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

Gavekort fås ved henvendelse til Alice Lemming

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
Velkommen til

Tillykke med dagen
John Iversen, Tøndborgvej 15, havde 40 års jubilæum
ved Silkeborg Kommune den 10. november
Carl Ejnar Sørensen, Kjellerupvej 84, blev 50 år den 29. november
Marie Thomsen, Pederstrupvej 55, blev 85 år den 27. december
Knud Laursen, Haugevej 11, bliver 70 år den 10. januar
Hanne Skov, Krokusvej 13, har 25 års jubilæum som dagplejer den 29.jan.
Ole Nørskov, Revl Mosevej 6, bliver 60 år den 29. januar
Kenneth Pedersen, Fruerlundvej 5A, bliver 50 år den 12. februar
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66, bliver 70 år den 18. februar
Helle Sehested & Brian Laursen, Vinderslevvej 29,
har kobberbryllup den 7. marts
Karl Holleufer, Liljevej 8, bliver 75 år den 8. marts
Jette Jørgensen, Vinderslevvej 100, bliver 70 år den 23. marts

Pederstrupvej 58
Den 15. november kom der nye beboere på Damgården, nemlig Josefine Dahl på 26 år og Brian Bay på 31
år, som sammen har børnene, Victor
på 5 år og Clara på 3 år.
Familien har også Batman, en dejlig
labrador på 4 år.
Brian har et tømrerfirma i Silkeborg
sammen med sin bror. Josefine er uddannet markedsføringsøkonom og
leder efter arbejde. Victor og Clara
bliver passet på Børnegården og er
meget glade for at være der. Victor
skal begynde i skolen til sommer.
Josefine og Brian stammer begge fra
Hammel, men har boet både i Tilst
og Kristrup ved Randers, før de fandt
vej til gården i Pederstrup.
Fritidsinteresserne er motion. Josefine løber ture med Batman, og Brian
dyrker styrketræning, når ellers fitnesscentrene har åbent. Børnene vil gerne gå til svømning og gymnastik, når
der bliver åbnet for den slags igen.

Velkommen til Frej

Fredag den 7. august kl. 11.35 blev
vi de stolte forældre til endnu en velskabt dreng med en kampvægt på
3924 g og en længde på 54 cm. Vi har
det alle godt og nyder tilværelsen som
en familie på 4.
Anders og Trine
Trekronervej 35

Sølvbryllup

Susanne og Henrik Westergaard,
Tulipanvej 12, havde sølvbryllup
onsdag den 2. december 2020.

Den store kran måtte frem på Pederstrupvej hos BOX to BOX.
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Gade

spejlet

Nyt fra redaktionen

Vi har desværre måtte sige farvel til
Hanne Bak, som er flyttet fra området. Hanne har gjort et kæmpestort
stykke arbejde for Lokalbladet siden
juli 2012 og har været en god inspirator til spændende opsætning af bladet. Mange tak for indsatsen, Hanne!

Heldigvis har vi fået respons på vores annonce i oktobernummeret efter
Hannes afløser, nemlig Maj-Lie Majbækgaard, som vi siger hjerteligt velkommen til.

Velkommen til
Vinderslevvej 32
Jakob, Dinna, Selma, Ellinor og Daniel Bjerrum Swartz
Vi er flyttet her til Vinderslev fra Jordan. Vi kom til Danmark i sommers,
fordi vi gerne ville have, at Daniel skulle fødes i Danmark. Desværre forhindrede corona-epidemien os i at vende tilbage til Jordan som planlagt, så
vi skulle pludselig finde et nyt hjem i Danmark. Vi har venner i det smukke
lokalområde og efter at have besøgt Børnehjørnet en solrig tirsdag eftermiddag, var vi og vore piger solgt til Vinderslev. Vi er glade for, at vi nu kan leje
huset her, tæt på Byparken.
Ellinor trives i dagpleje hos Susanne, og Selma er glad for både børnene og
de voksne i Børnegården. Jakob er uddannet antropolog og søger nu arbejde i
lokalområdet. Når børnene er puttet, øver han sig i at spille bluesguitar. Dinna
har studeret arabisk og international politik og er engageret i kvindearbejde
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Træpiller sælges
Landhandlen
Hønholtvej 9
Tlf. 3049 1397

Velkommen til Pelle
Den 18. december 2020 kl. 13.50
kom den her flotte fyr til verden på
Viborg Sygehus ved akut kejsersnit.
Pelle Kortegaard vejede 4205 gram
og var 51 cm lang, da han kom til verden.
Forældrene, Maja Horup og Christian
Kortegaad bor i Pederstrup hos Majas far. Med tiden lejer vi stuehuset
på Rosenvænget 14 og bliver derfor i
byen med lille Pelle og glæder os til at
få en hverdag i byen alle tre.
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Den spanske syge 1920

16. februar 1920
Kjellerup Sygehus
For at hindre Tilfælde af spansk Syge
blandt Patienterne er Sygehuset lukket indtil videre for besøgende.
Bestyrelsen

fælde i Kjellerup By.
Men den spanske Syge er nu også naaet til Thorning Sogn, og i Løbet af
nogle faa Dage har den grebet meget
stærkt om sig. Flere Familier ligger
syge i Ungstrup og Graae og en enkelt Familie i Thorning, Vattrup og
Knudstrup. Forskolen i Graaskov er
lukket, og Lærerinde Frk. Grauslund
er indlagt paa Garnisons-Sygehus i
Viborg lidende af den spanske Syge.
Frk Grauslund søgte Læge i Viborg
for en Ørelidelse, og det viste sig da
i forrige Uge, da hun var til Lægebehandling, at hun havde spansk Syge.

20. februar 1920
Den spanske Syge.
Ingen Epidemi paa Kjellerup-Egnen
Vi har i dag spurgt Kredslæge Meyer,
som oplyser, at der kun er enkelte Til-

Man har da ogsaa begyndt at røre paa
sig for at hindre Sygdommen i at brede sig i en alt for uhyggelig Grad, idet
Møderne i Forsamlingshuset er blevet
aflyste, og den kommunale Efterskole er blevet lukket foreløbig i 2 Uger.

For 100 år siden var der også en pandemi, nemlig den spanske syge, og i
”Brudstykker fra Blicheregnen” 2019
har vi fundet følgende notitser hentet
fra Kjellerup Avis og Folkeblad, 31.
aargang, aar 1920:

Ole ”Slagter” Nielsen har sponseret
det flotte træ, som blev rejst på ”torvet” i Pederstrup den første søndag i
advent. Der skulle 5 mand til at rejse
det store træ, og det blev Flemming
som den yngste af flokken, der fik
lov at kravle op på stigen og sætte
lyskæderne på.

Hvor er Holger?
Holger er hjemme…
I julinummeret af Lokalbladet efterlyste Helle Krogh familiens Maine
Coon kat, Holger. Holger havde været væk siden begyndelsen af april og
var efterlyst hos dyrlæger m.v.

Skolerne bliver derimod ved, hvilket
Folk ikke synes at være tilfredse med.
Der er udsendt en Skrivelse gennem
Skoledirektionen for Lysgaard m.fl.
Herreder fra Lysgaard Kredslægeembede til samtlige Skoler, hvori det
paabydes, at Børn, der lider eller er
mistænkt for at lide af Influenza, eller
i hvis Hjem der findes Influenza ikke
maa søge Skole, ligesom det paabydes
at holde Skolelokalerne saa godt rene
og udluftede som muligt.

lidt utydelig, men de satte hende bl.a.
i forbindelse med Skægkær dyreklinik
– og så gik det stærkt. Helle blev kontaktet, udvekslede fotos med damen,
konstaterede, at det VAR Holger, og
så blev Holger hentet hjem til Vinderslev.

