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Frivillige bidrag til bladet?
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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!

Gade

spejlet

Tillykke med dagen
Jens Pedersen, Haugevej 2, blev 60 år den 26. juni
Kate & Arne Storgaard, Krokusvej 11, havde sølvbryllup den 9. september
Malene & Ove Pedersen, Solsikkevej 8, har sølvbryllup den 7. oktober
Inger Michelsen, Haugevej 52, bliver 70 år den 29. oktober
Søren Holm, Mausing Skolevej 12, bliver 70 år den 30. oktober
Anette Holleufer, Liljevej 8, bliver 70 år den 3. november
Nina Hansen, Vinderslevvej 33, bliver 50 år den 23. november
Agnes Hansen, Vinderslevvej 44, bliver 80 år den 21. december
Kaj V. Andersen, Mausing Skolevej 11, bliver 60 år den 30. december
Knud Laursen, Haugevej 11, bliver 70 år den 10. januar

Træpiller sælges
Landhandlen
Hønholtvej 9
Tlf. 3049 1397

Mon de kommer for at hjælpe med at lægge fliser?

Bryllupper

Gitte & Jaime Würtz, Solsikkevej 23,
blev gift den 31. juli 2020.
Jaime har lavet kagen, mens hjertet
er fra én af gæsterne

Michelle & Danni Nygaard
Eskildsen, Liljevej 12
blev gift på Silkeborg Rådhus
den 24. juli 2020

Cheri Bahn & Klaus Ammitzbøll,
Pederstrupvej 99,
blev gift i Vinderslev Kirke
den 8. august 2020
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edaG

teljeps
Haugevej 20
På Haugevej 20, "Skovhuse", bor
Simon Munk Kristensen, 27 år.
Han overtog ejendommen den 1. juli,
men på grund af travlhed flyttede
han først rigtigt ind sidst i august.
Han kommer fra Bording, hvor han
er opvokset på forældrenes landbrugsejendom.

Velkommen til

Haugevej 62
Her bor Heidi Munk Sandvik og hendes datter, Josephina på 18 år. Sønnen Joakim på 25 bor i Ollerup.

De kommer fra Frederiks, og famili- De kommer fra Hvam, hvor de boen har boet både i Norge og Spanien. ede til leje. Vivi arbejder i detailafdelingen på Danish Crown i Herning.
Heidi er uddannet ergoterapeut,
massør, parterapeut og inden for in- Jens arbejder for byggefirmaet A.
terkulturel kommunikation. Hun ar- Enggård, hvor de for tiden bygger
bejder hos Thorning Fysioterapi og lejligheder på Godsbanen i Aarhus.
er desuden ved at etablere klinik på
hjemadressen.
Fritiden går med huset og haven, og
Jens kan lide at cykle. Vivi har stor
Josephina går på gymnasiet/animati- interesse for islandske heste og dans.
onsskole i Viborg. Hun driver et kanininternat med fokus på dyrevelfærd Inden længe flytter der en Berner
og har formidlet mere end 100 kani- Sennen hvalp ind, og det glæder de
sig til.
ner på 1½ år.

Deres interesser, ud over dyr, er
Simon er mekaniker og arbejder for
sport. Heidi underviser b.la. i svømJohn Deere (Semler Agro) i Aarhus.
ning og aquaspinning.
Han har mange venner i området, og
de hygger sig i fritiden med at makke i biler og traktorer eller mødes til
hygge og filmaftner i Indre Mission i
Silkeborg.

Et smukt markbed på Pederstrupvej
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Haugevej 37
Her bor Jens Lindberg, 32 og Vivi
Kodal Jensen, 43. De stammer fra
henholdsvis Levring og Aarhus.

Velkommen til

Haugevej 39
Her bor Flemming og Charlotte Brix
sammen med deres to piger, Aya på
4 år og Karla på 1 år.

Haugevej 41
På Haugevej 41 bor Anna Sofie Christensen og Nicklas Tang-Petersen.
De kommer fra Engesvang, hvor
Nicklas stammer fra. Anna Sofie
Flemming er slagtermester i Kvickly, kommer oprindeligt fra Samsø.
Silkeborg, og Charlotte er pædagogstuderende i Ikast. De kommer fra Efter overtagelse af ejendommen har
Funder Kirkeby, hvor de sad til leje.
de her i foråret renoveret stuehuset.
Den 11. juni kom så lille Thea til verDe har renoveret stuehuset og er nu den.
i gang med at renovere udhusene og
rive noget af det ned.
Anna Sofie arbejder som gartner
på Entreprenørgården i Silkeborg.
Charlotte er konkurrencerytter og Nicklas er ansat samme sted som
har 2 heste, og datteren Aya har også groundsman, hvilket vil sige, at han
2 heste.
holder græsplænerne på sportspladserne i Silkeborg Kommune.
Anna Sofie har 2 heste, som hun
tidligere har deltaget i springstævner
med.

Liljevej 20
Martin Kalsgaard har solgt sit hus på
Liljevej til Mette Poulsen.
Mette er 45 år og er revisor. Hun er
opvokset i Gødvad, men har de sidste par år boet i Nørresundby.
Mette har drengene, Toke på 5 år og
Tais på 2 år. De var desværre ikke
hjemme, da Lokalbladet var på besøg.
De var hos deres far i Nørresundby
den weekend.
Mette og drengene er meget interesseret i motorcykler. Det var dog en
bilulykke ved Balle Kirke, der for 7
år siden ændrede Mettes liv, da hun
brækkede ryggen flere steder.

Et smukt markbed på Vinderslevholmvej
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Velkommen til
I juli måned blev vi forældre til denne Liljevej 9
dejlige pige, Malou Brandt Svenning- Wicky Jensen på 42 og Brian Johansen på 2 år.
sen på 44 har boet i Kjellerup, men er
flyttet til Liljevej 9.
Så her er en storesøster og et par glade forældre, der langt om længe har Brian er tømrer, og Wicky er pt. syfået deres drømme opfyldt.
gemeldt.
Med venlig hilsen
Stine Svenningsen
Finn Brandt Pedersen
Liljevej 14

Haugevej 13
Den 1. september har vi overtaget
ejendommen Haugevej 13. Familien
består af Mikkel, Patrik, Betina og
Søren - samt hundene Pyt og Bumle,
hvor sidstnævnte er sådan en, der
indimellem bevæger sig hjemmefra,
men han har telefonnummeret med
Wicky har også datteren Mia på 18, sig. Derudover har vi et par heste
som er under uddannelse til SSU.
med - og på sigt også nogle dexter
køer.
Brian går på jagt og har 2 springer
spaniels
Vi er flyttet hele 25 km! Vi har tidligere boet på en ejendom i Borre v/
Bjerringbro.
Mikkel og Patrik går begge på Midtbyens Gymnasium i Viborg.

