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Frivillige bidrag til bladet ?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - 

stort eller lille - kan det ske i Nordea på Lokalbla-
dets konto nr. 9266 - 5902942531  mærket ”frivil-

lig indbetaling”.
På forhånd TAK!

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 Lene Rasmussen

Distributionschef
Helle Kvistgaard Busk

Erantisvej 7
Tlf. 60 84 42 28

Layout/korrektur
Anna Arhøj 

Pederstrupvej 66
Tlf. 29 71 58 42

Layout 
Maj-Lie Majbækgaard

Pederstrupvej 103
Tlf: 29 92 45 97

Skribent
Ingerlise Olesen
Vinderslevvej 73

Tlf. 40 37 58 21

Skribent
Jytte Krogh

Tøndborgvej 58
Tlf. 20 45 76 93

Annoncer
Karsten Horup, 
Rosenvænget 14

Tlf. 41 90 82 37

Kasserer/indbetalinger
Lene Rasmussen, 

Engholmsvej 12
Tlf. 61 71 06 57 

Side
 3 Gadespejlet
 8 Lokalbladets område
10 On the go
11 Mausing Forsamlingshus
12 Hauge U & GF / Hauge Marked
13 Vinderslev Forsamlingshus
14 Yoga med udsigt
15 Aktivitetskalender
16 Høstarbejde i USA
19 Blicheregnens Museumsforening
19 Brugerrådet ved Malmhøj
20 Plumdal tanker
22 BOX to BOX
24 Vinderslev Sognemenighed
26 Windir Spejderne
28 Vinderslev SFO
29 Børnehjørnet
30 Børnegården
32 Dagplejerne
34 Hos Lotte
35 Annoncører
39 Vejviseren

Udkommer ca. 20. januar - 1. april
1. juli - 1. oktober

Deadline: 25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
Tryk: Øko-tryk 
Oplag: 700 stk.

E-mail: lokalblad@hotmail.com
Hjemmeside: www.lokalbladet.net

En lille annonce 4 gange årligt koster 750 kr.

En stor annonce 4 gange årligt koster 1.500 kr.
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Solsikkevej 17a
Mette Brogaard på 26 studerer til sy-
geplejerske og er i øjeblikket i praktik 
på Hammel Neurocenter. Hun strik-
ker meget i sin fritid.
Kasper Seeberg på 32 er kok i Aarhus 
ved det danske madhus. Kasper har 
sønnen Vitus på 2 år, som bor ved sin 
mor i Kjellerup. Mette og Kasper har 
dog Vitus hver weekend.
De kommer begge fra Silkeborg, 
hvor de er født og opvokset, men 
for at være i nærheden af  Vitus, og 
fordi lejlighederne er billigere end i 
Silkeborg, valgte de Vinderslev, hvor 
de også har fået en lejlighed med lidt 
have. 

Kent Jepsen, Fruerlundvej 4, blev 50 år den 16. april 
Åse Hansen, Revl Mosevej 10, blev 75 år den 13. maj
Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53, havde 10 års jubilæum med Privat 
Pasningsordning Hos Lotte den 1. juni 
Henry Borg, Krokusvej 19, blev 70 år den 4. juni
Hans Jørgen Hansen, Tøndborgvej 30, bliver 75 år den 6. juli 
Ester Nielsen, Solsikkevej 19C, bliver 85 år den 8. juli 
Anders Plambeck Pedersen, Haurbakvej 15, bliver 50 år den 22. juli 
Jytte & Jens Døssing, Pederstrupvej 101, har sølvbryllup den 2. august
Lene & Johnny Jensen, Solsikkevej 20, har sølvbryllup den 17. august
Birgit Jensen, Tøndborgvej 62, bliver 75 år den 18. august 
Ella Pedersen, Solsikkevej 17B, bliver 95 år den 22. august 
Vita Pedersen, Oustrupvej 22, bliver 70 år den 27. august 
Malle & Leif  Brønd, Liljevej 19, har sølvbryllup den 7. september 
Palle Kristensen, Engholmsvej 2, bliver 50 år den 21. september 
Steffen Roed, Revl Mosevej 8, bliver 70 år den 27. september 

Velkommen til Alma 
Den 20. februar 2021 kom Alma til 
verden. 3240 g og 49 cm og med en 
masse hår. Alma er vores første barn.

Jesper og Cille
Hønholtvej 6

Bryllup på Lundgårde 15
Vi blev gift den 29. maj i Vinderslev 
Kirke, hvor vi samtidig fik vores yng-
ste datter, Anna Rose, døbt. Vi havde 
en skøn dag med vores nærmeste 
familie. Tak til vores kære naboer 
på Lundgårde, der havde lavet den 
smukkeste æresport. 

Med venlig hilsen 
Camilla og Thorkild

DEN RULLENDE FRISØR

Hvis du har behov for 
at blive klippet i eget hjem, 

kommer frisør Birthe Møller
gerne hjem til dig.

Kontakt Birthe på 86888513

spejlet

Gade

Velkommen til
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Velkommen Lundgårde 2
Siden 2017 har Carsten Hansen og 
Pernille Burø jævnligt pendlet på 
tværs af  landet for at besøge hinan-
den. Men nu skulle bylivet udskiftes 
med landlige omgivelser, så i midt 
juni har de slået pjalterne sammen 
på Carstens ejendom i Mausing, hvor 
han har boet siden 2004. 

Ud over Carsten og Pernille bor i fa-
milien også Pernilles datter, Isabel, 12 
år, som er startet på Vinderslev skole. 
Carstens to drenge, Ask, 14 år, og 
Thor, 17 år, som til daglig bor i Spjald 
hos deres mor, starter henholdvis ef-
terskole på Nøvlingsskov og uddan-
nelse som entreprenørmaskinmeka-
niker.

Med til Mausing flytter også to ældre 
lejlighedskatte, Lily og Maya, som nu 
skal nyde deres pension, mens de læ-
rer at fange mus. 

Pernille er uddannet kosmetolog, 
psykomotorisk terapeut og person-
lig træner. Hun skal efter en god lang 
sommerferie søge job i området. Må-
ske vil hun endda starte noget op selv. 
Hun har tidligere arbejdet med sund-
hed og unge samt kultur og service. 
Pernilles interesser er fysisk aktivitet, 
havearbejde, film, musik og teater. 

Når Isabel ikke går i skole, holder 
hun af  at være kreativ enten alene el-
ler sammen med andre. Hun har tidli-
gere gået til gymnastik og svømning, 
men måske skal der ske noget helt 

nyt, fx guitarspil? 
Isabel elsker at tumle, hoppe på tram-
polin og lege-slås med de to bonus-
brødre. 

Pernille og Isabel glæder sig til at ud-
forske området og lære en masse nye 
mennesker at kende!

Velkommen Engholmsvej 11
Her er kommet nye beboere pr. 1. 
april.
Camilla Andersen (29 år) kommer fra 
Hals og Morten Søby Jensen (32 år) 
fra Gjern.

De er begge anlægsgartnere. Camilla 
arbejder hos Buus, og Morten arbej-
der ved Entreprenørgården, Silke-
borg Kommune.

Til husstanden hører også hunden 
Fanta (1 år).

I fritiden går Camilla op i have/køk-
kenhave og løbeture. Morten går til 
fitness og er undervandsjæger. 

Velkommen Tulipanvej 4
Den 15. april overtog Sandra Kamin-
ska (35 år) og Piotr Krawczyk (39 
år) huset på Tulipanvej. De stammer 
begge fra Polen og har sidst boet i Sil-
keborg. Piotr snakker fint dansk, me-
dens Sandra er godt i gang med det 
danske sprog.
Til husstanden hører også en dat-
ter Amelia Krawczyk (12 år) samt 2 
katte.

Sandra arbejder som køkkenassistent 
på restaurant Panorama, Torvet 1 i 
Silkeborg. I sin fritid holder hun af  
svømning.
Piotr arbejder på lageret hos Wall-
mann i Silkeborg. Hans fritid går med 
fitness og læsning.
De vil begge gerne engageres i lokal-
samfundet og give en hånd med i lo-
kalt arbejde.

Velkommen Fruerlundvej 4
Familien Jepsen, som har boet på 
Pederstrupvej 68 siden august 2016, 
er nu flyttet til Fruerlundvej 4, hvor 
der er bedre plads. Familien består af  
Merethe og Kent samt børnene Emil, 
Emma og Mie.

Merethe er social- og sundhedshjæl-
per på Malmhøj, og Kent er land-
brugsmedhjælper i Pederstrup.
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Velkommen Vinderslevvej 32
Huset er den 1. juni blevet overtaget 
af  Camilla Hager Kjær Thor (29 år).

Hun bor sammen med sine 3 børn, 
Michela (6 år), Max (5 år) og Mikkel 
(3 år).

Familien kommer fra Sejling. De 
valgte Vinderslev, da der både er bør-
nehave, skole og en idrætsforening.

