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Kanoudlejer Jeppe Bo Nielsen Bjerringbro er særdeles tilfreds med, at kanofarerne nu får adgang til en professionel turistmæssig markedsføring, 
så de ikke lades i tvivl om, at de er kommet til Bjerringbro. Inden for to uger sætter Viborg Kommune et officielt skilt op - siden håber Jeppe Bo 
Nielsen på, at der også kan skiltes ved eller i åen et par hundrede meter før ankomst til ophalerstedet. Et banner eller et skilt på selve Guden-
åbroen er der også behov for, mener Jeppe Bo Nielsen.

Så er startskuddet affyret til Bjerring-
bro Handels kampagne for at få fl ere 
kunder til at interesserer sig for byens 
butikker, restauranter med videre. I 
denne uge distribueres kampagnens 
vigtigste værktøj - en nytrykt byguide 
for Bjerringbro. Byguiden skal være at 
fi nde alle relevante steder i Bjerring-
bro - og herudover på de ”hotspots” i 
Bjerringbros opland, hvor der notorisk 

Fortsættes side 2...

Kunder guides til Bjerringbro
Flere kunder i 
butikkerne – det er 
målsætningen for 
en info-kampagne, 
som Bjerringbro 
Handel og Viborg-
egnens Turistkontor 
har samarbejdet 
om. Turister, pend-
lere og tilfl yttere er 
målgrupper

Glade motionister
til landsstævne

Torvegade 5
8850 Bjerringbro

SuperBest Delikatessen

Royal øl
flaske

24 stk. 5995

Flere 
hundrede 

varer til fast 
lav Best 

Discount-pris!

Torvegade 5
8850 Bjerringbro
Torvegade 5
8850 Bjerringbro
Torvegade 5

24 stk. 59+ pant

lidt ud over det sædvanlige

14995
Støtter lokalsporten

Mandag til fredag kl. 10.00 - 17.00. 
Lørdag Kl. 10.00 - 13.00.

5 PLETSKUD FRA SUPERBRUGSEN

Mandag til fredag kl. 9.00 - 19.00. 
Lørdag kl. 8.00 - 17.00.  Søndag kl. 10.00 - 16.00.

BJERRINGBRO

13995

SPAR 51,80
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4 pakker

Hardy Crest
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75 cl

6 flasker
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Flere varianter
6 flasker

Mar. svinekam
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med grøntsagsfyld
800 g
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med grøntsagsfyld
800 g

Pr. stk.

SPAR 190,70

13900

FRIT VALG

SÅ LÆNGE

LAGER HAVES
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kommer mange folk forbi, 
eksempelvis på El-museet i 
Tange, på kroerne i Ans, Rød-
kærsbro og Kongensbro, på 
Bamsebo Campingplads osv. 

I selve Bjerringbro skal by-
guiden være at finde hos samt-
lige annoncerende butikker, 
i pengeinstitutter, hos ejen-
domsmæglerne, hos Grundfos, 
på Madsens Hotel, Biblioteket/
Borgerservice, benzinstationer-
ne osv.

Byguiden består først og 
fremmest af et bykort over 
Bjerringbros centrale områder, 
hvor butikkerne og institutio-
nerne findes. På kortet er an-
bragt fortløbende numre, der 
refererer til de annoncer, som 
medlemmer af Bjerringbro 
Handel og andre har indryk-
ket for at gøre det økonomisk 
muligt at få Byguiden udgivet. 
På den måde er det hensigten 
at gøre befolkningen i Bjerring-
bros opland, byens gæster, tu-
rister, indpendlere og tilflyttere 
opmærksom på det handels-, 
kultur- og fritisliv, der findes i 
Bjerringbro. 

Hvor er vi? 
Om baggrunden for at søsætte 
informationskampagnen siger 
Bjerringbro Handels formand, 
Super Best-købmand Steffen 
Drejer, til avisen: 

»Udgangspunktet for be-
styrelsens overvejelser er be-
retninger om, at nogle af de 
kanoturister, der lægger ind til 
Bjerringbro, såmænd dårligt 
ved, hvor i verden, de befinder 
sig. For der er intet skilt sat op 
hverken langs åbredderne, ude 
i  vandet eller på Gudenåbroen 
med et ”Velkommen til Bjer-
ringbro”. Og på kanoophaler-
pladsen har det indtil nu ikke 
været muligt at finde så meget 
som blot et lille skilt eller en 
informationstavle, der fortæller 
kanoturisterne, at de altså er 
ankommet til Bjerringbro, og 
hvad det i øvrigt er for en stør-
relse«.

Steffen Drejer tilføjer, at det 
samtidig er en kendt sag, at 
Bjerringbro har et overskud af 
udpendlere i sommerferiepe-
rioden. Byen har simpelthen 
færre indbyggere i ferietiden 

- fortsat fra forsiden... end ellers. Derfor kan byens 
butikker og restauranter godt 
bruge et lille ekstra tilskud af 
sommerkunder. Endvidere skal 
Bjerringbro-guiden være et vig-
tigt lille visitkort til alle indpend-
lere og folk, der går med tanker 
om at flytte til byen. For via by-
guidens annoncer og kortma-
teriale får man et godt overblik 
over, hvad byens handelsliv har 
at byde på plus alt det, der hø-
rer kultur- og fritidslivet til.

Nu skiltes der
Bjerringbro Handel har samar-
bejdet tæt med Viborgegnens 
Turistkontor og Viborg Kommu-
ne om at få guiden udgivet og 
skiltningen ved Gudenåen på 
plads. Senere håber Bjerringbro 
Handel på, at der kan komme 
en lignende skiltning op ved El-
museet, som hvert år har ca. 
50.000 besøgende:

»Hvis skiltene og byguiden 
kan få blot en lille andel af dis-
se mennesker dirigeret videre 
til Bjerringbro, vil vi have nået 
vores mål med kampagnen«, 
siger Steffen Drejer.

Tilfreds kanoudlejer
Kanoudlejer Jeppe Bo Nielsen, 
Bjerringbro,  har i årevis kæm-
pet for at få sin by bedre profi-
leret i forhold til de kunder, han 
kommer i kontakt med i løbet 
af sæsonen. Nu sker det. Ved 
kanoophalerpladsens toiletbyg-
ning kommer et skilt, og her bli-
ver der også anbragt en boks, 
som løbende fyldes op med 
Bjerringbro Guiden til fri afbe-
nyttelse. Disse tiltag er Jeppe 
Bo Nielsen naturligvis tilfreds 
med. Han siger:

»Jeg havde gerne set, at skil-
tet var kommet op lidt før, men 
vi har jo før set her i Bjerringbro, 
hvor langsomt den kommunale 
mølle maler, så det er trukket 
ud. Men nu har man lovet os 
at der sker noget inden for de 
næste fjorten dage. Og ind-
til da kan vi glæde os over, at 
Bjerringbro-Guiden er udkom-
met. Den er blevet rigtig god, 
synes jeg. Det er lige sådan en 
tryksag, vi har brug for. Så gerne 
meget mere af den slags frem-
over.«

bn@bjerringbro-avis.dk

Bjerringbro-Guiden indeholder to oversigtskort over Bjerringbro by med num-
merhenvisninger til annoncer, som butikker, pengeinstitutter, restauranter og 
kommunen har indrykket.

KLATMALEREN
Alt malerarbejde 

udføres hurtigt og 
professsionelt både i private 

hjem, industri og nybyggeri

Vi står gerne på hovedet 
for at gøre dig tilfreds

TLF. 60 19 75 33
ULLA RASMUSSEN  BJERRINGBRO

Feriekalender
Flere og fl ere virksomheder og forretninger 
holder ferie. Her på siden kan du se hvem 
der i denne tid holder ferie og hvornår! 2009

Banegårdspladsen 3, 8850 Bjerringbro
Tlf.: 86 68 17 55 . Fax: 86 68 03 87
E-mail: annonce@bjerringbro-avis.dk

- send kuponen eller 
ring og aftal nærmere...

System i 
ferieannoncer
Virksomheder, der ønsker op-
tagelse i ferieoversigten, skal 
udfylde kuponen, der sendes 
til Bjerringbro Avis

Pris pr. gang 125,- kr. 
+ moms 
- for max. 2 linier med fi rmanavn, 
adresse og telefon

Navn/Firma:  

Adr.:  

Postnr. og by: Tlf.: 

Ferieuge eller dato:  

Ønskes medtaget i ugerne:  

UGE 29 13/7 - 19/7

Fri Cykler ( + lukket lørdag den 11/7 )
Nørregade 17, 8850 Bjerringbro, 87 50 00 22

Bjerringbro Bremse- og
Koblingsservice ApS
Thorsvej 5, 8850 Bjerringbro, 86 68 23 66

City Salonen
Storegade 9, 8850 Bjerringbro, 86 68 10 94

Thiele - Skovs Optik
Nørregade 12, 8850 Bjerringbro, 86 68 42 00

Hennings Smedie
Korreborgvej 7, 8850 Bjerringbro, 21 63 53 94

Tandlæge Henning Nyholm Jensen
Brandstrupvej 6, 8840 Rødkærsbro, 86 65 89 89

Bjerringbro Elværk
Markedsgade 10, 8850 Bjerringbro

Leikas Hudpleje
Nørregade 6, Torvet, 8850 Bjerringbro, 86 68 44 11

PC Auto
Heimdalsvej 4, 8850 Bjerringbro, 87 50 30 00

Jatob A/S (Orlas Produkthandel)
Bjerring Byvej 7, 8850 Bjerringbro, 86 68 16 89

Sport & Fritid
Vestergade 2, 8850 Bjerringbro, 86 68 31 09

Tandlægerne Torvegade
Torvegade 15 A, 1, 8850 Bjerringbro, 86 68 49 00

Anni-Thing
Bjerring Byvej 43, 8850 Bjerringbro

Herluf Hedegaard A/S
Nørrehedevej 7, Tange, 8850 Bjerringbro

UGE 30 20/7 - 26/7

Bjerringbro Bremse- og
Koblingsservice ApS
Thorsvej 5, 8850 Bjerringbro, 86 68 23 66

