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Gade

spejlet
Velkommen til Villads

Villads blev født den 8. marts 2022
kl. 06.58 hjemme i stuen på Pederstrupvej 58. Han var 55 cm og 3835
gram.
Hilsen
Brian og Josefine

Bo Sørensen, Mausingvej 19, havde 30 års jubilæum hos
Laboratoriet for svinesygdomme i Kjellerup den 27. april
Vagn Olesen, Vinderslevholmvej 19, bliver 70 år den 25. juni
Hanne Skov, Krokusvej 13, bliver 60 år den 2. juli
Bo Sørensen, Mausingvej 19, bliver 60 år den 11. juli
Sanne & Kurt Knudsen, Rosenvænget 9, har sølvbryllup den 19. juli
Birgit & Søren Thomsen, Vinderslevvej 19, har sølvbryllup den 9. august
Per Rhiger, Silkeborgvej 116, bliver 70 år den 17. august
Alice Lemming, Solsikkevej 19A, bliver 75 år den 24. august
Knud Haugaard, Lundgårde 1, bliver 70 år den 8. september
Linda Ilsøe, Lundgårde 5, bliver 70 år den 26. september
Ruth Nørskov, Vinderslevvej 3, bliver 90 år den 30. september

Velkommen til Ea

Nyeste beboer på Engholmsvej 11 i
Mausing er Ea, som blev født den 21.
februar 2022 på Viborg Sygehus.
Hun var 56 cm og vejede 3664 g.️
Hun er glad og mild og gør indtil videre livet som nybagte forældre til en
sand fornøjelse.

Krokusvej 3

Træfald på Pederstrupvej Den 1. maj flyttede Urszula (40 år) og
Der blev tyndet godt ud i træerne på
nordsiden af Pederstrupvej 66 sidst i
april. Grønhøj Vognmandsforretning
nedlagde 8 træer på 5 timer. Det tog
noget længere tid at fjerne de nedlagte træer, men nu er der kun en bunke
flis tilbage.

Michal (39 år) Andraszyk ind på Krokusvej 3 sammen med deres 2 drenge
Kacper (14 år) og Ludwik (4 år).

Familien har sidst boet i Kjellerup.
De kommer begge fra Polen, men
har boet i Danmark i 10 år og er gode
til at forstå og tale dansk. En meget
gæstfri, glad og humoristisk familie.
Urszula arbejder som rengøringsassistent i Viborg. Michal arbejder hos
Danish Crown i Horsens.
Michals hobby er fisk (i akvarie og havedam). Måske derfor de syntes godt
om Krokusvej 3, som har en stor flot
havedam.
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Natursti
I læbæltet mellem Lundgårde 2 og den nyanlagte grusvej (“Æ omfartsvej”), kan du nu gå på opdagelse i det grønne. Der er lavet en hyggelig lille
snoet sti, hvor du kan nyde og smage på naturens gaver.
Her er et væld af hyldetræer, brombærkrat, kirsebærtræer, vilde hindbær
og en masse andet, som vokser op af jorden.
Stien holdes ved lige af Carsten og Pernille og selvfølgelig af alle dem,
som vælger at lægge vejen forbi på deres gåtur, hvor man er mere end
velkommen til at samle de spiselige ting, man finder.

Hauge Lokalt

Men vi savner stadig et facebookfællesskab, ligesom de har i Thorning
byportal, Pederstrup bygruppe, Mausing beboerforening og Vinderslev
bypark, hvor man let og hurtigt kan
komme i kontakt med naboer, fremlyse events og skabe stærke bånd i det
Nu har vi fået folks numre, været til lokale.
Jørgen og Tinas gajefæst og kommet
med i Hauge Ungdoms- og Gymna- Derfor har vi oprettet facebookgrupstikforening
pen “Hauge Lokalforening”.
Jeg (Josephina) og min mor (Heidi)
på Haugevej 62 er stadig nogenlunde
nytilflyttere i Hauge og har syntes, det
var svært at komme i kontakt med
naboer og lokalmiljø.

OBS Haugevej OBS
Haugevejens Gajefæst:
10. september 2022
Mere info følger.
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Så kan alle vi i Hauge og omegn lettere komme i kontakt med hinanden.
Alt fra efterlysning af katte, hjælpe en
nabo eller få kontakt til lokalmiljøet,
foreninger og virksomheder.
Vi håber, at folk vil være med i gruppen på Facebook, så vi sammen kan
få skabt en rigtig lokalgruppe.
Vi ses på
Hauge Lokalgruppe

Efterlysning
I Lokalbladet vil vi gerne fortælle
om spændende ting, som folk går
og laver i vores lokalområde, så hvis
du har en spændende hobby, må du
meget gerne kontakte en fra redaktionen. Børn er også meget velkommen
til at skrive om deres fritidsinteresser.

Liljevej 6
Rosenvænget 7
Sofie Busk (25) og Peter Toft (24) er
flyttet fra hver sin lejlighed til huset
på Rosenvænget og har dermed fået
en dejlig masse plads og en have, som
Peter tager sig af, mens Sofie sørger
for at holde huset i orden indendøre.

Her er Michael Toftlund Olsen og
Lailaliana Betine Lindegård (kaldes
Laila) og deres hund Benzo flyttet ind
i februar 2022.
Da de fik solgt deres hus i Balle, boede de i campingvogn, indtil de fandt
det helt rigtige hus i Vinderslev.

Laila er 57 år og arbejder på et bosted
Sofie er frisør hos Hair by Frekvens for psykisk handicappede i Silkeborg.
i Kjellerup, og Peter sælger værktøj Hun er meget kreativ og elsker at indhos Dansk Værktøjssalg i Kibæk.
rette hus og have. Laila har 2 voksne
børn, en søn og en datter.
Peters hobby er en Mazda MX-5 Michael er også 57 år og har 2 voksne
sportsvogn fra 2003, som han arbej- sønner. Michael arbejder på flyvestader på at få gjort klar til Trackday på tion Karup, hvor han uddanner flyJyllandsringen.
mekanikere. Han har en lang karriere
inden for både forsvaret og i det ciSofie har lige nu travlt i markedsud- vile.
valget for Mausing Marked. Hun skal
bl.a. levere bagværk til sortimentet i De er begge interesseret i lokalsambagerboden.
fundet og foreningsarbejde, og Laila
har tidligere haft forskelligt frivilligt
arbejde.
I deres fritid/ferie bruger de meget
tid i deres campingvogn.

Pederstrupvej 69
På første sal over den gamle brugs
i Pederstrup har Stine Busk (30) og
Tobias Bundgaard (31) slået sig ned
med deres to katte, Sofus og Bodo.
Stine er uddannet landmand og passer grise hos Geddebækholm. Tobias
er ansat hos Gidex og servicerer varmepumper.
Stine er med i markedsudvalget for
Mausing Marked og er i år ansvarlig
for medhjælperteltet og smørrebrød.
Tobias spiller oldboys fodbold i VIF
og er også med i VIF-bestyrelsen, så
lige nu har han travlt med forberedelserne til sommerfesten.

