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Carsten Hansen, Lundgårde 2, bliver 50 år den 14. oktober
Lene Bech, Gl. Revlvej 2a, bliver 70 år den 10. november
John Iversen, Tøndborgvej 15, bliver 60 år den 24. november
Karl Petersen, Pederstrupvej 73, bliver 70 år den 26. november
Birgitte Borup Jørgensen, Pederstrupvej 96, bliver 50 år den 14. december 

spejlet

Gade

Tøndborgvej 11
Den 1. august flyttede Lya Christen-
sen, Tøndborgvej 11, til Kjellerup, og 
ind flyttede hendes barnebarn, Kim 
Vrou Christensen og kæresten Chri-
stina Strandby Jensen.

Kim er uddannet smed, men arbejder 
pt. hos Pankas, hvor han kører feje-
maskine. Han er frivillig i Hjemme-
værnet. De kommer fra hhv. Hind-
bjerg og Virklund. Christina er på 
førtidspension efter en arbejdsskade. 
Hun interesserer sig for at tegne/
male og laver 5d diamond  billeder. 
At bage og lave mad er også noget 
hun hygger sig med.

Parret venter tvillinger til november, 
og de ved, at det bliver drenge.

De vil gerne deltage aktivt i lokalsam-
fundet, såvidt familielivet tillader det.

Mausing Beboerforening af-
holdt generalforsamling ef-
terfulgt af  sommerfest ved Æ 
Bydam i Mausing den 18. juni.

Der var ca. 45 personer, som 
var mødt op i det dejlige vejr. 
Den lækre menu stod Eva 
Lundgaard for.

Tulipanvej 1
Thomas har boet i Vinderslev de sid-
ste tolv år og har nu overtaget huset 
på Tulipanvej 1 efter Lis Lund, som 
er flyttet til Svendborg. Thomas er far 
til Oliver på 11, Emma og Frederik 
på 7 år.

Sommerfest i Mausing
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Lundgarde 4 
En dag i november 2021 kom vi til-
fældigt kørende på Lundgårde fra 
Mausing, da vi var i området for at se 
på en gård, som vi dog afskrev med 
det samme. Vi havde aldrig før været 
i denne del af  Mausing, og vi stop-
pede på toppen ved nr. 4 og var helt 
betaget af  udsigten. 

Det viste sig, at huset stod tomt, og vi 
gik med krydsede fingre og is i maven 
i gang med at opnå vores boligdrøm. 
Vi fik solgt vores daværende hus i 
Kragelund, og 1. juni kunne vi flytte 
ind på vores drømmested. Vi føler os 
meget heldige og er utroligt taknem-
melige for, at det hele flaskede sig. 
Især en stor tak til Eva og Villy, som 
har været så hjælpsomme og tålmo-
dige i hele processen.

Lidt om os: Vi hedder Michelle og 
Christian og er som skrevet ovenfor 
flyttet ind på Lundgårde 4 den 1. juni 
2022. Sammen har vi to piger, Caya 
på 10 år, som elsker dyr, især heste 
- hun har to ponyer, Anton og Sne-
hvide. Dem bruger hun næsten al sin 
tid på, og I kommer nok til at se hen-
de ride rundt i området med Michelle 
halsende efter, gerne med vores søde 
hund Liva med på turen. 

Ella på 8 år elsker svømning og går 
til svømning i Silkeborg og til dans i 
Skægkær. Hun er lige nu meget opta-
get af  sin nye kattekilling Cleo. Der-
udover har vi en kat mere, Mollie, 
som nu er selvvalgt staldkat, da hun 
ikke er spor fan af  husets nye killing.

Vi har de sidste 12 år boet i midten af  
Kragelund, men har altid drømt om 
at komme ud og få lidt mere luft om-
kring os og plads til dyr. Begge piger 
går fortsat i skole i Kragelund.

Michelle er uddannet social- og sund-
hedsassistent og arbejder i Kjellerup 
på et dagtilbud for mennesker ramt 
af  demens. Et job som er utroligt gi-
vende og rummer mange facetter af  
livets op- og nedture. Fritiden bliver 
brugt på børn, dyrene og gåture.

Christian er uddannet gørtler og har 
i mange år været selvstændig. De sid-
ste 6 år har han arbejdet hos Gubsø 
Garage, hvor han renoverer og re-
staurerer veteranbiler, hovedsageligt 
mærket Bugatti fra før 2. Verdens-

krig. Han laver stort set alt inden for 
messing, bronze og kobber. Fritiden 
bliver brugt på diverse projekter både 
på huset, værkstedet og på biler. Chri-
stian udfører stadig projekter hjemme 
på værkstedet, bl.a. for kunstnere og 
diverse kulturforeninger i forbindelse 
med restaurering og forskønnelse af  
skulpturer i hovedsageligt bronze.

Vi føler os rigtig godt taget imod af  
dem, vi indtil videre har mødt og talt 
med og glæder os til mange mange år 
på Lundgårde. Vi ser frem til at blive 
en del af  området og alt, hvad dertil 
hører.

Med venlig hilsen
Christian, Michelle, Caya og Ella

Velkommen til Nora 
Vores lille datter Nora blev født den 6. juni 2022 på Viborg Sy-
gehus. I den forbindelse vil vi gerne takke for den store opmærk-
somhed, vi har fået af  vores naboer (vej-boere) i form af  lyk-
ønskninger, gaver og en stork, der var blevet sat uden for vores 
hus for at markere den nye beboer i Mausing. Vi har det alle godt 
og nyder livet på Lundgårde 3 og ser frem til, at Nora skal døbes 
i Vinderslev Kirke til oktober.

Nadia & Jakob Brinch
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Julehygge i Hauge
Lørdag den 17. december kl. 14 - 16 

vil der være gløgg og æbleskiver i klubhuset i Hauge.
Kom frisk og lad os ønske hinanden glædelig jul. 

Sæt kryds i kalenderen. 
Alle er velkommen til en kort hyggestund i det lokale.

Tina Turner

Byfest i Pederstrup
Lørdag den 24. september var der in-
viteret til byfest hos Box to Box fra 
kl. 14. 

Der var dækket op i én af  hallerne, 
hvor der også var loppemarked med 
mange forskellige ting. Der var kar-
tofler, diverse babyudstyr, legetøj for 
alle aldre, nips, Tupperware, tøj og 
sko, og alt til særdeles favorable pri-
ser.

Der var tilmeldt 84 børn og voksne til 
spisningen om aftenen, men mange 
andre fra byen kiggede forbi i løbet 
af  eftermiddagen, så der var rig lejlig-
hed til at få en snak med nogen, man 
måske ikke lige så så tit.

Dagen igennem kunne man købe 
kaffe og et stort udvalg af  kage. Der 
var også både øl, vand og vin til spot-
priser. Sidst på eftermiddagen blev 
der serveret tunmousse, lasagne, buf-
fet med kylling, skinke og kalvesteg 
med kartofler og salat. Desserten var 
”jordbærdrøm”. Hvis nogen gik sult-
ne hjem, var det selvforskyldt!

Det var en rigtig god dag og et me-
get flot arrangement, som Annie og 
Hans Jørgen med hjælp fra ”tirsdags-
klubben” havde stablet på benene. 
Det forlyder, at det gentages om et 
års tid.

Anna Arhøj
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Ballonfærd
I det smukke danske sommervejr var 
der midt i august luftballoner over 
lokalområdet. Mange har sikkert lagt 
mærke til de store prægtige balloner, 
der langsomt svævede hen over him-
len.
En lun aften landede en rød ballon på 
en mark på Haugevej, lige uden for 
Vinderslev. Som passager var Flem-
ming Andersen, som havde fået tu-
ren i 85 års gave. Han og familien var 
kørt fra Haderslev til Virklund for at 
komme med. Flemming har tidligere 
fløjet svævefly, så luftfart var ikke helt 
uvant. Han nød meget turen over det 
smukke landskab.

Indtil for nylig var ballonen nordens 
største med plads til 32 personer. Ind-
til 2008 var den verdens største. Den 
vejer 600 kg og er 45 m fra kurvens 
bund til ballonens top. Den rummer 
600.000 kubikfod luft.

Passagererne ville få udleveret et be-
vis med påskriften hhv. luftbaron/
luftbaronesse af  Vinderslev.

Jytte Krogh
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VIF har haft en god start på 2022 
med god opbakning af  spillere til 
vores hold, flot fremmøde til vores 
kampe i klubben, og ikke mindst rig-
tig mange ungdomsspillere, hvor vo-
res ungdomstrænere gør et rigtig flot 
stykke arbejde for, at børnene kom-
mer og har en rigtig sjov tid, når de 
er til træning.

Vi havde igen i år aktivitet i forbin-
delse med Mausing Marked med 
teltbal lørdag aften, som gik rigtig 
godt. Søndag serverede vi helstegt 
pattegris, som hvert år ender i rigtig 
mange serveringer, som er en kæmpe 
fornøjelse at stå med.

Så tak til alle som også kommer og 
støtter op om vores arrangementer 
i forbindelse med markedet og ikke 
mindst tak til alle vores hjælpere den-
ne uge.

Vinderslev IF
I foråret afholdt vi igen BYFEST for 
Vinderslev og omegn. Hele ugen var 
der aktivitet på Vinderslev Stadion 
med fodboldkampe og bankospil. 

Bankospillet i samarbejde med Mau-
sing Forsamlingshus var en enorm 
succes, og antallet af  besøgende var 
ganske overvældende. Vi er rigtig gla-
de for, at så mange ville slå et smut 
forbi.

Lørdag var der teltfest, og vi var rigtig 
glade for at der var god opbakning til 
spisning, så vi håber selvfølgelig på, 
at endnu flere vil være med til at gøre 
BYFESTUGEN endnu mere hygge-
lig næste år.