City Salonen
Storegade 9, 8850 Bjerringbro, 86 68 10 94

Thiele - Skovs Optik
Nørregade 12, 8850 Bjerringbro, 86 68 42 00

Bo-Gi
Banegaardspladsen 7, 8850 Bjerringbro, 86 68 02 06

Tandlæge Henning Nyholm Jensen
Brandstrupvej 6, 8840 Rødkærsbro, 86 65 89 89

JM Foto
Skolegade 3, 8850 Bjerringbro, 86 68 28 28

Bjerringbro Elværk
Markedsgade 10, 8850 Bjerringbro

Leikas Hudpleje
Nørregade 6, Torvet, 8850 Bjerringbro, 86 68 44 11

Jatob A/S (Orlas Produkthandel)
Bjerring Byvej 7, 8850 Bjerringbro, 86 68 16 89

Sport & Fritid
Vestergade 2, 8850 Bjerringbro, 86 68 31 09

Tandlægerne Torvegade
Torvegade 15 A, 1, 8850 Bjerringbro, 86 68 49 00

Anni-Thing
Bjerring Byvej 43, 8850 Bjerringbro

Herluf Hedegaard A/S
Nørrehedevej 7, Tange, 8850 Bjerringbro

TS Vinhandel
Vestergade 110, 8850 Bjerringbro

Bolighuset
Brogade 28, 8850 Bjerringbro

UGE 31 27/7 - 2/8

Tandlæge Henning Nyholm Jensen
Brandstrupvej 6, 8840 Rødkærsbro, 86 65 89 89

JM Foto
Skolegade 3, 8850 Bjerringbro, 86 68 28 28

Bjerringbro Elværk
Markedsgade 10, 8850 Bjerringbro

TS Vinhandel
Vestergade 110, 8850 Bjerringbro

Leikas Hudpleje
Nørregade 6, Torvet, 8850 Bjerringbro, 86 68 44 11

Jatob A/S (Orlas Produkthandel)
Bjerring Byvej 7, 8850 Bjerringbro, 86 68 16 89

Herluf Hedegaard A/S
Nørrehedevej 7, Tange, 8850 Bjerringbro
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UGENS BRANDVARME TILBUDUGENS BRANDVARME TILBUDUGENS BRANDVARME TILBUDUGENS BRANDVARME TILBUDUGENS BRANDVARME TILBUDUGENS BRANDVARME TILBUDUGENS BRANDVARME TILBUDUGENS BRANDVARME TILBUDUGENS BRANDVARME TILBUD
Alle fi skehjul og 
fi skestænger til spin, 
kyst, fl ue og pirk

1/2
PRIS
af normalprisen

Fra kun 75,- pr. del

1/2
PRIS  

AF NORMALPRISEN

- ALT HVAD DU BEHØVER

Brød der smager køber
du hos din hjemmebager

Småkager
 1 pk. 30,-
 2 pk. 50,-
Alle skærekager

 35,-35,-
Tina Øhrnstedt og Brian Sønderby - Skolegade 4 - Bjerringbro - Tlf. 86 68 13 59

Brød der smager – fra din bager

FRIT
VALG

FRIT
VALG

Børnesko og 
sandaler
KUN

100,-
STORT

UDVALG

Microbryg
fra bryggeriet Skands

 50 cl. 29,-

Vestergade 110, 8850 Bjerringbro. Tlf : 87 25 05 00

ÅBNINGSTIDER:
Fredag kl. 15.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

KUN 
UGE 29

Banegårdspladsen 3, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 17 55

Her er 
plads til din 

annonce!
Brandvarme 

tilbud 
bringes 

næste gang i 
uge 33.

CHOKTILBUD
Fryseboks
186 L

Energiklasse A+
Vejl. pris 3995,-

PARALLELVEJ 9 . 8620 KJELLERUP

TLF. 86 88 22 88

NU

1999,-
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Banegårdspladsen 3 . 8850 Bjerringbro
Telefon 86 68 17 55 · Telefax 86 68 03 87 

www.bjerringbro-avis.dk

e-mail adresser:
redaktion@bjerringbro-avis.dk
annonce@bjerringbro-avis.dk

Udgivet af Bjerringbro Avis s.m.b.a. 
Banegårdspladsen 3, 8850 Bjerringbro 

Tlf. 86 68 17 55

Ansvarshavende redaktør: Bjarne Nilsson

Meddeler i Ans: Knud Jacobsen
Mejsevej 4, 8643 Ans, tlf. 86 87 00 72

Udkommer hver tirsdag og omdeles 
hver tirsdag og onsdag til 21.350 husstande

Tryk: Bergske Avistryk

♦

Annonceindlevering:
Forretnings- / tekstsideannoncer 

 – senest tirsdag kl. 15.00 ugen før indrykning

Større rubrikannoncer (over 2 x 100 mm) 
– senest onsdag kl. 10.00

Mindre rubrikannoncer (under 2 x 100 mm) 
– senest fredag kl. 10.00

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00-16.00
Erhvervsmæssig affotografering eller anden form for

gengivelse af Bjerringbro Avis’ annoncer, tekst og
 billeder er ikke tilladt.

Bjerringbro Avis påtager sig intet erstatnings-ansvar
som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst.

REGISTREREDE REVISORER

REVISORSAMARBEJDET

Regnskab
Rådgivning
Revision

Registrerede
Revisorer

NøRRegade 5
8850 bjeRRiNgbRo
tlf. 86 68 40 44

Medlem af kreston
saMarbejde MelleM statsautoriserede revisorer

banegårdspladsen 5 . 8850 bjerringbro
tlf. 86‑68‑39‑00 . Fax 86‑68‑30‑01

Revisionsfirmaet

Statsautoriseret revisor

Klinik for
FYSIOTERAPI

v/ Bente Fønss
Nørregade 90, Bjerringbro.
Konsultation efter aftale.

86 68 01 70

Kiropraktisk  
klinik

Vestergade 22
Bjerringbro

Susanne Ring DC 
Konsultation eft. aftale
Tlf. 86 68 47 99

REVISIONSFIRMAET

STOREGADE 25 · 8850 BJERRINGBRO · TLF. 86 68 34 00

Registreret revisionsselskab

www.revisor-hvass.dk

Nørregade 14 · 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 04 76 · Fax 86 68 04 64

E-mail: revisor@loebner.dk

Statsautoriseret revisor

Medlem af      Kreston International

Leika’s Hudpleje

Leika’s Hudpleje
Torvet - Nørregade 6

8850  Bjerringbro

Tel.  8668  4411

www.leika-hudpleje.dk

O n l i n e  B o o k i n g

VIBORG LANDINSPEKTØRKONTOR

Krogsgaard, Rasmussen & Iversen
Fabrikvej 15, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 61 88  .  www.viborgland.dk

Kiropraktorklinikken
Mørksvej 5, Rødkærsbro

Konsultation
mandag, onsdag og fredag

fra kl. 14-17
samt efter aftale.

Palle Rosenvinge D.C.
Tlf. 86 65 88 33

Smukkere negle
Få nye flotte negle eller negle-

spidser i gelé eller glasfiber 
– eller få stemplet dine negle 
med motiv efter eget valg. 

Gå sommeren i møde med lange smukke og dekorative negle

Mandag. . . . . . . . 8.00 - 20.00
Tirsdag - fredag  . . 8.00 - 18.00
Lørdag . . . . . . . . . .  efter aftale
www.karinasnegleklinik.dk

Stærkærvej 41 · 8850 Bjerringbro · 86 68 44 61 · 20 62 44 01Stærkærvej 41 · 8850 Bjerringbro · 86 68 44 61 · 20 62 44 01
349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-349,-

● ZONETERAPI
● AKUPUNKTUR
● LASERBEHANDLING
● COACHING
● MASSAGE
Jan Willem Schottert · Nørregade 90A · Bjerringbro · 87 50 20 90 · mail@kosmoz.dk

ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK

Jensens Bogføring
Løbende bogføring af
mindre virksomheder

Tlf.: 22 87 55 73
www.jensensbogforing.dk

Aktiv dame udstiller 
på Skovvænget
Ena Mikkelsen fra Vellev  fylder sit liv 
med hobbys
Der sker altid noget på Skov-
vænget. Således var der forle-
den igen en fernisering i huset. 

Denne gang var det Ena Mik-
kelsen, fra Vellev, der udstiller 
sin hobby, der består af både 
malerier og glas pyntet med 
stof, der har været dyppet i lim.

Ena Mikkelsen maler både 
med olie og akryl, men største-
delen af de billeder, der hæn-
ger til udstilling på plejehjem-
mets gangareal er malet med 
akrylfarver. Derudover er der 
ikke nogen rød tråd i hendes 
malerier:

»Jeg prøver lidt forskelligt,« 
siger Ena Mikkelsen og smiler. 

På bordet kan beboerne på 
Skovvænget, samt de mange 
besøgende, beundre Ena Mik-
kelsen kreativitet. Her står små 
glasvaser, lysholdere og urte-
potter alle sammen dekoreret 
af Ena Mikkelsen.

Det ligner bronze eller sølv, 
men det er stof, broderi og des 
lige, der er dyppet i denne spe-
cielle lim, som kaldes Paverpol.

»Skulpturlimen paverpol er 
ganske enkelt den bedste teks-

til- og dekorationslim, der fi n-
des,« fortæller Ena Mikkelsen. 

Efter tørring bliver paverpol 
stenhårdt. Man dypper natur-
materialer som f.eks. bom-
uldstekstiler i paverpol, vrider 
materialet så godt, at det ikke 
drypper. Herefter vikles det om-
kring en fi gur eller en glasvase, 
som Ena Mikkelsen har gjort, 
og skal så tørre.