Camilla er pædagogstuderende. Hun 
er musikalsk og meget interesseret 
i musik og sang, ligesom hun også 
godt kan lide at gå ture, når der er tid 
til det.
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På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan man gå ind og give et praj om fejl eller mangler på stier og veje - noget 
som kræver forbedringer. 
Den 5. juni 2020 blev der indberettet et gennemtæret rækværk ved bækken tæt på Engholm Lystfiskersø.
Få dage efter blev der opsat en midlertidig afspærring, og ca. 1. marts 2021 kom der et flot nyt rækværk.
Så det nytter at give et praj!  

Uheld på Pederstrupvej 89
Den 5. januar 2021 sker der desværre 
en påkørsel af  vores garage, da en 
50 tons tung lastbil bakker ind i den. 
Der sker megen skade, gavlen bliver 
trykket ind og efterlader store huller 
i væggen, hele taget bliver rystet og 
den ene langside bliver trykket skæv. 
Heldigvis stod bilen ikke i garagen.

Efter tovtrækkeri med forsikring 
vurderer de, at garagen kun er 65% 
skadet, så derfor ingen fuld dækning, 
da garagen skal være 80% skadet for 
ar få fuld dækning. Samtlige hånd-
værkere, der har set garagen, vurde-
rede den som totalskadet, men ikke 
forsikringen. Så vi er meget skuffet 
over vores forsikring. Det er jo trods 
alt ikke vores skyld, at garagen blev 
skadet…!!

 
Lørdag den 17. april havde forædedrerådet i 
1.A inviteret til affaldsindsamlingsdag sammen 
hver for sig. 

Hver familie gik rundt, og med en stor pose og 
med stor iver blev der samlet gamle bildele, take 
away, cigaretskodder og andet affald i massevis. 

Det var blevet til 46 kg, da vi var færdige og en 
hyggelig dag, hvor vi mødte hinanden under-
vejs. 

Nu ca. 5 måneder efter ulykken har 
vi fået en nedrivnings- og byggetilla-
delse fra kommunen, som iøvrigt har 
hastet sagen igennem på halvanden 
uge. Nu kan nedrivningen gå igang 
af  den gamle garage, som er bygget 
i 1923, så næsten 100 år nåede den at 
blive. Der bliver bygget en carport på 
grunden i stedet. 

Tak til Box to Box for at bilen måtte 
stå i tørvejr ved jer!

Mange hilsener
Liselotte og Ian
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 er et geografisk afgrænset om
råde, der er lavet ud fra hvad der engang var V

inderslev gl. sogn, og V
inderslev skoledistrikt.

D
ertil hørte V

inderslev-, Pederstrup-, M
ausing-, og H

auge.
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Det meste af  den nuværende by Erantisvej, Tulipanvej, Liljevej, Krokusvej blev bygget i nævnte rækkefølge
i perioden 1960 - 1975
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Vinderskæv Po Go
Sådan hedder facebookgruppen for 
dem, som spiller Pokemon Go i Vin-
derslev. Her udveksles der viden og 

inviteres til spil-sammen. Måske folk 
har undret sig over forsamlinger ved 
kirken gennem tiden? 

Men hvad er det præcis, det går ud på? 
Spillet giver spillere mulighed for at 
fange, kæmpe med og træne virtuelle 
pokémoner, der forekommer i den 
virkelige verden. Det bruger GPS og 
kameraet over mobiltelefoner m.v., 
selv om spillet er free-to-play med 
mulighed for tilkøb i appen. Spillet 
er udviklet af  Niantec, der også har 
lavet Ingress og Harry Potter.

At komme i gang
Spillet installeres på mobiltelefonen 
via app store eller play butik. Når det 
er gjort, er det vigtigt at gå ind i game 
settings og slå battery saver-muligheden 
til, for det går stærkt ellers. Og skal 
man spille i længere tid, så er det en 
god ide med en power bank. 

Når du starter, skal du vælge en start 
Pokemon. Der er 4 muligheder, og vil 
man have Pikachu, så skal man forka-
ste de 3 andre, lidt som i tegnefilme-
ne, hvor Ash får den Pokemon, der 
er tilbage, fordi han kommer for sent.

At jage Pokemons
For at jage Pokemons skal man ud 
at gå. Man taler om, at en Pokemon 
spawner (dukker op), og når du be-
gynder at spille, skal man fange så 
mange som muligt for at optjene 
candy (point) til at kunne udvikle en 
Pokemon. Derudover skal man bru-
ge bolde i jagten på Pokemons. Dem 

får man ved at spinne pokestops (sta-
dion, forsamlingshus, de to legeplad-
ser, kirken og missionshuset).

Spillet går i sin enkelthed ud på at 

fange, udvikle, battle (kæmpe mod 
andre spillere) og stige i level.

For at stige i level skal der tjenes xp. 
Dette sker ved at fange Pokemons, 
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udvikle dem, klække æg eller deltage 
i raids. 
Siden spillet blev lanceret 6. juli 2016, 
har level 40 været det ultimative mål. 
En nylig ændring har gjort, at man nu 
kan nå level 50, men det er virkelig 
noget, der kræver mange spiltimer. 
Jeg ved dog, at Silkeborg har fået sin 
første level 50 spiller, og rundt om-
kring i Danmark kommer der så småt 
flere til.

Teams
For at øge konkurrencen er der i spil-
let 3 teams, man kan vælge, der har 

Nu føler vi, at det går i den rigtige retning. Der må være flere og flere in-
dendørs. Der er lige det med afstand mellem os, men den må jo også gå væk 
engang [ikke noget med en ny omgang!!]. 
Vi regner med at starte lotterispil op i august måned og glæder os rigtig me-
get. OG det er blevet sommer nu. Solen har været væk i rigtig lang tid, og på 
nuværende tidspunkt er regnen langt væk. Det er godt! 
Vi ses snart!

Bestyrelsen

Udlejning
af forsamlingshuset 

kontakt 
Lone Knudsen, 
tlf. 22 47 93 41

hver sin holdfarve. Team Valor som 
er røde, Team Mystic der er blå og 
Team Instinct der er gul. Disse hold 
har betydning, da man kun kan kæm-
pe mod et rivaliserende team i gym. 
Og hvad er et gym så? Vi har i Vin-
derslev 3 stk.: Kirken, legepladsen 
på krokusvej og stadion. Her er der 
mulighed for at sætte sin Pokemon 
ind og på den måde tjene coins, der 
kan bruges i spillet. Mængden af  co-
ins afhænger af  tiden i gymmet, men 
du kan max. tjene 50 coins om dagen 
uanset, hvor mange gyms du står i, 
eller hvor længe du er der.

Har du lyst til at vide mere, så er Po-
kebase.dk et godt sted at starte. Han 
producerer også forklarende videoer 
til YouTube på dansk, så børn også 
kan følge med, og ellers så må man 
gerne stille spørgsmål på Facebook.

Vi er mange ”tosser” derude
Spillet er tilgængeligt i over 70 lande, 
og efter det første år var der 60 mil-
lioner aktive brugere på verdensplan. 

I 2019 indbragte spillet 900 millioner 
dollars, så vi kan udlede, at der bliver 
brugt mange penge i spillet. Men fak-
tisk var ’Pokémon Go’ kun det femte 
bedstsælgende mobilspil i 2020 på 

trods af  den store milliardomsætning.

Det bedst indtjenende gratis mobil-
spil sidste år var ’Honor of  Kings’, 
som tjente næsten 28 milliarder kro-
ner på verdensplan. Blandt andre 
mobilspil, som også er ægte penge-
maskiner for folkene bag, kan nævnes 
spillet ’Roblox’, der sidste år tjente 14 
milliarder, og mobilspilsudgaven af  
’League of  Legends’, der tjente knap 
11 milliarder. 

Helle Sehested
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Status på Vinderslev Forsamlingshus 
den 26. maj 2021

Der er den 26. maj 2021 afholdt generalforsamling i 
Vinderslev Forsamlingshus. Der var et godt fremmø-
de og en konstruktiv debat om husets fremtid. Der er 
flere der tilkendegiver, at de gerne vil være behjælpe-
lige med arrangementer, idéer osv., således at der sker 
noget i huset, og at der f.eks. kan samles penge ind til 
drift af  huset. Men, men, men… Vi mangler, at no-
gen vil stille op til bestyrelsen for huset. Henrik, for-
mand, har besluttet at trække sig. Alice er den eneste 
tilbage, og der skal nye kandidater på banen, hvis hun 
skal fortsætte. Klaus er suppleant og kan fortsætte om 

nødvendigt. Jytte Dahl har vi desværre mistet.

Der kommer en ekstraordinær generalforsamling. Her 
skal der findes en ny bestyrelse. Er dette ikke muligt, 
tages konsekvensen af  det, og så må huset nedlægges. 
Kommer der en ny bestyrelse, skal denne først og frem-
mest finde ud af, hvilken fremtidsplan der skal lægges 
for huset, drive udlejningen og sørge for, at der er or-
dentlige rammer for udlejning.