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I 
KALENDEREN TIL BYFEST 
2023 – UGE 23
Arrangør Vinderslev IF
Vinderslev Stadion

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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er ny annoncør i Lokalbladet. Det 
er et nyopstartet firma, som tilbyder 
studenter- og eksamenskørsel i 2 ve-
teranlastbiler, en Volvo fra 1964 og 

en Scania fra 1966. En tredje lastbil er 

under opbygning. Lastbilerne har til 
huse hos Lasse-Emil Nedergaard og 

Påmedhuen.dk

Så kom vi over Mausing Marked, og 
alt gik godt. Fint vejr, masser af  folk 
og glade medhjælpere. Uden glade 
medhjælpere, der giver det en skalle, 
kan vi ikke have marked. Nu må vi 
vente til 1. oktober for at se, hvordan 
det ser ud. Da er der jo medhjælper-
fest, men vi håber, at det ser så no-
genlunde ud. 

Med hensyn til vores lotterispil er vi 
kommet godt i gang og spiller fast 

Louise Daugaard på Holmsløk-
kevej, men firmaet ejes i fælles-
skab af  Lasse-Emil og hans far, 
Erik Nedergaard, Vester Bor-
ding. Lasse-Emils mor, Marianne 
Nedergaard, styrer økonomien i 
firmaet.

Bilerne kører med alle glade 
unge mennesker, der har afslut-
tet en uddannelse på mere end to 
år, så der har været både studen-
ter, mekanikere, elektrikere og sosu-
assistenter med på tur. Turene kan 
både bookes gennem et bureau og 
ved direkte henvendelse til PÅMED-
HUEN.DK. 

Bilerne har været vidt omkring, bl.a. i 
Holstebro, Odense og på Djursland, 
men det foretrukne område er Midt-
jylland. 

Der er som regel altid 2 chauffører 
med på turene, og bilerne er udsty-
ret med sikkerhedsudstyr i form af  
brandslukker og Falckkasse. Bilerne 
er forsikret til kørsel i en begrænset 
periode hver sommer, da eksamens-
kørsel typisk ligger i juni/juli.

Læs mere om firmaet på www.på-
medhuen.dk eller Facebook.

Louise og Lasse-Emil med Scania’en

Marianne og Erik Nedergaard 
med Volvoen

Mausing Forsamlingshus
hver anden søndag, og det går godt. 
Forsamlingshuset er også lejet en del 
ud, så vi kan ikke klage. Det skal så 
være over vores elregning, men det er 
jo noget, som alle kender til!

Vi har i bestyrelsen bestemt at kræve 
et ekstra beløb til strøm. Det er vi 
nødt til - desværre.

Bestyrelsen

Udlejning
af forsamlingshuset 

kontakt 
Lone Knudsen, 
tlf. 22 47 93 41
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Genstart af Mausing Marked efter to år
Når noget har stået stille i et par år, 
er det svært at  få gang i det igen. Det 
måtte vi i Markedsudvalget indse var 
vise ord. Det blev en sej lang kamp at 
få Mausing Marked 2022 på benene 
igen.

Vi flyttede til en anden dato nu, da 
Hauge Marked definitivt var blevet 
aflivet for evigt. Det synes at være det 
rigtige for at sikre fremtidens med-
hjælpere. Vi har i mange år kæmpet 
med medhjælpere, der brugte deres 
sommerferie på at forberede marked, 
og det var ikke nemt at få vores med-
hjælpere til at blive ved med.  

Det blev aftalt, at vi ville udvide vores 
program tirsdag aften med ”Bil- og 
MC-træf  I Dalen” som noget nyt. 
Det er sådan, at tirsdag aften er den 
aften, mange kører en tur i deres bil 
eller på MC og mødes et sted til et 
træf. Det er også sådan, at det faktisk 
kun er tirsdag, vi kan have markeds-
pladsen fri til et sådant arrangement, 
så det passede bare godt. 

Det blev en forrygende aften. Vi i 
markedsudvalget havde tænkt, at kom 
der 100 køretøjer til første træf, så var 
vi glade. Da aftenen var på sit højeste, 
var vi tre der talte op, og der var 215 
køretøjer mødt ved forsamlingshuset. 

Det var en succes ud over alles for-
ventning, og folk hyggede sig. Vi la-
vede et par fodfejl, som nybegyndere 
jo gør, og det vedstår vi, men det må 
vi rette op på næste gang. Vi må alle 
lære og blive bedre!

Onsdag var der lotterispil i det store 
telt, og folk måtte sidde uden for tel-
tet. Det var skønt vejr, og alle kunne 
få en plads. Der skal fra markedsud-
valget lyde en stor tak til det garvede 
bankoudvalg! De har erfaringen, og 
alt klappede og kørte på skinner som 
altid.

Til fredag aftens ”Sommerbal i Da-
len” var der mødt 175 op til spisning 
i det store telt. De hyggede sig og 
fik danset i løbet af  aftenen til noget 
godt musik. Efter spisning kom der 
yderligere 80 gæster.

Lørdag havde vi premiere på ”Ha-
vetraktortræk” som et punkt på pro-
grammet. Dette skabte en masse at se 
på for både børn og voksne. Vi håber 

at kunne fortsætte med dette også de 
næste år, da vi synes, det var et fint 
nyt tiltag på markedet.
Vinderslev Idrætsforening og Støtte-
pillerne havde et godt marked, og de 
er virkelig godt tilfreds med årets re-
sultat. ”Det er hårdt, men stadigvæk 
sjovt at være med til, så vi er med næ-
ste sommer, når der er marked igen”, 
siger formand Steffen Thomsen.

Det er jo sådan, at alle markeder i det 
danske land kan mærke, at der kom-
mer færre på markedspladserne år ef-
ter år. Det er bare et faktum. Vi fik i 
2019 vendt kurven i Mausing og fik 
flere gæster på pladsen ved en me-
get stor og krævende reklameindsats, 
både på internettet og reklameparade 

på gågaden i Silkeborg. Det skulle så 
vise sig, om vi kunne holde pilen i 
retning opad, og jo, det lykkede igen 
i 2022.
Der var gang i det store telt både 
fredag og lørdag aften, og publikum 
strømmede til lørdag og søndag. Vi 
var langt fra rekordåret 2000, hvor alt 
klappede, og der kom ca. 25.000 men-
nesker til Mausing Marked. Vi tror, at 
der vel kom 15.000-18.000 menne-
sker i løbet af  markedsugen. Det er 
vi rigtig godt tilfreds med. Bare det at 
vi stiger i besøgstal er indikation på, 
at Mausing Marked er værd at køre 
efter for publikum.

Markedsudvalget er stolt af, at det 
lykkedes at skubbe et godt marked ud 
over rampen i år efter to års pause. 
Det var lige så svært, som vi frygte-
de, men det gik lige så godt, som vi 
havde håbet.

Vi vil også takke de firmaer og lokale 
forretninger samt privatpersoner, der 
har ydet en indsats eller sponseret en 
annonce. Det er dette, vores store 
fælleskab og træk i samme retning, 
der gør, at Mausing Marked lykkedes 
så godt i år.

Til alle medhjælpere: I fortjener et 
”Tusind Tak” for indsatsen i 2022!

På vegne af
Mausing Forsamlingshus

Vinderslev IF
Markedsudvalget

Vi ses i 2023 til et nyt og spændende 
marked i dalen!
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Mausing Marked 2022
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Af  Knud Haugaard, Mausing

Hvorfor:
I haven ved mit barndomshjem var 
der store gamle frugttræer. Jeg var 
meget glad for frugt, men vi var syv 
søskende, så det var en stor hushold-
ning. Frugterne skulle enten syltes el-
ler henkoges, og æblerne blev pluk-
ket og gemt så længe, de kunne holde 
sig. Jeg husker det som om, at vi altid 
spiste frugt, der var stødt eller havde 
rådne pletter, der skulle skæres fra. 
Måske derfor har jeg altid ønsket mig 
rigeligt med forskelligt hjemmeavlet 
frugt.

Hvornår:
I efteråret 1999 plantede jeg de første 
16 frugttræer på Bakkegården i Mau-
sing. Alle forskellige sorter af  æbler, 
pærer, blommer og kirsebær, købt i 
Kjellerup Plantecenter. Det var lidt 
tilfældigt, hvilke sorter jeg valgte. Det 
blev bare et udpluk af  det, der var på 
lager, men så var jeg i gang. I 1999 var 
jeg ansat på et landbrugsmuseum, og 
måske derfor begyndte jeg at tænke 
på gamle sorter.

I stedet for overgemte æbler med bru-
ne pletter ville jeg gerne have frugter, 
der modnede på forskellige tidspunk-
ter. Der var også noget med smagen 
af  de sorter, som jeg kunne huske 
fra barndommen, både vores egne, 
naboernes og ikke mindst skolelære-
rens. Der var bare det problem, at tre 
af  sorterne i min barndomshave blot 
blev kaldt sommeræble, høstæble og 
vinteræble, og mine bedsteforældre 
havde et, de kaldte for ”Æ sød ævel”.

Hvordan:
Kirsten var med på ideen om rigeligt 
med æbler. Hun kom til at tænke på, 
når hun som barn fik skæld ud af  na-
bokonen for at række for langt ind 
over hækken efter Skovfogedæbler. 

En dag så hun en artikel i et blad om 
en mand på Tåsinge, der havde sat sig 
for at samle alle de kendte og ukendte 
æblesorter, som fandtes på Sydfyn og 
omkringliggende øer.

Det var i 2001, så det var før, man 
bare kunne søge oplysninger på in-
ternettet, og der var ingen præcis 
adresse eller telefonnr. på manden i 
artiklen, kun at han boede i Landet 
på Tåsinge.
Vi besluttede at køre til Tåsinge for 
at opsøge manden med æblerne, og 
skulle det vise sig, at det var forgæves, 
kunne vi jo gå en tur på kirkegården i 
Landet og se, hvor Elvira Madigan og 
Sixten Sparre ligger begravet.