Ena Mikkelsen er nu gået på 
pension, og hun glæder sig til 
at vie hele sit liv til sine kreative 
hobbyer. Hun har i mange år 
også fremstillet porcelænsduk-
ker - helt fra bunden af, og hun 
har nu over 100 fl otte dukker 
liggende: 

»De er mine børn, og jeg har 
haft svært ved at give slip på 
dem,« fortæller Ena Mikkelsen, 
der nu regner med at udstille 
de mange dukker på loftet i sin 
egen bolig sammen med alle 
hendes billeder med henblik 
på salg.

ckh@bjerringbro-avis.dk

Ena Mikkelsen med et af hendes billeder i baggrunden samt en af hendes 
smukke vaser i hånden.

Væk med ventetid 
på køreprøver
Tak til kørelærer Palle Gehlert, 
Viborg, der i pressen har peget 
på problemet med de alt for 
lange ventetider for køreprø-
ver. Det er ikke acceptabelt for 
elever og kørelærere, at de ofte 
må vente i ugevis på at tage 
den endelige køreprøve. Ikke 
alene er der tale om spild af 
tid. Ofte koster det også eks-
tra penge for elever, der bliver 
nødt til at tage ekstra lektioner 
før den længe ventede køre-
prøve. 

Jeg forstår godt, at tålmo-
digheden hos kørelærerne og 
deres elever er sluppet op. Det 
er fi nt, at Midt- og Vestjyllands 

Politi er opmærksom på pro-
blemet. Imidlertid tyder alt på, 
at der ikke er lys for enden af 
tunnellen før sidst på året. Po-
litiet har som bekendt rigeligt 
at bruge deres ressourcer til - 
også her i vores del af landet. 
Herunder til bekæmpelse af 
bandekriminalitet, vold, røve-
rier, narkohandel og indbruds-
tyverier. 

Derfor er tiden måske inde 
til at overveje at frigøre poli-
tiet helt fra opgaverne omkring 
køreprøver ved at indføre en 
model, der svarer til syn af bi-
ler. Hvad med at lade autorise-
rede og veluddannede private 
motorsagkyndige stå for køre-
prøverne, så der landet over 
kommer den fornødne kapaci-
tet afpasset efter behovet? En 
sådan ordning skal naturligvis 
kombineres med det fornødne 
tilsyn fra politiets side, så vi ikke 
går på kompromis med trafi k-
sikkerheden. 

Målet er at afskaffe vente-
tiden for køreprøver samtidig 
med at vi frigør politiets res-
sourcer til en uhyre vigtige be-
kæmpelse af kriminalitet.

Kristian Pihl Lorentzen
Folketingsmedlem og trafi k-

ordfører for Venstre

Fra læserne:
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Handicapvenlig modernisering 
Thiele/Skovs Optik har gjort det meget nemmere for  
bevægelseshæmmede at besøge butikken
Længe har folk i Bjerringbros 
bymidte kunnet iagttage, hvor-
dan håndværkerne har haft 
travlt med at renovere ejen-
dommen Nørregade 12, hvor 
Thiele/ Skovs Optik holder til. 
Forleden var håndværkerne 
færdige – og nu har optikerbu-
tikken fået et helt nyt indgangs-
parti, fortæller indehaver Inge 
Skov, der især er glad for den 
rampe, der leder kunderne op 
til indgangsdøren:

»Det har i flere år pint os lidt, 
at vore bevægelseshæmmede 
kunder har haft lidt svært ved 
at komme ind til os ad de trap-
petrin, der tidligere ledte op til 
døren. Så derfor fik vi lavet en 
rampe og et nyt indgangsparti, 
da min mand og jeg alligevel 
besluttede os for at få vores 
ejendom renoveret«.

Og kun et par timer efter at 
den nye rampe var blevet afle-
veret af håndværkerne, ankom 

de første kunder med gangbe-
svær, en kvinde udstyret med 
en rollator og en herre på el-
scooter. Og rampen virker helt 
efter sin hensigt. Derom her-
sker der ingen tvivl.

Renoveringen har som 
nævnt også omfattet selve ind-
gangspartiet, og det har givet 
lidt mere plads inde i butikken 
og muligheder for en bedre 
vinduesudstilling. 

Højeste retro-mode
I ejendommen findes der nu 
også to fuldt moderne lejlighe-
der over optikerbutikken. Den 
ene er allerede blevet lejet 
ud. Det skete næsten ubeset, 
mens renoveringsarbejdet end-
nu stod på:

»Vi blev kontaktet af en 
dame, der havde observeret, at 
håndværkerne var i gang med 
at indrette to lejligheder på 

førstesalen. Og vi blev hurtigt 
enige med hende om lejemå-
let, så nu håber vi, at det også  
vil gå nemt med at få den an-
den lejlighed lejet ud«, fortæller 
Inge Skov.

Tidligere var der én, stor 
lejlighed på førstesalen. Her 
boede malermester Vindums 
familie. Butikken husede den 
gang en farvehandel, og Inge 
Skov har såmænd stadig et 
større restlager af tapeter fra 
malermester Vindums tid. Hun 
har flere gange været på nippet 
til at smide det hele ud, men 
lod af en eller anden grund 
være. Og godt det samme. De 
tapeter, der er tale om, er ved 
at blive højeste retro-mode, 
og Inge Skov kan dække rigtig 
mange kvadratmeter vægge 
med sit restlager af originale 
tapeter.

bn@bjerringbro-avis.dk

Tre ting du kan gøre, 
hvis du har egen antenne

1. Behold dit nuværende tv, 
og køb en modtagerboks, 
som du slutter til tv’et.

2. Eller køb et nyt tv, som  
kan vise det nye tv-signal  
uden en boks.

3. Eller drop tv-antennen, 
og modtag dit tv-signal på 
en anden måde (for eksem-
pel via kabel, parabol eller 
bredbånd).

Hvis du ser tv via egen 
antenne, skal du gøre noget.
Så skal du sørge for, at dit tv-
apparat kan modtage det nye 
tv-signal senest 31. oktober 
2009. Ellers får du ”sort skærm”.

Har du parabol, bredbånd 
eller kabel, behøver du ikke 
at gøre noget.
Og hvis du ser tv via en fælles-
antenne, skal du kun gøre noget, 
hvis antenneforeningen beder 
dig om det.

  Spørg din tv-forhandler 
  Hent folder på biblioteket
  Borgeroplysning 70 33 99 00 
  www.DetNyeTv-signal.dk

Den off entlige kampagne om overgangen til
digitalt tv varetages af Det Nye Tv-signal

– et uafhængigt, off entligt fi nansieret sekretariat.

Det gamle tv-signal 
til antenner 
slukkes!

Her kan du få hjælp!

Risikerer du 

»sort skærm«?

Den nye rampe langs butikken gør det meget nemmere for rollatorbrugere og andre bevægelseshæmmede at komme 
hos Thiele/Skovs Optik i Bjerringbro.

Her er personalet bag Thiele/Skovs Optik i Bjerringbro: Inge Skov, indehaver, Jesper Krodal, optiker-praktikant, og Marie 
Nygaard, bogholder.
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AdvokAtfirmAet egsgAArd
mØderet for HØJesteret

Nørregade 8 · 8850 Bjerringbro

telefon 86 68 44 22
www.adv-egsgaard.dk

Gratis retshjælp torsd. kl. 16.00-17.00.
Kontortid: kl. 8.00-12.30 og 13.00-16.00. Fred. til kl. 14.00.

Torvegade 8
8850 Bjerringbro

Fax 87 51 10 11

87 51 10 00

Ib Frank (H)

Arne Nordlyng (H)
Aut. bobestyrer

Peter Sindberg (H)

Nina Hygum (H)

Søren Kristensen

KoNtortId  Mand.-onsd. 9-16 Torsd. 9-17 Fred. 9-14

INgeN grAtIS retSHjælP I julI måNed

»At holde op med at avertere for 
at spare penge, er det samme som 
at standse klokken for at spare tid«

Bjerringbro Avis den 15. december 1956

Banegårdspladsen 3 · 8850 Bjerringbro · Telefon 86 68 17 55 · annonce@bjerringbro-avis.dk · www.bjerringbro-avis.dk

ANS
Ø. Langgade 32 B,
8643 Ans By
Telefon: 86 87 02 44

BJERRINGBRO
Torvegade 4, st.th.
8850 Bjerringbro
Telefon 27 62 72 45

GJERN
Højholt 14, 
8883 Gjern
Telefon 26 72 51 11
advokaterne@sohojland.dk

AdvokATerne
s Ø H Ø j L A n d e T  A p s

AllAn Middelhede, AdvokAt
Per JAcobsen, cAnd. Jur

Nygifte

Viet på Holbæk Rådhus:
Eva Lund Pedersen og Martin Anker Nielsen.

25-års jubilæum 25-års jubilæum

Den 30. juli 2009 kan Jørn 
Bach fejre 25 års jubilæum på 
Implast.

De første seks år var Jørn 
Bach ansat som tømrer i træ-
værkstedet, hvor der produce-
res eksklusive bordplader med 
håndpåsatte trækanter.

I 1990 blev Jørn Bach ansat 
som værkfører, hvor han siden 
har ydet en stor og engageret 
indsats for både kolleger og 
fi rma.

Jørn Bach

Den 8. august 2009 kan Niels 
Jørn Kristoffersen fejre 25 års 
jubilæum på Implast.

De første 10 år var Niels 
Jørn Kristoffersen ansat på 
køkkenfabrikken Danica. Efter 
salget af Danica-bygningerne 
til HTH i 1994, fortsatte Niels 
Jørn Kristoffersen sit arbejde på 
samme adresse, men herefter 
med bordpladeproduktion un-
der navnet Implast

Niels Jørn Kristoffersen har 
gennem alle årene ydet en stor 
og engageret indsats for både 
kolleger og fi rma.