Haugevej 4
Elna og Niels Jensen har boet på
Liljevej 23
Elin og Svend Frederiksen er beg- Haugevej 4 i mange år, men har nu
ge i firserne, og efter 47 år i Ørum solgt gården til deres barnebarn,
i Norddjurs Kommune har de valgt Frank Andersen på 27 år.
at flytte til Vinderslev, så de kan være
i nærheden af deres datter Ulla på Frank har altid hjulpet til på gården,
da hans forældre har en gård på OdKrokusvej.
Ulla er ikke så rask, og så kan de gen- dermarksvej, så de har hjulpet hinanden.
sidigt hjælpe hinanden.

Søren er afdelingsleder hos Entreprenør Rene Mathiassen A/S i Silkeborg, hvor han primært arbejder med
forsikringsskader inden for kloakområdet.
Betina er kranio-sakral terapeut og
ridelærer/rytter - faktisk uddannet
som BBH-instruktør på ejendommen i 2016 - og hun skal bruge bygningerne og ridehuset til forskellige
aktiviteter såsom ridelejre, kurser, rideundervisning og hestepension.

Hendes klinik gennem 10 år med behandlinger med kropsterapi fortsætDe har også en datter og søn mere, Elna og Niels flytter til Søndergade ter også her på den nye adresse.
som bedre kan besøge deres foræl- 82 i Kjellerup den 1. oktober.
dre, ligesom deres voksne børnebørn
Vi glæder os til at lære lokalområdet
kan, men nu går tiden med at få huset
at kende.
bragt i orden både ude og inde.
Betina Buus Rasmussen
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Corona Sankt Hans

Tulipanvej

Solsikkevej

Erantisvej

Fra Holland til Tøndborgvej 53 på cykel
Fire venner af Arnold og Vera plus
hjælpebil rejste til Danmark.
Cykelturen startede den 31. august i
Holland, og de cyklede i fire dage:
Første dag:
Fra Witte Paarden (Holland)
til Bockhorn (Tyskland)
Anden dag:
Bockhorn til Itzehoe
Tredje dag:
Itzehoe til Aabenraa
Fjerde dag:
Aabenraa til Tøndborgvej
Desværre måtte en af dem holde på
2. dagen, så han kørte med hjælpebilen videre til Danmark.
Den 3. september ankom vores venner på Tøndborgvej.
Det var en super god præstation, og
vi er mega stolte af dem!
Efter et par nætter her på Tøndborgvej 53 kørte de hjem i biler.
Venlig hilsen
Vera Siem Vis
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Yoga med udsigt
Den 30. august var der reception hos Stine Nordfalk, Tøndborgvej 60, som åbnede sit yogastudio.
De har haft travlt med at bygge yogastudioet, og det stod klar og blev taget i brug allerede dagen efter.
Receptionen var velbesøgt. Der blev bagt pandekager over bål, og atmosfæren var god og behagelig såvel udenfor
som indenfor.
Stine tilbyder Yoga for enhver, som har brug for en stille stund
med yoga, og udsigten?......Ja, den taler for sig selv!
Stine kan kontaktes på tlf. 2237 9000 eller på FaceBook-siden
”Yoga med Udsigt”.
www.yogamedudsigt.dk
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Nyt initiativ i Pederstrup
I første omgang bliver det en onsdag
aften, men hvis interessen er der, kan
det også blive nogle timer i weekenden.

Karsten Horup skal lige have installeret et nyt køkken, så derfor kunne
første mødeaften ikke blive før onsdag den 4. november kl. 18.30 21.00, hvor alle er velkommen til at
dukke op med kortspil, håndarbejde,
brætspil eller bare snak. For 5 kr. kan
man også få sig en kop kaffe.

Hans Jørgen Hansen, som bor på
Tøndborgvej i Pederstrup, er vokset
op i et landsbymiljø, hvor man mødtes om mange forskellige aktiviteter og kendte hinanden på kryds og
tværs - havde et fællesskab.

Lørdag den 12. september om formiddagen var alle interesserede inviHvor ofte disse ”klubaftener” skal
teret til formiddagskaffe med rundfinde sted, afhænger af interessen og
stykker, sponseret af BOX to BOX.
kan aftales fra gang til gang, og alle er
velkommen til at komme med forslag
Der var 16-17 deltagere, flest fra Petil aktiviteter.
derstrup, men også et par stykker fra
En vigtig ting for at kunne dyrke for- Vinderslev. Vi blev enige om at prøskellige aktiviteter i fællesskab er et ve, om det var muligt at samle nogen
sted at være, og det har Hans Jørgen en gang imellem til lidt fællesskab.
fundet en løsning på. Han har nemlig fået lov af Karsten Horup til at
bruge BOX to BOX lokalerne på Pederstrupvej 83. Her er der god plads,
lys og varme og mulighed for både
dart, bordfodbold og pool og en fin
kantine.
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Pederstrup Vandværk går i luften
I efteråret 2019 blev der udskiftet
vandmålere i hele vandværkets forsyningsområde. De nye målere er fra
Kamstrup og måler ved hjælp af ultralyd. Hver enkelt måler aflæses en
gang i døgnet via fjernaflæsning.
Ved vandværket i Pederstrup er der
rejst en 16 meter høj flagstang, som
indeholder en antenne. I Mausing
skal der også opsættes en antenne,
og når de fungerer, regner vi med at
dække størstedelen af områdets målere.
Alle målere vil herefter blive automatisk aflæst en gang i døgnet, og det
vil gøre det lettere for vandværket at
finde lækager på ledningsnettet.
Lige nu er vi i en tidlig opstartsfase,
men vi forventer, at systemet kører
ved årets udgang, og at du derfor som
forbruger af Pederstrup-vand slipper
for at skulle aflæse din vandmåler i år.
Det sker automatisk.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Pederstrup Vandværk
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Bladets rose

Lige en lille hilsen, da jeg kom til at
tænke på, om I stadig uddeler roser
via Lokalbladet.
Jeg synes, der er nogen, der fortjener en rose i vores landsby, og det
er dem, der pynter op nede ved den
gamle smedje.
Det ser både rigtig kønt ud, og så er
det inspirerende.
Venlig hilsen
Ruth Borg