Peter Reimers Saga hed en artikel
i Lokalbladets januarudgave 2022.
Hvis nogen af bladets læsere gerne
vil vide mere om Peter Reimer, har
Lars Christiansen fra Ans udgivet en
bog om tyveknægten, der voksede op
ved Demstrup og blev skudt ned i
Kompedal. Bogen er udgivet på forlaget Kahrius.
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Oasehøjskolen
at tage ukrainerne med Det blev et anderledes forår end elepå ture til havet, fodbold verne forventede på højskolen med
og bowling.
de mange ukrainere, og det har gjort
højskoleopholdet rigere.
Eleverne har også arrangeret forskellige aktivite- Sindrig Festival
ter med ukrainerne samt Den 20.-21. maj var Oasehøjskolens
dansk sprogcafe. Alle har smukke park fuld af musik, foredrag,
spist sammen og hjulpet træklatring, isspisning, t-shirt tryk og
hinanden med de prakti- meget mere.
ske opgaver, der hører til
at bo i samme hjem.
Det var nemlig Sindrig Festival. Oasehøjskolens første festival med muLige fra ukrainernes an- sik på to scener, højskolesang, talks
komst har der været en om livet og masser af fællesskab.
kæmpe lokal opbakning,
som skolen takker for. Vejret holdt næsten tørt begge dage,
Der er blevet indsamlet og det blev en utrolig smuk festival.
tøj og legetøj til ukrainerne i stor stil, og alle har
Eleverne havde arbejdet med forberedelse i
ugerne op til festivalen
og lavet hyggelige udeområder, billetsalg og
kiosk af pallemøbler
og genbrugsfund.

Ukrainere på Oasehøjskolen

En busfuld ukrainske flygtninge trillede ind på Oasehøjskolen en tidlig
lørdag morgen i marts. Sytten af dem
kom til at bo på højskolen og var en
del af højskolens liv i to måneder.
Forstander Jakob Swartz havde ved
starten af krigen i Ukraine tilbudt
Silkeborg Kommune, at højskolen
kunne huse flygtninge midlertidigt i
tomme kursusværelser. ”Det er en del
af vores selvforståelse, at vi gerne vil
tage ansvar i verden,” fortæller Jakob
Swartz. ”Derfor var det naturligt for
os at tilbyde logi og hjælp, da der duk- fået en god brugt cykel. Der er også
mange frivillige, der har hjulpet med
kede flygtninge op ved vores dør.”
kørsel.
Skolens elever var engagerede fra
start af. De gjorde værelserne klar I skrivende stund – sidst i maj – er
til flygtningene og startede en ind- der fem ukrainere, der stadig venter
samling, der på tre dage rejste over på opholdstilladelse. Tre er vendt til90.000 kr. til hjælp til deres ophold. bage til Ukraine, og resten er flyttet i
De penge er brugt både på kost og lejligheder i Kjellerup.
logi, men har også givet mulighed for
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Hymns from Nineveh
og Tundra var de store
musikalske navne. På
Talks programmet var
der alt fra et medlem
af Eventyrernes Klub
til foredrag om skam
og bæredygtighed.
Festivalen er offentlig,
og forhåbentlig kommer der endnu flere
naboer med til en oplevelsesrig weekend
næste år.

Afholdte og kommende
arrangementer

Anden pinsedag den 6. juni afholdt
lokale folkekirker gudstjeneste i skolens gymnastiksal kl. 11. Gudstjenesten skulle have været afholdt i
parken, men vejret gjorde det nødvendigt at rykke indenfor. Der var
både en traditionel og en familiegudstjeneste på samme tid. Bagefter blev
der serveret pølser.
Den 7. juni kl. 19.30 var der højskoleaften for alle om Ondskab. Lektor
i teologi Leif Andersen, der blandt
meget andet har udgivet en bog om
ondskab, holdt foredrag om, hvad
ondskab er, og hvor den kommer fra.
Og om hvad kristendommen siger
om ondskab.
Der er to ugekurser hen over sommeren på skolen. Et CrossYoga kursus i
uge 26, og pilgrimsvandring i uge 30.
Se mere på www.oasehøjskolen.dk
Jakob Swartz
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En tur i vildmarken
Vinderslev Forsamlingshus havde
fået den gode ide at invitere Borgerforeningen til et samarbejde om en
foredragsaften den 27. april i forsamlingshuset med Falkemanden og hans
beretning om sin deltagelse i ”Alene i
vildmarken” i 2019. Billetten inkluderede kaffe og te, som Forsamlingshuset sørgede for, mens Borgerforeningen leverede hjemmebag dertil.

i en vildmark. Den video fik vi også
præsenteret, og flere blandt publikum
fik lidt urolig mave over levende billeder af en rotte, der blev aflivet under
en sten og derefter parteret og stegt.
Nu nærmede han sig en godkendelse,
men først skulle han til både lægeog psykologtjek, og det skulle være
helt ovre i København, som han ikke
kendte ret godt. Efter det besøg mente han, at DR skulle overveje en serie
Falkemanden, som er døbt Flemming om overlevelse i storbyen!
Sanggaard, fortalte meget levende og
med både humor og selvironi om, Endelig blev han godkendt til konhvordan hans voksne søn havde op- kurrencen og blev sammen med 7
fordret ham til at melde sig til DR’s andre deltagere/konkurrenter sendt
serie ”Alene i vildmarken” og om, til Nordnorge, hvor de hver især blev
hvor meget besvær han måtte igen- sat af på bredden af en sø med menem for at kvalificere sig.
get lidt udstyr, men med et kamera til
at filme strabadserne og en nødsenFlemming Sanggaard er udpræget der, så de kunne blive hentet, hvis de
friluftsmenneske og har rejst mange gav op. En gang om ugen kom der
steder på kloden som jæger, så han en læge for at kontrollere helbredet
mente nok, han kunne klare en tur og for at få ugens film med tilbage til
DR. Flemming
Sanggaard befandt sig så godt
i
vildmarken,
at han sagde til
kameraet, at det
var den bedste
ferie, han længe
havde været på,
men det måtte
han ikke for
produceren. Det
i den norske vildmark, men først blev klippet væk, og så fik han besked
skulle han så grueligt meget igennem.
DR forlangte nemlig, at han
skulle lave en video om sig
selv og sin dagligdag, og selv
om han ikke var nogen ørn
til den slags teknik, lykkedes
det ham at sætte en film sammen om sit liv med rovfugle
og bisonokser, som han viste os. Desværre skulle der
mere til for at komme igennem nåleøjet, nemlig endnu
en video om, hvordan han
ville skaffe føden uden våben
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på at virke presset. Det er nemlig det,
der sælger billetter!
Efter 60 dage dukkede der en båd op
med hans familie om bord, og så var
han klar over, at han havde vundet
konkurrencen. Han havde levet af
fisk og edderkopper og egentligt ikke
sultet, men havde alligevel tabt 20 kg
på grund af mangel på mineraler og
salte og stort energiforbrug. Han var
virkelig kun skind og ben, kunne vi se
på de billeder, han viste os.
Flemming Sanggaard var glad for
oplevelsen og for at have vundet
konkurrencen, men havde han vidst,
hvor meget der blev manipuleret med
optagelserne, ville han aldrig have
meldt sig til konkurrencen. De godt
60 tilhørere i Vinderslev Forsamlingshus kunne kun være
godt tilfredse med Falkemandens deltagelse og efterfølgende meget underholdende beretning om oplevelsen.
Anna Arhøj
Borgerforeningen