Niels Jørn Kristoffersen
Vi får nye, intelligente elmålere
Bjerringbro Elværk og EnergiMidt indgår kontrakt 
om nye elmålere, der gør det nemmere for den enkelte 
at kontrollere sit forbrug
Den 10. juli blev blækket tørt 
på en kontrakt mellem Bjer-
ringbro Elværk og EnergiMidt i 
Silkeborg om at indføre intelli-
gente elmålere.

Allerede på elværkets gene-
ralforsamling i foråret beslutte-
de man at anskaffe EnergiMidts 
nye intelligente elmåler, som 
EnergiMidt iøvrigt over en to og 
et halvt års periode installerer 
i hele selskabets forsyningsom-
råde, der rummer i alt 175.000 
kunder.

Kontrakten, der nu er ind-
gået, betyder, at de cirka 2.250 
forbrugere i den indre by i Bjer-
ringbro også kommer med 
på vognen. Der er tale om en  
fremtidssikret elmåler, der ud-
over at kunne fjernafl æses vil 
imødekomme de kommende 
myndighedskrav om øget 
energibevidsthed i husholdnin-
gerne:

»Bjerringbro Elværk får gen-
nem EnergiMidts løsning et 

dagligt driftsredskab, som giver 
bedre overblik over forbrugs-
udvikling, dimensionering samt 
driftsovervågning«, fortæller Kaj 
Ingvordsen, der er markeds-
konsulent hos EnergiMidt:

»Elforbrugerne i Bjerringbro 
slipper for afl æsningskort og får 
desuden mulighed for at se de-
res eget elforbrug med videre 
dagligt på deres personlige 
computere på en meget nem 
måde«

I disse tider, hvor der tales 
meget om CO2-udledning og 
klimaforandringer, vil den løs-
ning, som Bjerringbro Elværk 
har købt ved EnergiMidt, rum-
me mulighed for, at forbruger-
ne i hidtil uhørt grad kan følge 
med i deres standby-forbrug, 
og få beskeder på sms eller 
mail, hvis forbruget er ekstraor-
dinært højt.

Desuden vil man med Ener-
giMidts løsning på sigt kunne 
tilslutte både vand- og varme-

målerne til én og samme elmå-
ler i de enkelte hjem.

»Så der er ikke tvivl om, at 
det er visionært tænkt af besty-
relsen i Bjerringbro Elværk, at 
man nu har indgået en kontrakt 
med EnergiMidt om moderne 
fjernafl æsning – det falder helt 
i tråd med tidens ånd i et år, 
hvor der er klimakonference 
i København«, fastslår Kaj Ing-
vordsen.

Lokale installatører
Bestyrelsen i Bjerringbro Elværk 
har desuden i kontrakten sikret 
sig, at det bliver de to lokale 
elinstallatører, Bjerringbro El-
service og HP El-service, der 
opsætter målerne hos forbru-
gerne. De har lokalkendska-
bet, og det kommerdem nu til 
gode.

bn@bjerringbro-avis.dk

Kontrakten om opsætningen af de nye, intelligente elmålere blev 10. juli underskrevet af bestyrelsesformand hos Bjer-
ringbro Elværk, Norman G. Frederiksen og markedskonsulent hos EnergiMidt, Kaj Ingvordsen. (Privatfoto).

P.g.a. tekniske problemer
udgår »Hverdagsord« 
i denne uge

ANNONCEMAIL
ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK

Gudstjenester
Søndag d. 19. juli 2009
Bjerringbro 9.00
  M. L. Christensen
Sønderbro Kirkesal ingen
Hjermind ingen
Hjorthede 9.00
  B. Markussen
Lee ingen
Bjerring 10.15
Mammen ingen
Sahl ingen
Gullev 10.15
Vindum ingen
Brandstrup 10.30
  J.Ø. Nielsen
Højbjerg 9.15
  B.O Pedersen
Elsborg ingen
V. Velling ingen
Skjern ingen
Sdr. Vinge ingen
Øster Velling 10.30
Helstrup ingen
Grensten ingen
Grønbæk 9.30
Ans 8.30
Hvorslev 9.00
Gerning ingen
Vellev ingen
Ulstrup 10.15
Langå 9.00
  L. Hansen
Thorup ingen
Vejerslev ingen
Aidt ingen
Thorsø 10.30
  J. Lorenzen
Laurbjerg 9.30
  T. Næser
Værum ingen
Ørum ingen
Ørum S. ingen
Viskum ingen
Vejrum 9.00
  E. Ladefoged
Hinge 9.00
  D.S. Lind
Vinderslev 10.15
  D.S. Lind 
Lysgaard 11.00
  K.B.M.
Sjørslev ingen 
Almind ingen 
Hørup 8.30
Levring 9.30   

Lægevagten
Tlf. 70 11 31 31

El-vagten
El-vagten varetages
af din lokale elinstallatør

Dyrlægevagten
Bjerringbro, tlf. 86 68 10 11
Rødkærsbro, tlf. 86 65 86 11
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En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, 
Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at an-
noncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om 
ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang 
kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave 
kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, 
at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødsels-
dagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 
ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i 
dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, 
at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev 
avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens 
kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og 
i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er 
om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, 
helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og 
Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra be-
gyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det 
var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik 
i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra 
starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Ny-
hederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev 
bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os 
for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de 
gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget 
markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod 
som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette 
undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 
1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro 
Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, 
hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har 
vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra 
den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag 
den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og 
Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. 
Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der 
i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også 
dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opfø-
relsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, 
fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sam-
men nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 
års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under 
navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at 
få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet 
der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 
øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med 
snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket 
medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende 
ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjer-
ringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns 
Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke 
deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det 
var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en 
pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at 
gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er 
blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en 
udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-
avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjer-
ringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der 
ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen ud-
delt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, 
og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den 
første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige 
præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt 
frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjer-
ringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, 
idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var 
sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. 
Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af 
til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev 
der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne 
drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved 
hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og 
oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjer-
ringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et 
avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, 
noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 ek-
semplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere 
end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen 
indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktio-
nen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. 
Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 
skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. 
Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen 
kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang 
blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var 
Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræd-
dehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, 
og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig
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Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at an
noncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om 
ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang 
kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave 
kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, 
at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødsels
dagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 
ckh@bjerringbro-avis.dk • 
dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, 
at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev 
avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens 
kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og 
i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er 
om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, 
helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og 
Bjerringbros historie. 
gyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det 
var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik 
i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra 
starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Ny
hederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev 
bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os 
for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de 
gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 
markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod 
som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette 
undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 

og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig
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Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at an
noncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om 
ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang 
kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave 
kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, 
at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødsels
dagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 
ckh@bjerringbro-avis.dk • 
dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, 
at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev 
avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens 
kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og 
i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er 
om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, 
helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og 
Bjerringbros historie. 
gyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det 
var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik 
i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra 
starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Ny
hederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev 
bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os 
for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de 
gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 
markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod 
som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette 
undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 
1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro 
Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, 
hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har 
vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra 
den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 
den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og 
Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. 
Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der 
i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også 
dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opfø
relsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, 
fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sam

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, 
Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at an-
noncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om 
ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang 
kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave 
kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, 
at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødsels-
dagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i 
dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, 
at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev 
avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens 
kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og 
i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er 
om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, 
helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og 

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra be-
gyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det 
var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik 
i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra 
starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Ny-
hederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev 
bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os 
for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de 

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget 
markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod 
som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette 
undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 
1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro 
Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, 
hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har 
vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra 

Onsdag 
den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og 
Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. 
Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der 
i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også 
dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opfø-
relsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, 
fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sam-

Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 
Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under 

navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at 
få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet 
der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 
øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med 
snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket 
medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende 

En rund fødselsdag Bjer-Bjer-Bjer
Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns 

Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke 
deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det 
var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en 
pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at 
gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er 
blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en 
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Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjer

ringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der 
ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen ud
delt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, 
og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den 
første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige 
præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt 
frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjer

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, 
idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var 
sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. 
Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af 
til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev 
der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne 
drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved 
hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og 

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjer
ringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et 
avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, 
noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 ek
semplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere 
end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen 
indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktio
nen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. 

Onsdag den 7. juli 1909 
skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. 
Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen 
kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang 
blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var 
Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræd
dehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, 
og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig

Tirsdag den 14. juli 2009

Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, 
Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at an
noncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om 
ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang 
kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave 
kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, 
at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødsels
dagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i 
dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, 
at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev 
avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens 
kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og 
i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er 
om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, 
helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og 

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra be
gyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det 
var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik 
i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra 
starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Ny
hederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev 
bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os 
for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de 

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget 
markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod 
som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette 
undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 
1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro 
Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, 
hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har 
vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra 

Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag 
den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og 
Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. 
Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der 
i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også 
dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opfø
relsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, 
fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sam

Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 
Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under 

navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at 
få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet 
der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 
øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med 
snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket 
medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende 
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Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns 

Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke 
deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det 
var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en 
pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at 
gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er 
blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en 
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ringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der 
ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen ud
delt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, 
og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den 
første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige 
præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt 
frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjer

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, 
idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var 
sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. 
Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af 
til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev 
der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne 
drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved 
hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og 

Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjer
ringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et 
avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, 
noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 ek
semplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere 
end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen 
indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktio
nen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. 