I skrivende stund afventer vi, hvad der kommer til ske.

På bestyrelsens vegne
Alice Friis 

Status på Vinderslev 
Forsamlingshus 
den 16. juni 2021

Det er jo ingen hemmelighed, at der 
har været mange tanker om huset og 
dets videre funktion og drift. Huset 
har været beriget med værter, der 
hver især har drevet huset med stor 
flid og dygtighed. Der har været en 
god og arbejdsom bestyrelse, som 
ville huset og byen det bedste – en 
stor tak til både værter og bestyrelse 
for jeres indsats! 

Den nye situation i huset ændrede på 
tingene, og det fik tankerne om frem-
tiden til at snurre. Skulle der arbejdes 
på at finde nye værter til huset? – en 
umulig opgave oven på denne corona 
periode. Skal huset omdannes til kul-
turhus eller noget helt andet? Ideer 
har der været en del af  – der mang-
lede blot noget.

Ved generalforsamlingen i maj måned 
endte huset som lukningstruet, fordi 
der ikke kunne dannes ny bestyrelse. 
Et opslag på facebook og lidt træk-
ken i tråde rundt omkring ændrede 
heldigvis den situation.

Vinderslev Forsamlingshus står nu 
med en ny bestyrelse, som træder ind 
med kampgejst og en masse tanker 
om, hvordan huset kan overleve. Vi 
tror på, at det kan blive en succes og 
ser situationen ud fra det perspek-
tiv: Uanset hvordan det går, så er det 
bedre at give det en chance end lukke 
huset uden at forsøge.

Vinderslev Forsamlingshus er og skal 
være byens hus - et sted vi mødes og 
byen samles. Der er mange opgaver 
forud og ting, der skal kigges på, og 
vi er en helt ny bestyrelse, som starter 
helt forfra! Som der så fint blev sagt 
på et møde: ”Vi må lægge skinnerne 
imens toget kører!” Nye tiltag, tanker 

og ideer samt en præsentation af  be-
styrelsen osv. vil komme i de næste 
udgaver af  bladet.

Vi vil gerne takke hele byen for aktiv 
interesse for huset og samtidig opfor-
dre alle til at støtte op og eventuelt 
melde sig på banen til små opgaver i 
ny og næ.

Der er bookinger i kalenderen og 
plads til endnu flere – så, hold din 
næste fest i byens hus!

Mange gode sommerhilsner
Den nye bestyrelse 
i forsamlingshuset

Lotte Anckersen

Vinderslev Forsamlingshus



14

Endelig fik jeg grønt lys til at måtte 
åbne op igen!
Det har været helt fantastisk at byde 
både nye og gamle deltagere velkom-
men her i mit lille studio, hvor roen 
og afkoblingen fra den trivielle hver-
dag træder til.

Yoga med udsigt udvik-
ler sig stille, men sik-
kert hen imod at blive 
en sand perle, der byder 
dig velkommen uanset, 
hvem du er, og hvilke 
udfordringer du bærer 
med dig. Jeg møder dig, 
hvor du er i livet, og 
sammen finder vi et ni-
veau, som du føler imø-
dekommer dit behov.

En kort præsentation:
Jeg, Stine, er efterhånden en ret mo-
den kvinde med et liv i rygsækken, 
der nok vil skræmme de fleste, men 
min fremtids styrker fremstår af  min 
fortids udfordringer.

Jeg er endt i en situation, hvor jeg har 
fået diagnosen ptsd, hvilket bremse-
de mit liv, som konstant lå ude i over-
halingsbanen uden en egentlig føling 
af, hvad livet reelt skulle bringe og 
indeholde.

Bremsen blokerede fuldstændig, da 
jeg sad i en situation, hvor alle mine 
sanser forsvandt, og angsten var så 
intens, at jeg ikke kunne forlade mit 
hjem.
Lige her begyndte min mentale færd, 

hvor jeg åbnede mig mere og mere 
for yogaen og selvindsigtens virke, 
hvilket nu har åbnet mine mulighe-
der for at løsrive mig fra systemets 
greb og springe ud som selvstændig 
yogainstruktør med mit eget studio i 
baghaven.

Jeg er mor til tre voksne børn samt 
en enkelt efternøler, og indtil videre 
beriger jeg mig med titlen mormor til 
to fantastiske børnebørn.

Livet er skønt, og fremtiden er lys, og 
med disse ord vil jeg gerne byde vel-

kommen her, hvor jeg resten af  året 
tilbyder:

Genopbyggende yoga:
Her guider jeg dig ind og ud af  de 
forskellige øvelser nænsomt og med 
ekstra fokus på din vejrtrækning. 
Genopbyggende yoga er for dig, som 
søger fordybelse og ønsker en rolig 
yogastund, hvor du lander krop og 
sind.

Hatha-yoga:
Yogastunden er for dig, som gerne 
vil opnå smidighed og styrke gennem 
din yoga, men samtidig vil mestre 
fordybelse gennem forskellige vejr-
trækningsteknikker. Alle kan deltage 
på disse hold uanset smidighed og 
kendskab til yoga.

Fed yoga med udsigt:
er tiltænkt dig, som har en vægt, der 
er 100+, og som ønsker at være i sel-
skab med andre, der har svær over-
vægt som en udfordring i livet. Der er 
plads til 6 deltagere på nævnte hold, 
hvilket giver ekstra tid til at kunne 
hjælpe og guide dig gennem vores 
yogastunder.

Workshops:
Næste workshop har opstart 5. sep-
tember og forløber over de 3 efter-
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følgende søndage, hvor angst og de-
pression er temaet. Der er kun plads 
til 6 deltagere på dette forløb, og hver 
stund varer ca. 3 timer.

Andre fremtidige workshops vil blive 
præsenteret på min hjemmeside.
Det er muligt at bestille en workshop, 
hvis du ønsker en søndags-yogastund 
sammen med familie, venner eller 
kollegaer, og har du ønsker til stun-
den, aftaler vi det inden, så dit behov 
imødekommes.

Næste forløb:
starter op mandag i uge 31. Jeg har 
faste hold mandag, tirsdag og onsdag 
– tjek min hjemmeside yogamedud-
sigt.dk

Fremtiden:
• Byder på yoga i det fri.
• Weekends-retreats hvor deltager-

ne sover i store telte, spiser mad 
der er tilberedt over bål (hvis vej-
ret tillader det), lander i yogaen 
og generelt slipper hverdagens 
trædemølle (måske løber mobilen 
tør for strøm). Der er plads til 6 
deltager på hvert retreat.

• Gæstelærere.
• Ansættelse af  en havekyndig 

fleksjobber (er det dig, eller ken-
der du en som kunne være pas-
sende?)

• Og hvad der nu falder mig frit fra 
hjertet

Sidste frist for indlevering af  stof  til næste nummer er den 25. august
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

DIVERSE

Søndag den 4. juli kl. 11 - 14
Åbent hus hos BOX to BOX, 
Pederstrupvej 83

Lørdag den 7. august kl. 10
Snak og rundstykker i kantinen hos 
BOX to BOX, Pederstrupvej 83

Lørdag den 4. september kl. 10 - 14
Markedsdag på Pederstrupvej 83

VALGMENIGHEDEN

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED

Tirsdag den 17. august kl. 18.00
Opstart med fællesspisning og video-
møde.

Torsdag den 26. august
Sensommerstævne Kjellerup
Kl. 14.00-16.30 ved Sognepræst Per 
Rasmussen, Silkeborg (bl.a. om arabej-
det som fængselspræst)
Kl. 19.30 Aften med Hedenstedkoret

Tirsdag den 31. august kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Teologistude-

Den 25.-26. september i Rødding og 
Bovlund
Årsmøde 2021 i Foreningen af  Grundt-
vigske Valg- og Frimenigheder

Søndag den 15. august kl. 14 - 16
Sommerfest i præstegårdshaven i Hinge 
med åbent hus

Søndag den 22. august kl. 14
Udendørs gudstjeneste på sportspladsen  
på Dalbakkevej

Onsdag den 22. september kl. 19.30
Foredrag v/Dan K. Månsson

Torsdag den 19. august kl. 19
på Kirkebakken 13
En aften med den nye højskolesangbog, 
et sangforedrag ved Jesper Mosbøl.

Onsdag den 8. september kl. 17
Markering af  Grundtvigs fødselsdag 
med festgudstjeneste i Råsted Kirke og 
middag på Skærum Mølle

rende Jon Lange Bech. 
Emne: Templet 1, GT

Tirsdag den 7. september kl. 19.30
Møde i Missionshuset. TEMA 2. afd. 
fra den 31. august. Templet 2

Tirsdag den 14. september kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Missionær 
Heri Elttør, Aulum

Tirsdag den 28. september kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Villy Sørensen, 
Hammel.