Holger var blevet lidt tyndere, men
I november blev Helle kontaktet af var tilpas og ok samt stadig vant til at
Skægkær Dyreklinik. De var blevet benytte kattebakke!
kontaktet af en dame fra Anbæk ved
Hammel. Hun havde gennem 14 dage Det er lidt mystisk, hvor Holger har
set en kat gå omkring huset og tro- været så længe, men grundet øretatoede i første omgang, det var naboens veringen kom Holger hjem igen. Holnye kat. Da dette ikke var tilfældet, ger går nu glad rundt sammen med
tog hun katten indenfor, og da kat- vennerne Basse, Mokai, Rosa, Sally,
ten var øretatoveret kontaktede hun Bettemis og forlader nødigt huset.
Dyrenes Værn. Øretatoveringen var
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Fra Mellemøsten til Vinderslev
Jakob og Dinna Swartz er netop flyttet til Vinderslev. De er kommet hjem
fra Jordan, hvor de har boet med
deres børn de sidste 3,5 år. Corona
forhindrede dem i at vende tilbage
til Jordan, så nu glæder de sig over at
finde sig til rette i Vinderslev.
”Havde I spurgt mig for et halvt år siden, hvor jeg troede, vi ville bo denne
vinter, ville svaret nok ikke have været i Vinderslev,” griner Jakob. ”Dengang boede vi i en dejlig mindre by i
Jordan. Vore døtre havde det godt i
deres institutioner, og både Dinna og
jeg havde meningsfyldte jobs.” Men
corona vendte op og ned på planerne, og fra den første oktober måtte
parret finde en dansk bopæl, hvor de
kunne være med deres tre børn på
henholdsvis 4 måneder, 2 og 4 år.
”Vi har venner i Vinderslev lokalområde, som talte godt om det. Vi har
familie i både Viborg og Kongensbro, og så har jeg fået lidt arbejde i
Silkeborg, 12 km fra Vinderslev,” svarer Dinna på, hvorfor de lige valgte
Vinderslev.
”Og jeg faldt fuldstændig for den lille
skole og den flotte børnehave”.
Egentlig kommer parret fra Aarhus,
og inden de rejste til Jordan, havde
Dinna sagt til sin mand, at hun ikke
skulle bo i en mindre by end Aarhus.
”Når man er vokset op i Aarhus, virker byen ikke så stor, og jeg kunne
ikke forestille mig noget mindre”.
Hun skulle til Jordan for at lære vær-

dien ved et
mindre lokalsamfund.
”Selvom
vores
by,
Madaba, i
Jordan var
noget større
end Vinderslev, så var
mennesker
ganske bekendt med
hinanden. I
arabisk kultur er der
altid tid til
at tale med
naboen og
man
kan
ikke
lade
nogen komme ind i huset uden at byde på et måltid eller en
kop kaffe. Alle kender storfamilierne
og stammerne i byen, og det var ikke
let at leve anonymt. Enhver jordaner
ville blive genkendt på sit efternavn.”
Det var værdier, der satte sig spor i

Jeg håber vores børn vil opleve samme spontanitet i Vinderslev, når de
møder deres venner på vejen eller
legepladsen. Allerede nu oplever vi,
at folk er meget søde til at byde os
velkomne i byen.”

Hvad fik
jer til Jordan?

”I
første
omgang
tog vi af
sted for at
lære arabisk
sprog
og
kultur. Det
var
vores
eventyr. Vi havde sparet nok op til et
år med sprogskole og håbede at finde
arbejde i regionen derefter. Dengang
havde vi kun vores ældste datter, Selma, på 10 måneder.” Parret havde,
før de rejste, boet fem år sammen i
Gellerupparken i Aarhus. Efter de år
med mange muslimske naboer ville
de gerne opleve kulturen på tæt hold.

familien
Swartz.
”Jeg
elsker, at vi
kunne ses
med vores venner
i nabolaget ganske
spontant. ”Nej, man lærer ikke arabisk på et år!”
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understreger Jakob. ”Men vi lærte en
masse og nød at have tiden sammen
som familie. Det var et fedt år med
sproglæring!”

Hvad lavede I i Jordan?

Efter første år fik Jakob arbejde med
at lede nødhjælpsprojekter til fattige
jordanere og syriske flygtninge. Han
arbejdede fra et kontor i Jordan og
rejste over grænsen til Damaskus i
Syrien en gang om måneden.
Han fik startet et nødhjælpsprogram,
hvor fattige mennesker i Syrien blev
hjulpet. Tæpper og tøj blev delt ud,
så børn kunne komme gennem den
kolde vinter. Mad blev delt ud, og
kvinder fik lægehjælp ved graviditet
og fødsel. ”Syrien er et utroligt smukt

ældste byer, og maden er helt fantastisk.” Men nøden er stor, og i dag
lever 80% af befolkningen i Syrien
under fattigdomsgrænsen. Det er en
rædselsfuld krig, som går ud over befolkningen. Men på trods af elendigheden så jeg også grin og gæstfrihed,
og fremfor alt arbejdede jeg sammen
med engagerede og dygtige syrere,
der kæmpede hårdt for at hjælpe deres landsmænd.
Dinna kom aldrig til Syrien, men i
land! Der finder vi alt fra bjerge og Madaba i Jordan engagerede hun sig
skove til strand og pulserende stor- i kvindearbejde og underviste blandt
byer. Damaskus er en af verdens andet i engelsk på et sprogcenter.
”Det er inspirerende og udfordrende

at være mor til små børn i et fremmed land. Pludselig bliver alt det, jeg
tager for givet, vendt rundt og måske ligefrem betragtet som forkert.
Det var utilstedeligt at lægge børn
udenfor og sove. Der er jo varmt og
støvet, og hvem ved, hvad der ikke
kunne ske? Børns renhed var også
vigtigt for kvinderne, så jeg blev set
skævt til, hvis mine børn havde leget
på legepladsen og var støvede på hele
kroppen. I hvert fald hvis ikke jeg
gjorde noget ved det. Men jeg lærte
også meget af den arabiske opdragelse. Jeg elsker, at de lærer deres børn
at hilse på alle gæster og være med i
samtalen. Høflighed er meget vigtigt,
og det synes jeg bare er supervigtigt
at lære vores børn.”

Hvad så nu?

”Godt spørgsmål. Indtil videre er vi
faldet godt til i dette område. Nu må
vi se, hvilke jobmuligheder vi får. Vi
håber meget på at kunne blive her i
Vinderslev. Det er et dejligt lokalsamfund!” svarer Jakob.
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Sporten der blev til mere end bare
en træning om ugen

Det hele startede med, at min farmor
havde inviteret min mor, far, lillebror
og mig til ”Disney on ice”, lørdag den
17. februar 2018.