Onsdag den 7. juli 1909 
skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. 
Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen 
kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang 
blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var 
Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræd
dehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, 
og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig

Bjerringbro Avis Tirsdag den 14. juli 2009

En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, 
Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at an
noncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om 
ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang 
kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave 
kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, 
at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødsels
dagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. 
ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i 
dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, 
at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev 
avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens 
kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og 
i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er 
om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, 
helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og 
Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra be
gyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det 
var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik 
i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra 
starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Ny
hederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev 
bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os 
for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de 
gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget 
markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod 
som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette 
undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 
1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro 
Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, 
hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har 
vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra 
den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. 
den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og 
Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. 
Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der 
i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også 
dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opfø
relsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, 
fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sam
men nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 
års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under 
navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at 
få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet 
der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 
øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med 
snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket 
medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende 
ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag 
ringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns 
Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke 
deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det 
var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en 
pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at 
gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er 
blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en 
udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-
avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjer
ringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der 
ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen ud
delt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, 
og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den 
første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige 
præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt 
frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjer
ringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, 
idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var 
sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. 
Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af 
til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev 
der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne 
drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved 
hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. Læs med i de gamle aviser og 
oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 skete der noget markant i Bjer
ringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. Avisen opstod som et 
avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen kunne dette undgås, 
noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang blev trykt i 1200 ek
semplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var Bjerringbro Avis mere 
end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræddehytten, hvor Madsen 
indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, og det har vi på redaktio
nen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig forsiden fra den 7. juli 1909. 
Læs med i de gamle aviser og oplev både Avisens og Bjerringbros historie. ckh@bjerringbro-avis.dk • En rund fødselsdag Bjerringbro Avis kan snart fejre 100 års jubilæum. Onsdag den 7. juli 1909 
skete der noget markant i Bjerringbro. En ny æra begyndte, idet det, som vi i dag kalder Bjerringbro Avis, Gudenådalens Omegns Avis, udkom for første gang under navnet Bjerringbro og Omegns Folkeblad. 
Avisen opstod som et avertissementblad, idet det var sådan før avisens tid, at folk, der ønskede at annoncere,  måtte indrykke deres annoncer i flere blade for at få det ordentlig udbredt. Med udgivelsen 
kunne dette undgås, noget der i øvrigt holder stik i dag. Også dengang blev avisen uddelt engang om ugen, hver onsdag og det var også dengang postvæsenet der omdelte aviserne, der i første omgang 
blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var 
Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræd
dehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, 
og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig

Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræd
dehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, 
og det har vi på redaktionen besluttet os for at fejre, ved hver uge i det næste år, helt frem til fødselsdagen, at bringe en udvalgt forside fra avisen, startende ved den første af dem alle sammen nemlig

blev trykt i 1200 eksemplarer. Avisen holdt fra starten af til i J. A. Christensens kontor, og dengang kunne man annoncere til en pris af 15 øre for forsiden og 10 øre for de øvrige sider. Også dengang var 
Bjerringbro Avis mere end bare annoncer. Nyhederne blev der også plads til, og i den første udgave kan man f.eks. læse, at gæstegiver Madsen har aftalt med snedkermester Linde om opførelsen af Bræd
dehytten, hvor Madsen indtil kroen blev bygget, kunne drive restaurant. Det er om lige præcis et år, at ugeavisen, der er blevet et meget populært og elsket medie i Bjerringbro og omegn, fylder 100 år, 
Ugens Jubilæumsside er fra den 17. juli 2002
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UGE 29 - 2009

 19.00   Jorden set fra oven
 20.00   DR2 Tema: Rejsen til 

Månen
 22.30   Deadline
 22.50   Team Easy On
 23.00   Købmanden i Venedig. 

Brit./amr. drama fra 2004
 01.00   Trailer Park Boys

 13.55   DR2 Klassisk: Mozart
 14.55   DR2 Tema: Roskilde 

Festival 2009
 17.25   Race The Sun. Drama
 19.00   Tinas køkken
 19.30   Hjernestorm
 20.00   Camilla Plum - Mad der 

holder
 20.30   Vin i top gear
 21.00   Krigere - Samuraien
 21.50   1800-tallet på vrangen
 22.30   Deadline
 22.50   Team Easy On
 23.05   Faith Without Fear
 00.00   Kommissær Jamine Lewis
 01.10   Viden om: Luftkamp
 01.40   Trailer Park Boys

 15.30    Eftermiddagsprogrammer
 17.00   Deadline
 17.10   Hun så et mord
 17.55  Urt
 18.15   The Daily Show
 18.40   NASAs historie
 19.30   Friland retro
 20.00   Berserk på Nordpolen
 20.30   Sagen genåbnet
 22.10   Langt ude i Danmark
 22.15   Team Easy On
 22.30  Deadline
 22.50  Den nat vi var på Månen
 23.45  Natfjernsyn

 15.30   Eftermiddagsprogrammer
 17.00   Deadline
 17.10   Hun så et mord
 17.55  Mønsterbryder
 18.15   The Daily Show
 18.40   NASAs historie
 19.30   Friland retro
 20.00   Viden Om
 20.30    Dokumania
 22.10  Langt ude i Danmark
 22.20   Team Easy On
 22.30   Deadline
 22.50   Illusionen om Gud
 23.40   Natfjernsyn

 15.35   Eftermiddagsprogrammer
 17.00   Deadline
 17.10   Hun så et mord
 17.55  Verdens kulturskatte
 18.10   The Daily Show
 18.30  Jonathans russiske rejse
 19.30   Friland retro
 20.00   Apollo 13. Amr. drama
 22.10  Langt ude i Danmark
 22.15  Team Easy On
 22.30   Deadline
 22.50  Camilla Plum
 23.20   Natfjernsyn

 15.30   Eftermiddagsprogrammer
 17.10   Hun så et mord
 17.55   Verdens kulturskatte
 18.10   The Daily Show
 18.30   Jonathans russiske rejse
 19.30   Friland retro
 20.00   Kvinder på vilde eventyr - 

Mentawai-folket (6:6)
 21.00   Kommissær Janine Lewis
 22.10  Langt ude i Danmark
 22.15  Team Easy On
 22.30   Deadline
 22.50   Natfjernsyn

 15.30   Eftermiddagsprogrammer
 17.00   Deadline
 17.10   Hun så et mord
 17.55  Verdens kulturskatte
 18.10   The Daily Show
 18.30   Jonathans russiske rejse
 19.30   Friland retro
 20.00   Atletik: Golden League, 

Paris, direkte
 22.05   Langt ude i Danmark
 22.15  Team Easy On
 22.30  Deadliine
 22.50  Easy Rider
 00.20   The Daily Show
 00.45    Trailer Park Boys
 01.10    The L Word
 

 14.45   Så er det sommer i 
Grønland

 15.15  Oraklerne
 15.45   Hjernestorm
 16.15  I Gandhis fodspor
 17.05   Fisk og Sushi - I Argentina
 17.35   På sporet af østen
 18.30   Camilla Plum - Mad der 

holder

SØNDAG 19. JULI

MANDAG 20. JULI

TIRSDAG 21. JULI

ONSDAG 15. JULI

TORSDAG 16. JULI

FREDAG 17. JULI

LØRDAG 18. JULI

UGE 29 - 2009

 06.00   The Doctors
 06.45   One Tree Hill
 07.35   Med på moden
 08.05   Formiddagsprogrammer
 10.25   Dr. Phil. 2 afsnit
 12.10   Top Model 10
 13.10   Outback Jack
 14.10   Skadestuen
 15.05  Hell’s Kitchen
 16.00   Fra Skrot til Slot
 17.00   Navy CIS
 18.00   Top Model 10
 19.00   Navy CIS
 20.00    Momma’s Boys
 21.00   Hell’s Kitchen
 22.00   Simone. Amr. sci-fi komedie 

fra 2002
 00.20   Two and a Half Men. 2 afsnit
 01.20   Back to You
 01.45   Natfjernsyn

 06.00   The Doctors
 06.45   One Tree Hill
 07.35   Med på moden
 08.05   Formiddagsprogrammer
 10.25   Dr. Phil. 2 afsnit
 12.10   Top Model 10
 13.10   Outback Jack
 14.10   Skadestuen
 15.10  Hell’s Kitchen
 16.00   Fra Skrot til Slot
 17.00   Navy CIS
 18.00   Top Model 10
 19.00   Navy CIS
 20.00   Projekt Catwalk
 21.00   Stylista
 22.00   Hævn på to hjul. Amr. actionfilm 

fra 2004
 23.50   Two and a Half Men. 2 afsnit
 00.50   Back to You
 01.15   Natfjernsyn

 06.00   The Doctors
 06.45   One Tree Hill
 07.35   Med på moden
 08.05   Formiddagsprogrammer
 10.25   Dr. Phil. 2 afsnit
 12.10   Top Model 10
 13.10   Outback Jack
 14.10   Skadestuen
 15.10  Hell’s Kitchen
 16.00   Fra Skrot til Slot
 17.00   Navy CIS
 18.00   Top Model 10
 19.00   Navy CIS
 20.00   Ramsay’s Kitchen Nightmares. 

Amr. realityserie
 21.00   Runaway Vacation. Komedie
 23.00   A Guy Thing. Amr. komedie fra 

2003 med Jason Lee
 01.00   Wonder Boys. Komediedrama 

fra 2000 med Michael Douglas
 02.45   Weapons of Mass Distraction.  