Fredag den 1. oktober kl. 14.30
Rengøringsdag i Missionshuset

Namaste Stine
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Tilbage i efteråret 2016 besluttede jeg 
mig for, at jeg ville ud og opleve ver-
den samt ud og mærke den amerikan-
ske kultur.
Jeg sendte en ansøgning til J & H 
Harvesting, som er et stort høst-
team, der har beliggenhed i Montana 
tæt på den canadiske grænse. Jeg blev 
kontaktet af  Jesper, som er den ene 
ejer af  firmaet og fik at vide, at der 
var fire andre danskere, som jeg skul-
le rejse med.

I foråret 2017 tager jeg kontakt til de 
4 andre, som jeg ikke kendte, og vi 
var helt klar på at komme over og hø-
ste og køre lastbil.
Den 15. April rejste vi fra Billund 
Lufthavn til Montana. Vi kom til 
Scobey, som er deres hjemby, hvor 
vi mødtes med resten af  holdet, som 
bestod af  både amerikanere, hollæn-
dere og danskere. Vi startede så småt 
med at arbejde, hvor nogle kørte last-
bil fra de lokale bønder og hen til fo-
derstoffen.
Jeg fik en plads på værkstedet, hvor 
der blev lavet service på alt grejet, in-
den sæsonen gik i gang samt på de 

10 nye mejetærskere med tilhørende 
skærebord, der ankom og skulle sam-
les. Derudover kom der 2 nye trakto-
rer, vi skulle bruge til at køre snegle-
vogn med.

Den 10. maj blev det ene høst-team 
gjort klar til at drage de 1.400 miles 
(2.250 km) syd på til Seymour Texas.
Mit høst-team bestod af  10 mand, 
4 mejetærskere, 1 traktor, 8 lastbiler 
samt 3 ladbiler.

Vores hjem var en kæmpe luksus 
autocamper efter en af  lastbilerne, 
hvor vi boede 8 mand.

Tre dages køretur blev det til, og vi 
ankom til 40 graders varme og pænt 
gult modent korn, der var lige til at 
høste.

Den 14. maj lød startskuddet på en 
spændende sæson samt en kæmpe 
oplevelse for livet.

Bøndernes største problem var var-
men og den meget lille mængde 
vand, derudover vildsvin, som spiste 
alt kornet, hvis bestanden ikke blev 
holdt nede. En landmand fortalte, at 
de havde skudt 350 vildsvin fra en 
helikopter et par måneder, inden vi 
ankom.
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Texas bød på 800 hektar fordelt mel-
lem hvede og vårbyg.

Efter 3 uger blev alt grejet læsset op 

og vi skulle videre til den næ-
ste stat, Oklahoma.

I Oklahoma blev det til to 

stop ved forskellige landmænd. Der-
efter videre op igennem staterne, 
hvor høsten fortsatte i Kansas, Ne-
braska, South Dakota og North Da-
kota.
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Den 14. juli ankom vi tilbage i 
Montana, hvor vi mødtes med det 
andet høst-team.
Der blev prøvet kræfter med kon-
sumsærter, sorte ærter og linser til 
linsesuppe. Linser er noget af  det 

værste, jeg har prøvet 
at høste.
Den 20. august var det 
blevet tid til at drage 
mod Canada. Vi hjalp 
en kæmpe farm på 
10.000 hektar med at få 
høstet færdig. Her bød 
det både på skårlagt 
raps og almindelig høst 
af  raps.

I Canada er klimaet 
stort set det samme 

hen over sommermånederne som i 
Danmark, både med morgendug og 
lange regnvejrsperioder. Især regnvej-
ret gjorde, at vi holdt stille i 3 uger, 
hvor vi kunne komme ud og opleve 

Canada, blandt andet en 
jagttur, hvor vi skød ca-
nadiske gæs.

Den 25. oktober skulle 
vi tilbage til North Da-
kota, hvor de havde de-
res 2. base med hus samt 
værksted.
Her bød det på -5 grader 

og sne, og tiden var kommet til majs-
høsten med 2 maskiner.

Årsagen til, at der kun blev kørt med 
2 mejetærskere, var at majs giver et 
langt større udbytte pr. hektar, så der-
ved skulle der bruges mange lastbiler 
til at køre majsen til foderstoffen.
Så fik jeg også min lyst styret med at 
køre lastbil.

Den 7. november blev det tid til 
hjemrejse for 3 af  os.
7 gode måneder blev til 700 timer på 
mejetærsker, små 3.000 hektar, flere 
1.000 km i lastbil samt 200 timer på 
traktor og sneglevogn.

Nyetableret ung landmand
Mit navn er Martin Brink. Jeg er født 
og opvokset i Vinderslev, uddannet 
landmand i 2013 samt produktions- 
og virksomhedsleder i 2015.
Springbrættet til at blive selvstændig 
var efter min USA-tur, hvor der skul-
le ske noget.

Jeg starter op i foråret 2018, hvor jeg 
lejer 90 hektar samt har arbejde ved 
siden af, men kan godt mærke, at det 
er livet som selvstændig, der vejer 
tungest, og det jeg brænder for.
I december 2019 overtager jeg 
”Brinksgård” på Haurbakvej 15 i 
Vinderslev efter min bedstefar, Ver-
ner Brink. Der er jeg 5. generation. 

I dag driver jeg 150 hektar og bor til 
leje på Haurbakvej 19. Fremadrettet 
vil der komme mere jord til og flere 
forskellige arbejdsområder.

Martin Brink
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Museumsforeningen har som alt an-
det ligget underdrejet i det seneste års 
tid. Vi glæder os til igen at komme i 
aktivitet. 

Vi har fastsat dato for den udsatte 
generalforsamling til den 19. august. 
Den vil blive afholdt sammen med 
den årlige ”Frivillig” aften. Det er et 
arrangement, hvor Museet og Mu-
seumsforeningen takker de frivillige, 
der i løbet af  året har ydet forskellig 
indsats. Det er samtidig en aften, hvor 
alle interesserede er velkomne. Måske 
er der en opgave, der kunne løses af  
nye kræfter? Al støtte og eventuelt 

medlemskab af  Museumsforeningen 
er med til at sikre, at vores lokale Mu-
seum styrkes og udvikles til gavn for 
hele Blicheregnen. Arrangementet 
starter som vanligt med grillpølser.

Redaktionsudvalget er gået i gang 
med næste udgave af  ”Brudstykker 
fra Blicheregnen”. Årsskriftet om-
deles til medlemmer af  foreningen 
og kan endvidere anskaffes på Mu-
seet samt hos lokale handlende. Der 
er allerede indkommet indlæg, og vi 
modtager meget gerne flere. Er der 
nogen, der har en historie eller krø-
nike med relation til Blicheregnen, 

er det yderst velkomment. Der er 
sikkert mange, der har et eller andet 
liggende i skuffen. Indlæg kan sendes 
til Museet info@blicheregnensmu-
seum.dk eller til Gregers Thomsen 
gregers@sypres.dk.

Vi er også i færd med at planlægge 
den årlige sensommerudflugt. Der 
arbejdes med forskellige interessante 
muligheder, men intet er endnu fast-
lagt. Hold øje med nærmere oplys-
ninger i dagspressen.

Gregers Thomsen

Skt. Hans i
2020

Det er forhåbentligt sidste gang, vi fra Brugerrådet må meddele, at vi ikke har været på Malmhøj 
siden sidste nummer – faktisk ikke siden Sankt Hans sidste år, hvor vi havde et lille udendørs arrangement – 

og derfor ikke har noget at bidrage med denne gang heller. Når dette nummer udkommer, 
har vi måske haft et møde med den nye plejecenterleder på Malmhøj, som tiltræder 1. juni, 

og har fået at vide, om vi kan gå i gang med at planlægge noget for den kommende tid. 
Det håber vi. Og vi håber også, at vi har fejret Sankt Hans på en eller anden måde, 

men det ved vi i skrivende stund ikke, om vi kan få lov til.

Venlig hilsen Birthe Clausen
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         - om livets under

Forår er smågrise-tid og i år har det 
været en ganske særlig tid. 

Kære Mutter var så venlig at fare kl. 
2 om eftermiddagen i stedet for kl. 2 
om natten, som det har været alle de 
andre år. Ovenikøbet havde hun be-
sluttet sig for, at det var sommerligt 
og bygget sin rede udendørs. 
Så vi sad i eftermiddagssolen og fulg-
te det lille mirakel, når nye grise kom-
mer til. Det var meget facinerende! 

Dagene gik, og de ti skønne basser 
voksede på Mutters gode mælk. 

På dag 4 var der optræk til regn, og 

med stor iver gik Mutter i gang med 
at bygge et regnskjul. Tænk, at hun 
med sådan en tryne kan bygge så sir-
ligt et byggeri. 

Regnen udeblev, men kom et par 
dage senere med fuld kraft, hvor hu-
len desværre ikke holdt, og jeg måtte 
prøve at få alle de små ind i huset. 

De er usædvanligt omgængelige og 
rolige denne gang. Det er altid en lidt 
trist tid, når det hele er slut igen, og 
de skal videre til nye hjem. 

