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En lille annonce 4 gange årligt koster 750 kr.
En stor annonce 4 gange årligt koster 1.500 kr.

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

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”.
På forhånd TAK!
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Gade

spejlet
Velkommen til Lui

’Mit navn er Lui, og jeg kom til verden den 31. januar med en kampvægt
på 2795 gram. Da jeg kom ud lidt før
tid, gik der et par dage, før end jeg
kom med min mor og far hjem. Derhjemme ventede så min dejlige storebror Leo, som passer rigtig godt på
mig og viser mig alle de unoder, han
kan. Vi er alle glade og tilpasse med
familieforøgelsen, og jeg glæder mig
til at kunne tage del i unoderne.’

Lisbeth Nyrup Christensen, Anemonevej 6, havde 25 års jubilæum som
hospitalsserviceassistent på Regionshospitalet Viborg den 3. februar
Anny Flaskgaard, Mausing Skolevej 1, blev 75 år den 21. februar
Matthias Linack, Mausingvej 21, bliver 60 år den 2. april
Niels (Post) Nielsen, Vinderslevholmvej 48, bliver 60 år den 4. april
Villy Lundgaard, Lundgårde 11, bliver 60 år den 12. april
Anita Sunesen, Vinderslevvej 42, bliver 60 år den 19. april
Ole Jepsen, Lundgårde 17, bliver 70 år den 24. april
Frede Hvam, Mausingvej 28, bliver 80 år den 26. april
Keld Kristensen, Liljevej 22, bliver 75 år den 27. april
Steen Lange, Pederstrupvej 80, bliver 60 år den 28. april
Søren Thomsen, Vinderslevvej 19, bliver 50 år den 12. maj
Anne Marie Christensen, Mausingvej 55, bliver 60 år den 25. maj
Elly Stenholt, Mausingvej 39, bliver 70 år den 26. maj
Bodil & Niels Nielsen, Vinderslevholmvej 48, har sølvbryllup den 14. juni
Svend Erik Krogsdal, Liljevej 39, bliver 75 år den 27. juni

Velkommen til Albert

Den 12. januar 2022 blev lille Albert
født på Viborg Sygehus med en vægt
på 3042 g og 50 cm lang, så nu er vi
blevet en familie på 4 på Tøndborgvej 32. Asta er en meget kærlig og
Venlig hilsen stolt storesøster, som lige er startet i
Anita & Karsten Gohlke Vinderslev Børnegård.
Haugevej 78
Tasja Aagaard &
Rasmus Holm Kristensen

Velkommen til Nora

Den 30. november 2021 kom lillesøster Nora til verden på Viborg Sygehus. Hun målte 54 cm og vejede 3430
gram. Hun bor sammen med sin storesøster Dana og sine forældre Alice
og Line Skarbye på Pederstrupvej 52.

Forårssuppe ved
Mausing bydam

Søndag den 27. februar havde Mausing Beboerforening inviteret til forårssuppe ved Mausing Bydam.
Godt 30 personer var mødt frem i
det flotte solskinsvejr. Der var lavet
en dejlig kartoffelsuppe med tilbehør.
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hende og Johnnie i at besøge familien
i lang tid, men til sommer bliver det
Chonthicha Suksawaeng (i daglig tale endelig muligt. Johnnie har 2 drenge
Dow) og Johnnie Nøhr har boet på på 16 og 18 år.
Trekronervej 14 siden den 1. december 2021 og har fra første dag følt sig Dow er rengøringsassistent på Kjelså godt tilpas i huset, at de har for- lerup Skole, og Johnnie er murer hos
nemmelsen af at have boet der i flere MLI Huse, hvor han arbejder på akår. De kommer fra Lucernevænget i kord.
Kjellerup, hvor Johnnie byggede hus
i 2005, men de ville gerne bo på lan- Der er en stor grund til huset på Trekronervej, og Dow glæder sig meget
det.
til at se, hvad der kommer op af jorDow har en søn i Thailand på 26 år, den i løbet af forår og sommer. De
og hun er bedstemor til 2 børn der- kan begge to sagtens få tiden til at gå
ovre. Desværre har corona forhindret med hjemlige sysler.

Velkommen til
Trekronervej 14

Åben kælder
I september 2021 startede Hans Jørgen Hansen et projekt med at holde
”åben kælder” på adressen Pederstrupvej 83 et par gange om ugen. BOX
to BOX har været så venlig at lægge lokaler til uden beregning.
Formålet var, at folk fra Pederstrup og omegn kunne mødes til f.eks. kortspil, billard, strik, syning, hækling m.m. og ikke mindst til snak og samvær
over en en kop kaffe/te.
Hans Jørgen fortæller, at det helt bestemt er blevet en succes. Det startede
op i efterdønningen af Corona og var i starten lidt for at fornemme behovet. Og Hans Jørgen er godt tilfreds med fremmødet. Samtidig siger han,

at der er plads til flere og opfordrer
folk til at komme.
Åben kælder:
Tirsdage kl 19-21
Onsdage kl 10-12
Den sidste lørdag i måneden er der
fælles kaffe og rundstykker kl. 10.
Det koster kun 20 kr.

En rose til en iværksætter
Det er altid positivt med nye initiativer til støtte for fællesskabet i de små byer.
Derfor skal Lokalbladets ROSE denne gang gå til Hans Jørgen Hansen
for hans initiativ til ovennævnte ”Åben kælder”.
Hans Jørgens datter, Annie, skal også have en rose for at hjælpe med afvikling af møderne.

4

Lokalbladet.

Lokalbladets regnskab for 2021

Håber I alle igen i år er klar til, at benytte det vedlagt girokort. Uden

Beløb kan indbetales gennem netbank til Lokalbladets konto nr. 926
”frivillig” med navn eller anonym.

Med et overskud på 8.104 kr. skal der lyde en STOR
TAK til alle annoncører, private, foreninger/grupper, der har bidraget med stort som småt. Alt modtages med TAK.
Det flotte overskud tager vi som et udtryk for, at
der i området fortsat er stor interesse for at holde
Lokalbladet i live.
Vi er også meget taknemmelig for den gode lokale
opbakning, der er til at indsende stof og billeder til
Lokalbladet.
Vi håber, I alle igen i år er klar til at benytte det vedlagte girokort. Uden jer vil Lokalbladet ikke kunne
eksistere.
Beløb kan indbetales gennem netbank til Lokalbladets konto nr. 9266 – 5902942531 enten mærket
”frivillig” med navn eller anonym.

Indtægter
Annoncører
Abonnenter
Private frivillige indbetalinger
Foreninger frivillige indbetalinger
Indtægter i alt

39.250
7.612
12.500
13.123
72.485

Udgifter
Trykning af blade
Forsendelse, omdeling og porto
Kontor, møder
EDB (domæne for hjemmeside)
Bankgebyr
Udgifter i alt

38.575
20.342
2.816
1.561
1.087
64.381

Overskud

8.104

4.a samler ind for ukraine
4.a på Trekløverskolen, afdeling Vin- lagt i poser. Eleverne stod selv for
derslev, har 14 dage i marts samlet projektet, og alle hjalp til. Alle gik til
legetøj og tøj ind til fordel for nyan- opgaven med stor ihærdighed.
komne flygtninge fra Ukraine.
Nu var næste opgave så at få konIdeen opstod efter, at vi en dag havde takt til nogle at aflevere det hele til.
en længere samtale om krigen i Ukraine. Eleverne sad tilbage med et ønske Da vi opdagede, at Oasehøjskoom at kunne gøre noget for at hjælpe. len ved Kjellerup skulle modtage
Et af forslagene var, at klassen kunne ukrainske flygtninge, fik vi kontakt
samle tøj og legetøj ind, som de kun- til højskolen, og det meste af tøjet
ne give videre til ukrainere i nød.
blev kørt derud af nogle af eleverne og forældrene fra 4.a. Det vakte
Beslutningen blev taget, og så gik det stor glæde både hos modtagere og
stærkt. Der blev produceret plaka- afsendere.
ter, der kunne hænge på skolen, hvor
Gitte Storgaard Funch
budskabet lød, at man kunne aflevere
brugt tøj og legetøj hos 4.a. Glemt
tøj fra skolen blev vasket, hængt op
og tørret, lagt sammen, sorteret og
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Støttepillerne - Vi støtter Vinderslev IF
Hvem er vi?