Amr. komedie fra 1997
 04.20   Natfjernsyn

 05.50  Prince Charming
 07.20   Blind Date. 3 afsnit
 08.45   Formiddagsprogrammer
 10.45   How I Met Your Mother
 11.10   According to Jim. 2 afsnit
 12.10   For Love or Money
 13.05   Paradise Hotel

 14.05   Step it up and Dance
 15.05   Hell’s Kitchen
 16.00   Summer Catch. Komedie
 18.00   Luksusfælden
 19.00   Projekt Catwalk
 20.00   Magi i luften
 21.00   S.W.A.T. Amr. action-thriller 

fra 2003
 23.20   Bag facaden
 01.50   Natfjernsyn

 06.10   The Jamie Kenndy Experiment
 06.35   Vore værste år. 2 afsnit
 07.25    Formiddagsprogrammer
 11.05   According to Jim. 2 afsnit
 12.15   One Tree Hill
 13.00   Magi i luften
 14.05   Ramsay’s Kitchen Nightmares
 15.00   Jagten på den ny Pussycat Doll
 16.00   En Mand til Mor
 17.00   Stylista
 18.00   Supersize VS Superskinny
 19.00   Ramsay’s Kitchen Nightmares
 20.00   Nynne
 21.00   Intolerable Cruelty. Amr. 

romantisk komedie
 23.00   Forget Paris. Amr. romantisk 

komedie fra 1995
 01.00  Michael Collins. Drama
 03.10  Intolerable Cruelty
 04.50  Vore værste år. 2 afsnit

 06.00   The Doctors
 06.45   One Tree Hill
 07.35   Med på moden
 08.05   Formiddagsprogrammer
 10.25   Dr. Phil. 2 afsnit
 12.10   Top Model 10
 13.15   Outback Jack
 14.10   Skadestuen
 15.10   Hell’s Kitchen
 16.00   Fra skrot til slot
 17.00   Navy CIS
 18.00   Top Model 10
 19.00   Navy CIS
 20.00   Supersize VS Superskinny
 21.00   Prison Break
 22.00   Fantastic Four. Amr. action 

adventure fra 2005
 00.05   Two and a Half Men. 2 afsnit
 01.00   Back to You
 01.25   Natfjernsyn

 06.00   The Doctors
 06.45   One Tree Hill
 07.35   Med på moden
 08.05   Formiddagsprogrammer
 10.25   Dr. Phil. 2 afsnit
 12.15   Top Model 10
 13.15   Outback Jack
 14.10   Skadestuen
 15.10  Hell’s Kitchen
 16.05   Fra Skrot til Slot
 17.00   Navy CIS
 18.00   Top Model 10
 19.00   Navy CIS
 20.00   Luksusfælden
 21.00   Bones
 22.00   Flight of the Phoenix. Amr. acti-

onfilm fra 2004
 00.10   Two and a Half Men. 2 afsnit
 01.05   Back to You
 01.35   My Boys
 01.55   Hell’s Kitchen
 02.40    Natfjernsyn

ONSDAG 15. JULI

TORSDAG 16. JULI

SØNDAG 19. JULI

MANDAG 20. JULI

TIRSDAG 21. JULI

FREDAG 17. JULI

LØRDAG 18. JULI

Tv 3

UGE 29 - 2009

TV-PROGRAMMER
ONSDAG 15. JULI LØRDAG 18. JULI

MANDAG 20. JULI

DR1 fredag kl. 22.00: “Desperate Measures”

 07.00   Morgenhår
 08.00   SommerSummarum
 09.35   Formiddagsprogrammer
 13.00  Eftermiddagsprogrammer
 15.30   SommerSummarum
 17.05   Trolddomsæsken
 17.30   Børne TV
 18.00   Supernabo
 18.30   TV Avisen med Sport
 18.55   Sommervejret
 19.00   Husker du - Highlights fra 80’erne
 20.00   Kender du typen
 20.30   Politiskolen
 21.00   TV Avisen med Sommervejret
 21.35   Aftentour 2009
 22.00   Havet er mit våben. Amr. action-

drama-miniserie fra 2006
 23.25   Onsdags Lotto
 23.30  Höök. Svensk krimiserie
 00.30  Seinfeld. Amr. komedieserie

 07.00   Morgenhår
 08.00   SommerSummarum
 09.35   Formiddagsprogrammer
 12.30  Eftermiddagsprogrammer
 15.30   SommerSummarum
 17.05   Trolddomsæsken
 17.30   Børne TV
 18.00   Supernabo
 18.30   TV Avisen med Sport
 19.00   Sommervejret
 19.05   En kongelig familie
 20.00   Den store dag
 21.00   TV Avisen med Sommervejret
 21.35   Aftentour 2009. 12. etape. Tomer-

re - Vittel
 22.00   Landsbyhospitalet. Eng. dramase-

rie fra 2009
 22.50   The Outsiders. Engelsk thriller 

fra 2006
 00.00   Så er der pakket
 00.25  Seinfeld

 07.00   Morgenhår
 08.00   SommerSummarum
 09.35   Formiddagsprogrammer
 12.35  Eftermiddagsprogrammer
 14.50   Nyheder på tegnsprog
 15.00   Flight 29 savnes!
 15.20   Bror Fjot
 15.30   SommerSummarum
 17.05   Børne TV
 18.00   Supernabo
 18.30   TV Avisen med Sport og Vejret
 19.00   Disney sjov
 20.00   aHA!
 21.00   TV Avisen
 21.30   Sommervejret
 21.40   Aftentour 2009. 13.etape. Vittel 

- Colmar
 22.00   Desperate Measures. Amr. thriller 

fra 1988 med bl.a. Andy Garcia og 
Michael Keaton

 23.35   Natfjernsyn

 06.00   Morgen TV - mest for børn
 08.00   Nyhedsblok
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhedsblok
 12.40   Eftermiddagsprogrammer
 14.15   Tour de France: Studiet
 14.30   Tour de France: 11. etape
 16.00   Nyhedsblok
 16.10   Tour de France: 11. etape
 17.30   Tour de France: Studiet
 18.00   Nyhedsblok
 18.25   Tour de France: Studiet
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Fodbold: Chapions League; FCK-

TBA. Direkte fra Parken
 22.15   Nyhedsblok
 22.50   SportsNyhederne
 23.10   Huse for millioner
 00.00  Med livet som indsats
 00.55   Natfjernsyn

 06.00   Morgen TV - mest for børn
 08.00   Nyhedsblok
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhedsblok
 12.40   Eftermiddagsprogrammer
 14.15   Tour de France: Studiet
 14.30   Tour de France: 12. etape
 16.00   Nyhedsblok
 16.10   Tour de France: 12. etape
 17.30   Tour de France: Studiet
 18.00   Nyhedsblok
 18.25   Tour de France: Studiet
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Gordon Ramsays køkkenmareridt
 20.50   Bubber & BS i trøjen
 21.30   Worst Week. Amr. komedieserie
 22.00   Nyhedsblok
 22.40   SportsNyhederne
 22.55   Michael Jackson - helt tæt på
 23.45   The Graham Norton Show
 00.40   Natfjernsyn

 06.00   Morgen TV - mest for børn
 08.00   Nyhederne, Sporten og vejret
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhedsblok
 12.40   Eftermiddagsprogrammer
 14.15   Tour de France: Studiet
 14.30   Tour de France: 13 etape
 16.00   Nyhedsblok
 16.10   Tour de France: 13. etape
 17.30   Tour de France: Studiet
 18.00   Nyhedsblok
 18.25   Tour de France: Studiet
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Den Store Klassefest
 21.20   WeekendVejret
 21.30   Alfie. Engelsk komedie fra 2004
 23.20    Detektiv Monk
 00.05   Lie to Me. Amr. krimiserie
 00.55   Abandon. Amr. thriller fra 2002 
 02.35   Torpedo. Norsk spændingsserie
 03.25   Natfjernsyn

 06.00   Morgen TV - Mest for børn
 08.00   Nyhedsblok
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhedsblok
 12.40   Eftermiddagsprogrammer
 16.15  Beverly Hills 90210
 17.00   Venner. 2 afsnit
 18.00   Nyhedsblok
 18.25   Tour de France: Studiet
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Kærlighed i snor. Can./Amr. 

romantisk komedie fra 2002
 21.35   Rablende reklamer
 22.00   Nyhedsblok
 22.35   Hutlihut
 23.05   Helvede tur/retur - Peru
 00.00  First 48
 00.50  Kongen af Queens
 01.15   Natfjernsyn

 06.00   Morgen TV - mest for børn
 08.00   Nyhedsblok
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhedsblok
 12.30  Tour de France: Studiet
 12.55   Tour de France: 16. etape
 14.00   Nyhedsblok
 14.15   Tour de France: 16. etape
 16.00  Nyhederne
 16.10  Tour de France: 16. etape
 17.30  Tour de France: Studiet
 18.00   Nyhedsblok
 18.25   Tour de France: Studiet
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Vores første barn
 20.35  Don´t Tell the Bride
 21.30  Slemme Slemme Piger
 22.00   Nyhedsblok
 22.55  Helt sygt!
 23.30   Natfjernsyn

 07.00   Morgenhår
 11.00   Kløvedal i Indonesien
 12.00   Boogie Mix
 12.40   Høvdingebold
 13.35   Flight 29 savnes!
 13.50   Det lille hus på prærien
 14.35   Napoleon
 16.10   aHA! - VM
 17.10   Før søndagen
 17.20   Held og Lotto
 17.30   Johanna i Troldeæsken
 17.55   Minisekterne
 18.00   Mr. Bean
 18.30   TV Avisen
 18.55   Tæt på tigeren
 19.50   Aftentour 2009
 20.15   Merlin. Engelsk eventyrserie for 

hele familien
 21.00   Kriminalkommisær Barneby. 

Engelsk krimiserie fra 2007
 22.35   Nadine. Amerikank romantisk 

krimikomedie fra 1987. Nadine 
og Vernon skal skilles, så i arrig-
skab lader Nadine sig overtale til 
at posere nøgen for en skummel 
fotograf. Nu har hun fortrudt, men 
da hun forsøger at få fat i negati-
verne, bliver hun vidne til et mord. 
I forvirringen stikker hun af med 
de forkerte billeder.. Morderens..