Hjælp søges!
Lokalbladet mangler en M/K
til at hjælpe Anna
med at sætte bladet sammen.
Hvis det er noget for dig, så ring til
Lene Rasmussen, tlf. 6171 0657,
eller Anna Arhøj, tlf. 2971 5842,
og få mere at vide om, hvordan det foregår.
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Blicheregnens Museumsforening

Blichers fødselsdag

Ved indgangen til 1800-tallet vokser
Traditionen tro fejrer Blicheregnens interessen for landskaber, der komMuseumsforening
og
Museet mer til at indgå i de nye forestillinger
Blichers fødselsdag søndag den 11. om det nationale særpræg. Det er historiske steder og ”vilde” egne som
oktober.
den jyske hede, vadehavet og vesterhavskysten, der især bliver interessante. Blicher er på den måde central
i ’opdagelsen’ af Jylland, vestkysten
og, selvfølgelig, først og fremmest
heden med dens store tavshed og
sære eksistenser.
Siden drager Andersen i Blichers fodspor og endelig tager Aakjær kampen
op mod ”de Herrer lyngforskrækkede” og ”Beplantningsapostlene”,
som han kalder folkene bag Det danske Hedeselskab.

Da vi forventer stor interesse for
det interessante emne, har vi valgt
at afholde mødet i Thorning
Forsamlingshus søndag eftermiddag kl. 14.00.
Sæt kryds i kalenderen og se mere i
dagspressen senere.

I år er det lykkedes at få Professor
Johs. Nørregaard Frandsen fra
Museum Silkeborg, Blicheregnen/
Syddansk Universitet til Thorning
Blicheregnens Museumsforening.
med foredraget: Den jyske hede som litterær arv: St. St. Blicher, H.C. Andersen,
Gregers Thomsen
Johs.
Nørregaard
Frandsen
Jeppe Aakjær.
er Professor ved Institut for
Kulturvidenskaber.

Mausing Forsamlingshus
Der er ikke sket meget siden sidst. Næste gang Lokalbladet udkommer,
Der har været lidt udlejninger, men håber vi at kunne fortælle om noget
vi er ikke startet op med spil endnu. nyt!
Vi var ved at tænke på det, men efter
at have talt med andre forsamlingshuse, der ikke turde begynde med noget, fik vi kolde fødder.
Der var jo også alt det, vi hørte fra
Silkeborg, og hvis nu der var nogen,
der blev smittet, fordi der var sket en
fejl, kunne vi jo komme galt af sted
og få en stor bøde.
Det er ikke lysten til spil, der mangler.
Den er enorm, men så længe de kræver en meter mellem folk, er det altså
svært, MEN som man siger: ”Håbet
er lysegrønt”, og vi kan jo altid vente
på et mirakel!
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Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udlejning

af forsamlingshuset
kontakt
Lone Knudsen,
tlf. 22 47 93 41

Foreningsmøder
Foreningsmødet den 4. juni i år blev
aflyst på grund af corona. Næste
møde, den 3. september, blev også
aflyst på grund af corona, fordi skolen ikke var åben for andre end skolepersonale og -børn, men så tilbød
Vinderslev Forsamlingshus at lægge
lokale til mødet, og det blev afholdt
den 17. september.

Vinderslev
Forsamlingshus

Hovedtemaet på dette foreningsmøde var Vinderslev Forsamlingshus.
Lene & Christian Lange opsagde deres forpagtning i marts med virkning
fra 15. juni, men på grund af coronanedlukningen fratrådte de med det
samme.
Det lykkedes ikke at få flere i bestyrelsen ved den ekstraordinære generalforsamling den 12. marts og heller
ikke at få en afklaring om forsamlingshusets fremtid.
Bestyrelsen (Alice Friis, Henrik Jakobsen og Jytte Dahl) inviterede derfor til debataften den 13. august 2020
og havde forud oprullet en masse
ideer, som bl.a. blev offentliggjort i
Lokalbladets juliudgave.

Valgdistrikt og har dermed den vision, at huset skal være et samlingssted for hele området og ikke kun for
Vinderslev. Håbet er, at foreninger og
andre har lyst til at bruge huset til temaaftener, så som blomsterbinding,
madlavning, foredrag, fællessang, osv.
Kun fantasien skal sætte grænsen!

af Lokalrådet i gang med at kortlægge stisystemer i området og fik en
tegning af ”Gyllestien” med hjem fra
Alice Lemming og Erna Petersen.

Digital
foreningsfolder

På det første foreningsmøde i marts
2019 blev det foreslået, at der blev
Der er ingen planer om at søge en
lavet en foreningsoversigt på Lokalforpagter i øjeblikket, da forsambladets hjemmeside, som beskriver,
lingshusdrift er urentabelt på grund
hvad de mange foreninger i Lokalblaaf corona.
dets område beskæftiger sig med, og
hvem der er i bestyrelserne.
Et forsamlingshus uden forpagter
giver større fleksibilitet med hensyn
På foreningsmødet den 5. marts 2020
til udlejningspriser. F.eks. kunne man
præsenterede Karsten Horup et opmåske give foreninger adgang til at
læg til foreningsfolderen og udsendte
lave aftenarrangementer for 300 kr.
den 24. marts et spørgeskema til alle
foreninger, hvor han bad om svar på
Eneste indtægt i øjeblikket er udlejforskellige spørgsmål.
ninger, som styres af Jytte Dahl. Bestyrelsen har vedtaget, at rengøring
Desværre er der stadig ikke kommet
skal købes med udlejningen, så man
ret mange svar, men vi håber, at forer sikker på, at det bliver gjort ordenteningerne her i den stille coronatid
ligt.
vil finde skemaet frem og få det besvaret, så Karsten kan få færdiggjort
Arbejdsgruppen vil bruge vinteren
arbejdet.
på studieture til hhv. Sjørslev Sognegård og Vium/Hvam Sognegård for
at høre om deres erfaringer med for- Næste foreningsmøde
er torsdag den 3. december 2020
samlingshusdrift.
kl. 19-21 i Vinderslev ForsamlingsDesuden vil de kontakte Mausing og hus.
Med venlig hilsen
Hauge forsamlingshusbestyrelser til
Lokalbladet
en snak om, hvordan man kan samarbejde i stedet for at gå hinanden i
bedene.