Vidste du, at Støttepillerne er en støtteforening til Vinderslev IF? Måske
vidste du det allerede, måske gjorde
du ikke. Lige meget hvad, så ved du
det nu.
Støttepillerne får penge ind ved salg
af medlemskort. 50 kr. for et husstandsmedlemskab.
Støttepillerne
kommer rundt i lokalsamfundet for
at sælge medlemskort. Tag derfor
godt imod os når vi kommer rundt
i 2022 for at sælge medlemskort og
HUSK - det går til et godt formål i
den lokale idrætsforening.

ten på grisen for et beskedent beløb.
Er man heldig at komme tættest på, så
får man ”Møffe” i fryseren. ”Møffe”
er altid en succes og et tilløbsstykke
for mange, unge som gamle, så husk
at komme til Mausing Marked i uge
26 og hils på ”Møffe” og oplev den
gode markedsstemning der på Danmarks smukkeste markedsplads.

Sidste støttepille-nyt

2021 har været et fornuftigt år for
Støttepillerne. Der har været gang i
hjulene til trods for, at covid-19 satte
en stopper for både Forårsfest i Vinderslev og Mausing Marked, hvor
Støttepillerne altid er repræsenteret
MEN….. Støttepillerne er ikke kun med henholdsvis boder og ”Møffe”.
medlemskort. Dette er blot en af de
mange aktiviteter, vi har og bidrager Der er blevet arbejdet i nye retninger
til som forening. Har du været til og blandt andet solgt bambussokker
forårsfesten? Forårsfesten, hvor der i en periode til fordel for klubben i
blandet andet sælges slush ice, pop- stedet for de velkendte medlemskort.
corn, bacon-chips, pølser eller flæ- Sokkesalget har været rigtig positivt.
skestegssandwich. Det er også Støttepillerne, som står for dette.
Støttepillerne var også med den 9.
oktober 2021, da Forsamlingshuset i
De fleste kender Mausing Marked. Vinderslev holdt ”Genåbningsfest”.
Ved Mausing Marked er Støttepiller- Her havde Støttepillerne en bod med
ne også repræsenteret. Her er grisen salg af popcorn, bacon-chips og
”Møffe” med, og man kan gætte væg- slush ice. Overskuddet blev sponso-

reret til Forsamlingshuset i Vinderslev til gavn for alle i området.
Vi har arbejdet hårdt på, at ungdomsafdelingen skulle have nyt spiller- og
træningstøj. Dette er lykkedes, og det
er bare helt kanon. Tak til de sponsorer, som har været med til at realisere
dette for klubben og dets medlemmer i ungdomsafdelingen! Tilbagemeldingen fra de unge mennesker og
forældre har kun været positive. Ungdomsafdelingen har ligeledes været til
stævner i Fårvang, Mønsted og Virklund, hvor de også har fået tilskud til
mad og drikke.
Sidst, men ikke mindst, er bannersponsorerne på stadion i god udvikling. Det er vi rigtig glade for. Tak til
gamle som nye! Det betyder alt i vores lokalsamfund, at virksomhederne
i omegnen bakker op lokalt.
Ligesom Vinderslev IF afholdt Støttepillerne generalforsamling den 8.
marts 2022. Bestyrelsen i Støttepillerne fortsætter uændret, og vi ser frem
til at udvikle foreningen i en endnu
mere positiv retning.
I Støttepillerne glæder vi os til et lyst
2022. Mere om vores fremtidige planer og arbejde følger.
På vegne af Støttepillerne
Bestyrelsen
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Vinderslev IF - En klub med liv og glæde
Tiden gik

Helle Sehested, som i mange år har
Det er efterhånden et stykke tid si- udført et stort stykke arbejde både i
den, at der er kommet en opdatering bestyrelsen og på frivillig basis.
fra VIF. Dermed ikke sagt at der ikke
er sket noget, for det er der bestemt. 2022 i kort format
I februar 2022 havde vi rengøringsFørst skal der lyde en stor tak til alle dag i klubhuset på Vinderslev Stadifrivillige, som deltager aktivt, for at on. Bestyrelsen var velmødt, og det
klubbens aktiviteter kan realiseres. var der også rigtig mange frivillige,
Men en særlig tak skal der lyde til de der var. Mange ting blev klargjort og
trænere, holdledere og initiativrige finpudset både indenfor og udenfor,
forældre, som bidrager til, at holdene så året i klubhuset kan forløbe ”som
i klubben kan fungere og har træning det plejer” uden covid-19 som en sten
ugentlig. Det har været svært at finde i skoen. Vi glæder os til et 2022 med
hoved og hale i restriktioner, åbning fuld skrue på aktiviteterne i klubben.
og nedlukning i klubben mm., og det
har givet ekstraarbejde, men det er Tirsdag den 8. marts blev der afholdt
bare blevet håndteret supergodt af generalforsamling i klubhuset. Bestyrelsen i VIF er uændret, og vi glæder
alle i og omkring klubben.
os til at fortsætte det gode foreningsI oktober 2021 blev der afholdt Se- arbejde i 2022.
niorafslutningsfest i Vinderslev Forsamlingshus. Denne må siges at være Lørdag den 12. marts blev der afen succes med stort fremmøde. Me- holdt Senior fodboldopstart med efnuen var helstegt pattegris, serveret terfølgende suppe. Seniorafdelingen
på bedste maner og leveret af Jens har dog haft udendørs træning i gang
Pedersen og hjælpere. Det var fanta- siden februar måned. Der trænes
stisk, at vi endelig kunne holde fest mandag og onsdag fra 18.30 til 20.00
efter lang tid med restriktioner og blandt både mænd og damer. Der er
plads til flere, og alle er velkomne, så
forbud.
kom frisk!
Årets VIF’er blev kåret til afslutningsfesten. I 2021 gik pokalen til Ungdomsafdelingen har fodboldopstart torsdag den 21. april kl. 16.45.
Det bliver så dejligt med liv og glæde
fra de unge mennesker på stadion
igen efter en mørk og regnfuld vinterpause. Gamle som nye spillere
er som altid velkomne, og lad os så
kigge frem mod en super sæson 2022
med masser af fodbold, leg og spilleglæde i vores hyggelige omgivelser
på Vinderslev Stadion.

Senioropstart med efterfølgende suppe i klubhuset

Afslutningsfesten i
Vinderslev Forsamlingshus

Vel mødt her i 2022!

Bestyrelsen i Vinderslev IF
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VIF - Ungdomsafdeling

Masser af fodboldglæde og
fællesskab hos VIF Ungdomsafdeling

Hver torsdag eftermiddag fra påske
til oktober kan man fra Vinderslev
Stadion høre lyden af glade børnestemmer, når VIFs ungdomshold
mødes til den ugentlige træning. Antallet af medlemmer har været støt
stigende de seneste år og tæller nu 40
medlemmer i alderen 3-12 år. Trænerstaben er også blevet udvidet af
frivillige forældre, der med både mere
og mindre viden om fodboldspillets
taktikker og regler, guider børnene
igennem forskellige øvelser og lege –
her handler det nemlig først og fremmest om at have det sjovt!
Den store tilslutning til træningen har
også betydet, at holdene nu er delt op
i 4 grupper, hvor børnene træner primært ud fra alder, men hvor der også
tages hensyn til erfaringsniveauet, så
alle får en sjov oplevelse og boldberøring, når der er træning.
8

De yngste 3-6-årige spiller på Krudtugleholdet, hvor de igennem lege og
små øvelser lærer fodbolden at kende og har det sjovt med leg og bevægelse. Forældre er opfordret til at
være en del af træningen, især for de
alleryngste, og fodboldstøvler og andet udstyr er ikke så vigtigt her. Alle
træningstimer begynder og slutter
med holdets kampråb, som kan høres
langt væk, når børnene stemmer i.

af grupperne, men der bliver også
spillet kampe inden for hver række.
I sidste sæson var de med til flere
stævner, bl.a. i Fårvang, S.I.F. og Virklund, hvor Vinderslev var et af de
eneste hold, der kunne stille med et
rent pigehold i U9 rækken – der er
nemlig flere piger end drenge, der
spiller på holdet. Alle var meget opsatte før kampene, og som en spiller
fra U7 sagde inden kampstart ”Nu
skal vi bare ind og gøre alt det, vi har
For indskolingsbørnene er der et lært”. Det var en fed oplevelse for
U7 og et U9 hold, som svarer til alle spillerne at komme ud og møde
0.-3. klassetrin. De træner på tværs andre hold og bruge de teknikker, de
havde lært. Der blev både sejret og
tabt, jublet, heppet og grædt, men alle
var stolte og glade efter sidste fløjt,
og der blev sovet med de hjembragte
pokaler om natten hos flere.
For de ældste spillere i U11, som er
4.-5. klassetrin, har tilslutningen desværre ikke været lige så stor som hos
de yngre hold. Derfor har de slået sig
sammen med Thorning IF. Træningen foregår på skift i Vinderslev og