Den 22. maj blev der holdt genåbningsfest i Hauge Forsamlingshus,
som nu kører videre under nyt navn
og nye former. Ib Thomsen købte
huset i september 2021, og han har

sammen med sin veninde og nabo,
Mona Schwanda, renoveret huset
med hjælp fra familie og venner.
Bl.a. er der lavet en fast scene af de
gamle borde, der var i huset. Stolene
er de samme. Cafeborde og gardiner
er også nyt genbrug. 2 gamle Dannebrogskjolde, som lå på loftet, er
blevet shinet op og pryder nu salen.
Der er blevet malet, så det hele hænger fint sammen.
Den store åbningsdag blev fejret
med skøn underholdning af bl.a.
Bo Young, som sang og underholdt.
Lokale Louise Smidt Espersen optrådte også med sange. Der var to
foredragsholdere, som hver havde
et oplæg om henholdsvis humor og
alderdom.
Der var rigtig god
stemning i salen, og
blandt publikum var
venner og familie, ”den
gamle bestyrelse” af
huset, pressen og ingen
mindre end Sussi og
Leo, som er venner til
værtsparret.

der sig til det modne publikum. Ib
sagde i sin velkomsttale, at huset ikke
længere kan bookes til f.eks. julefrokoster og fødselsdage. I stedet er der
mulighed for kulturelle indslag som
revy, kabaret, musikoptræden, maleriudstilling, repræsentation af forskellige arter, møder, workshops, optagelse af streaming til f.eks. reklame
og lign.
Ideen er altså, at man kan leje det lille
teaterhus, hvis man har et arrangement, der er foreneligt med husets
drift og formål. Ib og Mona er i øvrigt åbne for ideer og står til rådighed
for spørgsmål og hjælp.
Ib Thomsen
tlf: 24498090
E-mail: ibthomsen8600@gmail.com

Underholdningen
var en lille forsmag
på, hvad huset kan
bruges til. Ib og
Mona har erfaring
inden for drift af
teater/underholdning og har mange
kontakter inden
for branchen. De
ønsker, at det bliver et hyggested,
og at det henven9

Loppemarked

Endelig er der igen Mausing Marked, og til Mausing Marked hører jo
spejdernes loppemarked! Desværre
måtte vores spejdergruppe i Vinderslev lukke til nytår 2021 på grund af
mangel på hænder, men heldigvis har
Kjellerup Spejderne haft mod på at
overtage loppemarkedet, som i år afvikles lørdag den 2. juli kl. 9.
Stalden på Pederstrupvej 66 er loppelager for 27. og sidste år. Herefter skal
Kjellerup Spejderne finde et andet lager, hvis de altså har lyst og kræfter til
at fortsætte med loppemarked efter
årets marked. Det kræver nemlig en
del frivillige at håndtere loppesager
og afholde marked, og det er desværre en mangelvare i disse tider.
Der er mange gode sager i loppestalden allerede, bl.a. nogle solide borde
og stole fra det gamle spejderhus.
Indtil fredag den 1. juli er der åbent
for endnu flere gode sager. Spejderne
siger dog nej tak til tøj, hvidevarer og
gamle fjernsyn/computerskærme.

Som det kan ses på billederne, har loppemarkedet været præget af meget afvekslende vejr gennem årene, men det
har altid været et tilløbsstykke!
Anna Arhøj
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Mausing Forsamlingshus
Det er ikke til at forstå, at vi i skrivende stund snart har årets længste dag
og igen går mod vinter og kulde.Tiden går så stærkt, synes man, og med
udlejninger har det også gået stærkt.
Så vi er godt tilfreds.

Vi har lige fået sprøjtet forsamlingshusets tag og fået tagrenderne renset.
Det trængte meget, men med den beliggenhed er det jo sådan, det er.

Når vi starter lotterispil op efter ferien, kommer vi også til at køre mere
Pederstrup
Vognmandsforretning stabilt med hver anden søndag igen,
ved/Sanne og Kurt Knudsen har men det er ikke nemt med helligdage
sponseret et halv års rengøring af og konfirmationer.
forsamlingshuset, og det er vi meget
Bestyrelsen
taknemlig for.

Udlejning

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

Vi håber alle, at vi får et godt marked
i år. Der må være mange, der trænger til at komme ud og opleve noget
andet.

Et avisudklip fra 1968 fra
Åge Stenholt om beskyttelsesrum på Rydalsminde.
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Yoga med udsigt
Stivhed i kroppen kommer hovedsageligt fra bindevævet, men ved hjælp
af yogaens genopbyggende enkle stillinger, strækker og presser du vævet
til at blive stærkere og mere fleksibelt.
Du fjerner simpelthen spændinger og
blokeringer i kroppen.
Grunden til, at du skal holde stillingen i nogle minutter er, at det seje
bindevæv, der findes i hele kroppen,
i huden, i og omkring muskler, sener
og knogler og i alle organer, bliver
bedst stimuleret, når du holder stillingen i nogle minutter. Vores bindevæv binder kroppen sammen og sørger for, at der er forbindelse mellem
muskler og knogler, og at vores indre
organer bliver, hvor de er.
I og under alle stillingerne arbejder
vi med åndedrættet, hvori jeg guider
dig, så du får bedst mulig effekt af de
stillinger du ligger i.
Jo bedre du bliver til at trække vejret
og placere energierne, jo større forståelse og indsigt får du i processen,
når du arbejder med din krop og dit
sind igennem yogaen.
Du vil blive præsenteret for flere forskellige åndedrætsøvelser gennem
forløbet. 3 timer med dig i fokus♥
Yoga med udsigt vokser stødt og ne en workshop se således ud.
roligt i lige præcis den retning, jeg
drømte og drømmer om.
Første del af workshoppen
Styrke, balance, smidighed og små
Flere og flere har fået øjnene op for, serier vil præge denne del af yohvor gavnlig yoga er for deres krop gaworkshoppen på ca. 80 min.
og sind. Jeg har stort set alle mine
hold udsolgte, og der er efterspørgsel Vi holder en pause ca. 20 min., hvor
på flere aftenhold.
der er mulighed for at få en kop te og
lidt forskelligt frugt.
Dog udbyder jeg ikke flere aftenhold, men åbner nu op for ”torsdag- Anden del af workshoppen
workshops”. Her kan man komme Genopbyggende yoga er træning af
og nyde 3 timers yoga, hvor jeg gui- dit bindevæv, som du finder overalt i
der dig igennem hele kroppen og har kroppen. Det er et støttevæv for dine
stort fokus på vejrtrækningen.
knogler, muskler, organer, blodårer
og nerver.
Hvis du har i tankerne at give dig selv
en pause i hverdagens gøremål, kun12

Ny instruktør

Med den store efterspørgsel Yoga
med udsigt har haft, har jeg nu udvidet og ansat en instruktør til at undervise i pilates.
Det primære mål med pilates-øvelser
er at skabe en stærk kernemuskulatur, hvilket er området omkring den
nedre del af ryggen, maven og bækkenet. Man styrker og finder vej til de
mindre muskelgrupper samtidig med,
at de store, stærkere muskler bliver
opstrammet og forlænget.
Pilates er en meget effektiv og sikker træningsmetode, hvor der lægges
vægt på, at øvelserne bliver tilpasset

til den enkelte og ikke omvendt. Pilates kan nydes af alle, uanset deres
fysiske kondition, køn eller alder.
Du er meget velkommen♥