Om ikke snart flytter de stort set alle 
hjemmefra. De skal være andres gode 
selskab og senere gode mad, men en 
del skal også være avlssøer, og en en-
kelt avlsorne skal også på nye eventyr.

Fårene
På fåremarken er der kommet 7 
skønne lam, og de nyder nu det ha-
stigt voksende græs. 

Jeg har solgt et par dyr og fået en flok 
igen, og det gav dejligt ro. En vædder 

kommer til Vestjylland og en gimmer 
til Mausing. Nu kan man nyde den 
lille overraskelse, de kære menne-
sker, der købte hende,  ikke vidste de 
købte med, når man kører gennem 
Mausing;-)  

Jorden
Alting gror igen, og der er fyldt i 
drivhuse og på marker. Det er altid 
en skøn tid at se de små spirer blive 
til store livskraftige planter. 

Naturens små vidundere er for mig 
en daglig glæde, at se hvordan nyt liv 
opstår, og hvordan det former sig. 
Jeg er meget fascineret af  rødder, og 
det ganske sirlige sindrige system, der 
forsyner planten med livskraft. 

I jorden arbejder vi med at oprette en 
vis balance og huske det vigtige i, at 
det ikke er planterne, men jorden vi 
dyrker for at få stærke planter. 

Kompost er en vigtig del af  det at 
opretholde jordens frugtbarhed, og 
som jeg plejer at sige til børnene, der 
kommer her: ”Jeg elsker lort!” ”Ad - 
hvorfor?” Fordi det giver os alle disse 
skønne grøntsager på middagsbor-
det. 
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Mangfoldigheden
Hvert år kan vi tilføje nye små dyre-
arter til vores daglige observationer. 
Sidste år flyttede tidselsommerfuglen 
ind, og i år har blomsterfloret lok-
ket blåfuglen til, en lille, men meget 
smuk blå sommerfugl. 

I foråret faldt jeg tilfældigt over en 
stærekasse og købte bare en enkelt og 
fik den også hængt op et lidt trafike-

ret sted. Der gik ikke mange dage, så 
sad den første stærehan og sang sin 
tillokkende trille. Det lykkedes ham 
ret hurtigt at lokke en stærehun til, og 
nu er det første hold stæreunger al-
lerede på vingerne. 

En lille reminder om, hvor stor vores 
indflydelse er, og hvor nemt det er at 
hjælpe de vilde dyr på vej. 

Arbejdsrum
Corona nedlukningen har ikke æn-
dret ved de mange skønne opgaver i 
mark og ved dyr, men givet rum til, 
at vi kunne bygge os et skønt og in-
spirerende madkøkken med plads til 
de mange madprojekter, der naturligt 
ligger i forlængelse af  alt det, der sker 
i marken. Det er en stor opgave, og 
vi er heller ikke i mål endnu:-) Men 
det bliver ganske vidunderligt, når 
der bliver albuerum til os alle, når der 
skal kokkereres. 

Med ønsket om en 
livgivende sommer!

Maj-Lie 

Denne store flotte egeplade af  det smukkeste velvoksne egetræ flytter ind:-) 
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Da Karsten Horup i 2003 besluttede 
at opgive landbruget, begyndte han 
at fundere over, hvad han så kunne 
bruge de store udhuse til, for han 
havde ikke lyst til at forlade Rosen-
vænget 14. Hans oprindelige bank 
var ikke meget for nytænkning og 
vendte tommelfingeren ned, men 
en anden bank i Kjellerup kunne se 
mulighederne og ville gerne støtte 
Karstens ide om at udleje plads til 
campingvogne. 

I 2004 var den første hal gjort klar, 
og næsten inden Karsten havde nået 
at annoncere, var den lejet ud til en 
lokal bilsamler. Det andet udhus blev 
gjort klar og blev også lynhurtigt fyldt 
op med biler, både og campingvogne. 
Så var ”Farmparking” en realitet! 

Da der åbenbart var et stort marked i 
opmagasinering, byggede Karsten ud 
på Rosenvænget og havde i 2011 en 
ny garagehal klar, som også hurtigt 
blev fyldt med biler. Der er i alt 3.300 
m² på Rosenvænget.

På Pederstrupvej havde Designa på 
et tidspunkt overtaget den gamle 
køkkenfabrik, men brugte ikke alle 

bygningerne, så i 2013 lejede Karsten 
nogle af  hallerne, indtil han i 2017 
købte hele fabrikken af  Designa og 
indrettede den med både depotrum 
og garager. 

I 2015 skiftede firmaet navn til BOX 

to BOX. Som historien har vist, blev 
fabrikken på Pederstrupvej også hur-
tigt fyldt op, og Karsten besluttede 
derfor at udnytte den store grund 
til at bygge yderligere 2 garagehaller, 
som næsten var klar til indflytning 
den 1. juni, og de er også allerede næ-
sten udlejet. Der er plads til 22 ga-
rager i de to nye haller, og nogle af  
dem er stadig ledige. Med de to nye 
haller er der i alt 11.000 m² på Peder-

strupvej.

Ikke kun i Pederstrup
Karsten købte i 2018 en fabriksbyg-
ning i Engesvang, hvor han har ind-
rettet 42 depotrum på 600 m² og lejer 
kontorlokaler og en garage ud til an-
dre formål. 

I 2020 kom virksomheden også på 
landkortet i Thisted-området, hvor 
man har råderet over 2 haller på ca. 
10.000 m², som styres af  en vicevært 
på stedet. 

I Auning på Djursland har BOX to 
BOX lejet sig ind på 1.200 m², og i 
Rødkærsbro har de 1.150 m².

Hallerne på Rosenvænget er isole-
rede, men ikke opvarmet. Det er alle 
de andre haller og depotrum, og det 
er dem, der er mest rift om, selv om 
prisen er lidt højere.

Kunderne
Der kommer kunder stort set fra hele 
landet, fra Skagen i nord til Kolding 
i syd og mange fra Sjælland, hvor 
der er mangel på opvarmede garage-
haller. Fra Sjælland er det især biler 
og autocampere, der sættes i depot. 
Coronatiden har gjort, at mange har 
investeret i campingvogne og auto-
campere, og de skal helst i hus om 
vinteren. 

Mange af  bilerne står hos BOX to 
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BOX i flere år uden at komme ud. 
For nogle er det nemlig en investe-
ring i pensionen i håbet om en værdi-
stigning med tiden.

Hvem klarer arbejdet?
Så mange kvadratmeter haller styrer 
jo ikke sig selv, selv om nogen af  dem 
har kamera på og kan styres fra cen-
tralt hold. Ejerne af  BOX to BOX, 
Betina Jantzen og Karsten Horup, 
har begge fuldtidsarbejde hos hen-
holdsvis HTH i Silkeborg og Confac 
A/S i Randers, men de har sikret sig 
en veldrevet virksomhed ved at have 
ansat stabil og selvstændig arbejds-
kraft. 

På kontoret huserer Annie, som er 
daglig leder og styrer al udlejning. 
Hun har været med i firmaet siden 
2017. Bogholderiet varetages af  
Christina og Tina. Annie og Christina 
er flexjobbere, mens Tina er ansat på 
timebasis. Hans Jørgen og Leif  tager 
sig af  de praktiske gøremål. 

Når det brænder lidt på som under 
bygning af  nye haller, henter Karsten 
også hjælp hos sine døtre, Louise og 
Maja, som er medejere af  firmaet.

Fremtiden

Der er jo tilsyneladende ingen ende 
på behovet for opmagasinering, men 
om Betina og Karsten har planer om 
eller mod på mere udvidelse, har de 
ingen anelse om i øjeblikket. Det har 
også været en stor mundfuld at bygge 
de nye haller, og Karsten har brugt 
al sin fritid på at involvere sig i byg-
geriet, så nu skal der pustes ud! Det 
er dog helt sikkert, at han og Betina 

flytter til Søtorvet i Silkeborg den 1. 
oktober i lejebolig og overlader Ro-
senvænget 14 til Maja, Christian og 
barnebarnet Pelle. 

Heldigvis har Karsten ingen planer 
om at opgive de lokale aktiviteter, 
såsom VIF, Lokalbladet og Markeds-
udvalget, og det er vi i Lokalbladet i 
hvert fald meget glade for! Som Kar-
sten siger, skal han jo alligevel til Pe-
derstrup og besøge sin virksomhed, 
og så kan han lige så godt holde fast i 
de andre opgaver også.

Hvis nogen har brug for opmaga-
sinering eller bare er nysgerrig efter 
at vide mere om BOX to BOX, kan 
flere oplysninger findes på 
www.boxtobox.dk.

Anna Arhøj
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Sogneaftener i Sognehuset

Det tidlige efterår byder på en sogneaften, hvor alle er 
velkommen. Pris for foredrag og kaffe er 25 kr.