Men i så fald er der her lidt hurtige
fakta om mig: Jeg hedder Signe, jeg
er 15 år og går i skole i Silkeborg i 9.
klasse. Jeg bor mellem Vinderslev og
Pederstrup, og nu vil jeg fortælle lidt
om min fritidsinteresse og om, hvordan det hele startede.
Som sagt, så startede det med en tur
til ”Disney on ice” i Herning. Under
det meste af forestillingen tror jeg
faktisk, at jeg brugte mere tid på at
finde ud af, hvornår jeg kunne få en
prøvetræning end at se selve showet.
Så man kan vel lidt sige, at det var
min farmors skyld, at jeg startede, så
tak til dig, farmor!
Så kom jeg til en prøvetræning. Jeg
var lidt nervøs, fordi før det havde jeg
kun skøjtet nogle få gange til offentlig skøjteløb og for det andet, så var
jeg den ældste på holdet, men jeg var
heldigvis ikke den eneste, som skulle
prøve det for første gang. Der var
nemlig en anden, og hun var ca. 2 år
yngre end jeg selv. Så det var os og en
del mindre børn på ca. 5 - 7 år. Men
på begynderholdet, som det hedder,
var jeg 4 gange, og så kom
jeg op på det næste niveau,
som hed hold 1. Var nogle
måneder der og så videre
på hold 2, så hold 3, så
hold 4 og så hold 5, som
er det højeste niveau i Silkeborg, men langt fra det
højeste man kan opnå.
Efter sommerferien 2020
var vi en del piger, som
valgte at rykke til Herning,
da vi ikke kunne lære mere
i Silkeborg.
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I Herning kom jeg så op på det næste
niveau, som bliver kaldt K1 (Konkurrenceløber 1). Der er 3 niveauer i K
rækkerne K1, K2 og K3, og efter det
er det så M rækkerne (Mesterskabsløber). Men nu er der træning på isen 5
gange om ugen, men jeg kan kun nå 4
af dem pga. skole. Og så er der 1 træning om ugen, som er styrketræning
uden for isen. Denne træning kalder
vi for ”off ice”. Så jeg bliver kørt til

Herning 5 gange om ugen, og så træner jeg selvfølgelig herhjemme.
En træning på isen er 45 minutter, og
en ”off ice” træning er 60 minutter.
På mit hold er vi 25, og nogle dage
er vi alle på isen på samme tid, men
nogle dage er vi delt op, så der ikke er
så mange, også i forhold til Covid-19,
men vi løber alle hver for sig, så det
er altså ikke parløb.

Jeg har været til 9 konkurrencer indtil videre, og det
er det fedeste i verden!
Der er så meget stress på,
og alle er forvirrede, og
planen passer aldrig. Men
alligevel holder vi alle sammen, og man får altid en
fantastisk dag ud af det.
Ud af de 9 konkurrencer
jeg har været til, har jeg 3
medaljer: 2 sølv og 1 bronze.
De kjoler, man har på til
konkurrencerne, skal nu godkendes
af vores koreograf. Jeg har 2 kjoler,
og der er en tredje kjole på vej. 2 af
dem er selv-designet, og den ene er
en standard model.

man vil opnå. Det
er på intet tidspunkt et spørgsmål om held, men
derimod teknik og
træning.

Det fedeste ved kunstskøjteløb er, når
man er helt alene på isen i sin kjole
og bare kan løbe sit program og fylde
hele isen og mærke luften i hovedet. Men noget, der også er fedt ved
kunstskøjteløb, er at det er en individuel sport, og at man ikke skal tænke
på, at et helt hold skal være gode, før
man kan vinde, men det er bare én
selv, der er skyld i det - både hvis man
taber, men også hvis man får en medalje. Det er den fedeste følelse, for
så ved man ligesom, at al den træning,
man har gennemført, har virket. Noget der også er fedt ved kunstskøjteløb er, at man skal kæmpe for det

I og med at det
er en individuel
sport, er der en
del konkurrence
internt, også til
en almindelig træning. Så altså på
et hold er man
ikke sådan venner, men mere en
slags familie, altså
man kan godt
være venner, men
det er på en helt
anden måde end vennerne i skolen. Jeg tror også, det har noget at

gøre med, at vi bruger så meget tid
sammen og ligesom kæmper om det
samme, og så forstår vi hinanden på
et helt andet plan, end
når det kommer til skole
og klassekammeraterne,
fordi mange af vennerne
i skolen ikke forstår, at vi
vil bruge så meget tid på
en sport. Men den sport
er bare blevet vores liv.
Man tænker på det døgnet
rundt, træner konstant,
prøver at leve sundt, ser
videoer og får inspiration
fra de allerbedste.
Signe Ammitzbøll
Pederstrupvej 99
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Blicheregnens Museumsforening

Bogudgivelse
Museumsforeningen har støttet en ny udgivelse af Steen
Steensen Blichers ”E Bindstouw”.
Bogen er udgivet af Blicherselskabet og er illustreret
med træsnit af Povl Christensen. Den er i ”jydske mundarter”, men kan læses af alle, da der også er oversættelser
til rigsdansk.
Museumsforeningen har købt et parti, så medlemmer frit
kan afhente et eksemplar på Museet. Hvis man ønsker
bogen sendt med post, skal man henvende sig til museet
og efterfølgende overføre 60,00 kr. til porto. Vi håber,
mange af vores medlemmer vil benytte sig af tilbuddet
og få glæde af bogen
Alle andre interesserede kan købe bogen i Museumskiosken eller måske overveje et medlemskab af Museumsforeningen og dermed få et frit eksemplar.
Gregers Thomsen

Mausing Forsamlingshus
Her før jul tænker man på, hvornår det bliver normalt igen. Da vi hørte
om coronaen første gang, troede vi ikke, at det ville berøre os herhjemme i
Danmark. Det var jo langt fra os, men vi blev meget klogere. Vores hverdag
er forandret, og intet er normalt.
Vi glæder os til at få gang i forsamlingshuset igen, lotterispil m.m., men på
nuværende tidspunkt er det en by i Rusland! Vi kan kun ønske jer en glædelig jul og et godt nytår!
Håber vi ses igen en gang!
Hilsen
Bestyrelsen
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Udlejning

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

Borgerforeningen
Året der gik…

lingsforbud på samme tid er en udfordring. Hvad løsningen bliver, ved
vi ikke endnu. Måske en udsættelse
til marts, en web-baseret udgave eller
udendørs? Mulighederne er mange.
Jeg håber på, at en normal generalforsamling kan lade sig gøre, men
mere om det senere.

2020 bliver et år, vi husker hver især
og ikke mindst bestyrelsen i Borgerforeningen. Vi har lært mange nye
ord og nye måder at mødes på - og
også ikke at skulle mødes. Det med
ikke at mødes er en stor udfordring
for os alle, og især for en forening
med det formål at samle mennesker En af de ting, vi har kunnet gøre i
år, er at snakke om, hvordan fremi socialt lag.
tiden for vores område og i særdeDer blev i foråret tænkt mange tan- leshed Borgerforeningen skal se ud.
ker om arrangementer og oplevelser, Skæbnen ville, at forsamlingshuset i
vi i år skulle opleve sammen og ikke Vinderslev ”pludselig” stod uden et
mindst et 75-års jubilæum. Sådan forpagterpar, og derved åbnede der
sig en mulighed. En mulighed for at
skulle det så ikke være!
kunne bruge huset til andet end selvVi håber på et bedre 2021.
skabslokaler. Derfor blev der i somDen første udfordring i det nye år mers dannet et udvalg, bestående af
har dog allerede meldt sin ankomst, repræsentanter fra bl.a. Forsamlingsen generalforsamling og et forsam- huset, VIF og Borgerforeningen med

det formål på sigt at omdanne forsamlingshuset til et kulturhus til gavn
for hele området.
Det første lille skridt på denne rejse
er, at vi lige nu er ved at undersøge
mulighederne for en sammenlægning
af Borgerforeningen og Vinderslev
forsamlingshus. Der er endnu mange
løse ender, vi skal have til at nå sammen, men vi er meget fortrøstningsfulde.
Jeg glæder mig til et nyt år og en frisk
start!
På vegne af Borgerforeningen ønskes du og dine, de bedste jule- og
nytårshilsner.
Anders Hald