Da vi kom til Landet, startede vi med 
at gå på kirkegården. Der mødte vi 
graveren, som kunne give os adres-
sen, og det blev starten på en meget 
lærerig dag.

Frugtavl er min hobby

De først plantede træer i 
plantagen, som de ser ud nu

Guldborg (Lolland ca. 1870)

Gråsten (kendt siden 1782)

En tur rundt i haven i september

Yduns æble fra Landet på Tåsinge
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Æblemanden fra Tåsinge:
Bent Nielsen, som han hed, var en 
meget grundig og vidende mand. Han 
havde ca. 400 æbletræer i sin samling, 
og alle var beskrevet og fotografe-
ret ned til mindste detalje. Vi fik en 
rundvisning i hans plantage, hvor han 
fortalte om træerne og sit samarbejde 
med Assens planteskole. Han viste os 
en gammel bog, som en tidligere pro-
fessor ved Landbohøjskolen, Anton 
Pedersen, havde skrevet, og så nævn-
te han et åbent-hus-arrangement på 
Pometet i Tåstrup.

På vejen hjem fra Tåsinge var vi et 
smut forbi Assens Planteskole og 
købte et par æbletræer med hjem. 
Det ene er et Yduns æble fra Landet.

Sjællandstur:
Vi besluttede os for et besøg på Po-
metet, og i 2002 boede vores datter 
Anne sammen med Morten i Søborg, 
så vi kunne overnatte hos dem. 
Om morgenen smurte vi en madpak-
ke til en heldagstur på Pometet.

Pometet er Danmarks genbank og 
forsøgsanlæg for frugt og bær og in-
deholder bl.a. mindst 700 forskellige 
æblesorter. Det er altid 3. weekend 
i september, der er åbent. En god 
årstid, for man må gerne smage på 
æblerne, under den guidede rundvis-
ning.

Efter turen rundt trængte vi til lidt 
fast føde og gik til bilen efter mad-
pakken, som vi fandt ud af  desværre 
var glemt i Søborg. Nå pyt! Vi havde 
set, at der var et cafeteria, så vi gik ind 
igen og fandt ud af, at det eneste vi 
kunne købe var æblekage.

Boiken (oprindelig tysk sort fra 1828)

Der var en udstilling med æbler, hvor 
der var sortsnavn på og smagsprøver. 
Jeg fandt navnene på de fire ukendte 
fra min barndom, Keswick Codlin, 
Transparent Blanche, Signe Tillisch 
og Sukkeræble. 

Enkelte træer har jeg købt ved Blom-
stergården i Tjele, bl.a. Ribston Pip-
pin, som er modertræet til Cox Oran-
ge og Cox Pomona.

I Holstebro er der en planteskole, 
som har specialiseret sig i de gamle 
sorter. Der har jeg efterhånden købt 
godt 20 af  vores træer. Der køber jeg 
også grundstammer, når jeg selv po-
der nye træer.
 

Cox Orange

Cox Pomona

Ribston Pippin

En vellykket podning fra i år

Årets podninger 4 mdr. gamle

Det er ret sjovt selv at pode. Man ved 
jo aldrig med sikkerhed, om det lyk-
kes. Jeg har prøvet et år at lave 25, 
hvor ingen blev til noget. Sidste år 
lykkedes 18 ud af  25 og i år 44 ud 
af  50.
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Når man vil pode nye træer, skal kvi-
sten klippes i januar og pakkes ind 
i en fugtig avis og graves ned i jor-
den. Omkring 1. april graves den op, 
skæres skråt igennem og sættes på 
grundstammen, som skal skæres med 
et tilsvarende snit. De to flader hol-
des sammen og bindes med en flad 
elastik og lukkes med voks. Podekvi-
sten klippes tilbage, så der kun er to 
bladknopper.

En af  fordelene ved selv at pode er 
prisen. En anden er, at man kan være 
heldig at finde en sort, der ikke læn-
gere er i handel.

Træer med en god historie:
En af  de sjove historier er om sorten 
Karen Blixen, som jeg fik kviste fra 
på Museum Silkeborg.

En planteskolemand fra Virklund fik 
for mange år siden tilladelse af  Karen 
Blixen til at give den navnet, men da 
professor Anton Pedersen skulle be-
skrive æblet, lød dommen ”at det var 
kedeligt af  udseende og uden egent-
lig aroma”. Det gjorde Karen Blixen 
så sur, at hun forlangte det taget ud 
af  produktion.

Et andet æble med en god historie er 
Rød Høst Kalvil, som Herredsfoged 
Christoffer Krabbe havde haft med 
hjem fra en rejse omkring år 1900. 
Han plantede det ved dommerkonto-
ret i Kjellerup. 

Vores plantage tæller nu ca. 75 æble-
træer fordelt på 60 fortrinsvis gamle 
sorter og ca. 30 træer fordelt på pæ-
rer, blommer og kirsebær.

Hvorledes:
Æblerne skal jo helst bruges, og med 
så mange sorter er der en lang sæson 
for at spise friske æbler. De første 
modner sidst i juli, og de sidste er 
ikke modne før en gang i januar, og 
nogle af  dem kan gemmes til hen i 
april.

Nogle træer er mere produktive end andre, her er det rød Aroma

Der er mange muligheder for anvendelse af  æbler. De fleste bliver lavet til 
most, lidt bliver til cider, nogle til mos, marmelade, æblekage eller som friske 
i salat og nogle bliver tørret til æbleringe.

Discovery i æbledeleren

Rosette er ret flot i salat
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Og så smager et hjemmeavlet, friskplukket æble noget bedre end de kedelige, smagsløse og langtidsholdbare uden-
landske æbler, man kan købe i butikkerne.

Bodil Neergaard (mit yndlingsæble) Belle de Boskoop (super madæble)
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Ejer af  ny virksomhed i Mausing, 
Pernille Burø, brænder for at give 
”Enkle Greb” inden for massage, be-
handling og personlig træning til pri-
vate og hos virksomheder.

Hvordan startede ideen med 
”Enkle Greb”?
På mit arbejde som underviser og in-
struktør i Arena Midt samt Sport og 
Fitness møder jeg ofte mennesker, 
som har svært ved at få enderne til 
at mødes i hverdagen. Det kan være 
mennesker med et stærkt ønske om 
at komme i gang med træning, men 
som ikke får handlet på det.

Jeg møder mennesker, som på grund 
af  en stresset tilværelse forsøger at 
kæmpe sig igennem hverdagen for at 
kunne lade batterierne op i weeken-
den - uden at de bliver helt ladet op 
- indtil de til sidst kollapser af  udmat-
telse.

Det er blevet tydeligt for mig, at der 
mangler et tilbud til disse mennesker, 
som ikke blot handler om at komme i 
gang med træning, men om at gå an-
derledes til værks for at skabe velvære 
og trivsel.

Derfor har jeg udviklet et koncept, 
der kombinerer dét at bevæge sig 
med massage og ny viden om en øget 
kropsbevidsthed. I praksis betyder 
det, at jeg hjælper mennesker med 
at blive bedre til at afkode de signa-
ler, man som menneske konstant får, 
men måske ignorerer eller ikke ved, 
hvad man skal stille op med: ”Hvad 
har min krop egentlig brug for? Hvad 
har mit sind brug for?”

I den komplekse verden vi lever i, 
handler det efter min mening ikke 
om at løbe stærkere og gøre mere 
hele tiden. Tværtimod handler det 
om, hvordan vi kan forenkle vores 
hverdag, så vi undgår at drive rovdrift 
på os selv. Ved hjælp af  enkle greb 

Enkle Greb i hverdagen

kan vi blive endnu mere bevidste om 
de krav, vi ubevidst stiller til os selv 
og derfra med krop og sind handle i 
overensstemmelse, så dét, vi ønsker 
os, rent faktisk kan blive til noget.

Når vi bliver bevidste om disse krav 
og samtidig får nye redskaber, kan vi 
handle og måske prioritere anderle-
des.

Dette er blot nogle af  de emner, vi 
kan arbejde med i ”Enkle Greb”.

Hvad er konceptet?
”Kroppen og sindet har brug for 
både aktivitet og hvile. I mine forløb 
kombinerer jeg derfor massage/psy-
komotorisk behandling og personlig 
træning tilpasset klienten. Antallet af  
træningsgange og behandlinger afta-
les og tilpasses altid den enkeltes be-
hov og tid.

Som psykomotorisk terapeut arbej-
der jeg altid både med krop og sind, 
da disse hænger uløseligt sammen.

Et eksempel kan være, at hvis du 
har tankemylder, vil du sandsynligvis 
også være spændt op i kroppen, hvil-
ket kan føre til hovedpine, træthed 

og smerter. En tilstand, som kan føre 
til flere bekymringer, og så har vi en 
ond cirkel. Der kan et forløb hos mig 
være dén kæp i hjulet, der skal til for 
at bryde mønsteret.

I den psykomotoriske behandling 
kan vi arbejde med bl.a. stress, søvn, 
spændinger og angst.

“Enkle Greb” tager udgangspunkt 
i funktionel træning ud fra naturlige 
bevægemønstre, og den personlige 
træning er mere end blot et vægttab 
eller at blive nr. 1 i et konkurrenceløb. 
Vi arbejder sammen om at bygge din 
råstyrke op, så du med oprejst pande 
kan komme igennem hverdagen.”

Hvor foregår det?
””Enkle Greb” har klinik i Mausing 
på Lundgårde 2 i rolige og grønne 
omgivelser. Træningen kan foregå 
inde og ude alt efter, hvad vi arbejder 
med. Naturen kan inddrages i både 
behandling og træning, og det er net-
op én af  fordelene ved, at klinikken 
ligger, hvor den gør.