 23.55   Conviction. Amr. serie
 00.40  Seinfeld. Amr. komedieserie

 07.00   Morgenhår
 11.00   Så for sommer
 11.30   Vagn på floden
 12.10   Boxen
 12.25   Tjenesten classic
 12.40   I lære som stjerne
 13.10   Ungdomsredaktionen præsenterer: 

Roskilde Festival
 13.40   Flight 29 savnes!
 14.05   Det lille hus på prærien
 14.55   Den store dag
 15.55   Columbo: Frække fristelser
 17.30   Ebb og Flo
 17.35   Postmand Per
 17.50   Det gule hus
 18.00   Tæt på Dyrene
 18.30   TV Avisen med Sport
 19.00   Sherlock Holmes
 20.00   Klodens kræfter - Vulkaner
 21.00   TV-Avisen
 21.15   Aftentour 2009 og SAS liga
 22.00   Taggert: En nævefuld chips. 

Skotsk krimi fra 1998
 23.40   Reimers. DR’s talkshow med 

humor, nerve og kant. Gæster 
i denne uge er Jes Dorph, Lene 
Nystrøm og Brian Holm. De beret-
ter om sider af sig selv, som du 
sikket ikke kendte til

 00.20   Dødens detektiver. ”Døden i 
parken”

 00.40   Seinfeld. Amr. komedieserie

 07.00   Morgenhår
 08.00   SommerSummarum
 09.35   Formiddagsprogrammer
 13.30  Eftermiddagsprogrammer
 14.50  Nyheder på tegnsprog
 15.00  Flight 29 savnes!
 15.30  SommerSummarum
 17.05   Trolddomsæsken
 17.30   Børne TV
 18.00   Supernabo
 18.30   TV Avisen med Sport
 19.00   Sommervejret
 19.05   Kløvedal i Indonesien
 20.05   Ægyptens gåder
 21.00   TV Avisen med SportNyt og Som-

mervejret
 21.40   Horisont Special
 22.35   Bag tremmer
 23.30  Natfjernsyn

 07.00   Morgenhår
 08.00   SommerSummarum
 09.35   Formiddagsprogrammer
 13.10  Eftermiddagsprogrammer
 15.30   SommerSummarum
 17.05   Trolddomsæsken
 17.30   Børne TV
 18.00   Supernabo
 18.30   TV Avisen med Sport
 18.55   Sommervejret
 19.00   Karen Blixen - En fantastisk 

skæbne
 20.00  Så for sommer
 20.30   Ønskehaven
 21.00   TV Avisen med Sommervejret
 21.35   Aftentour 2009
 22.00   S.O.S Posidon kalder
 23.25   Kodenavn Hunter
 00.25  Dødens detektiver
 00.50  Seinfeld

 06.00   Morgen TV - mest for børn
 11.15   90210. Amr. ungdumsserie
 12.00   Nyhederne 12.00   Nyhederne
 12.10   Don’t Tell the Bride
 13.00  Tour de France: Studiet
 13.40   Tour de France: 14. etape
 17.30   Tour de France: Studiet
 18.00   Nyhederne og Sporten
 18.10   Regionale Nyheder
 18.20   Vejret
 18.25   Tour de France: Studiet
 19.00   Nyhedsblok
 19.45   LørdagsSporten
 20.00   Allstars - glem alt, hvad du ved 

om fællessang
 21.05   Vejret
 21.10   AllStars - afgørelsen
 21.35   Talkshowet Meyerheim
 22.20   Greven af Monte Cristo. Amr. 

action-eventyr fra 2002. Den 
Charmerende Dantes bliver bedra-
get af sin bedste ven, som er ude 
efter hans kæreste, og ender på 
fængselsøen Chateau d’if. Besat af 
hævn lykkedes det ham at flygte, 
og han forvandler sig nu til den 
mystiske og velhavende Greve af 
Monte Cristo. Gradvist får han 
mere magt - men vil han få sin 
hævn over vennen?

 00.30   Titans. Amr. fodbold drama
 02.20   Natfjernsyn

 06.00   Morgen TV - mest for børn
 10.25   Beakmans verden - er du rigtig 

klog
 10.45   Teddy United
 11.15   90210. Ungdomsserie
 12.00   Nyhederne
 12.10  Venner
 12.40  Dagens mand. Dating show
 13.10  Tour de France: Studiet
 13.40   Tour de France: 15. etape
 17.30   Tour de France: Studiet
 18.00   Nyhederne og Sporten
 18.10   Regionale nyheder
 18.20   Vejret
 18.25   Tour de France: Studiet
 19.00   Nyhederne
 19.30   Regionalprogram
 20.00   Lie to Me. Amr. krimiserie
 20.50   Vejret
 21.00   Master & Commander:Til verdens 

ende. Amr. drama fra 2003. I 
Starten af 1800-tallet raser Napo-
leonskrigen i Europa og Frankrig 
er i krig med England. Der bliver 
kamp til stregen mellem de to 
landes bedste skibe og deres kap-
tajner med store omkostninger

 23.20   Klovn
 23.50   Slemme Slemme Piger
 00.15   Worst Week. Amr. komedieserie
 00.40   Det sejeste sjak - Trawlermen
 01.15   Natfjernsyn

FREDAG 17. JULI

SØNDAG 19. JULI

TORSDAG 16. JULI

TIRSDAG 21. JULI
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KIWI minipris gi’r
dig lækkert hår til 
weekenden! 
Selvfølgelig til 
DISCOUNTPRIS. 

D
er tages forbehold for pris- og afgiftsæ

ndringer, trykfejl, m
anglende leverancer sam

t udsolgte varer.  

Tilbuddene gælder fra onsdag den 15. juli til og med lørdag den 18. juli 2009. Læs mere på www.kiwiminipris.dk

LAVE PRISER PÅ ALLE DINE DAGLIGE INDKØB

MERRILD KAFFE                                            
103 eller 304, 500 g, 
pr. kg 56,00. 

RØD PEBERFRUGT                                            
Holland, kl. 1, pr. stk. 5,00.600-700 g

 39,-
MØRBRAD                                            

2 stk. Ca. 600-700 g. 
Max 65,00 pr. kg. Dybfrost. 

Frit valg

  28,-

Pr. kg

  45,-
KRONEKILDE 

GULD DANBO ML 45+                            
Ca. 900 g. Max 50,00 pr. kg. 

Frit valg

  1250 SCHULSTAD BRØD                                          
Flere varianter, 430-1050 g. 
Max 29,07 pr. kg. 

FRUCTIS ELLER RESPONS 
SHAMPOO ELLER BALSAM                                                

Flere varianter, 200-250 g. 
Max 75,00 pr. l. 

2 for

  7,-

Frit valg

 15,-

130 g

  15,-ENGELSK BØF AF 
TYKSTEGSFILET
130 g, pr. kg 115,38. 

Malermester

Pia Møller
Tlf. 20 97 57 47

Sahl

Mere idræt og bevægelse 
på Mammen Friskole
Fra næste skoleår sættes der endnu 
mere fokus på idræt, motion og be-
vægelse på Mammen Friskole
På skolens visionsdøgn for hele 
personalet i januar blev det 
besluttet at sætte endnu mere 
fokus på  idræt på Mammen 
Friskole. 

Skolen har i forvejen stor fo-
kus på idræt, idet man udover 
den almindelige idrætsunder-
visning, to lektioner om ugen, 
har en ugentlig bevægefaglek-
tion for hele skolen og en mo-
tionsuge i uge 41, hvor der er 
motion på skemaet alle ugens 
fem dage. Skolen har også 
tradition for, at eleverne cykler 
sammen med læreren, når der 
er ture ud af huset.

Alle disse tiltag bevares i den 
skoleudvikling med fokus på 
endnu mere idræt og bevægel-
se, der søsættes på Mammen 
Friskole efter sommerferien. 

Næste skoleår kommer der 
idræt på skoleskemaet hver 
dag på Mammen Friskole. 

På ugens tre første dage 
skal eleverne møde i skolen 
iført idrætstøj, og dagen starter 
således med en idrætslektion. 
Den ugentlige idrætsundervis-
ning med to lektioner ligger om 
torsdagen og  bevægefagslek-
tionen om fredagen. 

Seks idrætslektioner
Alle elevers skoleskema kom-
mer på denne måde til at in-
deholde seks idrætslektioner 
fordelt over ugens fem dage.

De tre ekstra idræts lektioner 
på næste års skoleskema bli-
ver ikke taget fra de øvrige fag, 
men er ekstra lektioner. Alle 
elever får på den måde en lidt 
længere skoledag:

»Udviklingsprojektet har fl ere 
formål, men helt overordnet vil 
skolen gerne skabe grundlag 
for, at eleverne gennem gode 
oplevelser og erfaringer med 
idræt får så gode motionsvaner, 
at deres lyst til at dyrke idræt 
bliver livslang,« fortæller skole-
leder Dynes Skovkjær Sand.

Derudover er det selvfølgelig 
et mål at eleverne tilegner sig 
færdigheder i  idræt, der kan 
styrke dem i deres kropslige og 
almene udvikling.

At børnene generelt får mere 
bevægelse i deres hverdag er 
også et mål. For at fremme 
motivationen, især for de børn 
som ikke er så glade for motion 
og bevægelse, vil det legende 
aspekt fylde meget i den eks-
tra idrætsundervisning. Det skal 
være sjovt, pulsen skal op og 
der skal svedes,« slutter Dynes 
Skovkjær Sand 

ANNONCETELEFON

8668 1755
ANNONCEMAIL

ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK

S-katten slap ud af sækken
Socialdemokraterne har længe 
lurepasset med hensyn til, hvil-
ken skattepolitik, der skal føres, 
hvis regeringsmagten erobres 
sammen med vennerne i Rød 
Stue - SF og R. Det er ikke så 
underligt, for SF og De Radikale 
trækker jo i hver deres retning.   
   Nu har Helle Thorning-Sch-
midt så omsider løftet lidt af 
sløret for, hvad der er i vente 
til danskerne: Skatterne skal 
sættes op under en S-ledet 
regering, lyder budskabet. 
Desværre er der endnu ikke 
sat adresse på, hvilke grupper, 
der skal tynges af nye skatter. 
Er det boligejerne? Bilisterne? 
Virksomhederne? Borgere med 
opsparing? 