Ved siden af det nævnte underviser Tiden føles som is, der smelter i sojeg følgende hold, hvilket kan ses på len, hvilket er ude af mine hænder,
min hjemmeside.
men ansvaret for den tid der passerer
mig, favner jeg med nænsomhed og
Genopbyggende yoga:
lever lige præcis, som jeg ønsker det.
Her guider jeg dig ind og ud af de Blot jeg ind imellem husker mig selv
forskellige øvelser nænsomt og med på, at det aldrig er for sent. Uanset
ekstra fokus på din vejrtrækning. hvilken tid jeg har gået igennem, så er
Genopbyggende yoga er for dig, som der altid et lys foran mig♥
Mini yoga-retreat
Senere på året udbyder jeg mit første søger fordybelse og ønsker en rolig
Namaste Stine♥
Mini yoga-retreat på skønne Rødhus yogastund, hvor du lander krop og
sind.
Klitcamping.
Blid Hatha-yoga:
Yogastunden der er for dig, som
gerne vil opnå smidighed og styrke
gennem din yoga, men samtidig vil
mestre fordybelse gennem forskellige
vejrtrækningsteknikker. Alle kan deltage
på disse hold uanset smidighed
Vi skal nyde havets kraft og smukke
solnedgang, mens vi trækker energien og kendskab til yoga.
helt ind i vores inderste indre. Vi vil
glædes over en ny dag, der er på vej Styrke, balance, smidighed og små seefter nattens mørke, og hvem ved, rier præger denne yogastund.
måske trænger du også til en dukkert
Fed yoga med udsigt:
inden sengetid.
Er tiltænkt dig som har en vægt, der
Menuen er vegetarisk. Noget bliver er 100+, og som ønsker at være i selover bål, andet kærligt tilberedt af en skab med andre, der har svær overhelt fantastisk kok. Frugt, Chai te og vægt som en udfordring i livet. Der er
forskellige små snacks i løbet af da- plads til 6 deltagere på nævnte hold,
hvilket giver ekstra tid til at kunne
gene.
hjælpe og guide dig gennem vores
Du vil ikke komme til at mangle no- yogastunder.
get andet end hverdagens larm (mon
du overhovedet kommer til at mangle den?). Datoen for denne skønne
weekend ligger fra den 19. til 21.
august 2022.
Forestil dig en weekend hvor du
kommer helt ned i gear og lander i
naturen, hvor du skal fordybe dig i
din krop og dit sind gennem blid og
nænsom yoga.
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Kom til Skt. Hans Aften i dalen
ved Mausing Forsamlingshus
torsdag den 23. juni kl. 19.
Bålet tændes kl. 19.30
Båltale v/byrådsmedlem Anders Hartvig
Vi sælger pølser, øl, sodavand, kaffe/te og kage
Gratis snobrød og skumfiduser
Medbring evt. stol

Spejderskoven

Palmesøndag var bestyrelsen på
skovtur i Spejderskoven. Vi havde nu
ikke picnickurv med, for vi var blevet
så vældigt godt beværtet hos Erna og
Poul Erik Petersen inden turen.

Byparken

Lørdag den 23. april havde vi inviteret
til forårsklargøring af Byparken. Der
var et meget flot fremmøde af flittige
folk med diverse redskaber. Borde/
bænkesæt og stolper i sandkassen fik
Silkeborg Kommune har nemlig lovet træbeskyttelse, træerne blev beskåret,
at hjælpe med at gøre skoven mere sandkasserne blev luget for ukrudt og
brugervenlig med bedre stier og må- der blev revet blade sammen.
ske en overdækket spiseplads. Derfor
gik vi en tur igennem skoven ned til Mette Lundgaard leverede kage til
dalen, hvor der er en fantastisk dejlig kaffen, og Borgerforeningen grillede
udsigt.
pølser til frokosten. Det var en meget hyggelig dag, hvor der også var
god tid til snak og møde med nye bekendtskaber.

Kommende arrangementer:
Søndag den 14. august kl. 14.30
holder Vinderslev Sognemenighed
familiegudstjeneste i Byparken i samarbejde med Borgerforeningen.
Gudstjenesten bliver med børnesange og salmer, bibelfortælling og
bevægelse. Efter gudstjenesten er der
mad og drikke til alle, og der bliver
også mulighed for at bage snobrød.
Søndag d. 18. september kl. 13.30
gentager vi succesen med guidet
rundtur i Pederstrup, hvor Teddy
Greibe fra Frederiksdal vil fortælle
om de forskellige matrikler og om
dem, der boede der i fordums tid.
Vi mødes på P-pladsen ved Pederstrupvej 66. Efter rundturen er der
kaffe på gårdspladsen på denne
adresse. Hvis vejret driller, drikker vi
kaffe i kælderen hos Box to Box.
Pris inkl. kaffe/te og kage:
Voksne 30 kr./Børn over 3 år 15 kr.
Lørdag den 1. oktober kl. 10
er der igen arbejdsdag i Byparken,
hvor den skal gøres vinterklar. Medbring gerne haveredskabet og trillebør. Til frokost nyder vi en portion
bålmad, mens vi varmer os ved bålet.
Vi slutter ved 15-tiden.
Anna Arhøj
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Brugerrådet på Malmhøj

Ud over pladespil og oplæsning, som Brugerrådet står
for alle mandage, har vi siden sidste blad haft en fornøjelig eftermiddag med trubaduren Georg Danielsen fra
Kjellerup. Han underholdt med sange, som alle kendte
og kunne nynne med på, krydret med det, som han selv
kaldte sandfærdige løgnehistorier.

Billeder fra eftermiddagen med Georg Danielsen

24. maj holdt Brugerrådet en pænt besøgt generalforsamling. Formanden fortalte i sin beretning blandt andet, at årets produktion af gravkranse, gravdekorationer
og dørkranse igen gav et pænt overskud. De to damer,
som i årevis har kreeret kort til salg på Malmhøj, er holdt
med det og har skænket deres kassebeholdning til Brugerrådet. For pengene har vi købt to elektroniske katte,
som beboerne kan hygge sig med samt et kæmpestort
fjernsyn, der er opsat i fællesrummet. Meningen er, at
der skal kunne vises film m.m., uden at det generer de
andre ude i afdelingerne.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen sådan ud:
Formand Flemming Grønkjær
Næstformand Poul Erik Petersen
Kasserer Agnes Hansen
Sekretær Birthe Clausen
Øvrige medlemmer Else Holm og Birgit Jensen

Billeder fra generalforsamlingen

Birthe Clausen

Edith med én af de
elektroniske katte
som Brugerrådet
forærede Malmhøj
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 1. september
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
BORGERFORENINGEN
Torsdag den 23. juni kl. 19
Skt. Hans ved Mausing Forsamlingshus.
Bålet tændes 19.30.
Båltaler Anders Hartvig.
Søndag den 18. september kl. 13.30
Byvandring i Pederstrup v/Teddy Greibe fra P-pladsen ved Pederstrupvej 66.
Lørdag den 1. oktober kl. 10
Vinterklargøring af Byparken

DIVERSE
Uge 26
CrossYoga kursus på Oasehøjskolen
Lørdag den 2. juli kl. 9
Kjellerup Spejdernes loppemarked på
Mausing Marked
Uge 30
Pilgrimsvandring på Oasehøjskolen
Den 19.-21. august
Mini yoga-retreat, Rødhus Klitcamping
Lørdag den 10. september
Haugevejens Gajefæst

GRATHE SOGNEMENIGHED
Søndag den 11. september kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste på Gråmose Stadion

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
Ferie i juli
Tirsdag den 16. august kl. 18
i Missionshuset
Opstart med fællesspisning og videomøde.
Torsdag den 25. august
Kredsstævne i Vinderslev Missionshus
Kl. 14: Bibeltime ved Frede Møller.
Herefter kaffe.
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Kl. 15: Foredrag ved Inge Møller:
”Når livet gør ondt.”
Kl. 19.30: Foredrag ved Rolf Weber
Jørgensen: Ordet og Israel.
Emne: “Tabernaklet i evangeliets lys “
Tirsdag den 30. august kl. 19.30
i Missionshuset
Møde ved sognepræst Jørgen Løvstad,
Thorning

VALGMENIGHEDEN
Søndag den 26. juni kl. 14
i Hørup Kirke
Præsentation af præstekandidat

V

Tirsdag den 6. september kl. 19.30
Samtalemøde i hjem i Mausingkredsen.
Tirsdag den 13. september kl. 19.30
i Missionshuset
Møde ved Missionær Finn Najbjerg

Torsdag den 22. september kl. 19.30
Sangaften i Sognehuset ved
organist Marianne Skrydstrup
Tirsdag den 27. september kl. 19.30
Høstfest v. Ruth Worm, Silkeborg
Fredag den 30. september kl. 14.30
Fælles rengøringsdag.