Onsdag den 22. september kl. 19.30

Dan K. Månsson er 57 år, uddannet teolog, har været 
sognepræst, landsleder i søndagsskolearbejde, freelance 
foredragsholder og sjælesørger. I dag er han projektleder 
i Agape og landsformand i Blå Kors Danmark. I forenin-
gen Agape arbejder han med sjælesorg. Han bor i Nykø-
bing Falster med sin hustru, Kirsten. De har fire voksne 
børn.

”Det var en skam!” Men det er ikke altid, vi opdager 
skammen. Den har det med at skjule sig. – Eller er det 
os, som skjuler os? I kirken har vi også en tilbøjelighed 
til at forveksle skammen med skylden – til stor skade for 
både troen og livet! Når de uforskammede ikke skam-
mer sig, er der andre, som gør det i stedet. Helt ubærligt! 
Kom og hør mere!

Gudstjenester i Vinderslev Kirke

Søndag d. 4. juli kl. 9.00 v. Erik Bjørn

Søndag d. 18. juli kl. 10.30

Søndag d. 1. august kl. 9.00

Søndag d. 8. august kl. 10.30

Søndag d. 15. august kl. 9.00

Søndag d. 22. august kl. 14.00 på Mau-
sing sportsplads

Gudstjenesterne i september er ikke på 
plads endnu. Læs mere i næste nummer af  
kirkebladet og hold dig opdateret på vores 
hjemmeside www.vinderslevsogn.dk eller 
ttps://www.facebook.com/hingeogvinder-
slevkirker/

Der kan du også læse mere om de øvrige 
aktiviteter i kirken.

Lørdag den 7. august 2021 kl. 10 
konfirmeres følgende i Vinderslev 
Kirke

• Anton Birger Skjødt W. Johannesen
• August le Févre Lundqvist
• Emilie Lund Filtenborg
• Emma Skovdal Sandberg
• Jeppe Rytter Klinge
• Karoline Würtz
• Lærke Kvist Nielsen
• Maria Hedegaard Mathiasen
• Mathilde Marian de la Roi Asp
• Patrich Melin Povlsen
• Sofie Kisbye Holdgaard
• Søren Ammitzbøll
• Victoria Elizabeth B Johansen
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KIRKENYT

Sommerfest i præstegårdshaven 
med åbent hus

Søndag den 15. august kl. 14-16 
er der sommerfest i præstegårdshaven ved præsteboli-
gen i Hinge. 

Først vil der være fællessang på græsplænen, og der-
næst vil der være dobbelt åbent hus. Der vil dels være 
mulighed for at se den nye præstebolig, dels vil der 
være mulighed for at gå en tur i de gamle staldbygnin-
ger og se det træ- og metalværksted og den stue, som 
KFUM&K har arbejdet med de sidste år. 

Til sidst er der gratis kaffe/saftevand og kage på græs-
plænen. Medbring gerne en stol eller et tæppe at sidde 
på.

Udendørs gudstjeneste 
i Mausing

Igen i år er der en udendørs gudstjeneste på sports-
pladsen i Mausing på Dalbakkevej, tæt på Mausing 
Forsamlingshus. 

Det foregår 

søndag den 22. august kl. 14.00. 

Medbring gerne en stol eller et tæppe at sidde på. 
Efter gudstjenesten er der gratis kirkekaffe.
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Loppemarked
Mausing Marked har nu været aflyst 2 
år i træk på grund af  Corona, og vo-
res loppesager har stået i stalden og 
samlet støv siden efteråret 2019, hvor 
de første lopper begyndte at komme 
ind. Da vi samtidig har besluttet at 
lukke Windir Gruppen, blev vi nødt 
til at gøre noget ved alle de loppesa-
ger. Derfor holdt vi vores eget lille 
marked den 5. juni på Pederstrupvej 
66 fra kl. 8 til kl. 15.

Vi var meget spændte på, hvor mange 
der ville besøge os, og om vi kunne 
overholde forsamlingsloftet på 100 
personer. Det gik dog over al for-
ventning. De første kunder kom lidt i 
8, og så kom de ellers i en lind strøm 
indtil lukketid, men der var aldrig op-
træk til trafikkaos på Pederstrupvej 
eller til for mange forsamlet på gårds-

pladsen, i laden eller i stalden. 
Købelysten fejlede heldigvis 
ikke noget. Vi fik ca. 5.200 kr. i 
kassen, og der blev tyndet godt 
ud i loppesagerne. Resterne er 
sat tilbage i stalden og forsøges 
afsat på Facebook af  Mette Lundga-
ard.

Vi tager ikke imod flere loppesager, 
men håber, at de resterende sager kan 
overtages af  en anden spejdergrup-
pe, så traditionen med loppemarked 
på Mausing Marked kan videreføres. 

Det er i år 37 år siden, at Windir 
Gruppen holdt sit første loppemar-
ked dernede, så det er meget trist, at 
det nu er slut. Anna Marie Ammitz-
bøll har været med til alle loppemar-

keder på nær 3, så hun har deltaget 34 
gange og var selvfølgelig også med til 
det sidste marked den 5. juni og var 
lidt vemodig over det.

Anna Arhøj
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Lidt historie om Windir
I januar 1981 mødtes en gruppe for-
ældre på Vinderslev Skole og ned-
satte en arbejdsgruppe med henblik 
på oprettelse af  en spejdergruppe i 
Vinderslev, og den 10. august samme 
år havde 30 ulveunger deres første 
møde i den gamle skole, hvor Sog-
nehuset ligger i dag. De første ulve-
ledere var Gitte Nielsen, Poul Arne 
Lemming og Karl Erik Jensen. Det 
første grupperåd konstituerede sig i 
november 1981 og bestod af  Dorthe 
Nielsen, formand, Niels Erik Grøn-
bæk, kasserer, Mona Johansen, sekre-
tær, Bent Hansen og Niels Poulsen.

I juli 1983 deltog gruppen i Mau-
sing Marked med 
snobrød og andre 
aktiviteter, bl.a. en 
svævebane, og i 
1984 blev det før-
ste loppemarked 
afholdt på Mausing 
Marked.

Spejdergruppen 
fik rådighed over 
huset på Hauge-
vej i marts 1995, 
hvor Kjellerup 
Kommune bevil-
gede 40.000 kr. til 
ombygning, og i marts 1996 kunne 
det nye spejderhus indvies, efter at 
forældrene havde brugt mange timer 
på at ombygge huset. 
Spejderskoven blev grundlagt den 
24. april 1999, hvor en flok forældre 
plantede 7000 træer med økonomisk 
hjælp af  Unibank og Tipstjenesten 
samt skovfaglig bistand af  Peter 
Lindberg, Mausing. Daværende vi-
ceborgmester i Kjellerup Kommune, 
Henning Christensen, plantede et bø-
getræ som indvielse af  skoven. Shel-
teren blev bygget af  Bent Kragh og 
Lars Arhøj i løbet af  et par år og blev 
indviet i 2002. Den er knudetømret 
af  granrafter, som er hentet i Flem-
ming Grønkjærs skov uden bereg-
ning.

Igennem Windir Gruppens 40 årige 
liv har der været et hav af  oplevelser 
for både børn og voksne: Korpslejre 
i bl.a. Sønderborg, Randers, Skive, 
Guldborgsund. Landslejre i Holste-
bro og Sønderborg. Besøg hos spej-
dere i Skotland og genbesøg af  dem 
i Vinderslev. Kanotur på Gudenåen. 
Tømmerflådetur på Klarelven i Sve-
rige og kanotur på søerne i Midtsveri-
ge. Gruppeweekender forskellige ste-
der i Jylland. Diverse sommerlejre på 
forskellige spejdercentre med andre 
grupper. Høstmarked på Mausing 
Mølle. Det er den slags oplevelser, 
som knytter børn og voksne sammen, 
og som giver gode minder re-sten af  
livet og er anledning til gode grin, 

når man mødes og 
udveksler historier 
fra dengang. Det 
er den slags ople-
velser, som gør, at 
nogle af  spejderne 
vedbliver at være 
spejder til deres 
dages ende.

Den nuværende grup-
pebestyrelse er meget 
ked af, at gruppen nu 
skal nedlægges, men 
det kræver mange 
hænder at holde en 

spejdergruppe kørende, og det har 
ikke været muligt at finde de hæn-
der. Vi håber, at de børn, der gerne 
vil fortsætte med at være spejder, 
finder et nyt spejderliv i én af  vores 

nabogrupper, Thorning, Kjellerup, 
Levring, Ans eller Rødkærsbro. Der 
er også spejderliv i Silkeborg. Det gi-
ver nemlig respekt senere i livet ved 

jobsøgning, hvis man på sit CV kan 
skrive, at man er eller har været spej-
der, for det er almindelig kendt, at 
spejderliv giver mange kompetencer.

Hvis nogen blandt alle de børn og 
voksne, som har været en del af  Win-
dir Gruppe i disse 40 år, har lyst til at 

fortælle om deres tid i gruppen, er de 
meget velkommen til at kontakte Lo-
kalbladet eller sende deres bidrag til 
lokalblad@hotmail.com. Denne op-
fordring gælder så længe, Lokalbladet 
eksisterer.