Thorning, og det har været en stor
succes, både i form af nye venskaber, men også kampe i lokalområdet.
I efteråret var spillerne også inviteret
til talentværk en gang om ugen hos
Silkeborg IFs ungdomsafdeling, hvor
de blev trænet og
evalueret af SIFs
talentspejdere.
Samlingspunktet på stadion
har længe været
Klubhuset, hvor
forældre og søskende har kunnet købe lidt mad,
snolder og drikke
under træningen.
Der har også været arrangeret fællesspisning ved
sæsonafslutningen, men da kiosken ikke er bemandet for tiden, har
disse ting desværre ikke været muligt
i sidste sæson. VIF opfordrer til, at
hvis der skulle være nogle med tid
og lyst til at lægge et par timer om
ugen i forbindelse med træningen om
torsdagen for at få fællesskabet op at
køre igen, er de meget velkommen til
at tage fat i Formand Michael Døssing.
Inden vinterpausen fik alle spillere
sponsoreret et flot træningssæt af
Støttepillerne, som både bruges til
træning og kampe. Efter vinterpausen er der planer om at deltage i endnu flere stævner og måske et samarbejde med andre lokale klubber for at
få mere kamperfaring.
Forårssæsonen sparkes i gang om få
uger, og der bliver spillet hver torsdag
frem til sommerferien. Alle er meget
velkommen til at komme og prøve
det af – husk en stor drikkedunk.
Der bliver løbet mange meter på en
træning!

Krudtuglerne starter 21. april
og træner kl. 16.45-17.30
U7 og U9 starter 21. april og
træner kl. 16.45-17.45
U11 startede 17. marts og
træner kl. 17.00-18.30 – første
træning var i Thorning

Trænerne i VIF
Ungdomsafdeling
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Vi bringer her en gentagelse af artiklen fra sidste blad,
denne gang med mulighed for at kunne læse den :-)
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Vinderslev Forsamlingshus - Byens Hus
Generalforsamling

Vi prøver så godt vi kan at justere lø- Vi glæder os til at se dig - også hvis du
Der er nu gået et lille år, og vi er stolte bende, så det bliver en god oplevelse bare er nysgerrig, har en god ide eller
af, at det er lykkedes os at få forsam- for alle at holde fest i Vinderslev For- vil bakke op.
ligshuset til at leve videre. Med stor samlingshus.
kreativitet og mange positivt stemte
Bestyrelsen
og hjælpsomme mennesker og virk- Så husk: Ris eller ros er velkommen!
somheder har vi kunnet betale vores Byens hus skal være et sted for alle.
regninger.
Torsdag den 28. april holder vi den
Vi har også haft held med at søge årlige generalforsamling, og det er
midler hjem til forbedringer i huset. med stor glæde, at en lukning ikke
Det store projekt er i den forbindelse, står på dagsordenen. Vi har et par
at vi har fået fyldt en fugtig kælder op stykker på valg, og derfor er der plads
og fået nyt gulv. Der er stadig noget til dig, hvis du har lyst til at give en
vej, men vi kan allerede nu mærke en hånd med i vores arbejdende bestyvoldsom forbedring i indeklimaet, relse.
så det er dejligt. Også garderobe og
vandrør er nu som nye.
I har været gode til at give os feedback og rum at øve os på. Tak for det!

V
Udlejning

Ring til Lotte tel. 30 96 59 76

Se mere på

vinderslevforsamlingshus.dk

Generalforsamling

Torsdag d. 28 April kl. 19:00

vinderslevforsamlingshus.dk
Interessentskabet

Vinderslev

forsamlingshus
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Mausing Forsamlingshus
Så blev der åbnet igen, og vi er rigtig
glade for det. Vores lotterispil kører
rigtig godt, og udlejninger er også
ved at komme i gang igen.
Af nyheder kan nævnes, at vi har
smidt oliefyret ud og har fået et fraluft-til-vand-fyr. Det koster at anskaffe, men er billigere i det lange løb, og
ikke mindst er det jo godt for klimaet.
Så har vi afholdt fastelavnsfest for
børn. Der var ikke ret mange, men vi

Så har vi haft generalforsamling, men
der skete ikke noget nyt, så den gamle
bestyrelse blev sidende. Håbede på,
at der kom nye folk, som gerne ville
ind og smed de gamle ud, men det
Vi fik jo ikke afholdt spritspil til jul, skete ikke.
men lørdag den 2. april holder vi det,
og det er næsten kun sprit som gevin- Kan det virkelig passe, at folk ikke
ster. Det er jo lige op til den tid, hvor gider forsamlingshuset? Det kan man
Lokalbladet udkommer, men vi har godt blive ked af, men vi håber da
det også i Kjellerup Tidende i god tid, stadigvæk på, at folk kommer ned til
så vi håber at se mange folk den dag. os, når vi holder noget.
tror, de nød at danse og lege til musikken. Lille dronning blev Mille og
kongen Liv. Af de større børn blev
Nohr dronning og Oliver konge.

Hilsen
Bestyrelsen

Mausing Marked 2022
Nu kan vi endelig komme til at holde
Mausing Marked igen!
Efter to års nedlukning på grund af
Corona får vi endelig mulighed for at
afholde marked, og vi, der er i markedsudvalget, er i fuld gang med at
arrangere dette års marked, og her
kan der nævnes, at Fenders, der er
kendt fra mange melodi grand prixer,
spiller op til dans fredag aften, Store
Henning spiller i teltet, gudstjeneste i
teltet søndag formiddag, Peter Vildmand optræder søndag eftermiddag i
teltet, og som et nyt tiltag har vi havetraktortræk lørdag bag forsamlingshuset og et vildt skovhuggershow
søndag.
Der bliver igen i år hoppeborge og
Angående frivillige hjælpere, så skal
guldgravning for børn og barnlige
I endelig ikke holde jer tilbage med
sjæle, så der skal nok komme gang i
at melde jer under fanerne. Vi regner
dalen i Mausing.
jo med, at det bliver KÆMPE stort i
år, når der kun er vores marked i loDesværre har Hauge Marked været
kalområdet, og er der nogle hjælpere
nødt til at lukke ned, så vi har flyttet
fra Hauge Marked, der slet ikke kan
vores marked til den weekend, hvor
undvære det, må I bare sige til. Vi er
de plejer at afholde marked, og det er
klar til at tage os godt af jer!!!
weekenden i uge 26, altså 2.-3. juli, da
det så ikke går ud over ferien for de
Vi forsøger at holde hjemmesiden
mange frivillige medhjælpere.
ajour, og på Facebook kan man også
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se, hvad der sker. Der vil komme
mere info og program senere i de lokale aviser osv.
Hvis du vil hjælpe nogle timer til markedet, kan du henvende dig på min
tlf. 4028 9204, gerne efter kl. 18.00.
Vi glæder os til at se jer alle til Danmarks smukkeste marked!
På udvalgets vegne
Kaj Andersen

Hvad er KFUM’s Soldatermission?
Soldaterhjemmene fungerer
som soldaternes andet hjem

KFUM’s Soldaterhjem er et fristed
for soldaterne. Her slapper de af,
spiser god mad, ser TV sammen eller spiller spil. Dagligt er der en kort
andagt, hvor vi giver små glimt af
den kristne tro videre på en aktuel og
nærværende måde.