Den personlige træning kan også 
foregå i Sport og Fitness i Arena 
Midt.

Når jeg samarbejder med virksomhe-
der, aftales det, om træning/behand-
ling foregår på arbejdspladsen eller i 
klinikken.”

Om Pernille Burø
Pernille har en bachelor i psykomo-
torik og afspændingspædagogik fra 
2011. Hun er certificeret psykomo-
torisk personlig træner, og så er hun 
derudover uddannet kosmetolog. 
Pernille har boet og arbejdet i Spa-
nien og København og flyttede i juni 
2021 til Mausing.

Pernille har undervist og behandlet 
mennesker igennem sit professio-
nelle liv. De seneste år har hendes fo-
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kus været på det gode og bæredygtige 
arbejdsliv. Derfor tilbyder hun også 
virksomhedsløsninger inden for ar-
bejdsmiljø og personalepleje.

Hvis du er blevet nysgerrig efter at 
vide mere om ”Enkle Greb” og Per-
nille, kan du finde mere på facebook-
siden “Enkle Greb v. Pernille Burø”

Andre udtaler om Pernille:

”Sundhed er grundlæggende at være i ba-
lance med sig selv! Pernille Burø er profes-
sionel og passioneret inden for træning og 
sundhed. Hun udfordrer smidigheden, ba-
lancen og styrken i både din krop og din 
mentale tilfredshed. Jeg er dybt taknemlig for 
vores samarbejde i Arena Midt og Sport & 
Fitness Kjellerup”. 

Sus Møller, 
Afdelingsleder af  Arena Motion.

“Pernille er en fantastisk dygtig underviser, 
som på en rolig, hensyntagende og nærvæ-
rende måde sørger for, at hele kroppen ar-
bejdes igennem under en lektion. Altid med 
variation i træningen. Efter hver træning 
går jeg hjem med en dejlig følelse af, at både 
krop og sind er tilfreds!” 

Helle, Kjellerup
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Sidste frist for indlevering af  stof  til næste nummer er den 15. december
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

DIVERSE

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED

Torsdag den 6. oktober kl. 19.30
Kredsmøde i Karup Kirke og sognegård, 
Kirkebakken 10 v/sognepræst Herluf  
Steen Christensen, Bjerringbro

Tirsdag den 1. november kl. 19.30
i Sognehuset
Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg, fortæller 
om forfulgte kristne

Tirsdag den 29. november kl. 19.30
i Vinderslev Kirke
Advents- og julekoncert med Silkeborg 
Koret og Sejs-Koret.

Mandag den 24. oktober kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Miss. Henrik 
Dideriksen, Skive med emnet: Hvordan 
leder Gud?

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30 
Møde II i Missionshuset v/Henrik Di-
deriksen med emnet: Guds kald til tro 
tjeneste.
Torsdag den 27. oktober kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Søhøjlandets 
præst Johnny Tidemand. 
Emne: Bibelsk arkæologi.

Fredag den 28. oktober kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Heri Elttør, 
Aulum.

Mandag den 31. oktober kl. 19.30
Promissio-møde hos Vita og Svend Erik 
Pedersen, Oustrupvej 22

Torsdag den 3. november kl. 19.30
En aften i Sognehuset. Emne: Ukraine

Tirsdag den 8. november kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/tidl. Sogne-
præst Frede Møller, Ans

Tirsdag den 15. november kl. 19.30
Promissio-møde i Missionshuset v/net-
værkskoordinator Tuja Stæhr Berg, Aar-
hus

Tirsdag den 22. november kl. 19.30
Samtalemøde i hjem i Mausingkredsen

Tirsdag den 29. november kl. 19.30
Julekoncert i Vinderslev Kirke

Tirsdag den 6. december kl. 19.30
Adventsfest i Missionshuset v/Soldater-
hjemsleder i Holstebro 
Troels Moesgaard

Tirsdag den 20. december kl. 19.30
Vi pynter juletræ og hygger i Missions-
huset!!

Torsdag den 29. december kl. 19.30
Julefest v/Finn Najbjerg

GRATHE SOGNEMENIGHED

Torsdag den 13. oktober kl. 19
i Beboerhuset i Gråmose
Menighedsmøde

Onsdag den 23. november kl. 19
Vi synger julen ind i Grathe Kirke

Lørdag den 29. oktober kl. 10-12
Morgenkaffe i kælderen hos Box to Box

Torsdag den 10. november kl. 17.30
Mortensaften i kælderen/Box to Box

Torsdag den 24. november kl. 19
i ”Det lille Teaterhus”. Haugevej 50
Julekoncert med Bo Young

Lørdag den 26. november kl. 10-12
Morgenkaffe i kælderen/Box to Box
Fra kl. 16.30 vises VM i fodbold

Lørdag den 3. december
Julemarked på Oasehøjskolen.

Lørdag den 17. december kl. 14-16
i klubhuset i Hauge
Gløgg og æbleskiver

HAUGE U & GF

Hver tirsdag kl. 19 i Vinderslev
Skoles gymnastiksal
Square Dance

Hver onsdag kl. 18 - 21 i Vinderslev
gymnastiksal
Badminton

Hver onsdag kl. 19 - 20.30 
i Thorninghallen
Volleyball mix-hold

VALGMENIGHEDEN

Søndag den 9. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde i Vind for Midt- og vestjy-
ske valgmenigheder.

Onsdag den 12. oktober kl. 10
Morgensang og fortælling i salen, Kirke-
bakken 13.

Onsdag den 26. oktober kl. 19
i Valgmenighedens sal. Foredrag ved 
Charlotte Rune Nissen: ”Sansning mel-
lem linjerne”.

Onsdag den 9. november kl. 10
Morgensang og fortælling i salen.

Torsdag den 17. november kl. 19
Sang og fortælleaften i salen v/Helge 
Teglgård, Rude Højskole: ”Grundtvig i 
lyset af  sangene”

Søndag den 4. december kl. 14
Adventsmøde i salen med efterfølgende 
julekoncert i Hørup Kirke med Vox-
Orange.

Onsdag den 14. december kl. 10
Morgensang og fortælling i salen.
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
Nyheder om fjernvarme 
til Vinderslev
Målet for antal positive tilkendegivel-
ser pr. 1. juli er nået.

Den 1. juli nåede vi i mål med 180+ 
positive tilkendegivelser. Lokalråd 
m.m. har udført et kæmpe stykke ar-
bejde med at få information rundt og 
tilbagemeldinger tilbage - tak for det!

Det medfører, at Kjellerup Fjernvar-
me nu er gået i gang med at udarbej-
de det egentlige projektforslag.

Projektforslaget bliver fremlagt for 
Kjellerup Fjernvarmes bestyrelse 
sidst i august 2022, og hvis det viser, 
at der er positiv selskabsøkonomi 
(projektet skal kunne tilbagebetales 
af  de nye forbrugere inden for 30 år) 
og positiv samfundsøkonomi (målt 
i forhold til individuelle varmepum-
per) kan projektforslaget godkendes 
af  bestyrelsen.

Herefter skal projektforslaget vurde-
res og godkendes af  Silkeborg Kom-
mune. Vi kender ikke den aktuelle 

behandlingstid ved kommunen, men 
håbet er, at projektet kan være god-
kendt inden udgangen af  2022.

Når projektet er godkendt, går vi i 
gang med at tegne bindende kontrak-
ter med jer nye forbrugere i Vinder-
slev. Projektgodkendelsen er gyldig i 
5 år, og når vi når det antal nye for-
brugere, der skal til ifølge projektfor-
slaget (kunne være 180 forbrugere 
eller deromkring) for at realisere pro-
jektet, sender vi opgaven i udbud, og 
så er vi i gang.

Foreløbig tidsplan:
1. Projektgodkendelse august – no-

vember/december 2022
2. Udbudsfase og projektering no-

vember/december 2022 – august 
2023

3. Udførelse af  projekt august 2023 
– marts 2024

4. Afslutning projekt marts 2024

Tidsplanen er meget usikker og kan 
gå i begge retninger (leverandørerne 
er ramt af  meget stor efterspørgsel 
på rør, og entreprenørerne mangler 

folk, der kan udføre selve grave- og 
rørarbejdet).

Kjellerup Fjernvarme Amba.

Ja eller nej tak til fjernvarme
Der er stadig en del, der ikke har til-
kendegivet på Kjellerup Fjernvarmes 
hjemmeside, om de ønsker fjernvar-
me eller ej. Kjellerup Fjernvarme har 
bedt os om igen at minde om, at de 
gerne vil have besked, så de ved lidt 
mere om, hvor mange der er. 

Derfor er det også vigtigt, at man 
siger nej tak, hvis man ikke ønsker 
fjernvarme.

De, der bor til leje, kan evt. spørge 
deres udlejere, om de har tænkt på at 
få fjernvarme til boligen (dette gælder 
ikke boligforeningslejemål.)

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Hanne Jensen



22

              BADMINTON I VINDERSLEV SKOLES                  
G           GYMNASTIKSAL  

Hauge U & GF har tider til badminton om onsdagen 
fra kl. 18.00 – 21.00 

Er du interesseret                                         

kontakt Jette Munk på 23936584 
                                            

 

 

 SQUARE DANCE I HAUGE  

VI DANSER HVER TIRSDAG  

KL. 19.00 I VINDERSLEV 

SKOLES GYMNASTIKSAL        

KOM BARE OG PRØV DET 

 

  VOLLEYBALL I THORNING HALLEN 

        MIX-HOLD 

          VI TRÆNER HVER ONSDAG 

                         FRA KL. 19 – 20.30 

                     ALLE ER VELKOMMEN  
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SQUARE DANCE I HAUGE  

VI DANSER HVER TIRSDAG  

KL. 19.00 I VINDERSLEV 

SKOLES GYMNASTIKSAL        

KOM BARE OG PRØV DET 

 

Bag facaden… Hvis man ikke ved det, 
kan man ikke se det…. Hver mandag 
kl. 19-20 indfinder 20-25 kvinder sig 
i skolens gymnastiksal til en omgang 
puls og styrke.