Tirsdag den 23. august kl. 14
i Hørup Kirke
og Valgmenighedens Sal
Gudstjeneste og causeri v/tidl. provst
Anders Bonde
Fredag den 26. august kl. 8
Sogneudflugt til Brande

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

Udlejning

Ring til Lotte tel. 30 96 59 76

Se mere på

vinderslevforsamlingshus.dk

MAUSING MARKED

Tirsdag den 28. juni kl. 20
Træf for knallerter, MC og veteranbiler
Onsdag den 29. juni kl. 19
Lotterispil i teltet

Fredag den 1. juli kl. 19.00-01.30
Sommerbal i teltet

Lørdag den 2. juli kl. 9.00 - 01.00
Marked, havetraktortræk, teltbal

Søndag den 3. juli kl. 9.30 - 17.00
Marked, gudstjeneste, skovhuggershow,
helstegt pattegris

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING

Lørdag den 2. juli kl. 10-16
Gæt ”Møffes” vægt på Mausing Marked
Lørdag den 2. juli kl. 21-01
Teltbal på Mausing Marked
med HitOrkestret

Søndag den 3. juli kl. 17
Helstegt pattegris i teltet på Mausing
Marked.

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Søndag den 3. juli kl. 10.30
Gudstjeneste på Mausing Marked
Søndag den 14. august kl. 14.30
Familiegudstjeneste i Byparken

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Fjernvarme

Stien mellem Pederstrupvej
Vi har været en meget aktiv del i at og Mausingvej
få fundet frem til muligheden for at
få fjernvarme til Vinderslev. Det sker
både, fordi vi oplever meget høje varmepriser, og fordi der nu er muligheder for at få Kjellerup Fjernvarme til
at lægge rør til byen, hvis der er meget høj tilslutning.
Derfor skulle alle, der kan få muligheden, have fået en flyer ind ad døren
med mere information.

Så blev det endelig tid til at indvie
stien mellem Pederstrupvej og Mausingvej. Vi fejrede indvielsen med en
bænk, som vi har fået tilskud til fra
Kjellerup Rotary Klub, kaffe og kage.
Der var mødt mange op, og vi siger
tusind tak for opbakningen.

De to lodsejere, Martin Brink og Jan
Sprogøe, havde æren af at klippe
snoren til den nye sti. Lokalrådet har
Vi glæder os til at se, hvor mange der aftalt med Jan, at han fremover holser en god mulighed i at blive tilslut- der stien, så vi håber, I kommer til at
tet fjernvarmen i Kjellerup.
nyde mange gåture ned i den smukke
Hvis du har spørgsmål, skal de rettes natur.
til Kjellerup Fjernvarme. Ellers er der
mere information på Kjellerup Fjernvarmes hjemmeside i menupunktet
Vinderslev.

Desuden skal der lyde en stor tak til
Anne Marie og Hans Henrik Christensen for etablering af den lille bro
og de to stolper, som angiver stien.
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Program
Mausing
Marked 2022

De spildte talenter

TIRSDAG DEN 28. JUNI
Kl. 20.00

Mausing Træf for Knallerter og MC,
Veteran biler, alle er velkomne

ONSDAG DEN 29. JUNI
Kl. 19.00

Havetraktor

træk

Stort Lotteri spil i Teltet
Gevinster for ca. 20.000 kr.

FREDAG DEN 1. JULI
Kl. 19.00-01.30
Menu:
Dessert:
Musik:
De spildte talenter:
Anders Tind:
Entre:

Sommerbal i Dalen
Stort teltbal , Store Henning spiller under spisning,
derefter spiller De spildte talenter
Marinerede spareribs og hamburge ryg,
flødes stuvede kartofler og salat og flutes
Overraskelse
19.00 – 01.30 Store Henning
21.00 De spildte talenter med Anders Tind
forsanger fra Fenders som gæst.
Med spis hvad du kan: 275 kr.
indgang efter spisning 125 kr.
Bordbestilling senest 26/6 på
tlf. 22 31 19 81 eller 40 28 92 04

nd

a
Peter Vildm

r show

Skov hugge

Hels
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9.00
10.00-17.00
10.00 -16.00
11.00-11.30
Anders Tind

12.00
21.00-01.00

Markedet åbner, fra kl. 11.00 serveres de
traditionelle markeds bøffer i forsamlingshuset.
Henning Pedersen spiller i det store telt på
markedspladsen.
Gæt ”Møffes” vægt og få grisen i fryseren.
Indvejning til Have traktor træk 2022 Mausing
Marked, ved forsamlingshuset.
Havetraktor træk, der køres i 6 vægt klasser +
Mausing Åben klasse for alm. plæneklippere.
Der er 3 pokaler i hver klasse
Teltbal i det Store telt
Musik : HitOrksteret
Arr.: Vinderslev IF

SØNDAG DEN 3. JULI
HitOrksteret

B. A. Norman

stegt pattegris I teltet

9.30
10.30-11.30
13.00
14.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Mausing Marked fortsætter boderne er åbne.
Gudstjeneste i teltet.
Peter Vildmand underholder med Kim Larsen kopier.
B. A. Norman country I telte
Skov hugger show
Peter Vildmand underholder med Kim Larsen kopier.
B. A. Norman country I teltet
Vinderslev IF. Serverer Helstegt
pattegris I teltet.

Mausing Marked

LØRDAG DEN 2. JULI
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 11. september kl. 10.30
på Gråmose Stadion
Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste i
september måned.
Halmballer danner denne søndag kirkens
vægge, og der er smukt pyntet med blomster og
høstens afgrøder.
Efter gudstjenesten er Grathe Menighedsråd
vært med et let frokosttraktement.
Medbring selv stol eller tæppe.
Alle er meget velkomne!

Gudstjenester juli - august 2022
3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli
7.august
14. august
21. august
28. august
30. august
4. september
11. september

Thorning
10.30
9.00

10.30 MHK
9.00
10.00
Bakkegården
10.30

18. september 10.30

Høstgudstjeneste +
menighedsmøde

25. september 14.00
Gudstjeneste +
Sensommermøde
Fredag 30.
19.00 Lyserød
september
lørdag + foredrag i
Sognehuset.
2. oktober
9. oktober
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Grathe
Vium
10.30 + kirkekaffe
10.30

9.00 Erik Bjørn
10.30

10.30 Høstgudstjeneste på
Gråmose stadion

10.30 Frede
Møller
10.30

9.00

10.30

10.30

Høstgudstjeneste +
menighedsmøde.

Gudstjeneste på Mausing Marked
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 3. juli kl. 10.30
på Mausing Marked
Søndag d. 10. juli kl. 10.30
Søndag d. 24. juli kl. 10.30 v. Jørgen Løvstad
Søndag d. 7. august kl. 9.00
Søndag d. 14. august kl. 14.30 – familiegudstjeneste i Vinderslev Bypark
Søndag d. 21. august kl. 9.00
Søndag d. 28. august kl. 10.30 (børnekirke i sognehuset under prædikenen)

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
https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/
Der kan du også læse mere om de øvrige
aktiviteter i kirken.