været soldat og haft stor glæde af
at kunne besøge soldaterhjemmene,
som typisk lå tæt ved en kaserne. Den
første formand var Th. Isager, som
KFUM’s Soldatermission er en var smedemester i Pederstrup.
landsdækkende frivillig organisation med cirka 9.500 medlemmer. I 1955 kom Vinderslev og Brokhus
KFUM’s Soldaterhjem besøges årligt med, og kredsen kom til at hedde
af cirka 350.000 gæster, og målet er Vinderslev-Mausing kredsen, som vi
at være noget for den enkelte soldat. kender det i dag. På det tidspunkt var
Et centralt formål fra starten af Sol- der 150 medlemmer. Arbejdet i lokaldatermissionens historie har været foreningen består i at skaffe penge til
“at være der hvor soldaterne er” – og at drive soldaterhjemmene. Lokalforderfor er der soldaterhjem ved ka- eningen har en bestyrelse, som består
sernerne og gerne også, hvor danske af 5 personer. På nuværende er der
soldater er udsendt. I udlandet bliver 35 medlemmer, som betaler kontinhjemmet dog også brugt af andre na- gent. Derudover bliver der samlet
årsgave ind og solgt ca. 300 lodsedler.
tionaliteter.
Vi afholder et årligt møde/generalforsamling i Vinderslev Missionshus
Historien om Vinderslev - først i december. Taleren kan f.eks.
Mausing soldatervennekreds være en, som er soldaterhjemsleder
I 1946 blev Mausing og Pederstrup eller en, der har med soldatermission
skilt fra Silkeborg kredsen og blev en at gøre.
selvstændig afdeling under KFUM’s
Soldatermission.
Allerede
første år blev der
tegnet 53 medlemmer, og en
af dem er der
stadig, medlem
Jakob Lundgaard fra Mausing.
På
daværende
tidspunkt var det
nemt at få medlemmer,
fordi
mange
havde

I dag er der 14 Soldaterhjem fordelt
rundt i Danmark og et i Estland. Tidligere har der været Soldaterhjem i
Kosovo, Afghanistan og Irak, hvor
der har været udstationeret danske
soldater. Der findes også hjem for
veteraner. Det er for soldater som
har fået traumer efter udsendelsen. I
Danmark er der 14 KFUM’s Soldatermissions genbrugsbutikker, som
også bidrager til driften af soldaterhjemmene.
Har du interesse i at være medlem,
kan du kontakte formanden. Som
medlem får man tilsendt bladet ”Soldatervennen” 4 gange om året.
Med venlig hilsen
Jens Benner Larsen
Tlf. 4094 0733
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. maj
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
BORGERFORENINGEN
Lørdag den 23. april kl. 10
Klargøring af Byparken
Onsdag den 27. april kl. 19
i Vinderslev Forsamlingshus
Foredrag v/Flemming Sanggaard
Torsdag den 23. juni
Skt. Hans ved Mausing Forsamlingshus.
Båltaler Anders Hartvig.

GRATHE SOGNEMENIGHED
Onsdag den 27. april kl. 19
Fællessang fra højskolesangbogen.
Tirsdag den 31. maj kl. 19
Børnekorets forårskoncert

HAUGE U & GF
Onsdag den 6. april kl. 18.30
”Hauges Friske Travere 2022” starter
sæsonen ved Thorning Hallen.
Se øvrigt program side 17.

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
Tirsdag den 5. april kl. 19.30
Samtalemøde hos Anna Grethe & Jens
Larsen, Mausing Skolevej 13.
Emne: 1.Tim. kp. 3
Tirsdag den 26. april kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/fritidsforkynder
Kurt Nielsen, Holstebro.
Emne: Min frelser er opstået fra døden.
Tirsdag den 3. maj kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Pens. miss.
Henri Jensen, Silkeborg
Tirsdag den 10. maj kl. 19.30
Videomøde
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Tirsdag den 17. maj kl. 19.30
Samtalemøde hos Alise & Uffe Hansen,
Hesselskovvej 11. Emne: 1.Tim.kp.4

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

Torsdag den 19. maj kl. 14.30
Eftermiddagsmøde hos Anne Marie &
Finn Najbjerg, Krokusvej 15

Onsdag den 27. april kl. 19
Foredrag v/Flemming Sanggaard om
”Alene i Vildmarken”

Tirsdag den 24. maj kl. 18
Gratis fællesspisning i Missionshuset givet af Lene & Steen Lange. Tilmelding
senest den 10. maj på tlf./sms 61338818.
Samme aften møde ved koret SHINE
ON fra Holstebro.

Torsdag den 28. april kl. 19
Generalforsamling

Tirsdag den 31. maj
Udflugt. Nærmere senere.
Tirsdag den 14. juni kl. 19.30
Midsommerfest på Mausing Sportsplads,
Dalbakkevej, v/sognepræst Mikael Kongensholm.
Tirsdag den 21. juni kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Tirsdag den 28. juni kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/lærer og teolog
Bjarke Nørholm Pihl, Skjern.
Emne: Josvabogen 11,16-23

LOKALRÅDET
Onsdag den 6. april kl. 17
Møde i Kjellerup Hallen om fjernvarme
i Vinderslev.
Lørdag den 21. maj kl. 14.30
Indvielse af den nye sti

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
Lørdag den 2. april kl. 14
Spritspil
Lørdag-søndag den 2.-3. juli
Mausing Marked

VALGMENIGHEDEN
Torsdag den 21. april kl. 19
i Rotunden på Kjellerup Bibliotek
”Hvad ved præster om kærlighed”
Onsdag den 27. april kl. 19
i Valgmenighedens Sal.
Foredrag v/sognepræst Hans Nørkjær
Franch
Tirsdag den 31. maj kl. 10
i Valgmenighedens Sal.
Fortælling og fællessang v/Line Peters.

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
Torsdag den 21. april kl. 16.45-17.30
Krudtuglerne starter træning.
Torsdag den 21. april kl. 16.45-17.45
U7 og U9 starter træning.

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Lørdag den 23. april kl. 10
Konfirmation af følgende:
Mads Møller Franck
Malte Grene Thygesen
Mikkel Lindegaard Lange
Oliver Rodal Sloth
Oskar Bruun Hedegaard
Rasmus Vorning Fisker
Rixt Catharina Stijntje Ijdema

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Generalforsamling

Efter foredraget blev der afholdt generalforsamling.
Formandsberetningen blev fremlagt
af formand Hanne Møller. Af formandsberetningen fremgik det, at
møder og aktiviteter i Lokalrådet har
Der blev ved samme lejlighed holdt været ramt af Corona med få møder
et foredrag af Arne Birkø fra Ener- til følge.
giTjenesten.
EnergiTjenesten udfører rådgivning Der er i 2021 lavet en sti fra pumpeom valg af opvarmningsformer til stationen til Mausingvej. Der er sat
boliger ved nybyggeri samt omstilling skilte, der markerer stien, og stien blifra naturgas, olie- og pillefyr til mere ver holdt med græsslåning. Lokalråbæredygtige løsninger.
det har modtaget 4.500 kr. fra Rotary
EnergiTjenesten er en uvildig og til indkøb af bænke, der skal placeres
non-profit organisation, der kan kon- ved stien.
taktes, hvis man ønsker rådgivning.
Det reviderede regnskab for LokalråDer blev givet en overordnet, men det blev fremlagt og godkendt.
interessant gennemgang af de forskellige muligheder for opvarmning. Der var efterfølgende valg til LokalHerunder fordele og ulemper ved de rådet. Lokalrådet skal iflg. vedtægterenkelte valg nu og i forhold til frem- ne bestå af 7 medlemmer.
tiden.
Hanne Møller, Nikolaj Majbækgaard,
I den forbindelse blev muligheden Niels Kristian Jørgensen samt Anfor at få fjernvarme fra Kjellerup til nemette Mortensen fortsætter alle i
Vinderslev by drøftet.
Lokalrådet.
Vinderslev og Omegns Lokalråd har
afholdt generalforsamling den 24.
november 2021 i Vinderslev Forsamlingshus.

Mette Matthiesen, Haugevej 5, stillede op til Lokalrådet og blev valgt
ind. Der var ikke andre, der ønskede
at stille op. Så p.t. mangler Lokalrådet
2 medlemmer. Lokalrådet er selvsupplerende og vil arbejde på at finde
yderligere 2 medlemmer, men hvis
der er nogen, der kunne tænke sig at
være med i Lokalrådet, så henvend jer
meget gerne til os.
Aftenen blev afsluttet med forskellige
drøftelser af forhold i området.

Onsdag den 6. april kl. 17
inviteres alle interesserede til
møde i Kjellerup Hallen
om fjernvarme i Vinderslev,
bl.a. tidshorisont og pris.
Kom og hør nærmere!