Anna Arhøj
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Dagens gang i SFO´en starter kl. 6.20 
med en mindre morgenmadsbuf-
fet såsom toast, leverpostej og andet 
godt til maven. Når sulten er blevet 
fjernet, så er der mulighed for at ka-
ste sig ud i de kreative sysler, spille 
spil og fri leg, inden skolen starter kl. 
8.05.

Citat: ”Det bedste ved at gå i SFO, er 
den gode morgenmad”.

Når skoledagen er slut, er vi endnu 
en gang klar til de børn, som har 
brug for SFO. Og nej, Corona har 
heller ikke gjort det nemt at lave en 
almindelig SFO-dag, tværtimod. Bør-
nene er delt i zoner. Trods det laver 
vi stadig aktiviteter, både i de enkelte 
zoner, men også på tværs af  zonerne 
og med afstand. Nogle af  de aktivite-
ter, vi har lavet her i foråret, er frugt 
og snobrød over bål. Så kommer der 
en zone ud til bålhytten ad gangen. 
Derudover har vi lavet stopdans med 
flere zoner på samme tid, hvor vi har 
holdt afstand på hver side af  et af-
grænsningsbånd.

Mooncarbanen er også blevet prøvet 
af  og udvidet med nye ruter og for-
hindringer, både med og uden tid og 
selvfølgelig med den helt rigtige mu-
sik i baggrunden.

I SFO´en har vi også en masse bræt-
spil og kort. Hver dag bliver der flit-
tigt kæmpet i de diverse spil.

Citat: ”Det bedste ved at gå 
i SFO er at spille fisk og gode 
brætspil”.

Børnene nyder at komme i SFO 
og hygge sig med deres venner 
og lege lige, hvad de har lyst til. 
Den frie leg gør, at de udvikler 
nye venskaber på tværs af  klas-
serne (men stadig i deres egne 

zoner). De nyder især at være 
ude, hvor vi har en god le-
geplads med gynger, rut-
sjebane, svævebane og 
sandkasse. Der er ikke 
noget bedre end at grave 
store huller og bygge 
ting af  og i sand.

Citat: ”Det bedste ved at 
gå i SFO er at være sam-
men med sine venner”.

”Det bedste ved at gå 
i SFO er, at man kan lege 
udenfor”.

Vi håber og tror på, at når 
det nye skoleår starter, så er der al-
mindelige forhold igen, og der bliver 
mulighed for flere aktiviteter på tværs 
af  alle årgangene.

Men vi har plads til mange flere børn, 
så smut ind på kommunens hjemme-
side allerede i dag og tilmeld dit barn 
til SFO´en. Vi hygger og fjoller dagen 
lang. 

Hilsen SFO´en i Vinderslev
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Børnehjørnet fik en ikke planlagt 
lang corona-pause, og det betød 
blandt andet, at vi ikke fik af-
holdt vores juleafslutning, 
men julegaven var blevet 
bestilt, så alle klubbørn 
fik både et besøg og en 
julegave, som i år var 
et limegrønt hånd-
klæde med logo på. 
Tirsdag d. 4. maj 
kunne Børnehjørnet 
så atter åbne, og det 
var virkelig skønt, at 
børnene igen havde 
mod på at deltage. 
Både børn og voksne 
var fyldt med for-
ventning og masser 
af  gåpåmod. Børne-
hjørnet benytter lige nu 
Sognehusets udendørs 
arealer, og derfor møder 
alle op i tøj, der passer til 
vejr og vind. Det er ret hyg-
geligt, men også anderledes. 
Vi har valgt at købe skamler til 
at sidde på, når vi f.eks. lytter til 
bibelfortællingen ude under åben 
himmel. Graverne ved kirken har 
stillet et stort ude-bord op, så vi 
kan være kreative i det fri. Her i 
foråret har vores tema været: Børn 
i bibelen. Vi har blandt andet mødt 
Moses, der blev lagt i en sivkurv, 
og Samuel der som dreng kom til 
at arbejde i en kirke. Vi har hørt 
om hyrdedrengen David, der fik 
en kongelig opgave, m.fl. Vi har 
kreeret små Moseskurve, været 
på stjerneløb, spillet Bingo, gættet 
lyde, haft børnekonsulentbesøg af  
Jonna Iversen fra Bækmarksbro, 
og ellers sunget friske børnesange 
og salmer, været på kirkebesøg, 
og leget bevægelses-lege i haven. 
Skulle husstandene i Vinderslev 

høre musik og glade børnestem-
mer tirsdag sidst 

på eftermid-
dagen, så 

kan det godt være Børnehjørnet, 
der leger stop-dans eller andre mu-
siklege.Børnehjørnet har igen i år 
haft deres egen årsfest, hvor bør-
nene får et lille indblik i, hvad en 
forening er. Ved årsfesten kan de 
komme med forslag til program-
indhold og give deres mening til 
kende. Der er ønsker nok, så vi må 

se, om vi når i mål med dem alle.
Sine Sandberg og Hanne Lem-

ming er ung-ledere i klubben, 
og vi nyder meget de ekstra 
hænder og deres store hjælp 
og engagement. Kjelsø-
lejren har flere tilbud hen 
over sommeren for dem, 
der har lyst til lejrlivet, 
og ellers er Børnehjør-
net klar igen tirsdag d. 
17. august. Alle børn 
er velkomne, også dem 
der bare er nysgerrige 
efter at møde Børne-
hjørnet.

Vel mødt og på gen-
syn.

Børnehjørnehilsen
Sine, Hanne, Lise og

 Anne Marie
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I børnehaven nyder vi dagene i na-
turen og på legepladsen. Inden vi får 
set os om, banker sommerferien på 
døren, og alle børn og voksne skal på 
en velfortjent sommerferie.

Børnehaven holder lukket i uge 28, 
29 og 30, men inden vi når dertil, 
skal vi bruge tiden med de børn, der 
er hos os nu. Efter ferien starter 11 
børn i skole, hvilket vi godt kan for-
nemme, de glæder sig til

Vi har i løbet af  foråret sagt velkom-
men til nye børn og familier, hvilket 
vi altid er meget glade for. Efter fe-
rien vil der også starte få nye børn, 
og vi har en fornemmelse af, at der 
kommer lidt nye familier til byen.

Inden vi går på ferie, vil vi forsøge at 
bibeholde vores gode traditioner, dog 
må de justeres lidt i forhold til Coro-
na. Til vores sommerarrangementer 
kan vi desværre ikke have forældrene 
med, men børnene skal ikke snydes 

for de fester, vi plejer at holde.

I maj måned har 
vi holdt en dejlig 
Blomstens Dag. 
Alle børn havde 
en eller flere 
blomster med, 
som vi plante-
de i bede på le-
gepladsen. Vi 
sluttede da-
gen af  med 
isvafler, guf  
og fløde-
boller. 

Vi har 
o g s å 
udruget kyl-
linger – et forløb, som 
børnene hver dag har taget del i, og 
det er altid et spændende og dejligt 
projekt.

Der er også blevet sået solsikker, 

plantet squash og sat kartofler, så nu 
glæder vi os bare til, det hele begyn-
der at spire.  

Derudover har vi 
haft et melorme-
projekt i Mejse-

gruppen. Børnene 
har virkelig fundet 

det spændende, og 
det har været dejligt at 

se den omsorg, børne-
ne har givet dyrene. De 

er dagligt blevet talt med, 
og de er selvfølgelig også 
blevet fodret. I dag er de 

blevet til biller, nogle biller 
er ret store og andre små. 

Planen er, at børnene skal 
have dem med hjem og sætte 

dem fri i naturen.

I juni måned skal vi både afholde 
Sankt Hans og sommerfest. Til vores 
fester hører der sig Slushice og pop-
corn til, hvilket altid falder i god jord 
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hos børnene. Derudover skal skole-
gruppen en tur til Aqua. Her sørger 
forældregruppen for en bus, så vi kan 
komme trygt frem og tilbage.

Udover vi skal sige farvel til 11 børn, 
så skal vi desværre også sige farvel til 
vores medhjælper Mads Haff.

Han vil gerne i gang med at studere, 
og selvom vi nødigt vil undvære ham, 
så håber vi selvfølgelig, at han kom-
mer ind på sit drømmestudie. I stedet 
for Mads har jeg ansat Emilie Vad 
Westergaard. Emilie har været i huset 

i en længere periode, og det er helt 
naturligt for os, at hun skal overtage 
hans stilling

Det er desværre ikke lykkedes os 
at finde en afløser for Anne Ma-
rie i køkkenet, så den opgave har 
Emilie og jeg løst på bedste vis. Vi 
har nu slået stillingen op igen og 
håber selvfølgelig, at vi får en ny 
kollega efter ferien.

Vi ønsker jer alle sammen en 
god sommer!

Mvh
Dorte og Co.
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Birgits Have
Vi følger stadig udviklingen og ser 
Birgits have tage form. Børnene er 
meget imponerede over alle de kæm-
pestore sten og flotte planter.