Bladets roser
Lokalbladet har modtaget følgende kandidater til en ROSE:
Helle Sehested, Vinderslevvej 29, for sit initiativ med at lave en
julekonkurrence på Facebook om at tage billeder af julebelysning
og opfordrede alle til at bidrage med gevinster samt gå en tur og
nyde vores by.
Freja Thomsen, Vinderslevvej 19, som under sit arbejde med
reklameomdeling også havde overskud til at vedlægge en julehilsen, hvor hun beroliger modtagerne med, at hun har sprittet af og
brugt handsker, så alle kan roligt læse reklamerne.
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Brugerrådet ved Malmhøj
Siden sidste Lokalblad har Brugerrådet på grund af Coronaen ikke kunnet holde nogen arrangementer for
vores lokale plejecenter, Malmhøj.
Men selv om julemarkedet så også
blev aflyst, bestemte vi, at vi alligevel ville åbne vores ”juleværksted” og
lave gravkranse m.m., da vi efterhånden har en kreds af kunder, som trofast plejer at støtte vores arbejde ved
at købe af os, og dem ville vi selvfølgelig gerne beholde.
I stedet for boden, som plejer at stå
ved indgangen til hjemmet, lavede
vi en lille udstilling af
produkterne ved den
gamle sparekasse, og
det betød, at vi også fik
en del nye kunder, som
ikke plejer at have deres gang på Malmhøj.
Salget gik strygende,
og vi fik et pænt overskud, som vi håber på
at få lejlighed til at bruge noget af i det kommende år.
Birthe Clausen
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. februar
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
GRATHE
SOGNEMENIGHED
Tirsdag den 2. februar kl. 19
Kyndelmissegudstjeneste

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
Mandag den 25. januar kl. 19.30
Promissio-møde hos Anne Marie &
Finn Najbjerg, Krokusvej 15
Tirsdag den 26. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Missionshuset
Tirsdag den 4. februar kl. 19.30
Sogneaften i Sognehuset ved den kristne
hjælpeorganisation ”Åbne døre” v/
Maria Serner-Pedersen
Tirsdag den 9. februar kl. 19.30
Møde v/pens.Miss. Søren Grysbæk,
Horsens
Torsdag den 11. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset ved
Miss. Bent Kjær Andersen, Kibæk
Torsdag den 18. februar
Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus, Nørregade 21
Kl. 14.00: Møde v. vicegeneral sekr.
Peter Nord Hansen, Fredericia
Emner: 1. Dåbens gave,
2. Nadveren er en fest.

Kl. 19.30: Møde v. Rolf Weber Jørgensen fra ”Ordet og Israel”.
Emne: Tabernaklet i evangeliets lys.
Mandag den 22. februar kl. 19.30
Promissio-møde hos Vita & Svend Erik
Pedersen, Oustrupvej 22
Tirsdag den 23. februar kl. 19.30
Sangaften i Missionshuset v. Kirsten
Najbjerg Damtoft, Holstebro
Tirsdag den 2. marts kl. 19.30
Møde i Missionshuset v. Landsleder i
Bibellæser - Ringen Lasse Holmgaard:
Emne - ”Bibelbrug”
Torsdag den 11. marts kl. 19.30
Sognehuset v. Sognepræst og tidl. TV
direktør Ivar Brændgaard.
Emne: Værdier der ikke kan måles, vejes
eller købes for penge.
Tirsdag den 16. marts kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset v.
Miss. Egild Kildeholm Jensen
Torsdag den 18. marts kl. 19.30
Kreds-forårsmøde i Kjellerup Missionshus v. Pastor Jesper Hornstrup, Skive
Tirsdag den 23. marts kl. 19.30
Videomøde i Missionshuset.

VALGMENIGHEDEN
Torsdag den 28. januar kl. 19
i Valgmenighedens Hus
Foredrag v/Line Louise Peters om Lise
Nørgaard
Tirsdag den 23. februar kl. 19
i Valgmenighedens Hus
Performanceforedrag v. fortæller Else
Mathiassen og musikerne Torben Lassen og Karen Sørensen om Grundtvig
og Kvinderne
Onsdag den 17. marts kl. 19
i Valgmenighedens Hus
Generalforsamling

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Tirsdag den 4. februar kl. 19.30
Sogneaften i Sognehuset ved den kristne
hjælpeorganisation ”Åbne døre” v/
Maria Serner-Pedersen
Torsdag den 11. marts kl. 19.30
Sognehuset v. Sognepræst og tidl. TV
direktør Ivar Brændgaard.
Emne: Værdier der ikke kan måles, vejes
eller købes for penge.

WINDIR SPEJDERNE
Torsdag den 28. januar kl. 17.00
Nytårsparade i Spejderhuset

Nyt fra Støttepillerne
Grundet Corona har Støttepillerne
ikke solgt medlemskort i 2020. Støttepillerne vil derfor prøve at sælge
Bambussokker her i foråret for at
tjene penge til VIF.

Halvdelen af indtægterne går til
Støttepillerne, som videregiver dem
til VIF.
DER ER MASSER AF SOKKER
TIL SALG!

Bambusokkerne er onesize, sorte og
hvide ankelsokker á 7 stk. eller klassi- Henvendelse til:
ske sokker á 5 stk. og sælges for henholdsvis 150 kr.

Helle Krogh
Tlf. 40428266
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Plumdal tanker

det bitte hus lystigt
snakkende med for- Om det nære bispadserende, er
slagtet.
Og hjertet fyldes
Forråd
Ganske stille og tyst er frosten der- med taknemmeligude. Vi har husket at dække de sidste hed over alt det der
kål med tæpper som værn mod det gives. At 6. sæson på
Plumdal bygførste nattefrost.
gede
endnu
flere opfyldte
drømme ovenpå det katalog
af
fremtidsdrømme,
vi
lægger vores
kræfter i.

Ressourcer

Når grisen slagtes, har vi store slagtedag en gang om året med førstedagsfrikadeller og hele huset indhyllet
i stegeben og fond, der koger ind i
flere dage. Hoveder til sylte. I år har
vi endda fået tungen til at smage him- stuen det kommende forår (eller flere
melsk, kogt et par timer og flamberet planter;-). Dejligt med gode naboer!
i whisky!
Det er også endelig lykkedes at garve
lammeskindet rigtigt fint, så det kan
ligge i sofaen. Det er så dejligt, når vi
kan bygge nye ting på det, vi allerede
kan. Skulle nogen få lyst, så er det
en opskrift af Majbrit fra Lille Bassumgaard jeg bruger;-) Har man ikke
selv et lammeskind, kan man ofte
hente dem gratis ved slagteren (Aidt
Slagtehus eller spørg naboen med
får, hvad der sker med skindene).

Trods sneglenes hærgen gav varmen
i september og oktober de stakkels
hoveder fornyet kraft. De står som
hver deres lille vidunder af sprød
og smagfuld mad. Meget er allerede
henkogt som rødkål og flere omgange surkål. Spisekammeret bugner af
årets mange lækkerier. Grisene, der i
år har gået og øffet ud til vejen ved
14

Åben have

Taknemmelighed over at kunne dele
alt det gode med mange skønne og
nysgerrige mennesker, der den 13.
september lagde vejen forbi til frokost i haven. Et øjebliks pusterum i
den globale krise. Et øjebliks nydelse
af smag og kraft og medmenneskelig
samhørighed. Så tak for alle der kiggede forbi, vi nød det!
Her sidst på året kiggede også en flok
nysgerrige spejderbørn forbi til en
snak om dyr, lort og forundring.
”Det er en glæde hvert år at kunne
byde nysgerrige mennesker indenfor og dele vores begejstring
for det levende, jorden og maden.”