Lørdag den 21. maj kl. 14.30
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På Malmhøj, hvor man for nylig har
fået en hel del bøger forærende, er
der blevet indrettet et lille boghjørne,
hvor man kan sidde og hygge sig.
I den anledning blev Brugerrådet
spurgt, om vi ville stå for oplæsning
en gang imellem – og det syntes vi,
var en rigtig god ide. I forvejen spiller vi banko hver anden mandag eftermiddag, og nu er vi så begyndt at
holde oplæsning de andre mandage.
Indtil videre har vi kun haft det et par
gange, hvor det er blevet rigtig godt
modtaget af beboerne, som har været flittige til at deltage både i banko
og oplæsning. Vi prøver os lidt frem
med hensyn til, hvad vi læser, det må
gerne være både ældre og nyere litteratur og både alvorligt og muntert,
og vi tager gerne mod forslag fra deltagerne.
Vi har holdt fastelavnsfest, hvor vi
slog katten af tønden, sang og hyggede os med kaffe og fastelavnsboller.
Der skulle rigtig mange slag til, før
tønden endelig gav sig og godterne ”forklædt” som sorte katte - faldt ud.
Det var også en dejlig eftermiddag,
og det er rart i det hele taget at mærke, at beboerne er så taknemlige og
glade for, at vi kommer og er med til
at skabe lidt afveksling i deres hverdag. Så er det umagen værd!
Birthe Clausen
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vedligeholdelse af legeredskaber mm. I år skal
bålhytten også have nyt
tag. Der er masser af opgaver at tage fat på. Dagen
slutter med grillpølser og
bålhygge.

Generalforsamling

Når sommeren er forbi,
mødes vi igen og arbejder
i Byparken, nemlig lørdag
den 1. oktober kl. 10-15. Denne dag
slutter også med bålmad og hygge i
hytten.

Endelig kan vi mødes igen, og en aften i februar kunne vi afholde generalforsamling for Borgerforeningen –
helt uden restriktioner. Det var som
sædvanligt Flemming Grønkjær, der
som dirigent styrede aftenens gang. Foredrag
Formanden berettede om aktiviteter Vinderslev Forsamlingshus og Bori 2021, og regnskabet blev godkendt. gerforeningen er gået sammen om et
foredrag i forsamlingshuset.
Formand Anders Hald ønskede ikke Onsdag den 27. april kl. 19 kan vi
genvalg. Han er flyttet fra Vinderslev, derfor invitere til en aften i selskab
så der skulle nye kræfter til. Vi tak- med ”Falkemanden”, Flemming
ker Anders for det gode samarbejde Sanggaard, som vil fortælle om sine
og håber, at han fortsætter forenings- oplevelser i ”Alene i vildmarken”.
arbejdet, hvor han nu bor. Der var Dørene åbnes kl. 18, og der er ingen
desværre ikke det store fremmøde tilmelding.
denne aften, men vi fik et par nye
med. Anna Arhøj, der før har været
suppleant, lod sig vælge til bestyrelsen, og Lars Arhøj er nu suppleant.
Velkommen til begge!
Nu har vi haft vores første møde i
bestyrelsen, og vi har konstitueret os.
Bent Kragh fortsætter som kasserer,
Lis Lund er fortsat vores sekretær,
Anna Arhøj og Erna Petersen er menige medlemmer og undertegnede,
Lotte Kragh, er tilbage på formandsposten. Vi havde et godt møde, og
der kom flere ideer på bordet. Jeg
ser frem til at være sammen med alle Billet/voksen: 100 kr.
i bestyrelsen og arbejdet med at lave Billet/barn u. 15 år: 75 kr.
Prisen er inkl. kaffe/te og kage.
nogle gode arrangementer.
Der kan købes øl og vand.

Byparken

kræver stadig meget af os og af de
frivillige, der møder frem, når vi kalder.
Lørdag den 23. april kl. 10-15 skal
Byparken forårsklargøres, og vi har
brug for alt den hjælp, vi kan få.
Mød gerne frem med haveredskaber,
trillebør osv. Der er havearbejde og

Tradition og succes

Det er vores Skt. Hans Aften. Vi håber, at der kommer mange med, for
det er bare en dejlig aften, og vi kan
allerede nu præsentere vores båltaler.
Anders Hartvig, tidligere Centerchef
i Arena Midt, udtalte sig for et stykke
tid siden om, at han ikke havde prø-

vet at holde en båltale, og så slog vi
til, så nu er det en aftale.
Vi ses torsdag den 23. juni. Yderligere information kommer senere.
Vi er blevet opfordret til at gentage
vores byvandringer. Den første bliver
i Pederstrup søndag den 18. september kl. 13.30. Teddy Greibe har
lovet at guide os igen.

Spejderskoven

I 2021 måtte spejderne desværre
lukke deres forening, og Borgerforeningen tog kontakt til kommunen
angående ”spejderskoven”. Vi ønsker
at forbedre stierne og måske lave en
overdækket spiseplads.

Medlemskort

Snart vil vi opsøge så mange som
muligt for at sælge medlemskort og
få økonomisk støtte til vores aktiviteter.
Har du lyst til at hjælpe med den opgave, så sig til!
Jeg håber, at I vil tage godt imod os,
når vi kommer. Overvej om ikke du
selv eller en anden kunne finde nogle
timer til at hjælpe os med praktiske
opgaver eller måske være med i vores bestyrelse. Vi kunne godt bruge
et par stykker.
På facebook finder man mange ting,
og der er vi også. Vi hedder ”Vinderslev Borgerforening”.
Har du ikke facebook, så kontakt
gerne mig, hvis du vil underrettes om
vores aktiviteter.
Mit tlf.nr. er 51 72 36 98.
På vegne af bestyrelsen
Lotte Kragh
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Dato
3. april
10. april
Palmesøndag
14.april
Skærtorsdag
15. april
Langfredag
17. april
Påskedag
18. april 2.
påskedag
24. april
26. april
1. maj
7. maj
8. maj
13. maj St.
Bededag
14. maj
15. maj

22. maj

Thorning
9.00
10.30 Familiegudstjeneste med
Børnekoret.
17.00 Nadvergudstjeneste +
spisning i
Sognehuset

9.00
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19.00 Stillegudstjeneste – kaffe
fra kl 18.30
10.30 MHK
med Børnekoret.

10.00 Bakkegården
MHK
10.30 med
Børnekoret.
10.00 Konfirmation
10.00 Konfirmation
10.00 Konfirmation
10.00 Konfirmation

14.00
Spirekorkoncert
10.30

26. maj Kr.
Himmelfartsdag
29. maj
9.00 Erik Bjørn
31. maj
10.00
Bakkegården
5. juni Pinsedag
6. juni 2.
pinsedag
11. juni
12. juni

Grathe
10.30

10.00 Friluftsscenen
Anders Bo
Jørgensen.

14.00 Gudstjeneste
på plænen, kaffe og
info om
kirkegården

19.00
Forårskoncert med
koret.
10.30

Vium
9.00

10.30

9.00 MHK

10.00 Konfirmation

10.30

9.00
10.00 Dåbslørdag

Skærtorsdag den 14. april kl. 17.00
Nadvergudstjeneste
i Thorning Kirke

Forårskon

Kom til Børn

ekorets forå

Vi fejrer nadverens indstiftelse og spiser efterfølgende lam i Sognehuset i Thorning. Tidligere år har arrangementet fundet sted i Menighedshuset i Vium,
men da det er ramt af skimmelsvamp, kan det ikke
længere benyttes. Når engang der står en ny sognegård, bliver det i Vium igen!
Arrangementet er for hele pastoratet og venner
udefra såmænd!
Pris kr. 50,- som dækker spisningen inkl. 2 glas
vin fra Israel. Efter maden synger vi nogle
af højtidens og årstidens sange.

rskoncert!

cert

Som den herl
ige tradition
det efterhånd
vet, inviterer
en er blepastoratets B
ørnekor alle,
tænke sig at
de
opleve en sp
rudlende, fest r kunne
grad sangfyld
li
g
og i den
t forårskonce
rt til Grathe
Kirke.
T ir
sdag den 31

.maj kl. 19

.00

Aftenens stje
rner er børne
ne - og de ha
sat et koncert
r sammenprogram af
sæsonens fav
hvor der ind
orit-sange,
imellem også
vil være et pa
års-fællessan
r
glade forge.
Vi glæder os
utrolig mege
t til en dejlig
håber at se n
aften - og
etop dig!