Træner Karin er et sandt bibliotek 
af  sjove og alsidige øvelser, som gør, 
at vi får trænet alle muskelgrupper 
og får pulsen op hver gang. Der er 
masser af  genkendelighed fra gang 
til gang, og samtidig er hver træning 
unik. Plus vi har det både sjovt og 
hyggeligt imens :-)

Alle kan være med - “unge som gam-
le” , “nybegyndere som øvede” og 
“uden form som i god form”. Hver 
øvelse kan nemlig tilpasses efter ens 
niveau.

Hvis du skulle få lyst til at prøve det 
af, så kom og vær med og se om det 
er noget for dig.

Kom i form og træn lokalt med Vin-
derslev I.F.

På vegne af  mandagsholdet
Anne Frisgaard

Kom i form på skolen - og få pulsen op hver mandag
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Gudstjenester i Vinderslev Kirke

Søndag den 2. oktober kl. 10.30 v. Finn Najbjerg 
(degnegudstjeneste)

Søndag den 9. oktober kl. 9.00

Søndag den 16. oktober kl. 10.30 
(børnekirke i sognehuset under prædikenen)

Søndag den 23. oktober kl. 9.00 v. Erik Bjørn

Søndag den 30. oktober kl. 9.00 (kirkekaffe og det år-
lige orienteringsmøde i sognehuset bagefter)

Søndag den 6. november kl. 14.00 
(kirkekaffe i sognehuset bagefter)

Søndag den 13. november kl. 9.00 v. Frede Møller

Søndag den 20. november kl. 10.30 
(børnekirke i sognehuset under prædikenen)

Søndag den 27. november kl. 9.00

Decembers gudstjenestetider var ikke 
helt fastlagte inden deadline. Det er 
dog sikkert, at der bliver Luciaguds-
tjeneste tirsdag den 13. december 
kl. 16.30.

Resten af  gudstjenestetiderne for 
december: Se vinderslevsogn.dk i 
slutningen af  oktober eller læs næste 
nummer af  kirkebladet, som kommer 
til december. 

Du kan altid følge med i kirkens liv 
på https://www.facebook.com/hin-
geogvinderslevkirker/

Børnekirke
Som det kan ses af  ovenstående, er 
der nogle søndage børnekirke i sog-
nehuset under en del af  gudstjene-
sten. 

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 bibel-
fortælling, sang og leg i sognehuset. 

Små børn skal ledsages af  en voksen.
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Sogneaftener i Sognehuset

Efteråret byder på to arrangementer, en sogneaf-
ten og en julekoncert. 
Til arrangementerne er alle velkomne.

Tirsdag den 1. november 2022 kl. 19.30

Sogneaften med tema om forfulgte kristne.

Kristne er den religiøse gruppe, der oplever mest 
forfølgelse rundt om i verden. Open Doors Dan-
mark hjælper kristne i over 60 lande, der oplever 
vold og diskrimination på grund af  deres tro. 
Mona Kjær Nielsen fra Snejbjerg vil fortælle om 
arbejdet med at styrke kirken i de mest fjendtlige 
områder, sådan at de kristne får styrke til at tilgive 
og mod til at række ud i deres lokalområde med 
Guds kærlighed.

Foredrag, kaffe og kage for 25 kr.

Tirsdag den 29. november 2022 kl. 19.30

Advents- og julekoncert med Silkeborg- & Sejs- 
Koret i Vinderslev Kirke.

Sejs-Koret og Silkeborg Koret samarbejder om 
julekoncerterne i 2022. Repertoiret vil først og 
fremmest bestå af  traditionelle julesatser, men 
også af  nogle mere ukendte satser, der passer til 
årstiden. Korene har tilsammen 48 medlemmer, 
som er fordelt på 4 stemmer. 
Koncert og kaffebord er gratis. 
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Prædikener skriver et sted: ”Der er en 
tid til at rydde og en tid til at plante.”
Jeg er ved at omplante. Omplante mit 
arbejdsliv, og jeg håber, at det vil gro 
og bære frugt her i Kjellerup og Om-
egn. 

Som jeg skrev i min ansøgning, så 
var det ikke første gang, at jeg lurede 
lidt mod det nordlige, for første gang 
lurede jeg på stillingsopslaget, anden 
gang kiggede jeg på det, tredje gang 
overvejede jeg det, og her fjerde gang 
føler jeg mig som lykkens pamfilius at 
have fået stillingen!

Jeg er så småt trukket i arbejdstøjet 
og ser frem til at møde mange nye 
ansigter her i omegnen ved gudstje-
nester, møder, samlinger, og hvad vi 
ellers finder på at lave her i Valgme-
nigheden. Alle er velkommen her i 
den gamle arrest.

I øvrigt noget min familie morer sig 
meget over, at jeg nu har til huse i en 
gammel arrest, for så ved de, hvor de 
har mig!  
Men lad dem grine alt det de vil, for 
her er dejligt at være. Tæt på grønne 
områder og alligevel i byen. Udsigt 
til kirken på den anden side af  vejen. 
Gode velmenende mennesker, som 
jeg kun har haft glæde og berigelse af  
at møde.

Så småt i gang med noget helt nyt Jeg bor sammen med Jakob i Silke-
borg. Egentlig var jeg fast besluttet på 
aldrig at blive gift med en anden teo-
log, og jeg holdt mig da også til dette 
princip i mange år. Men så mødte 
jeg Jakob! Og som jeg plejer at sige: 
”Han er alt bøvlet værd”. 
Jeg er mor til 4 børn i alderen 10-25, 
hvor 3 stadig bor hjemme. Marcus, 
som læser medicin i Aarhus. Karen, 
som elsker heste. Agnes, som går til 
akrobatik og står mere på hovedet 
end benene. Og vores mindste Ellen, 
som elsker at læse og spille Ipad. Des-
uden har vi 2 goldendoodles, som vi 
hele tiden forsøger at opdrage lidt på. 

Jeg håber, flere af  jer vil slå vejen 
forbi arresten her på Kirkebakken til 
nogle af  vores arrangementer eller 
gudstjeneste i kirkerne rundt om. 

På glædeligt gensyn 
Charlotte

Ny præst indsat i Kjellerup og Omegns Valgmenighed
Søndag den 11. september kl. 14 indsatte provst i Ikast-Brande Provsti, Poul Erik Knudsen, den nye valgmenig-
hedspræst i Kjellerup, Charlotte Nissen, som gennem en årrække har været sognepræst i Mariehøj Sogn i Silke-
borg. Indsættelsen foregik i Hørup Kirke med gudstjeneste og med deltagelse af  ca. 60 deltagere samt 9 præster.
Efter gudstjenesten var der sang, taler og kaffebord i Valgmenighedens sal på Kirkebakken.

Fra venstre Kirsten Høg, tidligere Odder Valgmenighed 
samt sognepræst i Nim gennem mange år. Margrethe Bar-
foed, fhv. valgmenighedspræst i Bering. Anders Engrob 
Jørgensen, sognepræst Levring-Hørup. Mikael Kongens-
holm, sognepræst Hinge-Vinderslev. Poul Erik Knudsen, 
provst for Ikast-Brande Provsti. Charlotte Rune Nissen, 
valgmenighedspræst Kjellerup og Omegns Valgmenighed. 
Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst i Bøvling 
Valgmenighed. Karen Marie Ravn, fhv. valgmenigheds-
præst Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Signe Høg, 
sognepræst i Mårslet og medlem af  Den danske Præste-
forenings hovedstyrelse.
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Menighedsmøde i 
Beboerhuset i Gråmose
Grathe Menighedsråd vil gerne invi-
tere til møde for menigheden
torsdag den 13. oktober kl. 19.00.
Formanden vil informere om, hvad 
vi i menighedsrådet arbejder med nu, 
og hvad der skal ske fremadrettet.
Desuden vil der være fællessang un-
der kyndig vejledning af  Jørgen Løv-
stad og Sidse Ahrenfeldt. Vi synger 
denne aften de gode gamle velkendte 
sange.
Der afsluttes med servering af  kaffe 
og lagkage.
Alle er meget velkomne!

Sæt X i kalenderen onsdag den 23. november 2022 
Vi synger julen ind i Grathe Kirke. Vi synger både de kendte og de knap så 
kendte julesange og salmer. Arrangementet starter kl. 19.00, og der sluttes af  
med kaffe og småkager i våbenhuset. Alle er meget velkomne!

Gudstjenesteplanlægning oktober 2022 – november 2022 
 Thorning Grathe Vium 
2. oktober   10.30 Høstgudstjeneste, prædi-

kant provst Poul Erik Knudsen + 
menighedsmøde. 

9. oktober 10.30   
13.oktober  19.00 Fællessang og me-

nighedsmøde i klubhuset i 
Gråmose. 

 

16. oktober 10.30   
23. oktober   10.30 Friluftsgudstjeneste 

ved Grathe kapel. Deref-
ter Pilgrimsvandring – 12 
km  

9.00 

25. oktober 10.00 Bakkegården   
25. oktober 17.00 Familiegudstje-

neste 
  

26. oktober    17.00 Sorggudstjeneste 
29. oktober   16.00 jagtgudstjeneste – se mere i 

kirkebladet. 
30. oktober 10.30 Mikael Holst 

Kongensholm 
  

6. november Alle 
Helgen 

10.30 Efterfølgende 
let frokost og fore-
drag i Sognehuset   

14.00 9.00 

9. november   17.00 Lanternegudstjeneste 
13. november 9.00   
20. november  10.30  
23. november   19.00 Syng i den Blå 17.00 Sorggudstjeneste 
27. november – 1. 
søndag i advent. 