Ring-i-ring

Vores nabos drivhus er nedlagt efter Årets gang på et sted som Plumdal
40 års tro tjeneste og står nu klar i vo- ændrer sig ikke meget trods verdens
res have til ny tro tjeneste. Det efter- larm.
lader os med håb om lidt mere plads i

Jeg går også og sysler lidt med planter
og håber, der bliver
så mange, at jeg kan
dele overskuddet af
tomatplanter, salvie,
grønkål og meget
andet i løbet af foråret. Det er spændende hvad der sker.
I det hele taget er
vinteren der, hvor
nye planer tager
form og forbedredes, der skal bestilles
frø, flyttes rundt og
ryddes op.
Med ønsket om et
godt nyt år med
masser af håb og
Den daglige foderrunde, ukrudtet vækst. Plantevækst!
gror stadig og kræver handling, hvis
Kærlig hilsen
vi vil høste. Men på det menneskeMaj-Lie
lige plan giver den slags voldsomme
og ufrivillige vanebrud både krise, eftertænksomhed, også nye muligheder
og en vis selvtilfredshed over at have
valgt en vej i livet, der også giver mening for os midt i en krisetid.

Lyset vender!

Lige om hjørnet venter starten på en
ny sæson. Så starter det hele forfra.
Planlægningen er så småt gået i gang.
Hønsene er flyttet ind i køkkenhaven
for vinteren. Det var en stor succes,
og vi har høstet mangt og meget.

Lokalbladet

Fra og med denne
udgave har jeg lovet
at hjælpe Anna og
resten af Lokalbladet med opsætning

af bladet.
Jeg er 40 år og bor sammen med min
mand, Nikolaj, og vores to drenge
her på Plumdal. Jeg er bl.a. uddannet
grafiker og tænker, det bliver en hyggelig opgave. Det kan unægteligt ikke
undgåes, at det også vil give et andet
udtryk med tiden, men håber det bliver til glæde og gavn. Ellers skriv endelig!
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Windir Spejderne
Juleafslutning

Torsdag den 3. december holdt spej- kigget på dyreekskrementer og lavet
dergruppen juleafslutning, dog på en lignende ud af modeller.
meget anderledes måde. Vi holdt den
På turen til Plumdal hørte vi lidt om
alle deres dyr, foder, leveforholdene
og fik ikke mindst rørt ved dyrene,
hvilket var udfordrende for nogle,
men grænserne blev brudt, og alle
kom ind i folden til fårene og hønsene. Vi sluttede af med at lege lidt i
haven og varme os rundt om bålet på
denne kolde dag. Det var en oplevelse, som vi alle var glade for at kunne
sammen med den vante risengrød, få og lave som årets afslutning.
dog hver for sig. Hver spejder fik udleveret en doggybag med ris, mælk, Spejderne
mandel og mandelgave. Så skulle Torsdag den 26. november havde
hver familie selv lave grøden og nyde spejderne deres juleafslutning, dog
den. Et lille krav var, at der skulle et deltog de også i online risengrødsjubillede op på facebooksiden, hvor vi leafslutning. Den 26. november skulkunne se alle de gå 5 km i/med
les risengrød
nattesyn. Turen gik
og deres jufra Vinderslev til
leafslutning
Grathe. Vi startede
hjemme
i
turen lige i skumstuerne.
ringen for at kunne
følge, hvordan syUlvene
net stille vænner sig
Inden ulvene
til mørket. Det var
kunne spise
lidt en speciel dag/
grøden, gik
aften, da der næturen et smut
sten var fuldmåne,
til Plumdal
hvilket lederne ikke
for at afslutte
havde været obs på,
mærket ”dyog så var der skyfrit,
rebeskytter”,
som de har
taget
hen
over efteråret. Der er blevet lavet mad til fuglene, lavet dyrebo i spejderskoven af
naturens materialer, der er konkurreret i dyrekonkurrencer såsom at
bide en gulerod som en bæver, hoppe
længst som haren, hvor meget kan
man gemme i munden ligesom mu- hvilket der ikke havde været længe,
sen af pebernødder, kerner og små- så det med totalt mørke oplevede vi
kager. Ligeledes er der blevet bygget ikke.
insektbo til at hænge op. Der er også
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Børnene var godt klædt på. Refleksvestene på for sikkerhed og med kun
to lygter til en sikkerhed kunne turen
starte. Der blev snakket, hygget, hørt
musik, sunget og samlet flasker/affald langs vejen. Der var god fart på
de unge mennesker, som nåede turen på knap 1 time, hvilket var meget
hurtigere end beregnet. Da vi kom
frem til Grathe, hvor spejderlederne,
Anita og Karsten, bor, var der tændt
op i bålet, varmet kakao og lunet æbleskiver til os. Dette var tiltrængt og
en ren nydelse omkring bålet og julebelysningen.
Mette Lundgaard

Lopper

Der er da heldigvis nogen, der har
fundet vej til loppestalden på Pederstrupvej 66, men der måtte gerne
komme flere! Vi har også haft kunder
i ”boghandelen” i spejderhuset, hvor
der er rigtig mange bøger. Der er
også bøger i loppestalden, som er sat
på hylder og dermed let tilgængelige.
Alle bøger kan købes for 1 kr. stykket. Det er selvfølgelig billigere at gå
på biblioteket, men når biblioteket er
lukket på grund af Corona, kan spejderbøgerne være et godt alternativ –
så kom og kig!
Ud over bøger er der masser af forskellige møbler, bl.a. en flot udskåret
gyngestol, en fin bænk, spisestuestole, borde, kister, reoler og skabe. Af
mere specielle sager kan bl.a. nævnes
en geringssav og en campingvaske-

maskine. Der er også mange
lamper, køkkengrej og nips.
Vi håber, at Mausing Marked
bliver afholdt som sædvanligt
i juli, så vi kan få alle de gode
loppesager vist frem og solgt,
men det bliver først afgjort til
april. Vi har dog en plan B,
nemlig et lille loppemarked
på matriklen i Pederstrup.
Det kan vi måske fortælle mere om i
Lokalbladets aprilnummer.
Send en sms eller ring til tlf. 29 71 58
42, hvis du er interesseret i at se på
bøger i spejderhuset. Loppestalden
på Pederstrupvej 66 er altid åben.
Anna Arhøj
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed

Kyndelmissegudstjeneste
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00
Ved denne aftensgudstjeneste er der i kirken i anledning af Kyndelmisse
tændt masser af levende lys for at fejre, at det nu er midvinter, og at det
dermed går mod forår og lysere dage.
Alle er velkommen
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
2021

Mon ikke 2021 bliver bedre end
2020? Ja, kan det ikke næsten kun blive bedre? 2020 blev i hvert fald ikke
lige heeeelt, hvad vi forestillede os.
Nedlukninger. Aflysninger. Bekymringer. Frustration. Ensomhed. Svære sociale valg om, hvem man skal se.
Sommerfrihed, som igen blev afløst
af strammere restriktioner. Mundbind. Millioner af døde mink.

Jeg tror, vi har brug for at prioritere
fællesskabet, når det igen for alvor
bliver muligt. Lad os bakke op om
det rige foreningsliv, som er her i området. Lad os mødes på Malmhøj til
julemarked. Lad os mødes i kirken til
gudstjeneste. Lad os mødes på skolen. Lad os mødes til sommerfest i
VIF eller på stadion. Lad os mødes i
forsamlingshuset. Lad os mødes hos
spejderne (jeg håber, de overlever!)
eller i Borgerforeningen. Lad os mødes i Missionshuset, ved børnehaven
eller nogle af de mange andre steder,
hvor der er liv og snak, smil og mening.
Lad os mødes!

Skal vi bare hurtigst muligt se at
glemme 2020? Eller skal vi lære noget af den svære tid? Mange af os
er i hvert fald blevet klar over, at vi
ikke kan planlægge og styre alt. Vi er
blevet klar over, at vi til tider er små
og afmægtige mennesker. Vi er ble- Hvis du har brug for en fortrolig snak
vet klar over, at vi virkelig har brug om småt og stort, er du også altid velfor fællesskab. Måske savner vi endda kommen til at kontakte præsten.
også et håndtryk eller et kram her og
Med gode ønsker for 2021
der?
Mikael Holst Kongensholm

Fastelavnsgudstjeneste søndag den 14. februar kl. 14.30

Velkommen til en festlig fastelavnsgudstjeneste. Kom gerne udklædt og
vær med i kirken til børnesange, børnefortælling, bevægelse og fagter. Efter
gudstjenesten er der tøndeslagning i skolegården og fastelavnsboller mm. i
Sognehuset eller udenfor, alt efter hvordan corona-situationen ser ud på det
tidspunkt.