Debataftenen resulterede i en arbejdsgruppe bestående af Alice Friis, Jytte
Dahl og Henrik Jakobsen (Vinderslev
Forsamlingshus), Anders Hald (Borgerforeningen), Anne Nørskov, Michael Døssing og Morten Tholstrup
Arbejdsgruppen håber på at kunne
(VIF) samt Anne Marie Christensen
lægge noget endeligt på bordet i for(Lokalrådet).
bindelse med deres respektive generalforsamlinger i februar.
Det er foreslået, at Borgerforeningen fusionerer med forsamlingshuset
med fælles bestyrelse og med opret- Lokalrådet
telse af nogle underudvalg, som vare- inviterer til møde om kommuneplatager forskellige områder, f.eks. udlej- nen tirsdag den 29. september 2020
ning, vedligeholdelse, arrangementer. kl. 19 i Vinderslev Forsamlingshus.

Udlejning:

Vinderslev Forsamlingshus kan lejes uden vært:
Kontakt Jytte Dahl,
tlf. 51 46 95 35

Borgerforeningen dækker Vinderslev Anne Marie Christensen er på vegne
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Brugerrådet ved Malmhøj
I år var det kun for hjemmets beboere.
Folk fra lokalområdet kunne ikke
inviteres, som de ellers plejer. Vi fra
Brugerrådet holdt os udendørs med
god afstand til hinanden og til de
beboere, der var hårdføre nok til at
Derfor besluttede vi at udsætte den til
den 19. august, og da vi heller ikke på sidde ude. Mange foretrak at sidde
det tidspunkt måtte komme ind på inde og følge med foran vinduet.
Nedlukningen på grund af frygt for
corona-smitte gjorde, at vi ikke, som
planlagt, kunne holde vores årlige
generalforsamling på Malmhøj i maj
måned.

Det var nemlig både lidt koldt og
noget blæsende. Men vi havde nogle
hyggelige timer, hvor vi sang, tændte
bål og fik heksen sendt af sted efter
båltalen, som Birthe Clausen holdt i
år.
Birthe Clausen

hjemmet, holdt vi den hos formanden,
Flemming Grønkjær, i det tidligere
kommunekontor, senere Sparekassen,
hvor der er god plads til at holde afstand.
Der skete en enkelt ændring i bestyrelsen, idet Inga Guldborg valgte at gå ud,
og Else Holm kom ind i hendes sted. De
øvrige medlemmer er Flemming Grønkjær, Poul Erik Petersen, Elly Stenholt,
Agnes Hansen og Birthe Clausen.

Gåturene, som vi i mange år har
arrangeret for beboerne i juli måned,
kunne vi heller ikke gennemføre,
men Sct. Hans fejrede vi!

De mest hårdføre beboere sad ude
med god afstand til brugerrådet

mens andre foretrak
at sidde i læ og tørvejr
inde og kigge ud

Bålet rejses
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Beboerne havde drukket
eftermiddagskaffe, så de fik is

Brugerrådet havde selv kaffe
og kage med

Der er gang i bålet – og god afstand mellem tilskuerne!
15

Hauge Forsamlingshus
Nu er der endelig gang i huset igen. Nu håber vi på stort fremmøde til de
Konfimationerne og fødselsdage, der 2 sidste fællesspisninger, som er den
på grund af Corona var blevet aflyst, 10. september og den 19. november.
har nu fået udlejningerne i gang.
Inden nedlukning af Danmark fik vi
Bestyrelsen har været på besøg i hu- afholdt vores generalforsamling. Beset med masser af rengøringsmidler styrelsen forblev uændret.
og støvekost, da edderkopperne har
haft frit spil!
Den består af formand Børge Rasmussen, næstformand Leif Nielsen,
Vi har haft aflyst 2 fællesspisninger, sekretær Birgitte Rasmussen, kasserer
og Sct. Hans valgte vi også at aflyse, Kate Kristensen og menigt bestyrelda vi syntes, at reglerne var svære at sesmedlem Tommy Nielsen.
tolke.
Kate Kristensen

Husk
Fællesspisning
den 19. november

Vinderslev Idrætsforening
Foråret blev i Vinderslev IF, som
alle andre steder, en tam fornøjelse.
Vi nåede lige at få startet op i fodboldtræningen for senior afdelingen,
inden COVID-19 fik aflyst alle turneringer, inden de overhovedet var
kommet i gang.

så hele deres opstart blev rykket, men
da også muligheden for dem kom for
at begynde, var spillere og trænere i
gang med det samme. Så livet på stadion lå ikke helt dødt inden sommer.

Gymnastikken blev også nødt til at
holde en lang pause fra deres manAlle holdene fik dog genoptaget træ- dagsgymnastik i salen på skolen, men
ningen, da dette igen blev muligt, de nåede heldigvis at få et par aftener,
hvor flere af holdene også fik spillet inden de også gik på sommerferie.
et par træningskampe, inden sommerferien stod for døren.
Nu er vi så kommet til efterårssæsonen, og det hele er startet op, næsten
Ungdommen skulle lige til at starte i vanlig gode stil. Fodboldturnerinop, som nedlukningen blev sat i gang, gerne kører, som de skal. Ungdom-

men er også startet op, og Mandagsdamerne kører deres gymnastik i
Vinderslev Skoles gymnastiksal hver
mandag fra 19-20.
Et par af vores andre årlige arrangementer måtte vi også se bort fra, idet
både vores egen sommerfest på stadion og Mausing Marked i år måtte
aflyses.
Vi håber så på, at vi kan få lidt opbakning til vores holds kampe på stadion, hvor alle er velkomne til at være
med til at skabe en god stemning.
Michael Døssing
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Hauge U & GF

17

Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 15. december
BORGERFORENINGEN

HAUGE U & GF
Hver onsdag kl. 18 - 21
Gymnastiksalen på Vinderslev Skole
Badminton
Hver tirsdag kl. 19
Hauge Forsamlingshus
Square Dance

DIVERSE
Onsdag den 4. november kl. 18.30-21
Klubaften hos Box to Box, Pederstrupvej 83

Hver onsdag kl. 19 - 21
Thorning Hallen
Volleyball Mix-hold

Torsdag den 1. oktober kl. 19.30
Møde i Karup Kirke v/sognepræst
Jesper Hornstrup, Skive.
Efterfølgende kaffe og foredrag i Karup
Sognegård, Kirkebakken 10
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt,
Mausingvej 39
Tirsdag den 13. oktober
Efterårsferie