10.30 14.00 19.00 Kirkekaffe 

29. november  10.00 Bakkegården   
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Oasehøjskolen

Kom til julemarked
på Oasehøjskolen!

Lad julestemningen brede sig i historiske ram-
mer til Oasehøjskolens årlige julemarked

den 3. december.

Du kan købe både julegodter og -gaver, 
lade børnene få en ridetur på en pony og 
være med til vores fantastiske juleshow!

Julemarkedets overskud går til Kjellerup kirkes 
julehjælp til trængte familier i nærområdet.

Vi glæder os til at se dig! 
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I år fik Brugerrådet for 
første gang siden Coro-
naens indtog lov til at in-
vitere folk fra lokalområ-
det med til at fejre Sankt 
Hans på Malmhøj, og 
desuden kom en stor flok 
børn og deres pædagoger 
fra Børnegården for at 
være med, da der skulle 
brændes bål.

Menuen stod på pølser, 
serveret fra pølsevog-
nen, som var parkeret lige 

uden for indgangen. Da alle var ble-
vet mætte, var det tid til en middags-
lur for dem, der trængte til det, inden 
vi gik i gang med næste afdeling. 

Foruden midsommervisen sang vi 
mange af  vores dejlige sommersange 
til Bent Kraghs akkompagnement. 
Derefter var der båltale, holdt af  Bir-
the Clausen, inden bålet blev tændt. 
Bagefter drak vi kaffe med kringle til, 
og til sidst blev der serveret islagkage. 
Vi havde nogle hyggelige timer sam-
men.

I sommerens løb var vi også på en 
enkelt gåtur rundt i byen. Bagefter 
gik vi tilbage til Malmhøj for at drikke 
kaffe og spise af  de islagkager, som 
var blevet til overs efter Sankt Hans.

Efter en pause i juli måned er vi igen i 
gang med at spille Banko hver anden 
mandag og oplæsning de andre man-
dage. Vi er to, der skiftes til at læse 
op, og det er meget forskelligt, hvad 
vi læser, gammelt og nyere, alvorligt 
og mere muntert. 

Birthe Clausen
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I Kjellerup er der søde børn. Der er 
bævere, ulve, junior og trop, og der er 
søde spejderledere.

Vi startede i Kjellerup, da Vinderslev 
lukkede ned sidste år. Vi er 3 børn fra 
Vinderslev, Caroline, Laura og mig 
Isabel. Der er flere børn i Kjellerup 
samt ledere. Der bliver lavet mange 
aktiviteter og løb og mange ture. Bla. 
ulvetur til Blokhuset i en weekend, 
hvor vi lavede sjove ting. Og vi var 
også til distriktsturnering, hvor vi fik 
en god 3. plads ud af  19. Vi har også 
været på MUS-lejr på Trevæld i Kr. 
Himmelfartsferien. Her tog vi tidligt 
hjem, da alt blæste væk, men vi over-
nattede i spejderhuset i stedet for. 
Det var en pirat god tur!

Hilsen 
Laura og Isabel

Spejder i kjellerup
Loppemarkedet
Spejderne i Kjellerup takker mange 
gange for opbakningen til spejdernes 
loppemarked, som de har overtaget 
efter Windir Spejderne. Det har været 
en skøn oplevelse med mange tanker 
om, hvad loppesager og loppesalg er.

Nu ved vi det, og vi er klar til endnu 
en gang til næste år!

Efterlysning
Spejderne i Kjellerup stå med en ud-
fordring i forhold til opbevaring af  
loppesager. 
Hvis der står en stald/lade eller lig-
nende tom (der er tør), som I kunne 
tænke jer at låne ud til spejderne til 
opbevaring af  loppesager, så giv en-
delig et kald til Mette på tlf. 22427578 
eller til Katrine 28291207. 

Mette Lundgaard

Åben kælder
Pederstrupvej 83

Så er der startet op i kælderen igen, hvor der hygges med snak, strik, 
spil og kaffe/te.
Der er hen over efteråret nogle faste arrangementer. Der vil løbende 
komme spontane temaer som f.eks fremstilling af  kryddersnaps/olie, marmelade, juleklip, 
flødeboller etc.

29/10 Morgenkaffe kl. 10-12, 20 kr.
10/11 Mortens aften kl. 17.30 ca. 150 kr. pr. person, børn u. 12 gratis. Tilmelding 1/11
26/11 Morgenkaffe kl. 10-12, 20 kr.
26/11 Der vises VM i fodbold fra kl. 16.30. Der kan købes øl/vand og pølser.

Alle tirsdage kl. 19-21
Alle onsdage kl. 10-12

Arrangementer vil blive opdateret på skiltet ved indkørslen 
ved Box to Box og på Facebook i de lokale grupper.

Vi håber at se mange i kælderen!
Alle er velkomne!
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Skt. Hans
Eftersom Lokalbladets julinummer 
kom på gaden før Skt. Hans i dalen, 
skal begivenheden da lige nævnes, 
selv om vi nærmer os jul!

Det var noget af  et tilløbsstykke! 
Måske fordi vi havde hyret Anders 
Hartvig til at holde båltalen, men må-
ske også på grund af  det flotte vejr. 
Det var Anders Hartvigs første bål-
tale, men det kunne man ikke mærke! 
Han kom rundt om mange emner 
og nævnte bl.a. sit engagement i de 
ukrainske flygtninge på Fuglemosen 
og ønskede Putin ad Hekkenfeldt til. 
Der var flere ukrainere til stede, og de 
så ud til at forstå og sætte pris på An-
ders Hartvigs omtale af  krigen.

Det var en meget varm aften, så vi fik 
næsten udsolgt af  øl og vand. Der var 
også godt gang i salg af  pølser, som 
Jens Ole svedte over ved gasgrillen. 
Kaffe og kage var ikke helt så popu-
lært i varmen.

Byvandring
Søndag den 18. september havde vi 
på opfordring fået Teddy Greibe til 
at gentage byvandringen i Pederstrup, 
som sidste gang var i 2016. Denne 
gang havde over 50 interesserede 
fundet vej til Pederstrup, og de fik en 
masse historie om de forskellige huse 
på Pederstrupvej og Tøndborgvej. 
Teddy selv er født og opvokset på 
Dalbakkevej 4, og hans kone, Bodil, 
er datter af  den gamle tømrer 
på Pederstrupvej 53, hvor der 
stadig bor en tømrer, nemlig 
Rehné Damm.

Det var lidt svært at følge med i 
Teddy Greibes fortællinger, når 
der var så mange tilhørere, der 
også gerne ville snakke, men 
vi blev i hvert fald klar over, at 
der havde været mange erhverv 
i byen: Cykelhandel, brødud-
salg, brugsforening, købmand, 
slagter, bager, smedie, cement-
støberi, manufakturhandel, 
mælkemand, ligkistesnedker, 
sparekasse, systue, lejetøjsfa-
brik, og så har jeg sikkert ikke 
fået dem alle med.

Kl. 13 så vejret så venligt ud, at 
bestyrelsen besluttede sig for at 
gøre klar til at servere kaffen på 
gårdspladsen på Pederstrupvej 
66 og satte borde og stole frem. 

Desværre holdt vejret ikke hele vejen, 
for lige før Teddy sluttede turen af  
ved Rosenvænget, kom der en byge, 
og selv om den ikke varede ret længe, 
var borde og stole blevet for våde at 
bruge.

Så er det jo heldigt, at vi har Box to 
Box i Pederstrup. Karsten Horup og 
hans medarbejdere, Annie Hansen 
og hendes far, Hans Jørgen Hansen 
er nemlig både gæstfri og hjælpsom-
me, så alle, der havde tid og lyst, blev 
bænket  i kælderkantinen, mens be-
styrelsen fandt kaffe, kage, øl og vand 
frem. Èn af  deltagerne, som sad i kø-
restol, kunne desværre ikke komme 
med ned i kælderen, men fik serveret 
kaffe og kage udenfor.

Under kaffen efterlyste Karsten Ho-
rup gamle billeder fra Pederstrup til 
ophængning i kælderen, hvor der er 
ugentlige klubsammenkomster for 
alle interesserede (se side 30).

Anna Arhøj
Borgerforeningen
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Børnehjørnet og Eat & meet
Før sommerferien havde Børnehjør-
net besøg af  Anna Grethe Rasmus-
sen fra Silkeborg, som gennem flere 
år har boet og arbejdet i Etiopien. 
Hun gav os et indblik i hverdagsliv 
og kirkeliv i Etiopien. Vi fik lov til 
at prøve nogle af  landets forskellige 
klædedragter, og vi fik et lille spæn-
dende festmåltid med stærk etiopisk 
te, (Cola) popcorn og melon. Det var 
en dejlig eftermiddag.

Det første, der stod på vores program 
efter sommerferien, var Familieguds-
tjeneste i Byparken, og så følger der 
nogle klubgange, hvor vi blandt an-
det skal lære nogle bibelske personer 
at kende. Vi skal møde Paulus, Ruth,  
Jonas, Abraham m.fl. Der er en del 
leg på vores program, for leg kan no-
get med fællesskab, men vi får også 
gang i både bagning og kreative ak-
tiviteter.

Vi var efter ferien på besøg på Kro-
kusvej 15, hvor vi fik is og hyggede 
os med bl.a. vandpistol-leg og citron/
æble-løb m.m. Der var kaffe på kan-
den til de voksne.

Klubben skal ud med lodsedler i Vin-
derslev her i efteråret, og der er al-
lerede blevet solgt en hel del. Vi siger 

tak til alle jer, der på den måde er med 
til at støtte kirkens klubarbejde.