Familiepåskegudstjeneste torsdag den 25. marts kl. 16.30

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.

Vikar for Mikael

Mikael Holst Kongensholm er på forældreorlov fra og med uge 7 til og med uge 19 i 2021.
Herluf Christensen bliver vikar for Mikael i
hele perioden og kan kontaktes på hsc@km.dk
og på Mikaels arbejdsnummer 21 60 60 05 fra
uge 7. Herluf er 61 år og har været folkekirkepræst i en lang årrække.

Gudstjenester i
Vinderslev Kirke
Søndag d. 3. januar kl. 10.30
Søndag d. 10. januar kl. 14.00
Søndag d. 17. januar kl. 9.00
Søndag d. 24. januar kl. 10.30
- degnegudstjeneste v. Finn
Najbjerg
Søndag d. 31. januar kl. 9.00
Søndag d. 7. februar kl. 10.30
(skriftemål 10.15)
Søndag d. 14. februar kl. 14.30
- fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 28. februar kl. 10.30
v. Herluf Christensen
Gudstjenestetider for forårsmånederne kan findes i næste kirkeblad, som udkommer i slutningen af januar.
Du kan altid følge med i kirkens
liv på https://www.facebook.
com/hingeogvinderslevkirker/
og på vinderslevsogn.dk

Der har i efteråret været valg
til menighedsrådet, og følgende blev valgt og har konstitueret sig således:
Formand
Lisbeth Nyrup Christensen
Næstformand - Knud Friis
Kasserer
Jens Benner Larsen
Kirkeværge
Søren Vindum Holm
Kontaktperson - Knud Friis
Sekretær - Lars Mathiasen
19

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

Torsdag den 4. februar kl. 19.30
Maria Serner-Pedersen, Hjerm.
Maria er født i 1986 og bor i Hjerm ved Holstebro, hvor hendes mand er
præst.
Hun vil fortælle om sit arbejde i organisationen ”Åbne døre” (opendoors.
dk), hvor hun i 11 år har været ansat som rejsekoordinator og foredragsholder.
Hun oplyser, at kristne er den religiøse gruppe, der oplever mest forfølgelse rundt om i verden. ”Åbne døre Danmark” hjælper kristne i 60 lande,
der oplever vold og diskrimination på grund af deres tro.
Maria Serner-Pedersen har selv været på rejser til lande med kristenforfølgelse. Hun fortæller om fjendskab imod kristne og om styrke til at tilgive
med Guds kærlighed.

Torsdag den 11. marts kl. 19.30
Fhv. direktør for TV MIDTVEST, sognepræst Ivar Brændgaard, Holstebro taler over emnet: ”Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes
for penge”.
Han er født i 1949. Vokset op på en gård uden for Hurup i Thy. Gift med
Karin. Han er far til fire voksne børn - og bedstefar for seks børnebørn.
Aftenens emne vil behandle, at statsministeren mener, at mere velfærd
giver større lykke, og det jager vort samfund efter. Vores unge mennesker
piskes ud i et lykke- og rigdomsræs, som giver både skuffelser, stress,
sygdom mm.
Kristendommens svar er, at der findes helt andre værdier, som skal og
kan præge vort liv. Og det er helt gratis værdier, som kan give mening og
glæde i tilværelsen.
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Børnehjørnet
Højdepunkter fra Børnehjørnet

Vi har været glade for alle de klubdage, vi har haft mulighed for at afholde
i Børnehjørnet i år, også selvom det
har været et meget anderledes år. Siden corona-restriktionerne trådte i
kraft, har de voksne brugt mundbind
i klubben, og børnene har hver fået
tildelt deres pladser med afstand. Vi
har brugt måtter til at stå på, når vi
skulle synge, og f.eks. har vi klappet
vores faste bordvers i stedet for at
synge. Det har været en fornyelse, og
sådan har der været flere fornyelser,
fordi tiden er som den er.

Bibelfortællingerne fra både det nye
Der er blevet leget udenfor og løbet og det gamle testamente er ret spæn”abe-efter-leg” i mørket rundt om dende, især fordi det er Guds fortælSognehuset. Vi har haft en båldag, og linger, og fordi vi alle på en måde er
med i Guds fortælling.
vi har arbejdet kreativt indenfor.

Vi glæder os til et nyt år i klubben
og er forventningsfulde, for vi har så
mange gode ideer, som vi ikke nåede
i 2020, fordi der har været aflysninger
på forskellige tidspunkter.

Der er blevet malet på gips-julekryb- Året i Børnehjørnet blev afsluttet
ber, og der blev også fremtryllet flotte brat, men vi nåede at gå Lucia i kirken sammen med spejderne, og det
adventsdekorationer.
var en meget festlig og familievenlig
Bente Knudsen har igen været på gudstjeneste, hvor Mikael Kongensklubbesøg. Hun fortalte lignelsen om holm fortalte om Guds stjerner, og
kvinden, der mistede en værdifuld vi sang julesange. Tak til alle familier
mønt. Efter fortællingen var vi så på og venner der kom for at se børnene
bære lyset frem midt i den mørke tid.
”Mønt-jagt”.

2021 venter på os,
og så skal vi igen
være sammen i
Børnehjørne-fællesskabet.

Bibelfortællingerne har været meget
forskellige her i efteråret, men vi har
lært to lignelser at kende fra Det nye
Testamente og blandt andet hørt fra
Det gamle Testamente om Daniel
i løvekulen og om Daniels venner i
ildovnene.

Ved samme gudstjeneste kunne vi
glæde os over fakkel-indgangen til
kirken, og vi kunne glæde os over at
sidde i en flot pyntet kirke.
Vores årlige juleafslutning i Børnehjørnet med banko, risengrød og gaver, blev ikke til noget i år, men det
blev til et julebesøg hos hver enkelt
Børnehjørne-deltager.

Er der andre børn i
Vinderslev og omegn, der har lyst til
at se, hvad vi laver,
så er I velkommen
til at besøge klubben, som er en klub
for børn i alle aldre.
Der ligger program
og billeder på Kirkens hjemmeside
www.vinderslevsogn.dk.

Yderligere oplysning om klubben:
Lise Holst Kongensholm,
Tlf. 20 477 762
Anne Marie Vejen Najbjerg
Tlf. 61 777 454
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Dagplejerne
Skovtur til shelteren

Den 2. onsdag i september er der
tradition for at samle landets førskolebørn til ”Små synger sammen”. Vi
mødtes i Byparken sammen med en
lille gruppe af ”Mejserne” fra børnehaven. Årets tema var fællesskab.
Vi sang en velkommensang, ”Alle
dem med blåt tøj”, ”Hop spring op”,
”Ro, ro, ro min båd” og ”Kom ud
og lege”. Børnehavebørnene havde
også valgt 2 sange, ”Hoved, skulder,
knæ og tå” og ”Se hvad mine hænder
kan”. Bagefter var der fri leg i Byparken. Vi havde en hyggelig formiddag
sammen med børnehaven.

Julegaver

En dag i efterårsferien gik vi en tur
i shelterskoven. Det var en kold og
blæsende dag, men vi havde alligevel
valgt at tage madpakker med. Det
blev hurtig en kold fornøjelse, så vi
glædede os til at komme hjem og få
varmen igen.