Torsdag den 19. november
Fællesspisning
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Tirsdag den 10. november kl. 19.30
Promissio-møde i Missionshuset v.
Anne Grete & Per Rasmussen,
Silkeborg

Tirsdag den 17. november kl. 19.30
Samtalemøde hos Alise & Uffe Hansen,
Hesselskovvej 11

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

HAUGE
FORSAMLINGSHUS

Tirsdag den 3. november kl. 19.30
Møde i Missionshuset v. missionær Finn
Najbjerg, Vinderslev

Tirsdag den 17. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset v.
Leif Mortensen, Aulum

Torsdag den 3. december kl. 19-21
Foreningerne holder fællesmøde i Vinderslev Forsamlingshus

GRATHE
SOGNEMENIGHED

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30
Temaaften i Vinderslev Sognehus om
gudstjenesten v. Mikael Holst
Kongensholm

Missionsuge i M.-huset med emnet:
”Hør Guds Stemme”
Mandag den 19. oktober kl. 19.30
taler pens. rejsesekretær Arne Olesen,
Fredericia
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30
taler pens. missionær Villy Sørensen,
Hammel
Torsdag den 22. oktober kl. 19.30
taler sognepræst Mikael Holst
Kongensholm
Fredag den 23. oktober kl. 19.30
taler missionær Simon Overgaard
Pedersen, Holstebro

Torsdag den 26. november kl. 19.30
Julekoncert i Vinderslev Kirke ved
Kølkær Koret
Tirsdag den 1. december kl. 19.30
Møde i Missionshuset v. tidl. missionær
Henri Jensen, Silkeborg.
Emne Advent: ”Allerede - endnu ikke”
Tirsdag den 8. december kl. 19.30
Soldatervennefest i Missionshuset
Onsdag den 9. december kl. 14.30
Eftermiddagsmøde hos Hanna Bjerre,
Liljevej 11, v. pastsor Mikael Holst
Kongensholm
Torsdag den 10. december kl. 19.30
Samtalemøde i hjemmene??
Tirsdag den 15. december kl. 19.30
Pynte juletræ og hygge i Missionshuset
Juletræsfest i Missionshuset v. missionær
Henri Elttør, Aulum

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
LOKALRÅDET
Tirsdag den 29. september kl. 19
i Vinderslev Forsamlingshus
Borgermøde om kommuneplanen
Torsdag den 19. november kl. 19
i Vinderslev Forsamlingshus
Stormøde / generalforsamling

VALGMENIGHEDEN
Onsdag den 7. oktober
Læsekreds i Salen, Kirkebakken 13
Torsdag den 22. oktober kl. 19
Foredrag om H.C. Ørsted i Salen,
Kirkebakken 13.
Søndag d. 25. oktober kl. 16.30-17.30
Line Louise Peters’ ordination i Viborg
Domkirke

MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 14-16
Lotterispil
Lørdag den 28. november kl. 14
Julemarked

Onsdag den 4. november
Læsekreds i Salen, Kirkebakken 13

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Torsdag den 29. oktober kl. 19.30
Temaaften i Sognehuset om
gudstjenesten v. pastor Mikael Holst
Kongensholm
Lørdag den 31. oktober kl. 14 - 16.30
Dåbstræf i Ans Kirke og Sognehus
Torsdag den 26. november kl. 19.30
Julekoncert i Vinderslev Kirke med
Kølkær Koret

Søndag den 8. november kl. 14 - 16
Line Louise Peters indsættes som præst
i Kjellerup og Omegns Valgmenighed i
Hørup Kirke

WINDIR SPEJDERNE

MAUSING
FORSAMLINGSHUS

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
Hver mandag kl. 19 - 20
Gymnastiksalen på Vinderslev Skole
Damegymnastik

PENSIONISTFORENINGEN
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Windir Spejderne
Sommerafslutning

Spejderne plejer at invitere hele egnen til ”Mini-Skt. Hans” med heks
og båltaler, når sommerferien nærmer sig, men i år var situationen jo
lidt anderledes på grund af corona.
Derfor blev det kun til, at spejderne
med familie samledes den 25. juni til
hyggeligt samvær med madkurv.
Spejderne er altid i gang med tage
forskellige mærker, og denne gang
gjaldt det mærket ”Snobrød på 100
måder”. Der blev blandet mange underlige ingredienser i snobrødsdejen
som chokolade, vingummibamser,
ananas, druer, pølser, osv. Kun fantasien satte grænser!
Som til alle spejderarrangementer var
der også masser af kage!

Ø-hop

Den første weekend i juli var spejderne med forældre og søskende inviteret på ø-hop til Samsø og Tunø.
Vejret var ikke strålende, men de klarede at bestige 3 ”bjerge” og vandre
50 km.

Hele flokken på Samsø
En mindre flok på Tunø
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Loppesager

Eftersom Mausing Marked blev aflyst
på grund af corona, blev der heller
ikke et loppemarked, hvor spejderne
kunne få solgt en masse loppesager.
Det betyder, at loppestalden på Pederstrupvej 66 er fuld af en masse
gode sager, som nogen må have brug
for!
Der er skabe, stole i alle afskygninger, små borde, sofaborde, spiseborde, en campingvaskemaskine, en
fin gammel radio, kaffestel, billeder,
køkkenting, kister, gyngestol, børnemøbler, julepynt, musikanlæg. Der er
også bøger i stalden og endnu flere i
spejderhuset, hvor der også er plader,
cd’er og dvd’er.
Alle er meget velkommen til at kigge
i stalden, hvis de mangler noget. Der
er altid åbent, men ellers kan jeg kontaktes på tlf. 2971 5842.
For at besøge boghandelen i spejderhuset kan man kontakte enten Mette
Lundgaard, tlf. 2242 7578 eller undertegnede.
Anna Arhøj
Sekretær i Gruppebestyrelsen
Ingredienser til snobrød på 100 måder

Sådan så loppemarkedet ud i 2019
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Bogklub

Valgmenighedens læsekreds mødes
ca. en onsdag om måneden og diskuterer en roman over ost og rødvin.
Er du interesseret i at være med i læsekredsen, så kontakt Lina Fleng på
henbe@mail.dk / tlf. 8688 1362.
I efteråret mødes læsekredsen den 7.
oktober og 4. november. På sæsonens
program er bl.a. romaner af Katrine
Marie Guldager, Kristian Jungersen
og Hanne Vibeke Holst.