Tilmelding til Jørgen Løvstad på joelo@km.dk

Kærlige og sa
ng glade hilsn
er
Børnekoret,
Lene og Sid
se

Fællessang fra højskolesangbogen i Grathe Kirke
Onsdag den 27. april kl. 19.00
Det er forår, og træerne står med svulmende
knopper - klar til at lade vore øjne opleve dette lysegrønne, livsbekræftende og friske syn
endnu en gang.
Vi vil sammen synge i højskolesangbogen.
Sammen lade os inspirere af naturens kraft
og byde foråret velkommen. Det skal mærkes, at vi synger sammen – det skal mærkes,
at vi lever. Det er forår igen!
Fællessangen ledes af kirkemusikerne, Sidse
og Lene Tind Ahrenfeldt.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 15. MAJ KL. 14.00

På plænen ved Grathe Kirke mødes vi denne eftermiddag til gudstjeneste under åben himmel (medbring selv stol eller tæppe).
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et lettere traktement.
Der vil yderligere være mulighed for at se og høre mere om den
igangværende renovering af kirkegården.
Alle er velkomne!

Efter fællessangen er der, hvis vejret tillader
det, en kop kaffe uden for kirken, hvorefter
vi slutter af med at synge et par aftensange
udenfor.
Vel mødt til fællessang!
Grathe Menighedsråd
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Familiegudstjeneste
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 3. april kl. 10.30 (børnekirke
i sognehuset under prædikenen)
Søndag d. 10. april kl. 9.00
Skærtorsdag d. 14. april kl. 19.00
(fællesspisning i Hinge kl. 17.15)
Langfredag d. 15. april kl. 10.30
Påskedag d. 17. april kl. 9.00
inkl. nadver
2. påskedag d. 18. april kl. 13.30:
Gå-gudstjeneste i Hinge
Søndag d. 24. april kl. 10.30 (børnekirke i sognehuset under prædikenen)
Søndag d. 1. maj kl. 10.30: degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
Fredag d. 13. maj kl. 19.00 (varme
hveder i sognehuset bagefter)
Søndag d. 15. maj kl. 10.30 (børnekirke
i sognehuset under prædikenen)
Søndag d. 22. maj kl. 9.00 inkl. nadver
Torsdag d. 26. maj kl. 10.30
Søndag d. 29. maj kl. 9.00
For gudstjenester længere frem, se næste nummer af kirkebladet eller www.
vinderslevsogn.dk. Du kan også følge
med i kirkens liv på https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/
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Tirsdag den 5. april kl. 16.30 i Vinderslev Kirke:
Til denne familiegudstjeneste medvirker minikonfirmanderne og viser noget af det, som de har lært i løbet af
deres minikonfirmandforløb. Vi får
også besøg af sanger og musiker
Hans Jørn Østerby, som vil bidrage
til festlighederne i kirken. Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning
i sognehuset, hvorefter Hans Jørn
Østerby vil underholde med trylleri
for børn og voksne.

Børnekirke
Som det kan ses af ovenstående, er der nogle søndage børnekirke i sognehuset under en del af gudstjenesten. Børnene forlader kirken under sidste salme inden prædikenen og
kommer igen, når nadveren skal til at deles ud. I de 20-25
minutters tid er der bibelfortælling, sang og leg i sognehuset. Små børn skal ledsages af en voksen.
Vinderslev
Menighedsråd
har fået lavet og godkendt
et tillæg til vores kirkegårdsvedtægt, der omfatter vores
Mindelund.
Mindelunden er det sted,
hvor gravstene bliver sat
hen, når et gravsted udløber.
Det har indtil 1. januar 2022
været gratis, men herefter
koster det et beskedent beløb på 1000 kr. for 10 år. Og
det er selvfølgelig valgfrit om
gravstedsejeren ønsker at få
stenen i Mindelunden.
Dette er en ændring, som
provstiet har opfordret os til.
Vi håber, at I vil tage positivt imod dette, og at vi kan bevare en Mindelund i mange år.
Vinderslev Menighedsråd
Lisbeth Nyrup Christensen

KIRKENYT

Valgmenigheden
Torsdag den 21. april kl. 19.00 - 21.00

“Hvad præster ved om kærlighed”

på Kjellerup Bibliotek – Rotunden

Hvilken kærlighed er den stærkeste? Den romantiske stormende forelskelse?
Kærligheden mellem forældre og barn? Eller den livslange kærlighed mellem
ægtefolk igennem et langt liv?
Denne aften besøger to præster biblioteket for at tale om netop det, kærligheden i alle afskygninger og for at gøre os klogere på, hvordan vi som mennesker gør os åbne for at modtage og give kærlighed hele livet igennem.
Sognepræst ved Vær og Nebel sogne ved Horsens, Gudmund Rask Pedersen,
og valgmenighedspræst, Line Peters, kommer denne aften med eksempler fra
litteraturen og teologiens verden på det under, det er at blive elsket af et andet
menneske.

“Vi er alle grundtvigianere!” – et orienteringsløb i folkekirkens åndelige geografi
ved sognepræst Hans Nørkjær Franch

Onsdag den 27. april kl. 19.00 - 21.00 i Valgmenighedens Sal

Tidligere sloges de kirkelige retninger om danskernes sjæle, men i dag er det
vanskeligt at få særligt mange til at bekende sig til den ene eller den anden
“retning”. Kirkefolk er ofte dårlige til at være offentligt uenige med hinanden.
Alligevel har de gamle kirkelige retninger stor betydning for kirkens udvikling
i dag. Det sker bare mere “under radaren”, fordi tiden er en anden, og fordi de
fleste diskussionsfronter har flyttet sig. I foredraget vil Hans Nørkjær Franch
kaste et kirkesociologisk blik på, hvordan det står til med de kirkelige retninger.
Hvad er der blevet af dem? Hvor kan vi se dem i dag? Og hvordan kan man
komme med den besynderlige påstand, at “vi alle er grundtvigianere”?

Konfirmation

St. Bededag,
fredag den 13. maj
kl. 10.30 konfirmeres
følgende i
Vinderslev Kirke:
Kristian Hjort Bjørn
Johan Papsø Sørensen

Fortælling og fællessang
Tirsdag den 31. maj kl. 10.00 - 12.00

Denne formiddag vil vi over en kop kaffe og et rundstykke mødes til snak og højskolesang i Valgmenighedens sal på Kirkebakken.
Præsten vil præsentere nogle af de nye
sange, der er kommet med i Højskolesangbogen samt medbringe en god
fortælling.
Alle er velkomne!
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Teksten på den ene sang lød:
Guds kærlighed er rundt om mig.
Den er dyb og høj og bred,
og hvor jeg vender og drejer mig,
står jeg midt i Guds kærlighed.
Den er over-under-foran-bag
og den varer hver eneste dag.
Fælleslege, løb og venskabslege +
kreativitet har været på programmet
sammen med fortælling og sang.
I april får Børnehjørnet og minikonfirmanderne besøg at multikunstner
og bugtaler Hans Jørn Østerby. Det
bliver ret spændende. Vores forældre
er inviteret med, og der gives gratis
aftensmad i sognehuset til alle fremmødte.

Børnehjørnets forårsprogram 2022
i er i fuld gang, og det er dejligt, at
klubben har så flot opbakning fra
både børn og forældre. Nogle børn
kommer direkte til Børnehjørnet fra
fritidsordningen eller børnehaven,
og fælles for alle børnene er, at de
er forventningsfulde og spændte på,

Den 1. marts havde vi så vores årlige
Børnefest, som er klubbens generalforsamling. Til Børnefesten hører vi
lidt om, hvorfor vi har en kirkeklub
i Vinderslev, og hvordan den er bygget op som forening med vedtægter
og regnskab. Ved Børnefesten kommer børnene med forslag til fornyelse
og aktiviteter, som vi så i løbet af året
må forsøge at indfri så godt vi kan.
Ved denne fest er traditionen LavSelv-Lagkager, og det er altid et hit at
pynte og spise sin egen hjemmelavede
lagkage.