Der er også andre måder at støtte os 
på. Skulle der være nogle, der har lidt 
ekstra tid til at give en hånd med i 
Børnehjørnet eller bage boller m.m., 
så tager vi gerne imod, blot vi ved det 
på forhånd, så vi kan planlægge efter 
det. Hjælpende hænder er Guld værd 
i det frivillige foreningsliv. Vi siger 
også tak for jeres støtte og opbakning 
ved at sende jeres børn i klubben for 
uden børn og opbakning, så var der 
ikke Børnehjørne eller Eat & meet i 
Vinderslev.

Som I kan se på billederne, er vi en 
del både små og store børn i klubben, 
og vi vil gerne, at der er plads og tid 
til dem alle, så efter sommerferien be-

sluttede vi at dele Børnegruppen op 
efter alderstrin, så Børnehjørnet er 
for de mindste børn op til og med 2. 
klasse.

En onsdag om måneden er der så 
en klubaften for de store børn fra 3. 
klasse og opefter.

Vi har haft den første aften for de 
ældste, hvor der mødte en lille frisk 
flok op til bål, pandekage-bagning og 
Bibelfortælling. Som dessert blev der 
ristet skumfiduser på forskellige må-
der. Vejret var med os, og det blev en 
rigtig hyggelig aften.

Nu ser begge klubber frem til samvær 
i klubberne samt Høstgudstjenesten 
og Lucia- og familiegudstjenesten.

Børnehjørne og 
Eat & meet-hilsen

Anne Marie Vejen Najbjerg

Yderlige info og kontaktoplysnin-
ger om Børnehjørnet og klub Eat & 
meet kan findes på Kirkens hjemme-
side http://www.vinderslevsogn.dk/
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Siden marts måned har vi via private 
donationer samlet ind til vores store 
ønske om en el-ladcykel, og endelig 
har vi fået samlet nok penge ind til en 
med plads til 4 børn. Vi vil i den an-
ledning gerne sige tusind tak til alle, 
som har sendt os penge på vores mo-
bilepay nr. Vi modtager stadig gerne 
flere donationer, så vi kan få råd til en 
mere. Ud over det skal der også lyde 
en kæmpestor tak til:

Box to Box som har sponseret et 
guldsponsorat på 5000 kr.  
ST-Bolig som har sponseret et sølv-
sponsorat på 3000 kr.  
Kaj Klov som har sponseret et sølv-
sponsorat på 3000 kr.  
KVM som har sponseret et bronze-
sponsorat på 1000 kr.  

Også en personlig tak til Annie Han-
sen (Peter Emils mor) som er en stor 
hjælp i forhold til alt det praktiske 
med penge, reklame, etc. Vi i børne-
haven havde aldrig kunnet klare det 
arbejde, der ligger bag uden Annies 
hjælp.

Vi har allerede været ude at cykle fle-
re gange på cyklen. Blandt andet er 
turen gået til Hinge Sø, Biblioteket i 
Kjellerup og flere legepladser i Kjel-
lerup. Det er SÅ fedt – og alle børn, 
som har været med på tur, nyder det, 
både at være ude og suse på cyklen, 
men også at komme steder hen, vi 
ikke har besøgt før. Derfor vil vi, som 
skrevet tidligere, rigtig gerne ønske os 
endnu en. Hvis man har lyst til at give 
et beløb, kan man sende penge på 
MobilePay Box 7164DE. Ved større 
sponsorater kontakt Emilie Vad We-
stergaard på enten mail emilievadw@
gmail.com eller tlf. nr. 29884889. 

Endnu en gang tusind tak til alle som 
har hjulpet os!  

På vegne af  børnehaven  
Emilie Vad Westergaard  
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Fredag den 9. september kunne vi 
for første gang i meget lang tid invi-
tere børnenes bedsteforældre på be-
søg i vores børnehave. De, som har 
bedsteforældre, der bor meget langt 
væk eller på anden vis var forhindret, 
havde besøg af  forældre, naboer eller 
andre, de kunne vise deres børnehave 
frem til.

Det blev en dag, som alle havde set 
frem til, og fredag formiddag kunne 
vi mærke forventningens glæde hos 
børn og voksne.

Inden selve dagen havde børnene 
øvet sig på forskellige sange, og de 
ældre børn spillede på instrumenter 
til sangene.

Bagefter var der kaffe og kage, imens 
der blev leget både inde og ude. Det er 
så skønt at se ”morfar” kravle rundt 
på gulvet, mens der leges med biler. 
Eller ”farmor” der klipper og klistrer 
en fugl sammen, som kan tages med 
hjem som et fælles minde for dagen.

Dagen afsluttedes med, at alle spi-
ste de madpakker, som vores gæster 
havde medbragt til deres børnebørn. 
Børnene syntes, det var fantastisk og 
en af  dagens højdepunkter.

Jeg glæder mig allerede til, at vi igen 
skal byde vores bedsteforældre ind i 
vores børnehave. Mon det bliver til 
”blomstens dag” til foråret, som ple-
jer at være en fast tradition? Ja, det 
håber vi på!

Tusind tak for den fine opbakning!
Lise Haun Hjøllund

Daglig leder
Vinderslev Børnegård 

Bedsteforældredag i Vinderslev Børnegård
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Ny pædagogisk konsulent
Vores pædagogisk konsulent, Bodil, 
valgte at gå på efterløn efter som-
merferien. Vi siger tak for mange års 
godt samarbejde og ønsker hende et 
godt efterlønsliv. Vi har derfor fået 
en ny pædagogisk konsulent, Lisa 
Marckstrøm Jensen. Vi glæder os til 
at lære hende at kende, og har man 
som forældre spørgsmål vedrørende 
dagplejen i vores område, er man vel-
kommen til at kontakte Lisa på tlf.nr. 
51 62 69 58.

Fra jord til bord
I år blev vores såning af  grøntsager 
desværre ikke den store succes. Radi-
serne kom op, men blev hurtigt rigtig 
store, og desværre var de blevet spist 
af  sneglene, så der var ikke mange at 
smage på. Vores gulerødder og ærter 
blev desværre ikke til noget i år. Vi 
håber, at næste års høst giver et bedre 
resultat.

Majsmarken
Lige før sommerferien indhegnede vi 
igen et stykke af  majsmarken bag ved 
Lottes grund. Vi er så taknemlige for, 
at Hans Henrik fra Pederstrup giver 
os lov til dette hvert år. Det giver bør-
nene en sanseoplevelse ud over det 
sædvanlige at se majsene vokse op og 
at kunne gå ind mellem dem og næ-
sten blive væk. Vi går en tur derind 
mindst en gang om ugen og kigger 
også på majsens vækst. Børnehaven 
kommer også på besøg med den 
mindste gruppe aldersmæssigt.

Vandpjaskeri
Sommeren har i år vist sig fra sin 
pæne side, og her efter sommerferien 
måtte vi en dag finde baljer og vand 
frem til det store vandpjaskeri i haven 
ved Susanne. Børnene havde en dej-
lig og sanselig formiddag, hvor vand 
blev flyttet mellem de forskellige bal-
jer, og tøjet blev mere og mere vådt 
og måtte hænges til tørre.

Besøg hos landmand Martin 
Brink, Vinderslev Østergaard
Tusind tak til Martin Brink fordi vi 
en formiddag fik lov til at komme 
forbi og se de store kornbunker, me-
jetærskeren og traktoren. Vi havde en 
rigtig dejlig formiddag. Børnene var 
ovenud begejstret og syntes, det var 
fantastisk at få lov til at lege lidt i kor-
net, sidde ved de store maskiner og 
røre ved dem. 

Vi 3 dagplejere fik en lille bøtte korn 
med os hjem, så vi kunne tale om den 
store oplevelse og stadig føle kornet. 
Det gav børnene en stor sanseople-
velse at gå barfodet rundt og til tider 
lægge sig i kornet og derved mærke 
fornemmelsen af  kornets bestand-
dele.

Susanne Vad Westergaard
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I skrivende stund siger kalenderen 1. 
september, og vi har derfor officielt 
taget hul på den første efterårsdag. 
Og sikken en herlig dag! Solen skin-
ner, og man fyldes af  liv, som var det 
den første sommerdag.

I denne udgave vil jeg, som jeg før 
har gjort, invitere jer med på en dag i 
min pasningsordning! Velkommen til 
en dag - Hos Lotte.

Som altid når klokken nærmer sig 
6.30, tjekker jeg, at døren er låst op. 
Nogle dage har jeg ikke lagt planer 
for dagen, men netop i dag har jeg 
bestemt, hvad vi skal. Eller det vil 
sige, hvad jeg håber, vi skal, for det 
kan jo ske, at der er et barn, der har 
brug for noget andet.

Børnene kommer sådan lidt på skift, 
og vi går sammen ud for at tage 
imod. Lige nu går alle afleveringer 
som smurt. I perioder kan der være et 
barn, der synes overgangen er svær, 
men alle 5 har fundet en fin rutine. 
Ens for dem alle er, at de kommer 
op til mig for at få en morgenkram-
mer. Så er vi ligesom kommet godt 
fra start.

I dag går turen til Hinge Sø. Her har 
vi været flere gange hen over som-
meren, og både børnene og jeg elsker 
det. Balsam for sjælen, vil jeg mene.

Da vi ikke havde bilen hjemme, og 
ladcyklen skal have nyt bagdæk, må 
turen blive på gå-ben. En tur på et 
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par kilometer, men med barnevogn, 
5 børn, 4 fiskenet, tæppe, pose med 
legesager, køletaske med madpakke 
og drikkedunke og tasken med skifte-
tøj og bleer, så føles et par kilometer 
som en lille smule mere – men så er 
det jo dejligt, at jeg bor i et område 
uden bakker (ironi kan forekomme).