Ny præst

kaffesammenkomsten efter gudstjenesten
en hyggelig stund med yderliBestyrelsen for Valgmenigheden for
Kjellerup og omegn har valgt Line gere præsentation af Kjellerupegnens
Louise Peters som kommende præst. kommende nye ansigt.
Hun var en ud af seks ansøgere.
Line Peters bliver ordineret i Viborg
Line Louise Peters er 37 år og cand. Domkirke den 25. oktober kl. 16.30mag. med hovedfag i nordisk sprog 17.30 og indsat som præst i Kjellerup
og litteratur og sidefag i historie. Hun Valgmenighed den 8. november kl.
er single og har senest arbejdet som 14.00-16.00.

kultur- og litteraturformidler ved
Indtil da er det de to afløsere præHorsens Bibliotek.
sterne Kirsten Høg og Karen Marie
Line Peters blev søndag den 23. Ravn, der varetager valgmenighedens
august præsenteret for menigheden. gudstjenester og kirkelige handlinger.
Hun prædikede ved gudstjenesten kl.
14, mens altertjenesten blev varetaget
af Karen Marie Ravn.
Line Peters blev valgt af bestyrelsen, og der kræves efter vedtægterne
ikke yderligere bekræftelse af hendes
kommende ansættelse, og derfor blev
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Hvor intet andet nævnes, foregår arrangementer i salen på
Kirkebakken 13. Der er altid fri
entré, men der opkræves almindeligvis 50 kr. for kaffe/kage eller mad (gratis for børn).
Ændringer og aflysninger kan
forekomme på grund af den
usikre situation. Hold derfor øje
med hjemmesiden kjellerupvalgmenighed.dk.

Foredrag om H.C. Ørsted

Torsdag den 22. oktober 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.

KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 4. oktober kl. 9.00
Søndag d. 11. oktober kl. 10.30
Søndag d. 25. oktober kl. 9.00
Søndag d. 1. november kl. 14.00 – Allehelgensgudstjeneste
Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 Søndag d. 8. november kl. 10.30 – Degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
Søndag d. 15. november kl. 10.30
Temaaften om gudstjenesten
Hvad er en gudstjeneste? Hvad be- Søndag d. 29. november kl. 10.30
tyder de forskellige dele af den?
Hvorfor rejser vi os op? Hvorfor Gudstjenestetider for december, inkl. tidspunkter for Lucia-familiegudstjeneste
vender præsten sig rundt? Ja, hvad og de mange gudstjenester i julen: Se vinderslevsogn.dk om et par måneder
er egentlig meningen med det hele? eller læs næste nummer af kirkebladet, som kommer til december. Du kan
Det vil vi kigge nærmere på denne altid følge med i kirkens liv på https://www.facebook.com/hingeogvinderaften, hvor sognepræst Mikael Holst slevkirker/
Kongensholm først har et oplæg om
gudstjenesten. Derefter vil der blive Dåbstræf
samtale ved bordene, så alle får mu- Lørdag den 31. oktober kl. 14.00lighed for at lufte sin mening. Hvad 16.30 indbyder Hinge, Vinderslev
kan ikke ændres? Hvad kan laves om? og Grønbæk sogne i fællesskab til
Bliv klogere på gudstjenesten, få en dåbstræf for børn af årgang 2014
god snak og kaffe og kage for 25 kr. og 2015. For to år siden holdt vi
Sogneaftener i Sognehuset
Efteråret byder på to arrangementer
en sogneaften og en julekoncert. Til
arrangementerne er alle velkommen.

det i Hinge, og denne gang foregår
det i Ans Kirke og Sognehus. Vi får
besøg af musiker og tryllekunstner
Hans Jørn Østerby, som vil synge,
fortælle og vise lidt af, hvad han kan.
Derudover skal vi bruge tid på at tale
om dåb, Gud og tro.

Børnene og deres familier får en
skriftlig invitation, og både forældre,
søskende og bedsteforældre er velkomne til at deltage.

Torsdag d. 26. november kl. 19.30 i Vinderslev Kirke
Julekoncert med Kølkær Koret
I år er det Kølkær Korets tur til at bringe os lidt nærmere
advents- og julestemningen. Det firstemmige kor gæster
Vinderslev Kirke i ugen op til første søndag i advent og
vil fylde kirken med glæde, sange og salmer.
Glæd dig til at høre et dygtigt og velsyngende kor!
Efter koncerten er der kaffe i sognehuset. Koncert, kaffe
og kage er gratis.
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Børnehjørnet
Den 18. august mødtes børn og voksne igen i Børnehjørnet efter en længere ufrivillig pause med corona-fri
og sommerferie. Det var bare skønt
at være sammen igen, også selvom vi
fik startet i det små, men nu er vi klar,
og vi glæder os til efterårets forskellige aktiviteter. Dog gælder det stadig,
at vi skal overholde de regler, som
coronaen sætter, så god hygiejne, afstand og nys i ærmet hører med
til dagsordenen i Børnehjørnet, men
børnene kender det, så det er sådan
det er.
Her i efteråret arbejder vi med bønnen: FADERVOR, så derfor har vi
hver især pyntet en Fadervor-æske,
som efterhånden kommer til at indeholde forskellige små huske-ting,
som skal fortælle og minde os om,
hvad vi beder om. Fadervor beder vi
altid med bevægelser på, så nu kan vi
den snart udenad med ord og bevægelser.
Vi skal ifølge vores program være
både gartnere, der sår karsefrø, og bagermestre, der bager fladbrød, men vi
skal også øve til Høstgudstjenesten,
sælge lodsedler og lege afstandslege.
Indimellem har vi nogle besøgsdage,
så det er altid lidt spændende, hvem
vi får besøg af.
Over to gange skal vi forsøge Godly
Play, som er en lidt nyere måde at
fortælle bibelhistorie på, men her har
alle tænketid, taletid og aktivitetstid +
en fest-servering.
Hver gang, når Lise er der, så får klaveret på alle tangenter, og vi elsker at
synge og lave bevægelser til. Det er
dejligt at lære nye sange, men også at
synge de kendte.
Børnehjørnet har fået en ny ung-leder, og det er Sine. Superfint at Sine
vil hjælpe os, så børnene har en ekstra
”holde-i-hånd- og legemedarbejder”
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Tak til Sine, fordi du vil give af din
fritid til Børnehjørnet!
Børnehjørnehilsen
Sine Sandberg
Lise Kongensholm
Anne Marie Najbjerg

Trekløverskolen
Så er vi i gang igen!!