hvad vi nu skal lave. Spørgsmål som:
Skal vi ikke snart i kirketårnet igen?
Eller hvilke boller skal vi have i dag?
Hvornår skal vi ud til Bente på gården? Hvornår skal vi spise pizza igen,
osv.? Børnene har ofte brug for at
vise os et eller andet, de har lavet i
skolen eller i børnehaven, og det er
på alle måder livsbekræftende at dele
spørgsmål, gåpåmod og oplevelser
Børnehjørnet er et frivilligt foreningsmed dem.
arbejde, og vi takker for alle de frivilHer i foråret fylder de bibelske fort- lige hjælpere, der træder til, når der er
ællinger om Hyrdedrengen David og brug for det. Tak også til menighedskæmpen Goliat samt Kong Saul en rådet, som bakker op om arbejdet og
støtter os på flere områder, så det er
hel del.
muligt at have klub hver tirsdag.
Den 27. februar deltog vi i fastelavnsgudstjenesten, hvor vi sang to bevægelsessange for de fremmødte.
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Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg
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Februar
I børnehaven arbejder vi for tiden
med læreplanstemaet natur, udeliv og science. Desværre har vejret
været en del imod os, og vi har derfor været en del mere indendørs end
først planlagt. Vi har været heldige
at holde Corona’en uden for døren i
lang tid, MEN så skal vi da lige love
for, at det kom ind. Mange børn og
næsten alle voksne har været ramte,
og det har selvfølgelig haft en stor
betydning for vores hverdag. Nu er vi
heldigvis ved at være på den anden
side igen, og alle mand er (næsten)
tilbage igen.
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Januar måned er gået med at finde tilbage til hverdagen efter en god juleferie. Flagermusene har været i gang
med at sy puder samt lave forskelligt
fastelavnspynt. Mejserne har budt
nye børn velkomne og har også brugt
tid på at være kreative.
Februar måned har været brugt på
sygdom. Personalet har heldigvis lagt
sig med Corona i forskellige uger, så
det har ikke haft den store betydning
for børnene. Mange børn har også
været syge, så vi har derfor været få
børn nogle dage. Vi har brugt tiden
på at få pyntet op til fastelavn, og

glædet os meget til, at den store dag
skulle være.
Mandag den 28. februar havde vi endelige fastelavn. Der var både prinsesser, superhelte, ninjaer, brudepiger og forskellige slags dyr. Dagen
startede med en fælles samling, hvor
Mejser og Flagermus sang forskellige
fastelavnssange. Herefter gik vi hver
til sit og slog katten af tønden. Mejserne fik hurtigt bugt med deres tønde, mens Flagermusene måtte bruge
flere slag. Men endelig gik der hul på

tønden, og ud kom der små slikposer
til børnene. Vi var så heldige, at flere
forældre havde bagt fastelavnsboller
til os. En stor tak skal lyde til dem!
Resten af dagen blev brugt i fastelavnens tegn, hvor børnene fik lov at
vise deres flotte kostumer samt nyde
det gode vejr!

sen og Laura Smedegaard. Ida er så
heldig, at hun skal være au pair i USA.
Laura har valgt at søge nye udfordringer. Held og lykke og på gensyn skal
lyde til de to!

Vi glæder os til det forhåbentligt varmere vejr og flere solskinsdage, så vi
kan udnytte vores skønne legeplads
Marts måned byder vi endnu en gang noget mere.
velkommen til nye børn, men desPå vegne af børnehaven
værre bliver det også et farvel til voEmilie Vad Westergaard
res pædagogmedhjælpere Ida Luccas-
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Else Marie

Else Marie er ikke længere kommunal dagplejer, da hun har valgt at søge
nye udfordringer som pædagog i institutionen Troldhøj, Vium-Hvam.
Vi ønsker hende og hendes familie
held og lykke fremover og siger tak
for godt samarbejde.

Barnets første tusinde dage

De første 1000 dage af et barns liv
har afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder. Susanne var i efteråret på kursus i ”Barnets
første 1000 dage” på VIA i Silkeborg
sammen med 20 andre dagplejere fra
Silkeborg Kommune. Her var der
specielt fokus på de udsatte og sårbare børn. Udsatte børn kommer ikke
bare fra socialt belastede familier.
Det er netop her vigtigt at være opmærksom på, at alle børn er udsatte
og sårbare i perioder, hvorfor det er
vigtigt, at vi som dagplejere er med
til at gøre disse perioder så korte som
muligt. Et barn er faktisk udsat, hvis
der er problemer/
udfordringer i familien, ved sygdom,
flytning, gæsteplejesituationer osv. Det
er vigtigt, vi er med
til at opbygge barnet resiliens, hvilket betyder barnets
evne til at handle på
de udfordringer, det
får i livet, således at
de oplever robusthed og livsduelighed, altså håndtering af de svære ting
i livet. Derfor er et
fokuspunkt i den
kommunale
dagpleje netop tryg tilknytning til barnet.
Der tages udgangspunkt i barnet og
skabes et tillidsfuldt
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forhold til både barn og forældre. De
første 1000 dage er barnets hjerne
helt åben og modtagelig for input.
De har en intention med alt, de gør,
og er undersøgende og nysgerrige i
deres tilgang til livet. Som dagplejer
er vi foregangsbilleder, og børnene
flytter sig efter, hvad de ser, spejler
sig i den voksne. Børnene skal derfor behandles forskelligt for at blive

behandlet ens, alt efter deres behov.
Omsorgstræthed findes desværre
også i vores fag, og derfor er det vigtigt, at vi som kollegaer er med til at
holde øje med hinanden, vise omsorg
og forståelse for at opretholde den
bedste pasning af de forskellige børn.
Det var et rigtigt spændende kursus
fordelt på 5 dage, og vi, der var af
sted, fremlagde på vores fælles udviklingsdag for vores kollegaer, hvad vi
syntes, havde været de vigtigste fokuspunkter fra kurset.

Kirkegårdspynt

I december kiggede vi på den flotte
kirkegårdspynt. Børnene var vældig
optaget af det flotte flettede granhjerte og kræmmerhus. Størrelsen på
disse er ca. samme højde som nogle
af børnene.

Shelterskovtur

Vi har også været på tur i skoven bag
børnehaven og lege ved shelteren.
Vi havde taget boller med og sad og
hyggede med det i shelteren. Der var
flere væltede træer fra stormen Malik,
som man kunne lege og gemme sig i.

Læskur ved skolen

I uge 7 benyttede vi os af, at skolen
holdt vinterferie. Vi gik derfor en tur

over i deres læskur, hvor vi kunne inkl. en juleferie, da det blev mere
køre på scooter og løbecykel eller omfattende end først forventet. Det
spille bold.
gik rigtigt godt med stordagplejen.
Børnene trivedes i hinandens selskab
og knyttede nye venskaber på tværs
Stordagpleje
Da der var opstået en vandskade af dagplejegrupperne, da de var
under køkkengulvet i Susannes og sammen flere timer om dagen end
Henriks hus, fik hun lov til at være normalt. Lotte og Susanne fik indarhos Lotte, hvor der blev lavet en bejdet nogle nye rutiner og fik hverstordagpleje. Det var meningen, at dagen til at fungere, selvom det var
renoveringen skulle have taget ca. 3 helt nyt for dem begge. Vi gik ofte
uger, men det kom til at vare 9 uger

forbi Susannes hus for at følge renoveringen, således at børnene kunne
se og forstå, hvad der skete undervejs
i de forskellige processer i nedrivning
af gulve og opbygning igen. Susanne
er taknemlig for, at Lotte stillede sit
hjem til rådighed for hende og de 4
børn, så det ikke blev en skurvogn,
dagplejen skulle være i.
Susanne Vad Westergaard
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Årets første måneder har været vældigt indholdsrige - lidt ligesom vejret,
der i løbet af den samme uge både
byder på storm, snevejr og slutter
med forårsagtige dage. Jeg kan godt
forstå, det giver lidt løbenæser hos
børnene.

pinde til fiskestænger. I skoven var et til dagen, og børnene nød at have
træ væltet ind over stien, så vi måtte bedsteforældrene med i dagpleje.
klatre for at komme forbi.
Først spiste vi boller, fastelavnsboller og frugt, og dernæst gik der scooPindene fik en line af garn og en terræs og cykelbande i den. Fuld fart
magnet i enden. Vi lavede flere fisk fremad, rundt og rundt om bordene
af både hænder og fødder, laminere- – sikke en fest. Bagefter slog børnene
de dem med en lille mønt på maven, katten af tønden. Alle deltog – store
så fiskestangens magnet kunne fange som små. Alle syntes, det var sjovt at
fiskene. Det var en stor succes, og alle slå på tønden – og vupti, pludselig
børn fiskede på livet løs.
blev bunden slået ud, og indholdet
faldt ned på gulvet. Jeg havde fået et
Vi nåede også at lege legen ”fisker, par poser xl-plus plus’er til hvert barn
fisker” – meget passende til temaet.
Egentlig havde en tur i Aqua været
fin, men grundet Corona kunne det
ikke lade sig gøre.