Søndag den 3. juli kl. 10.30 er der gudstjeneste på
Mausing Marked på Dalbakkevej 6. Markedet afholdes i år i uge 26, og som noget nyt holder vi en
gudstjeneste der. Vel mødt til en sommergudstjeneste i uvante og skønne rammer.
Gudstjeneste i Byparken
Søndag den 14. august rykker vi igen ud af kirken til en sommergudstjeneste. Denne søndag
eftermiddag kl. 14.30 arrangerer vi sammen med
Vinderslev Borgerforening en familiegudstjeneste
i Vinderslev Bypark ved forsamlingshuset. Gudstjenesten bliver med børnesange og salmer, bibelfortælling og bevægelse. Efterfølgende er der lidt
at spise og drikke til både børn og voksne, og der
bliver mulighed for at bage snobrød.
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.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Line Louise Peters fratræder som Valgmenighedens præst den 31. juli 2022 for at blive
præst ved Skanderup Kirke i nærheden af Lunderskov.
Søndag den 26. juni kl. 14 i Hørup Kirke forventer Valgmenighedens bestyrelse at
kunne præsentere den kandidat, bestyrelsen har valgt at pege på til præstestillingen. Der er
først gudstjeneste i Hørup kirke og derefter samvær i Valgmenighedens sal på Kirkebakken 13, hvor de fremmødte skal stemme om, hvorvidt man kan godkende præstekandidaten. Hvis bestyrelsen, mod forventning, ikke kan præsentere den nye præst denne dato, vil
der stadig være gudstjeneste. Da vil Line Louise Peters prædike.
Tirsdag den 23. august kl. 14
“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet”
Et causeri ved tidligere provst for Favrskov provsti, Anders Bonde
Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de “ældste”
klasser i “Livets skole”, giver han et muntert indblik i det “Livets efterår”, som for
de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på trods,
men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening
og livskvalitet, og her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.
Anders Bonde er tidligere præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er
hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor
betydning. Og det er foredragsholderens opfattelse, at den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at drage større nytte af.
Eftermiddagen indledes med en kort gudstjeneste i Hørup Kirke v. Anders Bonde med efterfølgende kaffe og foredrag i salen.
Alle er velkomne!

Fælles sogneudflugt til Brande fredag den 26. august kl. 8 - 19

Vi mødes i Valgmenighedens Hus, Kirkebakken 13, til kaffe og rundstykker kl. 8.00
Afgang med bus kl. 8.30 (P-pladsen foran Hørup Kirke).
I bussen giver Ronald Risvig en introduktion af Brande, der er hans barndomsby. Vi ser på kirke, kunst, kultur og
økologisk landbrug. Vi besøger Axel Månsson, der driver et stort økologisk landbrug. Her får vi en guidet rundvisning
og spiser frokost hos Månsson. I Brande er det gavlmalerierne – menneskene – historien og betydningen af dette for
byens udvikling. Rundvisning ved tidligere turistchef Jytte Gottlieb. Ligesom vi oplever Street Art og nyder kaffen på
Café Tankefryd.
Vi slutter i Uhre Kirke – en særdeles smuk kirke i alle påskens farver med en
altertavle i glasmosaik. Fortælling og en kort gudstjeneste ved sognepræst Arne
Holst Larsen.
Hjemkomst ca. kl. 18.30 – 19.00
Pris for ovennævnte – uden drikkevarer — kr. 350,00 – betales i bussen
(betaling kontant eller via MobilePay).
Tilmelding til: Inger Margrethe Hansen 2037 8249 eller Jytte Haarup Jensen
2054 7503 senest den 16. august.
Sogneudflugten arrangeres af Menighedsrådet i Levring i samarbejde med Hørup Sogn og Kjellerup Valgmenighed.
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Trekløverskolen Vinderslev
Emneuge

I uge 19 her på afd. Vinderslev har vi
haft emneuge.
Mandag startede skoledagen kl.
08.05, hvor alle var i deres klasser,
indtil “Skolernes sangdag” begyndte. Vi mødtes i musik, hvor vi sang
7 sange sammen med elever fra hele
Danmark. Alle var glade, og det lød
rigtig godt. Derefter var det tid til
madpakker og frikvarter.

Vi synes, det har været nogle rigtig
hyggelige dage, og sammenholdet på
skolen er blevet bedre.
Skrevet af:
Johanne Busk, Tilde Buus
og Celine Sehested

I timerne over middag spillede mellemtrinnet rundbold, mens indskolingen havde leg og bevægelse.
Tirsdag - torsdag startede alle dage
med morgensang, hvor vi sang 3
gode sange. De fleste sang med. Da
vi havde sunget, blev der ønsket god
dag til alle, og så skulle vi løbe rundt
om skolen i 15 min. Efter løbeturen
skulle man ind i sin egen klasse for at
få at vide, hvilket hold og værksted,
man skulle på. Holdene var lavet, så
der var elever med fra alle klasser (0.
- 6. klasse).
Der var tre forskellige værksteder,
som alle hold kom på:
“Samarbejde”, hvor der blev lavet
kampråb, stafetter, tovtrækning og
stjerneløb med forskellige opgaver.
“Bål og krea”, hvor man ristede
skumfiduser, lavede lerfigurer, (som
man skulle hænge på træer), legede
gammeldags lege og lavede hjemmelavede uroer.
“Skak og kamp”, hvor man skulle
bryde og undvige aviskøller og skumrør. Man skulle også konkurrere om,
hvem der er stærkest. Til sidst blev
der spillet skak.
Fredag havde vi fri, da det var Store
Bededag.
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Det er igen blevet tid til en lille opda- Børnene gjorde det så godt, og de
tering fra Børnehjørnet, som afhol- brugte sig selv på den allerbedste
der klub hver tirsdag eftermiddag i måde til glæde for os alle.
Sognehuset ved Vinderslev Kirke.
På Børnehjørnets program står der, at
Tirsdag den 5. april deltog vi, sam- vi over nogle klubgange vil høre om
men med minikonfirmanderne, i en livet, kulturen og kirken i andre lande,

Derfor vil Dinna Swartz, som har
boet sammen med sin familie i Jordan, fortælle om dette land og de forskellige oplevelser, familien har med
hjem derfra.
Børnehjørnet får i juni besøg af Anne
Grethe Rasmussen fra Silkeborg,
som tager os med til landet Etiopien,
hvor hun har boet gennem flere år.
Det glæder vi os til.
Sommerafslutningen bliver holdt på
Krokusvej 15 med leg, is og hygge, og
ellers har alle børn fået tilbud om at
deltage på sommerlejre ude på Kjelsø-lejren ved Ans.
Vi glæder os til at se alle børnene igen
efter sommerferien!

festlig familiegudstjeneste, hvor vi
havde besøg af multikunstner Hans
Jørgen Østerby. Efter gudstjenesten
var der pizza til alle mand i Sognehuset, og Hans Jørgen Østerby underholdt med trylleri, ballonsjov og en
bugtalerdukke, der hed Jack. En virkelig skøn aften for alle aldersgrupper.

og vi vil få kendskab til, hvorfor nogle
mennesker rejser ud i verden for at
hjælpe og for at dele ud af bibelfortællingerne.