Herunder præsenterer Kewin sig
kort for personale, forældre og for
”Det eneste konstante er foran- lokalbladets læsere:
dringer” sagde den græske filosof
Heraklit for 2.500 år siden. I dag er
Mit navn er Kewin Hvidt Larsen,
det mere sandt end nogensinde før!
og jeg skal være skoleleder på
Forandringer er som vind – det blæTrekløverskolen fra næste skoleår, og
ser altid!
jeg glæder mig rigtig meget.
Planlægningen af dette skoleår landede i fin tid optil ferien, og vores corona-retningslinjer ændrede sig ikke
hen over sommerferien. Således var
vi klar til at tage imod alle elever og
forældre på første skoledag – lige indtil der var smitteudbrud i Silkeborg
med et dertilhørende lille tvist for
alle skoler i kommunen. Vi måtte
rette til i vores planer, og de ting vi
havde planlagt, måtte vi rette til, så de
opfyldte de gældende retningslinjer.
Som altid, havde vi en dejlig førsteskoledag, hvor vi fik sagt goddag til
de nye 0. klasseselever, de nye 4.klassesbørn fra Kjellerup og til Kewin,
som er vores nye skolelder.
Før ferien sagde vi nemlig farvel
til Evan Thorhauge, som valgte at
stoppe sit arbejdsliv som skoleleder
her på skolen. Alle børn fik sagt godt
farvel til ham, og pr. 1. august blev
det så Kewin Hvidt Larsen, der blev
skoleleder på Trekløverskolen.

Jeg har de seneste fem år været ansat
som skoleleder på Fårvang Skole.
Før dette var jeg pædagogisk leder på
Dybkær Specialskole, hvortil jeg kom
fra en stilling som pædagogisk leder på
Højvangskolen i Aarhus. Før jeg blev
leder, arbejdede jeg ti år som lærer i
Aarhus Kommune.
Privat er jeg gift med Rikke, som er
lærer på Sejs Skole. Vi har sammen to
piger, Frida og Karla, på henholdsvis
15 og 12 år.
I min fritid spiller jeg badminton og
fodbold samt spiller musik i et lille
band.

Vi glæder os meget til at lære Kewin at
kende! På samme måde som da Evan
var skoleleder, ligger et godt samarbejde med lokalsamfundet Kewin på
sinde, så I skal endelig ikke holde jer
tilbage for at sige hej til ham eller på
anden måde tage kontakt til ham eller
til skolen.
Det er ved at være dagligdag, at der
kommer nye retningslinjer, men for
os handler det mest om små tilretninger i forhold til det, vi ellers tænker
om skole og corona. Det, der er vores
alle sammens fokus er, hvordan vi inden for de gældende rammer kan lave
den allerbedste skole for børnene
– uden lige nu at gå på kompromis
med hygiejnen og afstandskravene.
Det lykkes i høj grad for os, men det
sker kun i samarbejde med forældre
og andre samarbejdspartnere – TAK
for det!
Vi glæder os – som resten af landet
garanteret gør - dog fortsat til en
hverdag uden corona og med liiidt
flere muligheder for at gøre det, vi
gerne vil. Den tid skal nok komme
igen!!
Med ønsket om en god sensommer
til alle!
Michael Langballe
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Dagplejerne
Fra jord til bord

jekt ikke fik den ønskede effekt i år.

Vi forsøgte alligevel efter genåbningen at så nogle grøntsager i vores Majsmarken
plantekasse. 1. omgang gav en lille Igen i år er der sået majs på marsmule radiser, som vi kunne smage.
ken bag ved Lotte. Vi har fulgt majsens vækst og har også i år fået lov
Lige før sommerferien såede vi nyt af Hans Henrik til at indhegne et
og glædede os til at se og smage gu- lille stykke af marken, som vi kan
lerødder, radiser og ærter, når vi kom
tilbage efter sommerferien, men intet kom rigtigt op, så vi må desværre
konstatere, at vores jord til bord pro-

udforske. Det er en stor
sansemæssig oplevelse for
børnene at gå ind imellem
majsene og ”blive væk” og
finde hinanden igen samt at
se majskolbernes udvikling
fra lille til stor.
Vi siger tak til Hans Henrik,
for at vi kan give børnene
denne oplevelse.
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Badedage

Da sommeren viste sig fra sin bedste
side og bragede igennem med sol og
varme, valgte vi at have nogle badedage.
Godt indsmurte i solcreme pjaskede
vi med vand i små baljer, og de større
fik lov til at komme op i det større
bassin under stor overvågning.
Det var nogle fantastiske dage, hvor
børnene hyggede sig med at plaske
med vand og sprøjte på hinanden og
de voksne.
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Else Marie,
ny dagplejer

”Leg i haven”

Lotte har en oppustelig madras i haven. Den giver plads til leg og motorisk træning. Børnene kan kaste sig
ned i den og udfordre sig selv motorisk.

Jeg hedder Else Marie og er så heldig, at jeg er blevet ansat som kommunal dagplejer, en længe spirende
drøm, som for mig realiserer ønsket
”Male med blomster” om at kunne give min fulde opmærkHanne havde fundet alternative ting somhed og nærvær til den lille børtil at male med, her blomsterblade. negruppe.
Kun fantasien sætter grænser for de
Jeg er uddannet pædagog og har arkreative udfoldelser.
bejdet som sådan i integrerede daginstitutioner, primært som børnehaSusanne Vad Westergaard vepædagog og med erfaring fra vuggestue.
Jeg er 46 år og bor på en nedlagt landbrugsejendom i Hauge med min familie, som består af min mand Jesper
og vores tre børn, Anne på 16 år, Ida
på 13 og Mads på 11 år. Familien
rummer også vores labradorhund
Theo og katten Mitte.
Drivkraften i min dagpleje er kontakten og relationerne sammen med
en legende og nysgerrig tilgang til
verden, hvor vi møder, oplever og
sanser livet sammen – på gulvet og
i børnehøjde. Hvor der er tid, ro og
kærlighed, hvor barnet af mig mærker sig værdsat og elsket og indgår
i et samhørigt fællesskab i den lille,
trygge, overskuelige gruppe.
Relationerne hos mig på kryds og på
tværs er basen for, at det enkelte barn
og gruppen trives, erfarer og lærer,
og at barnet frit bevæger sig, drevet
af naturlig nysgerrighed, som jeg vil
gøre mit bedste for at pirre, opmun-
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tre til, give liv og fange med glade oplevelser; i øjeblikket såvel som i planlagte aktiviteter og samvær.
Vores store grund rummer mange
muligheder for udflugter og naturoplevelser, og haven med legeredskaber,
træer, blomstrende buske, hemmelige
huler og gange danner base for dagligt udeliv.
Jeg glæder mig over min nye spændende hverdag i stadig udvikling og
synes, det er berigende hver gang, der
træder et lille menneske ind ad min
dør, og som jeg har fornøjelsen og
æren af at vokse og blomstre sammen med.
TAK – og ikke mindst: Velkommen
hos mig!
Else Marie Ladegård Jensen
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Hos Lotte
Sommeren har været noget af det
skønneste. Dejlige dage med masser
af sol har givet masser af tid til vandpjask og udeleg.
Jeg plejer altid at afholde sommerfest inden sommerferien, men pga.
Corona valgte jeg at udskyde det til
efter sommerferien. Her inviterede
jeg også de tre børn, der er afsluttet
under Corona-tiden.