Som julegave til deres forældre har
børnene i år lavet tændstikæsker med
glasurmaling og betonaftryk af deres
hænder, der fungerer som lysestager.

Som en fast tradition har vi også lavet
juledekorationer med børnene i år.
Desværre har bedsteforældredag og

Fredagen før efterårsferien er skolernes motionsdag. Vi havde derfor
valgt også at lave en bevægelsesdag
denne dag og mødtes hos Susanne til
en omgang scooterræs, ”træstabling”,
”håndvægteløft” mm.
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Omkring halloween skar vi
græskar. Børnene hjalp til
med at udhule græskarrene,
og vi fik lavet nogle fine
græskarhoveder.

juletræ med forældre jo måttet aflyses
i år på grund af Covid-19, lige som
juleafslutning i kirken blev aflyst.

Pebernødder

Der julehygges dog stadigvæk i de
forskellige dagplejehjem med bl.a.
pebernøddebagning, juleklip mm.

Susanne på dagplejeuddannelse, Modul 2.
Efter sommerferien var jeg på Dagplejeuddannelsens modul 2 (DPU modul 2) i 3 uger. Vi var det første hold efter
Covid-19 nedlukningen, så det skabte en del utryghed til at begynde med. Gik det nu, at dagplejere fra de 3 kommuner, Silkeborg, Ikast-Brande og Skanderborg var på kursus sammen? Alle forholdsregler og restriktioner blev
overholdt på SOSU skolen, Silkeborg, og vi havde 3 rigtig gode og lærerige uger med en vidensmæssig opdatering på
børns udvikling i 0-3 års alderen.
En af de ting, som jeg synes, var særdeles spændende på kurset var, at læring skal forstås bredt. Der foregår læring
hele dagen, hele tiden gennem leg, hverdagsrutiner, planlagte aktiviteter og det sociale samspil. Heldagstænkning er
derfor en vigtig ting i vores hverdag, både når vi er hjemme hos den enkelte dagplejer og i heldagslegestue.
En anden vigtig ting, der var meget fokus på, var, hvor vigtig de primære sanser er (muskelled-sansen, labyrint-sansen
og taktil-sansen). De er nemlig de nederste betydningsbærende lag i et barns udvikling og kan derfor siges at være
rødderne til hele fundamentet. Børn, der er motorisk aldersvarende, har derfor nemmere ved at danne venskaber på
kryds og tværs.
En tredje vigtig ting fra kurset var arbejdet med små videoklip fra vores egen dagpleje. Her kunne vi iagttage, hvad
der sker børnene imellem og ikke mindst vores egen rolle. Videoklip er et godt redskab også i heldagslegestuen, hvor
vi med de forskellige videoklip har mulighed for at hjælpe hinanden til refleksion over egen praksis.
Jeg havde 3 gode og lærerige uger, hvor jeg fik en masse ny viden med mig hjem, og især synes jeg, at man skal holde
sig for øje, når man arbejder med børn: ”At sætte tydelige rammer og mærkbare grænser er kærligt og ordentligt for
børn, unge og også de voksne imellem”.
Susanne Vad Westergaard
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Først vil jeg gerne ønske alle et godt Organisering
nytår!
For at understøtte ovenstående arbejder vi med at lave en organisering af
Jeg tiltrådte nu for knap et halvt år Trekløverskolen, hvor vi fortsat har
siden som skoleleder på Trekløver- til hensigt at skabe robuste faglige
skolen. Jeg er blevet bekræftet i, at trivselsfællesskaber i konteksten med
Trekløverskolen er både et godt sted hensyntagen til, at der er forskel på
at være, men lige så vigtigt, et godt klasse- og årgangsstørrelserne på de
sted at lære. Både for børn, unge og tre afdelinger. Derfor har der både i
voksne.
dette og sidste skoleår været arbejdet
med holddeling på alle tre afdelinger.
Læringsmiljø
Der sker mange spændende ting på Vi har en optagethed af, at skolen staTrekløverskolen. Et fælles kommu- dig arbejder videre med holddeling,
nalt projekt for alle skoler i kom- men også begynder at arbejde mere
munen, som er startet i dette skoleår med aldersblandet undervisning, da
er ”Alle skal med”. Projektet ”Alle både ansatte og flere forældre har
skal med” handler om, hvordan vi gode erfaringer med denne måde at
hele tiden udvikler vores praksis for organisere skole og undervisning på.
at skabe gode læringsmiljøer for alle Men også fordi vi ved, at aldersblanbørn. Personalet gør hver dag et stort det undervisning kan være med til at
stykke arbejde og er allerede langt i højne vores elevers trivsel og fagligsamarbejdet om at skabe gode læ- hed. Vi vil derfor fremadrettet arringsmiljøer. Projektet her kan være bejde videre med, hvordan vi fremtimed til at udvikle og skabe endnu digt organiserer skolen med fokus på
mere struktur for, hvordan vi samar- holddeling generelt på Trekløverskobejder om det at lave god skole. Og len og aldersblandet undervisning på
i forlængelse af dette kan jeg nævne afdelingerne i Vinderslev og Sjørslev.
mange gode projekter, som er i gang
på Trekløverskolen, som også er med
til at understøtte det at skabe gode
læringsmiljøer.
Her kan nævnes udviklingen omkring
holddeling, som både er en indsats
hos personale og i skolebestyrelsen,
FabLab, teknologiforståelse, fremmedsprogsundervisningen, læseindsats, legepatrulje og mange flere ting,
som vi har gang i, og som er med til
at understøtte projektet ”Alle skal
med”. Samtidig arbejdes der i SFO’en
med en ny organisering, som endnu
mere kan være med til at understøtte
arbejdet med at skabe tilbud i fritiden. Det gør vi for at understøtte det,
som børnene interesserer sig for, og
som også er med til at udvikle deres
kompetencer fremadrettet.
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Samtidig er der lavet en ny organisering af ledelsen. Det, som har været
vigtigt for os er, at organiseringen
understøtter, vi er én skole – Trekløverskolen. Selvfølgelig med de forskelle der vil være, når man er på tre
matrikler, men også med det sigte at
vi sikrer en ensartethed i de ting, vi
generelt arbejder med på skolen.
Som skoleleder har jeg det overordnede ansvar for hele skolen, og jeg vil
også have min gang på alle afdelinger.
Den pædagogiske ledelse vil fremadrettet være organiseret således, at
ledelsesansvaret er opdelt i faser på
tværs af de tre matrikler, så en har ansvaret for fritidsdelen, en har ansvaret for indskolingen, en har ansvaret
for mellemtrinnet og en har ansvaret
for udskolingen.
Endnu en gang vil jeg gerne ønske jer
alle et rigtig godt nytår.
Med venlig hilsen
Kewin Hvidt Larsen
skoleleder Trekløverskolen

Børnegården
I Vinderslev Børnehave forsøger vi
at skabe de bedste rammer for vores
børn på trods af, at Covid-19 fortsat
fylder en del i vores hverdag.
Vi tilbringer det meste af vores tid
udenfor, hvilket børnene har taget
rigtig godt imod. Vi planlægger dagene, så vi fortsat kan arbejde i små
grupper, og vi går mange ture i vores lokalområde. I de tidlige morgenstunder forsøger vi at skabe en hyggelig stemning udenfor med musik
og aktiviteter, og hvor skæret fra de
mange lyskæder sætter rammen om
en helt speciel stemning.
Julen står for døren, og inden vi får
set os om, skal vi alle sammen hjem
og holde juleferie. Inden vi når til det,
så skal der koges klejner over bål, vi
skal i kirke, vi skal holde julefrokost
for børnene, og derudover skal vi
bare hygge os med lidt små juleaktiviteter. Desværre har vi ikke juletradi-

tioner på samme måde i år, da vores
kære forældre og bedsteforældre ikke
må komme til arrangementer i huset.
Det er noget af det, vi håber ændrer
sig i 2021.