God sommer
Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg

Børnehjørnet har været på en picnictur med opgaver til Spejderskoven.
Her hørte vi bibelfortællingen om
manden Elias, der af Gud fik anvist
et gemmested ved bække Kerit, hvor
ravnene kom med mad til ham både
morgen og aften.
I maj besøgte vi plejehjemmet Malmhøj. Lise Kongensholm satte sig ved
klaveret, og børnene sang 6 små
sange med bevægelser på. Vi opførte
også et lille dramastykke om drengen,
der drog hjemmefra med hele sin arv.
Drengen ødslede hele arven bort og
endte i en svinesti. Midt i elendigheden valgte han at tage hjem til sin far
igen, som modtog ham med åbne
arme. En bibelfortælling om en far
med et meget stort hjerte.
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Pyjamasfest i børnehaven

Fredag den 22. april havde Børnehavens Forældreklub arrangeret en Pyjamasfest for børn og familier. Hele
80 deltog, og solen skinnede skønt,
så det var et godt afsæt for en hyggelig aften. Vi sad udenfor og kunne
nyde maden fra den fælles buffet.
Hver familie havde nemlig medbragt
en ret til den fælles buffet, og Foræl-

Ladcykel-projektet

Børnehaven ønsker sig som sagt en
ladcykel, så de kan tage på små ture
lidt længere væk. Se evt. artiklen fra
forrige nummer af Lokalbladet. Husk
det er fortsat muligt at donere et beløb til ladcyklen ved at sende penge til
denne MobilePay Box: 7164DE

Hvad er Forældreklubben?

Og slutteligt vil vi fra Forældreklubben blot fortælle, hvad vi er for en
størrelse. Vi er en frivillig forening,
og vores primære formål er at skabe
oplevelser og fællesskab blandt børn
og forældre i Vinderslev Børnegård.
Og sekundært - at skaffe midler til
udflugter og legetøj.

dreklubben solgte sodavand og juice.
Selvom børnene ikke havde meget tid
til at spise, så nød de at kunne vælge
mellem de mange børnevenlige retter
- og især de røde sodavand fik hurtigt
ben at gå på ;-)
Efter spisningen blev der rullet ned
for gardinerne i motorik-rummet, to
forældre klarede projektor og højttaler. Og så rullede filmen Madagascar
over skærmen, og der faldt ro over
børnene - og enkelte voksne tog sig
også en fredags-slapper.
Nogle forældre havde doneret kage
til kaffen, popcorn og fredagsslik,
som Forældreklubben også solgte,
så vi kunne få samlet penge ind til
Ladcykel-projektet. Hele 2000 kr.
blev der doneret til Ladcyklen i løbet
af aftenen. Det er så flot. En stor tak
skal der lyde fra Forældreklubben og
Børnehaven!
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Vi mødes et par gange eller tre om
året og taler om, hvilke aktiviteter vi
skal sætte i søen eller bakke op om.
Det er super hyggeligt, og på den
måde kommer man til at lære nogle
af de andre forældre at kende. Hvis
der sidder forældre derude, som har
lyst til at være med i klubben, så tøv
ikke med at tage fat i os. Bestyrelsen
kan ses på et opslag ved børnehavens
indgang.
I ønskes alle en rigtig god sommer!
På vegne af Forældreklubben
Anne Frisgaard

Onsdag den 25. maj mødte omkring
80 voksne og børn op i børnehaven
til en ”forældrearbejdsdag”. Det er
første gang siden corona’en, at vi
har kunnet invitere børnene og deres
forældre indenfor i vores børnehave.
Det har jeg virkelig glædet mig til.
Jeg er så taknemmelig over, hvor stor
en opbakning der været både i planlægningen, på selve dagen og her efterfølgende.
Vi fik virkelig noget for hånden – vores ishus fik nyt tag, og siderne blev
monteret på ny, frugttræer er fældet
og beskåret, højbede er blevet flyttet
og plantet på ny, og der er blevet malet til den helt store guldmedalje (som
vejret nu tillod). Forældre har været
søde at bage kage, og det var muligt

at købe pølser med brød samt sodavand til fordel for den privat
indsamling til ladcyklen.
Jeg glæder mig til næste gang vi
igen kan slå dørene op og invitere
forældre og andre indenfor i vores
skønne hus.
Hilsen
Lise Haun Hjøllund
Daglig Leder
Vinderslev Børnegård
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Fastelavn i Mausing
Forsamlingshus
Endelig måtte vi mødes i heldagslegestue igen. Vi startede ud med at holde
fastelavn i Mausing Forsamlingshus.
Normalt plejer vi at have inviteret
forældrene med til en forældredag i
heldagslegestuen til fastelavn, men
da mange af vores børn jo aldrig har
prøvet det med at være i heldagslegestue valgte vi at holde det kun for
dagplejere og børn. Det blev en rigtig dejlig dag. Vi hyggede os med udklædte børn, tøndeslagning og lækre
fastelavnsboller.