Onsdag var overskriften: flyvende
dino diy…
Denne aktivitet krævede lidt voksen
forberedelse, men i mine øjne gør det
ingenting. At være krea sammen med
det enkelte barn giver bare så meget
mere end at slutte af med et færdigt
produkt.

I ugen op til sommerfesten havde vi
Dinosaur-temauge med forskellige
aktiviteter.
Mandag stod den på udgravning af
indefrosne dinosaurer. Med stor flid
blev der hamret og banket, indtil de
små dinoer blev befriet. Isklumperne
blev bagefter brugt som islandskab
dinosaurerne kunne klatre i.

Børnene malede toiletruller som senere på dagen fik vinger, hoved og
hale. De flyvende dinoer hænger nu
under uglens gren på legeværelset.
Torsdag lavede vi en dino-sanse-verden med sansekasser med bl.a. ris,
vand og vandperler. Her kunne dinoerne bo og lege og tage et dejligt bad.
gav vi os ind i junglens dyb. Det blev
til en hel stor pose fyldt med dinoer.
Over middag var vi så heldige lige at
få et kig over hækken, hvor svigerfar
kørte med presseren til miniballer til
hestene.

Tirsdag startede vi med at lave dinofossiler af trylledej. Børnene fandt de
mindste dinosaurer og lavede aftryk
af krop og fodspor. Bagefter blev de
bagt i ovnen, og nu hænger de så fint
og pynter på væggen på legeværelset.
Efter formiddagsmaden gik vi ud i
junglen for at lede efter dinosaurer.
Med junglehat og det skarpe blik be30

Bagefter spillede vi hjemmelavet dinobanko. Heldigvis kan man få hjælp,
hvis man ikke lige kan se, hvor brikken hører til. Det er godt at have
gode venner.

finde ja-hatten frem og fylde hullerne
med noget andet.

Til slut vil jeg byde velkommen til
Naya og hendes familie. Naya er bare
hoppet lige ind i dagplejen, som om
Fredag formiddag bagte vi dinokage det er den naturligste ting i hele vertil sommerfesten om eftermiddagen. den. Naya passer aldersmæssigt perVores gæster ankom kl. 14.30, og vej- fekt ind i gruppen.
ret var bare super skønt, så vi startede
med leg i haven. Ved 15-tiden gik vi Tak fordi du læste med og på gensyn
i værkstedet, hvor der var dækket op i næste blad.
til eftermiddagskaffe. Der blev rigtig
Mange hilsner
Lotte Anckersen
hygget, og det var bare så skønt at
have flokken samlet – og selvfølgelig
www.hos-lotte.dk
lige at se ”mine” store børnehavebørn igen.
Der blev også tid til lidt yderligere leg
i haven, inden vi sluttede festlighederne af. Tak for en dejlig, dejlig dag
alle sammen! Jeg sætter stor pris på
jeres deltagelse.
Vi ser frem mod en sensommer og
et efterår, hvor alle de dejlige ting, vi
plejer at deltage i, fortsat aflyses. Det
er selvfølgelig med en vis vemod, da
jeg synes, det er vigtigt, at børnene
lærer at være ude af huset sammen
med mig, men det hjælper ikke kun
at se begrænsninger, så jeg vil hellere

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

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.
Sognemenigheden, Vinderslev

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
Lise Holst Kongensholm, Tingskrivervej 28A

Soldatervennekredsen

Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13
Tlf. 61777454
Tlf. 20477762

Dagplejere, kommunale

Else Marie Ladegård Jensen, Haugevej 40
Hanne Skov, Krokusvej 13
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

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

Støttepillerne

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Valgmenigheden

Tlf. 30298534
Tlf. 61858148
Tlf. 30258489

Præst: Kristoffer Garne, Kirkebakken 13
Fmd.: Klaus Drivsholm, Allingskovgårdsvej 24

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

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.: Børge Rasmussen, Haugevej 33
Tlf. 86888013
Udlejning: Hauge Minimarked
Tlf. 86888013

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Anders Hald, Trekronervej 35

Tlf. 21606005
Tlf. 61383360
Tlf. 40940733

Tlf. 40428266
Tlf. 86881110
Tlf. 20325557
Tlf. 21700039
Tlf. 23666950
Tlf. 52396135

Vinderslev Børnegård

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Vinderslev Forsamlingshus			
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142
Tlf. 61365472
Udlejning: Jytte Dahl
Tlf. 51469535

Indre Mission i Vinderslev/Mausing			

Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3

Fmd.: Mads Philipsen,
Sct. Mathiasgade 64 1.tv., 8800 Viborg

Tlf. 24670234

Vinderslev Idrætsforening		

Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Malmhøj

Tlf. 89704080

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Tlf. 30667111

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Mausing Beboerforening

Fmd.: Michael Valbjørn, Mausingvej 26

Mausing Forsamlingshus

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15
Udlejning: Lone Knudsen

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Kaj Andersen, Mausing Skolevej 11

Pensionistforeningen

Fmd.: Jytte Dahl, Solsikkevej 17A

Sognemenigheden, Grathe

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

Tlf. 40345776
Tlf. 22479341
Tlf. 40289204
Tlf. 51469535

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

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

Skolebestyrelsen

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

Vinderslev Vandværk
Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Windir Spejderne

Fmd.: Jim Schlüssel, Storgade 8, 8882 Fårvang

Tlf. 28713467

Tlf. 60168597

Tlf. 20275750
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 29928197
Tlf. 86893738
Tlf. 60168597
Tlf. 27224306
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Tak til dem
der gør noget for at
fremme
biodiversiteten!