Anne Marie, så vi må se, hvad det nye
år bringer med sig. I børnehaven vil
vi holde en lille afskedsdag for Anne
Marie, og jeg ved, at hun vil blive savnet.
På nuværende tidspunkt
er der 33 børn indskrevet i
børnehaven. Vi har i 2020
sagt velkommen til nye
børn og familier, hvilket vi
er utroligt glade for. I det
nye år kommer der flere
nye børn, som vi glæder os
til at tage godt imod. Rammen om indkøring af nye
børn er også lidt
anderledes, end vi
har været vant til, dels fordi
dagplejerne ikke længere må
komme i vores hus, og dels
fordi forældrene er her under lidt andre forudsætninger, end vi er vant til. Når det
så er sagt, så gør vi os umage
for, at det bliver en god indkøring for alle parter.

Anne Marie har valgt at gå på efterløn fra midt i januar måned. Hun har
været en fantastisk køkkenleder, som
hver dag har lavet det dejligste mad
til børn og voksne. Vi er i øjeblik- Ellers er alt vist, som det
plejer at være. Vi arbejder løket i gang med at finde en afløser for
bende med den styrkede læ-

replan, hvor vi de sidste par måneder
har haft en øget opmærksomhed på
børnenes perspektiv. Desuden har vi
haft tilsyn, hvor to udviklingskonsulenter har besøgt børnehaven. Med
risiko for at lyde selvfed så blev der
givet så meget anerkendelse for den
pædagogik, der hver dag tilbydes vores børn. En ros og en anerkendelse
personalet i den grad fortjener!
Lad det være de sidste ord for denne
gang. Jeg ønsker jer alle sammen en
rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår
Dorthe Dupont Christensen
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Corona har selvfølgelig sat sine spor
i vores hverdag, men den har også
gjort, at der er afprøvet nye tiltag og
andre måder at få hverdagen til at
Når dette blad udkommer, har vi run- fungere på – jeg tror ikke, det er helt
det julen af og taget hul på 2021. Med skidt endda. Vi tager ikke skade af at
mine flotteste tilbageblik-dagpleje- nytænke og være kreative.
briller på ser jeg tilbage på endnu et

skal sprittes af, så snart man har rørt
ved noget. Børn sanser og oplever
gennem berøring, og nu er det pludselig ”forkert”! Vi plejer at vise børnene, at verden er et dejligt sted, og
at fremmede er venner, vi endnu ikke
har mødt – sådan er det ikke nu. Vi
begrænser deres verden, og vi undgår
kontakt med andre end dem, man er
tæt med. Jeg tror, vi har en opgave i
at hjælpe de mindste gennem en coronatid, uden at den sætter spor i det
lille menneske. Børn skal ikke opleve
afstand. De skal opleve nærhed og
nærvær. De skal opleve, at forældre
og dagplejer har god kontakt, og at
deres hverdag er fyldt med spændende og indholdsrige ting frem for
begrænsninger og aflysninger. Børns
behov for berøring, for kys og kram,
for socialisering og fællesskabsfølelse, for hele det menneskelige og pædagogiske ændrer sig ikke, selvom der
er en pandemi.

Jeg er glad for at bo på landet. Her
har vi højt til himlen - også selvom
corona sommetider har føltes som
en stor regnsky. Der er ting, vi elsker,
som vi har måttet aflyse. Vores ture i
biografen, plejehjemsbesøg, legestue,
kirkemusikalsk legestue, udflugter
osv., osv., men gårdens dyr, haven,
maskinerne, vores skov og Hinge Sø
har beriget os med mange dejlige timer – og så er det corona-sikkert!

Vi skal mestre at holde afstand uden
afstand.

Hos Lotte

fantastisk år. Store børn er hjulpet videre ud i verden, mens andre er kommet til og i året, der kommer sendes
flere børn i børnehave, og jeg er så
evig taknemmelig for den interesse,
der er for min pasningsordning.

Vi plejer at skyde december i gang
med bedsteforældredag, hvor vi julehygger og laver juledekorationer. I
år lavede vi dem selv. Forinden havde

Vi har kørt skønne emneuger med
motionsuge og naturuge. Vi har arbejdet med dinosaurer og med trolde.
Vi har holdt fødselsdage og fejret begivenheder, så tiden er gået på aller- vi været i skoven for at samle kogler,
bedste vis.
mos og gran.
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Dog vil jeg gerne knytte et lille opmærksomhedspunkt til alt det her
med afstand og håndsprit, og hvilken
betydning det kan have for vores små
poder. De små oplever verden, som
vi præsentere den for dem. I denne
tid oplever de afstand mellem deres
dagplejer og deres forældre – forvirrende, når vi ellers plejer at hygge
os sammen. Børnene oplever, at en
butik er et ”farligt” sted, og at man

Vi har selvfølgelig syslet med julepynt i forskellige afskygninger, som
enten pynter på legeværelset eller er
kommet med hjem.
Vi har afholdt nisseløb i haven, hvor
børnene var ude og finde nissehuer.
Det var så stor en succes, at jeg var
nødt til at gemme dem en gang til.
Den 14. december fejrede vi Lucia

dag. Børnene gik det fineste Lucia vi ses langt mere end
optog gennem huset i Lucia kjoler i året, der er gået.
og med lys i hånden. De var bare så
Mange hilsner
søde, og næste år tror jeg, vi vil inviLotte Anckersen
tere et publikum!
www.hos-lotte.dk
Da vi ikke kan holde juleafslutning
med forældrene, har vi i år valgt, at
børnene og jeg holder julefrokost,
hvor vi mødes i legestue ONLINE.
Vi savner vores venner, og måske kan
vi på denne måde holde afstand uden
afstand.
I ønskes alle et rigtig godt nytår – må

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

Dagplejere, kommunale

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

Tlf. 61777454
Tlf. 20477762
Tlf. 30252476
Tlf. 30298534
Tlf. 61858148
Tlf. 30258489

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Tlf. 24670234

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

Tlf. 86888518

Malmhøj

Tlf. 89704080

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

Støttepillerne

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Valgmenigheden

Præst: Line Louise Peters, Kirkebakken 13
Fmd.: Klaus Drivsholm, Kaj Munks Vej 2

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

Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis, Vinderslevvej 45
Tlf. 27122307
Hos Lotte
v/Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53
Tlf. 87240052
				
Hauge Forsamlingshus				
Fmd.: Børge Rasmussen, Haugevej 33
Tlf. 86888013
Udlejning: Hauge Minimarked
Tlf. 86888013

Mausing Beboerforening

Soldatervennekredsen

Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13

Private pasningsordninger

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

Præst: Mikael Holst Kongensholm
Tlf. 21606005
Tingskrivervej 28A
Fmd: Lisbeth Nyrup Christensen, Anemonevej 6, Tlf. 20913623

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Anders Hald, Trekronervej 35

Tlf. 40289204

Vinderslev Forsamlingshus

Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142
Udlejning: Jytte Dahl

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Vinderslev og Omegns Lokalråd

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

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

Skolebestyrelsen
Tlf. 51469535
Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

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

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29
Tlf. 40345776
Tlf. 22479341

Tlf. 40428266

Vinderslev Børnegård

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 30667111

Tlf. 40940733

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

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Windir Spejderne

Fmd.: Jim Schlüssel, Storgade 8, 8882 Fårvang

Tlf. 61365472
Tlf. 51469535
Tlf. 28713467

Tlf. 60168597

Tlf. 20275750
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 29928197
Tlf. 86893738
Tlf. 60168597
Tlf. 27224306
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Indfandt julehyggen sig
trods verdens larm?
Det håber vi!
Rigtig godt nytår fra
alle os på redaktionen.