I den første temauge arbejdede vi
med emnet ”fisk”. Jeg ser en stor
værdi i at sammensætte temaugerne
således, at indholdet bevæger sig
rundt i Den styrkende pædagogiske
læreplan.
Hele ugen havde vi besøg af Heidi,
som var i erhvervspraktik hos mig.
Dejligt at have to ekstra hænder.
Vi har også haft temauge om ”købmand”. Vi har indrettet et midlertidigt købmandsområde på legeværel-

Vores emne denne
gang har bragt os fint
rundt på hele paletten.

set, hvor børnene kan handle
ind. Jeg har lavet indkøbssedler, så legen igen kan tage en ny
form med mere indhold. Det er også
Ved ugens start hængte vi fiskebil- en rigtig god leg, som også bruges
leder op. Disse gav god samtale om, meget her efter emneugen.
hvad det er der er på billedet. Vi talte
om følelser – er fisken ked af det el- Lige nu, hvor dette indlæg skrives,
ler glad eller måske sur? og hvad er har vi afsluttet fastelavn. I ugen op
fisken mon så sur over? Fantasien fik til har vi været i skoven for at finde
frit spil.
pinde til fastelavnsris. Vi har lavet
Vi lavede vores egne fiskebilleder –
børnenes hænder blev fiskens krop,
og de malede baggrunde, så fisken
kunne svømme en tur.
Vi var en tur i skoven for at finde
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forskelligt pynt hertil. Fredag, inden
fastelavnssøndag, havde vi inviteret
til bedsteforældredag med fastelavnsfest. Jeg havde pyntet op i værkstedet,
så vi både kunne få kaffe og slå katten
af tønden der. Der var stor tilslutning

og en figenstang –
tror Asta syntes, der
skulle have været
mere ”noller” i (læs:
snolder). Heldigvis
var der ”noller” på
fastelavnsrisene.

Endnu en udskiftning står for døren.
Asta starter i børnehave, og det giver
så plads til dagplejens nye barn, nemlig Hugo. Med Hugos opstart byder
vi familien velkommen tilbage. Det er
dejligt at se familien igen.
Asta er bare helt klar til børnehavelivet, og jeg kan ikke lade være med at
blive en lille smule glad, når det lille
menneske bare suser ind i alt det nye
og spændende, der venter. Så har jeg
gjort mit arbejde ordentligt. Og hyggeligt er det lige at komme på besøg
i børnehaven og se tidligere dagplejebørn, der stadig springer mig om halsen. Jeg er et heldigt menneske.
Tak fordi du læste med. Vi skrives
ved i næste nummer af dette skønne
blad.
De bedste hilsner
Hos Lotte – v. Lotte Anckersen
www.hos-lotte.dk
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hos Birthe

Vinderslev
Kirke

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup
86 88 85 13

Leverandør af edb løsninger,
Kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og
kopi- /kontormaskiner

YOGA MED UDSIGT
Instruktør: Stine Nordfalk

Mæglerne

Tøndborgvej 60, 8620 Kjellerup
Mobil: 22379000

Kjellerup

Hjemmeside:
Yogamedudsigt.dk

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Facebook:
Yoga med udsigt

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk

Vognmand
Henrik Andersen
Vinderslev,
Tlf. 20 42 28 65
MALERMESTER

– en del af Kjellerup VVS siden 2020

– en del af Kjellerup VVS siden 2017
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Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
Mobil 40428266
Se nr : 25158105

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt

Hauge Massage & Ergoterapi
Heidi Munk Sandvik

Haugevej 62, 8620 Kjellerup, tlf. 81192098, CVR: 41441291

Jeg mener alle har ret til velvære og livskvalitet. Derfor har jeg sat prisen relativt lavt.
350,- kr. pr. time. og 100,- kr. pr. 20 min. ved ekstra tid
Jeg kommer gerne ud til dig(min. 1 time) +100,- kr. i kørsels tillæg.
Bortfalder ved flere klienter på samme adresse med fortløbende tider.

Jesper Dvinge Pedersen

20 91 34 92
info algas.dk

ALT I GAS · VVS · SERVICE
VARMEPUMPER

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.

J.L. Auto

Tandlæge Charlotte Præstmark
Tandlæge Lars Laursen

Tlf. 86 88 23 66
www.kjelleruptand.dk

Vestergade 17

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

8620 Kjellerup

En lille annonce som denne
VINKELVEJ 2- 8620 KJELLERUP TLF 86884444

Vinkelvej 2
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

4 gange årligt
koster 750 kr.

Lundgaards
Maskinstation
Alt markarbejde udføres
Tlf. 86 88 81 59

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 30 49 13 97
www.landhandlen.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 styringstekniske opgaver
baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, der kan og vil

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

Mausing Forsamlingshus

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

Hauge Minimarked
Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

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

V/Søren Tøndborg
Tøndborgvej 45
8620 Kjellerup
Tlf: 21413671/51268107

www.stbolig.dk

v/Anny Flaskgaard, Mausing Skolevej 1, 8620 Kjellerup
Tlf. 86800575 / 25512102
sl@sl-trans.dk

KJ

PORTE



www.sl-trans.dk

Garageporte - på specialmål

74 95 40

Klovbeskæring
Kaj Klovbeskærer ApS
CVR nr. 39774143.

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23
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Læs mere på

www.kj-porte.dk

Tlf. nr. 40289204

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

En stor annonce som denne
4 gange årligt
koster 1500 kr.

Lad Frank Lerche
Lad
Frank
sælge
din Lerche
bolig...
sælge din bolig...

* 25 års erfaring i Silkeborg, Kjellerup og omegn
* 21 år med egen butik i Silkeborg og 9 år i Kjellerup
uddannet
ejendomsmæglere
**
25Alle
årsererfaring
i Silkeborg,
Kjellerup og omegn
* 21 år med egen butik i Silkeborg og 9 år i Kjellerup
i salgstanker?
Så ring til os. Efterspørgslen er rigtig
* Går
Alle du
er uddannet
ejendomsmæglere
stor. Måske har vi allerede køberen i vort køberkartotek.
Går
du ipå
salgstanker?
ringdutilvil
os.have
Efterspørgslen
er rigtig
Ring
8688 3999Så
hvis
din bolig solgt.
stor. Måske har vi allerede køberen i vort køberkartotek.

Ring på 8688 3999 hvis du vil have din bolig solgt.
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Blicheregnens Museumsforening

Fmd.: Gregers Thomsen, Tørrepladsen 37

Tlf. 86880457

Brugerrådet ved Malmhøj

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8		 Tlf. 86888421

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

Soldatervennekredsen

Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13

Børnehjørnet

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

Støttepillerne

Dagplejere, kommunale

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

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

Tlf. 30298534
Tlf. 61858148
Tlf. 30258489

Tlf. 27122307
Tlf. 31790052

			
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening
Fmd.: Mads Philipsen,
Sct. Mathiasgade 64 1.tv., 8800 Viborg

Indre Mission i Vinderslev/Mausing

Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Skolebestyrelsen

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

Private pasningsordninger

Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis, Vinderslevvej 45
Hos Lotte
v/Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Tlf. 24670234

Valgmenigheden

Præst: Line Louise Peters, Kirkebakken 13
Fmd.: Jytte Hårup Jensen

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Lotte Kragh, Højvangen 9

Malmhøj

Tlf. 89704080 Aktiekøb Lotte Anckersen

Mausing Forsamlingshus

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

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Kaj Andersen, Mausing Skolevej 11

Pensionistforeningen

Fmd.: Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7

Sognemenigheden, Grathe

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

Tlf. 40940733
Tlf. 40428266
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 29928197
Tlf. 86893738
Tlf. 86881110
Tlf. 20547503
Tlf. 51723698

Vinderslev Børnegård

Tlf. 86888518

Fmd.: Michael Valbjørn, Mausingvej 26

Tlf. 20913623

Leder: Lise Haun Hjøllund			 Tlf. 89703290

Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Mausing Beboerforening

Tlf. 21606005

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd. Helle Sehested

Udlejning/Lotte Anckersen:

Tlf. 30667111

Vinderslev Idrætsforening

Tlf. 40345776
Tlf. 22479341

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3
Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 61301333
Tlf. 31790052
Tlf. 30965976
Tlf. 28713467
Tlf. 60168597

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Tlf. 40289204

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 20275750

Vinderslev Vandværk
Tlf. 23864186
Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Fmd.: Ole Nørskov, Revl Mosevej 6

Tlf. 40789703

Vinderslev-Kjellerup Venstrevælgerforening
Fmd.: Hans Jørgen Hørning, Hvidgranen 9

Tlf. 27127595
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