Corona klipning 
Selv børnene har bemærket, at frisø-
rerne har været lukket under Corona, 
så derfor er en god ven da lige klar 
med en lege-hjemme-klipning.

Den grimme ælling
Vi arbejder stadig med ”Magi i dag-
plejen”. Her er der gået på opdagelse 
i eventyret ”Den grimme ælling”. 
Der pustes til fjer, som daler lige så 
stille ned. Fjerene kan kilde og ligge 
på hovedet samt sidde fast i håret og 
bag øret. Historien indbyder til at tale 
om følelser, og vi taler om, at ællin-
gen kommer ud af  ægget. Vi taler om 
familier, hvem vi bor med, og hvad 
vi hedder, samt at den grimme ælling 
også finder sin familie.

Fra jord til bord
Længe har vi ikke måttet mødes. Så måtte vi endelig mødes 2 og 2, og pr. 17. 
maj måtte vi igen mødes på tværs i vores legestuegruppe. Den anden onsdag 
er traditionen tro Dagplejens Dag, men da vi ikke måtte mødes alle sammen 
den dag, udsatte vi den til den 20. maj, hvor vi alle mødtes i Lottes have til 
lækre hjemmebagte boller og såning af  gulerødder, radiser og ærter i vores 
plantekasse. Vi glæder os så nu til, at grøntsager kommer op, så vi kan følge 
processen fra jord til bord og til slut smage de forskellige grøntsager.
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Majssåning
Hvor heldig har man lige lov til at være? Vi var gået ned til Lotte for at ønske 
alle en god pinseferie, og så kører traktoren sørme på marken bag ved Lottes 
have og er i gang med at så majs. Det var stort at se traktoren så tæt på, og 
mon vi får lov til at låne et lille stykke af  marken, når majsplanterne er vokset 
op, som vi plejer, så vi kan gå på opdagelse mellem de høje planter? 
Det håber vi!

Susanne Vad Westergaard

Træfældning
Når der sker noget i Vinderslev, forsøger vi at følge med. Her kigger vi på, at et kæmpe træ fældes på Vinderslevholm-
vej. Vi følger manden, som skal fælde træet og snakker om, hvordan det bliver fældet stykke for stykke, til det er helt 
væk. Og om hvor dygtig manden er, og hvor meget han skal passe på, at han ikke falder ned, når han kravler sådan 
rundt i træet med den store larmende motorsav. 

Regnsvejrsleg
Forårssolen lader sig vente på. Det 
regner og regner, så vi må i regntøjet, 
når vi skal ud at lege. Fuld fart gen-
nem vandpytterne på scooter eller lø-
becykler giver også en masse sjov leg.

Sand
Hvert 2. år får vi nyt sand fra kom-
munen til vores sandkasse. Det var 
spændende at se den store lastbil, 
som kunne tage sandet med grabben 
og putte det direkte ned i Susannes 
sandkasse og sikke et sjovt bjerg af  
sand, som vi kunne lege i bagefter.
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Den 1. juni har været en af  de største 
mærkedage i min private pasnings-
ordnings tid. Det er dagplejens fød-
selsdag, og denne gang kunne vi fejre 
10 års jubilæum. Tænk engang, 10 år!  
Det betyder faktisk også, at det er 10 
år siden, jeg lavede mit første skriv til 
Lokalbladet. En præsentation af  mig 
og det, at jeg startede op som privat 
børnepasser. De faste indlæg, som 
dette, kom så lidt senere.

Siden dengang er der sket virkelig 
meget, og alligevel er der mange ting, 
der er de samme. Dagplejens værdier 
og de grundsten, der dengang blev 
skabt, er de samme. Erfaring er der 
derimod kommet en masse mere af, 
og jeg lærer stadig. Alle børn er unik-
ke og har hvert deres behovsområde. 
Arbejdsglæden blomstrer, og det 
samme gør mine små poder – og det 
er da noget at fejre – og det blev det.

Jeg havde i dagens anledning været 
rundt til alle de børn, der har været – 
er, og bliver, en del af  min pasnings-

ordning med en invitation til havefest. Festen 
blev holdt på dagen, og jeg krydsede mine fingre 
for godt vejr. Og heldigvis blev det helt som hå-
bet. Vejret viste sig fra sin helt gode side, og der var 
derfor mulighed for at fylde haven med sjov og leg 
for alle de børn, der kom.

På dagen, den 1. juni, startede jeg også nyt barn op - 
Christian er barn nr. 27 hos mig. Christian fik en kort dag 
og vendte så tilbage senere sammen med sin mor – han 
har fået en festlig start.

Om formiddagen sad vi ude og spiste formiddagsmad. 
Søren kørte rundt på minigraveren, så vi gjorde det ud 
for tilskuere til arbejdet. Lene, min kollega fra Kjellerup, 
drejede ind i indkørslen sammen med sine børn for at 
ønske tillykke. Det var super hyggeligt, selvom besøget 
var kort.

Gæsterne var inviteret fra kl. 15, og jeg brugte middags-
stunden på at gøre de sidste ting klar. Min mor, mine 
svigerforældre og Søren hjalp godt til, så det hele gik 
som en leg. Jeg havde lavet små legestationer rundt om-
kring i haven. En scooterbane, en balancebane, de store 
byggeklodser, pladen til ærteposekast, den store træhest 
(som nu har fået to søde føl). Der var lavet et område 
med en masse duplo og så selvfølgelig hoppeborgen, som 
sammen med Nadjas trampolin og sele var det helt 
store hit.
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På terrassen blev der serveret div ka-
ger, frugt, hjemmelavet knækbrød og 
en kæmpe kagemand.

Jeg blev beriget med de fineste gaver 
og skønne 
kort, hvil-
ket jeg både 
er rørt og 
meget over-
rasket over. 
Tak til jer 

alle for jeres fine 
tanke. Det er vir-
kelig overvælden-
de.

Dagen gik på fest-
ligste vis. Jeg fik 
hilst på alle mine 
børn og deres fa-
milier. Der blev 
leget til den store guldmedalje af  både 
store og små og også enkelte forældre 
tog udfordringen op med hoppebor-

gen. Ellers gik snakken rundt 
omkring, og hele haven sum-
mede af  liv – præcis som jeg 
holder af.

Festen sluttede først sent, og 
de sidste gæster sluttede af  
med: ”Vi ses, når det hedder 
25, og det så er vores børne-
børn, vi henter!” Tanken om, 
at det faktisk kunne blive en 
realitet, er nu meget sjov. Jeg 

snupper i hvert fald alle de år, der kan 
lade sig gøre – hverdagen gør mig 
lykkelig!

Tak fordi du 
læste med og rigtig god sommer!

Mange hilsner
Hos Lotte v. Lotte Anckersen

www.Hos-lotte.dk

              

               
          Leverandør af edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

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

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

                

                     ... hos Birthe 
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup
              86 88 85 13
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Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev, 

  Tlf. 20 42 28 65

Hauge Forsamlingshus

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

    Dennis Rasmussen   Hauge

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk

          V/ Johnny Hansen
   Hønholtvej 3 .  8620 Kjellerup

     Tlf.  50 80 45 13
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PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF.  : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK   WWW.KUSK.DK

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

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

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

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

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

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

                   Vinderslevvej 69
                         8620 Kjellerup
                         Mobil  40428266
                         Se nr :  25158105

Mausing Forsamlingshus
 

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

Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

   

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

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

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

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

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Anders Hald , tlf. 52396135    

Ib Rohde – knivskarp 
til at skabe værdi

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

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

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

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

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

Valgmenigheden
Præst: Line Louise Peters, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Klaus Drivsholm, Kaj Munks Vej 2 Tlf. 20325557

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Fmd.: Hans Jørgen Hørning, Hvidgranen 9 Tlf. 27127595

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

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Anders Hald, Trekronervej 35 Tlf. 52396135

Vinderslev Børnegård
Leder: Dorte Dupont Christensen   Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142 Tlf. 61365472
Udlejning: Alice Friis Tlf. 23729723

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

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

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

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

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

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

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

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

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

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

Dagplejere, kommunale
Else Marie Ladegård Jensen, Haugevej 40 Tlf. 30252476
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 30298534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 61858148
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 30258489

Private pasningsordninger
Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis, Vinderslevvej 45 Tlf. 27122307
Hos Lotte
v/Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53 Tlf. 87240052
    
Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Børge Rasmussen, Haugevej 33  Tlf. 86888013
Udlejning: Hauge Minimarked Tlf. 86888013
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Mads Philipsen,  Tlf. 24670234
Sct. Mathiasgade 64 1.tv., 8800 Viborg

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

Malmhøj Tlf. 89704080

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

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 40345776
Udlejning: Lone Knudsen Tlf. 22479341

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Kaj Andersen, Mausing Skolevej 11 Tlf. 40289204

Pensionistforeningen
Fmd.: Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7 Tlf. 23864186

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