Nå, men tilbage til historien…

Med de 4 første børn ankommet gik 
vi i køkkenet for at lave madpakke. 
Børnene er vilde med at være med 
i køkkenet. De finder hurtigt deres 
små skamler, så de kan komme op 
og kigge. Vi snakker om, hvad vi skal 
putte i madpakken, og hvad der skal 
på rugbrødene. Makrel, leverpostej 
og smøreost er nogen af  favoritterne 
p.t. (eller det vil nu sige for det me-
ste). Vi finder drikkedunkene i skuf-
fen og fylder dem. Hos mig har bør-
nene hver deres farve, så de selv kan 

kende deres egen kop og tallerken. 
Drikkedunkene har et klistermærke 
med deres farve, så de også ved, hvil-
ken en der er deres. Vi smører også 
lige nogle boller, for formiddagsma-
den må nydes i vognen på turen. Når 
vi skal på tur, handler det egentlig om 
at komme af  sted i god tid. Det ta-
ger bare lidt tid at skulle ud af  døren 
med 5 små poder, og hvis jeg ikke 
gør klar i god tid, bliver turen ud af  
huset alt for kort, inden vi igen skal 
være hjemme til middagssøvn. Sådan 

en formiddag flyver bare af  sted. Det 
er også derfor, at forældrene og jeg 
har en aftale om, at børnene kommer 
senest kl. 9 – selvfølgelig med mindre 
vi aftaler andet.

Da klokken er 8.40, begynder vi at 
tjekke bleer og få tøj på. Vi har en 
del at få pakket i vognen, og de store 
børn vil gerne være med. Tasken med 
skiftetøj og ekstra udstyr kommer i 
posen foran på vognen. Køletasken 
i kurven under vognen. Vi hænger 
posen med legesager fast forrest på 
vognen og fiskenet på siden. Formid-
dagsmaden havner i cykelkurven lige 
foran mig, så jeg let kan give dem 
mad på turen. De 3 første børn kom-
mer i vognen, og så ankommer sidste 
mand – lige til perfekt tid. Og så er 
det ellers af  sted.

Sophia, dagplejens mindste trunte, 
glipper lidt med øjnene. Hun bliver 
træt. Hun får dynen pakket om sig, 
så hun sidder godt og falder hurtigt 
i søvn. Turen derned går som smurt. 
Vi snakker om alt det, vi møder på 
vores vej. En flyvemaskine, vandet i 
bækken og fasankyllingerne, der er 
ved at lære at blafre med vingerne.

Da vi når til søen, får vi hurtigt fun-
det legesagerne frem, og legen er i 
gang. Børnenes summen, når de le-
ger, er noget af  det, jeg elsker ved 
mit job. Børn i trivsel har bare en helt 
speciel lyd.

Et par damer kommer på skift for 
at hoppe i søen, og Laurits, naboen, 
kommer forbi på cykel. Børnene er 
glade for Laurits. De husker, da vi 
forleden var forbi for at hente æbler, 
og de fik en is og var med på boldba-
nen og spille fodbold.

Vi går samlet ned til vandkanten med 
fiskestænger. Børnene plasker lystigt 
i vandet og er stolte af  at fange sand 
fra bunden. Da Sophia vågner, går vi 
tilbage til legesagerne og pakker fiske-
stængerne væk. Vi kan lige nå at lege 
lidt mere inden frokost. Frokosten 

nydes ved bord/bænke-sættet. De 
store børn på den ene side og Hugo 
og jeg ved den anden side, mens So-
phia får en plads oppe på bordet. 
Hun kan ikke holde balancen på en 
bænk endnu. Efter maden snupper vi 
et hurtig bleskift, for skulle der være 
nogen, der bliver trætte på hjemtu-
ren, er det dejligt at kunne komme 
direkte i vognen.

Turen hjem går lige så godt som frem. 
Jeg er vældig underholdt af, at der er 
amoriner i luften. Hugo ser forelsket 
på Sophia og deler både kys og kram 
ud. Ihhh, man smelter jo indeni.

Vi kommer hjem uden sovende børn. 
Måske fordi vi mødte en stor traktor 
med en vogn, hvor der var en bil på. 
Den snakkede de om længe.

I løbet af  10 min. var alle børn put-
tet, og der var helt ro fra alle fronter. 
Jeg overvejede lige kort, om jeg skulle 
pakke vognen ud med det samme el-
ler vente. Jeg valgte det sidste. Mid-
dagsstunden og den ro, der lige er, 
er dejligt, når alle antenner har været 
ude en hel formiddag. Når vi er på 
tur, er jeg særlig opmærksom på alle 
børn, og hovedet har brug for et øje-
bliks ro. Ikke fordi der har været larm, 
men fordi man er overopmærksom i 
denne periode. Derfor vandt froko-
sten, og vognen måtte vente. Men 
efter frokosten var hovedet ladet op 
igen, og vognen blev pakket ud, og 
der blev gjort klar til eftermiddagen.

Endnu en dejlig formiddag – i mor-
gen besøger vi plejehjemmet.

Tak, fordi du læste med og 
dejligt efterår!

De bedste hilsner 
Hos Lotte – v. Lotte Anckersen

www.hos-lotte.dk
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Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt

– en del af Kjellerup VVS siden 2017

– en del af Kjellerup VVS siden 2020

 

YOGA MED UDSIGT 
Instruktør: Stine Nordfalk 
 
Tøndborgvej 60, 8620 Kjellerup 
Mobil: 22379000 
 
Hjemmeside: 
Yogamedudsigt.dk 
 
Facebook: 
Yoga med udsigt 
 

Telefoni tilpasset dit behov

            www.fonet.dk

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

Mæglerne
Kjellerup

              
                     MALERMESTER

  

                   Vinderslevvej 69
                         8620 Kjellerup
                         Mobil  40428266
                         Se nr :  25158105

Vognmand
Henrik Andersen   

Vinderslev, 
  Tlf. 20 42 28 65

Vinderslev
Kirke

Leverandør af  edb løsninger,

Kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

Serviceværksted for edb og 
kopi- /kontormaskiner

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB

Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup

86 88 85 13

 hos Birthe 
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                                         VINKELVEJ 2- 8620 KJELLERUP TLF 86884444       

Tandlæge Charlotte Præstmark
Tandlæge Lars Laursen

Tlf.  86 88 23 66               Vestergade 17

www.kjelleruptand.dk 8620 Kjellerup

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. ALT I GAS · VVS · SERVICE

VARMEPUMPER

Jesper Dvinge Pedersen

20 91 34 92
info   algas.dk

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 30 49 13 97 
www.landhandlen.dk

Vinkelvej 2
8620 Kjellerup

Tlf.  86 88 44 44

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

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

KYLLINGS EL-SERVICE 
V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling

Gl. Dalsgårdsvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 61 71   -  Mobil  40 10 61 71 - Fax 86 88 61 70   - 

24-timers døgnvagt

Mausing Forsamlingshus
 

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

Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

 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 

 Tlf.   81192098 

 tilbud   i   hele   maj   måned 
 Fysiologisk   massage   kombineret   med   akupressur   375,-   pr.   time 
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Frank Lerche
Ejendomsmægler / Valuar MDE, Indehaver

Lad Frank Lerche
sælge din bolig...
* 25 års erfaring i Silkeborg, Kjellerup og omegn
* 21 år med egen butik i Silkeborg og 9 år i Kjellerup
* Alle er uddannet ejendomsmæglere

Går du i salgstanker? Så ring til os. Efterspørgslen er rigtig
stor. Måske har vi allerede køberen i vort køberkartotek.

Ring på 8688 3999 hvis du vil have din bolig solgt.

SOLGT

Frank Lerche
Ejendomsmægler / Valuar MDE, Indehaver

Lad Frank Lerche
sælge din bolig...
* 25 års erfaring i Silkeborg, Kjellerup og omegn
* 21 år med egen butik i Silkeborg og 9 år i Kjellerup
* Alle er uddannet ejendomsmæglere

Går du i salgstanker? Så ring til os. Efterspørgslen er rigtig
stor. Måske har vi allerede køberen i vort køberkartotek.

Ring på 8688 3999 hvis du vil have din bolig solgt.

SOLGT

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk

Kaj Klovbeskærer ApS
CVR nr. 39774143.

Tlf.  nr.  40289204

Klovbeskæring

PEDERSTRUP
VOGNMANDS-
FORRETNING
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 

 Andersen

Ejendomme

ST Bolig ApS
V/Søren Tøndborg

Tøndborgvej 45 
8620  Kjellerup 

Tlf: 21413671/51268107
www.stbolig.dk

Lundgaards
Maskinstation
Alt markarbejde udføres

Tlf.  86 88 81 59   

damstedsaloevera.dk
v/ Tina og Søren Damsted - tlf. 51 91 20 48
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

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

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

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

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

Valgmenigheden
Præst: Charlotte R. Nissen, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Jytte Hårup Jensen Tlf. 20547503 

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Lotte Kragh, Højvangen 9  Tlf. 51723698

Vinderslev Børnegård
Leder: Lise Haun Hjøllund   Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd. Helle Sehested Tlf. 61301333
Aktiekøb Lotte Anckersen Tlf. 31790052
Udlejning/Lotte Anckersen:  Tlf. 30965976

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

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

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

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Ole Nørskov, Revl Mosevej 6 Tlf. 40789703

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

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Gregers Thomsen, Tørrepladsen 37      Tlf. 86880457

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

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

Dagplejere, kommunale
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 30298534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 61858148
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 30258489

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Simon Nørskov, Illervej 9 Tlf. 28738368

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

Malmhøj Tlf. 89704080

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

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

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

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

Private pasningsordninger
Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis, Vinderslevvej 45 Tlf. 27122307
Hos Lotte
v/Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53 Tlf. 31790052

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

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




