoffer Garne, Kirkebakken 13
Fmd.:

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

Private pasningsordninger

Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis, Vinderslevvej 45
Tlf. 27122307
og Winnie Danielsen, Sindingsgade 20, Kj.
Tlf. 41132101
Hos Lotte
v/Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53
Tlf. 87240052
				
Hauge Forsamlingshus				
Fmd.: Kate Kristensen, Revl Mosevej 4
Tlf. 50953428

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

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

Fmd.: Knud Gadegaard, Gyvelvej 1

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Anders Hald, Trekronervej 35

Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3

Malmhøj

Tlf. 89704080

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Tlf. 30667111

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Susanne Smed, Mausing Skolevej 11

Pensionistforeningen

Fmd.: Jytte Dahl, Solsikkevej 17A

Sognemenigheden, Grathe

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

Sognemenigheden, Vinderslev

Præst: Mikael Holst Kongensholm
Tingskrivervej 28A
Fmd.: Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19

Tlf. 40345776

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

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

Skolebestyrelsen

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

Tlf. 23666950
Tlf. 52396135

Vinderslev Idrætsforening		

Tlf. 86888518

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Tlf. 21700039

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

Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Mausing Forsamlingshus

Tlf. 86881110

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Fmd.: Michael Valbjørn, Mausingvej 26

Tlf. 40428266

Vinderslev Børnegård

Indre Mission i Vinderslev/Mausing			

Mausing Beboerforening

Tlf. 40940733

Nikolaj Majbækgaard, Pederstrupvej 103
Marianne W. Kristensen, Engholmsvej 2

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

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

Tlf. 29928197
Tlf. 86893738
Tlf. 60168597

Windir Spejderne

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

Tlf. 21606005
Tlf. 61383360
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