børnehaven. Her kommer vi den sidste fredag i hver måned. Det er et rigtig godt tiltag. Børn og forældre lærer
her børnehaven og dens personale at
kende, hvilket giver en mere rolig og
tillidsfuld opstart, når dagplejebørnene når børnehavealderen. Dagplejere
og børnehavens personale arbejder samværet med de andre, da det er de
sammen på tværs for at skabe så stor samme ting og sange hver gang, så
samhørighed som muligt.
det er et genkendeligt forløb for dem,
hvilket gør dem trygge.
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen er også i fuld gang Dagplejens dag
igen. Vi kommer der hver anden Den 2. onsdag i maj er det dagpleonsdag, da vi deler gymnastiksalen jens dag, som vi jo traditionen tro er
Opstart heldagslegestue
med de private pasningsordninger. Vi med til at fejre hvert år. I år mødtes vi
i børnehaven
Vi er også startet i heldagslegestue i bygger motorikbaner, kravler i ribber hos Susanne, hvor vi startede ud med
og hopper på den store madras. Alt formiddagsmad bestående af en lille
i alt udnytter vi de muligheder, som skål frugt til hver, bananbrød og en
gymnastiksalen giver for at udfordre lille juice. Dernæst var der aktiviteter:
børnene mest muligt motorisk med scooterræs, flytning af træstykker,
forskellige aktiviteter.
bowling og en spand, som var fyldt
med kastanjer, hvori der var gemt en
Kirkemusikalsk legestue
grinebider (frugtsnack) til hvert af
Vi har siden påsken frem til slutnin- børnene. Scooterræs foregik både i
gen af maj været i kirkemusikalsk le- indkørslen og ude på Tulipanvej.
gestue hver torsdag formiddag med
præsten. Her møders vi i kirken, Jord til bord
tænder lys, synger forskellige sange Vi har igen i år forsøgt os med voog leger. Børnene synes, det er fan- res jord-til-bord projekt. Vi har sået
tastisk at opleve kirkerummet med ærter, gulerødder og radiser i vores
dens gode akustik, når der synges og plantekasse nede hos Lotte, og nu
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følger vi spændt med i, hvad der mon
kommer op af jorden og glæder os til
at smage på de forskellige grøntsager.
Natur, udeliv og science
Dette er et af læreplanstemaerne,
hvor det pædagogiske læringsmiljøs
formål er at understøtte, at børnene
eksperimenterer og gør sig erfaringer
med de naturvidenskabelige tanker
og analysemetoder. Derigennem bliver de klogere på sig selv og verden
omkring dem. Her har vi også forsøgt os med blandt andet frugtfarve
i vaser, hvori vi satte vintergækker og
spændt ventede på at se, om de hvide
blomster mon fik suget farven op til
deres kronblade. Vi har også lavet
slim af kartoffelmel og vand, også
kaldet ”troldesnot”. Det er en sjov
sanseleg, da det føles sjovt at røre
ved. Det glider ud gennem fingrene,
hvis det hældes op i hånden, og man
kan tegne med det på bordet mm.
Det tørre hurtigt op og kan nemt
børstes af bagefter.
Susanne Vad Westergaard
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Hos Lotte
For nogle dage siden gik børnene og
jeg i haven. Vejret var helt fantastisk,
og de nød, at overtøjet kunne blive
hængende inde. En forsmag på sommeren og den tid der er i vente, tænkte jeg. Dagen efter regnede det, og jeg
smilte og tænkte: ”Nå ja - en forsmag
på hvad der er i vente”. Ikke to dage er
ens, og lige som vejret har de alle sin
charme. Den varme dag kan vi være
ude det meste af dagen. Vi spiser ude
og bruger meget tid i haven og med
gårdens dyr, men dagene, hvor regnen har gjort alt vådt, og hvor der er
vand i alle legesagerne i sandkassen,
kan nu også noget. Børnene tænker
ikke så meget over det med vejret, når
bare de har fornuftigt tøj på. Blæsten
er nok det eneste, der ikke helt findes
en glæde ved. Når solen titter frem efter en regnbyge, pibler det frem med
snegle, bierne indtager deres plads i
blomsterne, og fuglene giver himlen
en lyd, imens børnene giver haven
den lyd, jeg elsker allermest. Børn der
leger. Mason og Hugo står på hver
deres side af legehusets købmandsdisk. Den ene ude, den anden inde,
og de bytter rundt på et par kopper
og en skål, imens de snakker deres
eget sprog. Hugo får øje på en snegl,
der er kravlet op på legehuset. Anton
og Christian kører scooter. Christian
taber for 10’nde gang anhængeren,
men hopper bare af for selv at sætte den på igen. Anton overhaler, og
Christian sætter hurtig efter. De griner og nyder friheden. Aiden sidder i
sandkassen og er ved at tømme vand
ud af et par spande. Da Anton og
Christian suser forbi, fanger de hans
opmærksomhed, og han sætter efter
på løbecyklen. Drengene suser efter
hinanden i en række, imens de er helt
optaget af deres leg. Jeg er næsten
overflødig.
I den forgangne tid har vi nydt godt
af ture ud af huset. Vi har hver torsdag været i kirkemusikalsk legestue.
Et arrangement vi alle nyder. Kirkerummet kan virke helt overvældende
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for det lille barn, men det er sjovt at
se, hvordan fortroligheden med rummet forandrer sig, når vi har været
der nogle gange. De første gange
er børnene mere stille og vil gerne
sidde tæt ved deres voksen. Efterhånden som vi kender rutinen, bliver
børnene mere fri, og de bliver mere
eventyrlystne. Det kan være en kunst
at holde fokus i ret lang tid, men de

torikken, giver den gas på scootere,
øver balance og meget andet.
Biografture er det også blevet til.
Mosaikken i Kjellerup har igen deres
”bio for de mindste” forløb. Som regel 4 små film af 4-5 minutters varighed. Det er mega hyggeligt. Både
for de store og de små. Vi besøger
biblioteket bagefter, leger og læser
lidt bøger. Vi snupper en
madpakke, inden vi suser
hjem, for bliver man træt
på hjemturen, så er det dejligt bare at kunne komme i
barnevognen.
Skoven er som altid også
et yndet udflugtsmål, og en
sommeragtig dag ved skovens sø er herlig. En pind
og lidt vand og pludselig er
der gået halvanden time.

nyder det, og Mikael gør det bare så
godt. Det er så fint, at vi kan samles
på kryds og tværs om denne stund.
Gymnastiksalen er stadig et hit. Her
får den fuld gas, og mange af børnene, specielt de store, nyder, at albuerummet er stort, og der er plads
til både store bevægelser og høje lyde.
Vi laver baner, som udfordrer mo-

Det er vildt dejligt at have
turdage, men tiden hjemme er også
dejlig. Gården summer af liv, efter
at køerne og kalvene er kommet på
græs. Kattene har fået killinger, og
kaninerne har fået unger. Det er helt,
som det skal være. Et fint sammensurium af børn. Jeg bliver lidt som
et barn, når dyrene får unger, både
koen, katten og kaninen. De små
dyrebørn vækker bare et eller andet

indeni. Jeg var helt spændt, da kattens killinger skulle vises frem til
børnene. ”Se børn, katten har fået
killinger – er de ikke bare søde” –
min begejstring var stor. - ”Mus!”
sagde Aiden helt sikker i sin sag.
Og ved et nærmere kik, må jeg give
drengen ret. Sådan en helt ny lille
killing ligner måske mere en mus
end en kat – vi lærte så begge noget
i stalden den dag.
Tak fordi du læste med – rigtig dejlig sommer til jer!
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

Ib Rohde – knivskarp
til at skabe værdi
Jesper Dvinge Pedersen

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.

20 91 34 92
info algas.dk

ALT I GAS · VVS · SERVICE
VARMEPUMPER

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Tandlæge Charlotte Præstmark
Tandlæge Lars Laursen

Tlf. 86 88 23 66
www.kjelleruptand.dk

Ergoterapi handler om at muliggøre et aktivt hverdagsliv
der giver mening for dig.
●
●
●
●
●
●
●
●

Nyt udstyret motionsrum individuel genoptræning
Små hold med ex. pilates, paddle board m.m.
Fysiurgisk massage
Akupressur
zoneterapi
Genoptræning
regulering af din “stresstilstand” i kroppen
hjælp til balance i hverdagen ex genoptræning, hjælpemidler
undersøgelse og/eller behandling

ERGOTERAPI & MASSAGE ApS.
Haugevej 62, 8620 Kjellerup

Vestergade 17

Tlf. 81192098

8620 Kjellerup

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

VINKELVEJ 2- 8620 KJELLERUP TLF 86884444

Vinkelvej 2
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

Tlf. 30 49 13 97

tilbud i hele maj måned
www.landhandlen.dk
Fysiologisk massage kombineret med akupressur
375,- pr. time

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

Lundgaards
Maskinstation
Alt markarbejde udføres
Tlf. 86 88 81 59

En lille annonce som denne
4 gange årligt
koster 750 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

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

Indre Mission i Vinderslev/Mausing

Tlf. 24670234

Malmhøj

Tlf. 89704080

Mausing Forsamlingshus

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

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Kaj Andersen, Mausing Skolevej 11

Pensionistforeningen

Fmd.: Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7

Tlf. 30667111
Tlf. 40345776
Tlf. 22479341

Skolebestyrelsen

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

Sognemenigheden, Grathe

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

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

Tlf. 40289204
Tlf. 23864186

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

Leder: Lise Haun Hjøllund			 Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus

Fmd. Helle Sehested
Aktiekøb Lotte Anckersen
Udlejning/Lotte Anckersen:

Vinderslev Idrætsforening

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

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

Vinderslev og Omegns Lokalråd

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

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Ole Nørskov, Revl Mosevej 6
Tlf. 27122307

Tlf. 20913623

Vinderslev Børnegård

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Private pasningsordninger

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

Valgmenigheden

Fmd.: Lotte Kragh, Højvangen 9
Tlf. 86888518

Fmd.: Michael Valbjørn, Mausingvej 26

Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Mausing Beboerforening

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Tlf. 21606005

Tlf. 40789703

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

Tlf. 27127595

Tlf. 31790052
Tlf. 29928197
Tlf. 86893738
Tlf. 86880002
Tlf. 40414365
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