Det må vi se at få helt frem 
i lyset inden folketingsvalget i 

2011. Det er i øvrigt helt utro-
ligt, at S begrunder skattestig-
ningerne med fi nanskrisen. For 
det er netop gift for økonomi-
en, beskæftigelsen og virksom-
hedernes konkurrenceevne at 
øge skatterne - særligt i en tid 
med mindre gang i hjulene. 
Ikke mindst eksportvirksomhe-
der som Grundfos har mindst 
af alt brug for øget skattetryk, 
der vil påføre virksomheden 
store ekstraomkostninger til 
skade for konkurrencen ude i 
verden.     

Men nu er S-katten da slup-
pet ud af sækken.

Kristian Pihl Lorentzen, 
Hermelinvej 4, Ans

Folketingsmedlem for Venstre

Fra læserne:
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”En sidste hilsen”

”En sidste hilsen”

ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK

Bjerringbro - Ulstrup
Begravelsesforretning

Evan Haislund
Exam. bedemand

Nørregade 11 · 8850 Bjerringbro

Tlf. 86 68 11 30

DIN LOKALE
BEDEMAND

Løyes eftf.

Svarer altid, også aften og weekend
www.bedemand-bj.dk

Skibelund
Gartneri

Tlf. 86 68 29 94

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag 9-17.30

Lørdag 9-16.00
Søndag 9-12.00

Skibelundvej 82
www.skibelund.dk

Vi anbefaler
os med alt indenfor

Kistepyntning
Kranse

Dekorationer
Bårebuketter

Vi har egen båndtryk 
og kan hjælpe med 
tekst og vejledning

Fri levering i Bjerringbro 
og omegns kirker!

Send den sidste hilsen
gennem Guldregn!
• Bårebuketter 
• Båredekorationer
• Kranse 
• Kistepyntning
• Kirkepyntning

Svarer altid - også aften og week-end
Tlf. 86 65 81 98

Medlem af Danske Bedemænd

v/Bedemand Per Rasmussen

Rødkærsbro
Begravelsesforretning

En smuk afsked
 Alt omkring højtideligheden kan aftales, gerne i eget hjem eller hos os.

Århusvej 6  •  8840 Rødkærsbro

Begravelser
og

ligbrænding
Vi ordner

alt med attester
og andet

i forbindelse med
dødsfald.

Svarer altid
- også

søn- og helligdage.

Kjellerup - Ans
Begravelsesforretning
v/ Poul Henning Sørensen

Vestergade 20

Tlf. 86 88 19 32

Vor kære bror

John Skovgaard Jensen
* 11. januar 1958

er pludselig taget fra os

Bjerringbro, den 1. juli 2009

På familiens vegne
Leif, Britta og Annie

Bisættelsen har fundet sted.

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved bisættelsen.
Tak for de smukke blomster.

Min elskede mand
vor kære far, svigerfar og farfar

Jens Ove Pedersen
* 7. juni 1929

er stille sovet ind

Bjerringbro, den 9. juli 2009

Tak for alt

På familiens vegne
Karen Margrethe

Bisættelsen finder sted fra Bjerringbro Kirke
onsdag den 15. juli kl. 13.00.

Vi har mistet vores højtelskede farfar

Jens Ove Pedersen
* 7. juni 1929    † 9. juli 2009

To flittige hænder gik i stå
et hjerte af guld holdt op med at slå

Peter, Marie, Karina, Thomas, Mona, Alice,
Morten og Daniel

Nye kartofl er 
er de bedste!

Så er der dømt festmåltid! For nyopgravede kartofler fra egen have smager 
simpelthen fantastisk!

De første bliver forsigtigt gravet 
op, de små ”guldklumper” va-
skes og koges og nydes som 
en gudespise - for eksempel til 
en røget makrel. For nye kar-
tofl er er nu engang de bedste, 
og lige nu er der nye danske 
kartofl er til alle - til den ”rigtige” 
pris.

Mens du nyder et stykke 
groft rugbrød med smør belagt 
med nye kartofl er i skiver og til 
slut et drys purløg på, kan du 
passende sende spanierne en 
venlig tanke. Det var spanske 
opdagelsesrejsende, der for 
fl ere hundrede år siden bragte 
kartofl erne med hjem fra Syd-
amerika. Kartofl en dukkede 
op i Danmark i 1700-tallet, 
men det var først i 1800-tal-
let, at kartofl en for alvor blev 
en almindelig kulturplante 
her i landet. Blandt ”kartoffel-
pionererne” i Danmark var de 
såkaldte kartoffeltyskere, som 
med økonomisk tilskud bosat-
te sig på den jyske hede i mid-
ten af 1700-tallet. Kartoffeltys-
kernes første høst af korn på 
den hede, de opdyrkede, var 
dårlig, men kartofl erne gav et 
større udbytte, og kartofl en er i 
dag en velkendt afgrøde på de 
lette, sandede jorder i de dele 
af Jylland, hvor tidligere heden 
strakte sig.

I dag er vi mere eller mindre 
afhængige af kartofl en. Den er 
en af verdens mest dyrkede af-
grøder, men selvom der både 
er ris, pasta og andre former 

for ”grovfoder” på hylderne i 
supermarkedet, er og bliver 
kartofl en én af vore vigtigste fø-
devarer. Der er naturligvis stor 
efterspørgsel på de nye, lækre 
kartofl er, der i nykogt stand 
næsten smelter på tungen. 
Men kartofl erne er ingrediens i 
mange andre fødevarer. Tænk 
blot på hvor store mængder 
pomfritter, der jo er fremstillet 
af kartofl er, vi sætter til livs!

Kartofl er 
og hungersnød

I Irland var store dele af be-
folkningen tidligere helt afhæn-
gige af kartofl en i den daglige 
kost, og det blev derfor kata-
strofalt for irlænderne, da kar-
tofl erne i midten af 1800-tallet 
blev ødelagt af en parasit. Det 
førte til hungersnød, og det 
anslås, at en million irlændere 
omkom som følge af hungers-
nøden.

Her i landet har kartofl en 
lagt navn til mange udtryk. For 
eksempel ”kartoffelkuren” fra 
midten af 1980'erne. Det var et 
fi nanspolitisk indgreb, som 
blev navngivet efter indførel-
sen i forbindelse med efterårs-
ferien, som mange jo kender 
som ”kartoffelferien”. Navnet 
kartoffelferie har sammen-
hæng med, at børnene tidlige-
re som den mest selvfølgelige 
ting i verden skulle hjælpe til 
med kartoffeloptagningen i ef-
terårsferien!
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ApS

Østergade 32
8850 Bjerringbro

28 18 90 12
karinamr@bknet.dk

Klostervej 6 • 8680 Ry • Tlf. 86 89 20 27
Storegade 6 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 86 68 20 27

Søndergade 50A • 8740 Brædstrup • Tlf. 76 59 20 27

Slap bare helt af ...
for torsdag morgen 
starter 2. afd. af vort 

Kæmpe 
Udsalg
Alt mærket med gult

 ÷50%

EXTRA BILLIGT

Et stativ med
frasorterede rester

Før op til 499,-

1 stk. 100,-
2 stk. 150,-

Storegade 6 . 8850 Bjerringbro . Tlf. 86 68 20 27

30 kulturarrangementer i Viborg Kommunes forsamlingshuse
I sæsonen 2009/2010 kan Viborg Kommunes borgere 
glæde sig til at opleve 30 kulturelle arrangementer i kommunens forsamlingshuse

Under titlen ”Nyt liv i forsam-
lingshusene” lancerede Kultur 
& Service i foråret 2009 et nyt 
tiltag, som skulle sætte mere 
gang i kulturlivet i kommunens 
forsamlingshuse. I samarbejde 
med forsamlingshusene blev der 
sammensat en kulturpakke med 
tilbud om arrangementer, hvorfra 
hvert forsamlingshus kunne øn-
ske op til tre tilbud. 

Overvældende        
 interesse
Interessen for kulturpakken har 
været overvældende. 33 af kom-
munens 66 forsamlingshuse har 
taget i mod tilbuddet, og faktisk 
er der kommet langt fl ere ønsker 
om arrangementer end ventet. 
Det betyder, at ikke alle ønsker 
kan opfyldes, og arrangementer-
ne er derfor blevet fordelt sådan, 
at alle interesserede forsamlings-
huse får ét af deres ønsker op-
fyldt. I alt bliver det til 30 arran-
gementer, da forsamlingshusene 
i Lee, Hjorthede og Løvskal er 
gået sammen om deres arrange-
ment. 

Sangerinden Tina Siel giver 
koncert i Ulbjerg Forsamlingshus 
den 30. oktober 2009.

Formand for Viborg Kom-
munes Kulturudvalg, Per Møller 
Jensen, er glad for den store 
opbakning til kulturpakken. Han 
håber, at rigtig mange borgere 
vil benytte sig af tilbuddene, og 

siger:  »Dette tiltag er et rigtig 
godt eksempel på, hvordan lo-
kalsamfundene nu drager fordel 
af de muligheder, det giver på 
kulturområdet at være en del 
af en større kommune. Når vi 
samler kræfterne på tværs, kan vi 
tilbyde fl ere kulturoplevelser og 
geografi sk nå ud til fl ere borgere, 
end man kunne i de gamle kom-
muner.« 

Også fi nansieringen af kul-
turpakken sker på tværs af fl ere 
parter: Kulturudvalget og Demo-
kratiudvalget i Viborg Kommune, 
de lokale forsamlingshuse og to 
lokale sponsorer - Skals Spare-
kasse og Andelskassen i Ørum.

Fra Bonnichsen til 
Brynjolf 
Der er noget for enhver smag i 
den brede palet af arrangemen-
ter, som kan opleves i forsam-
lingshusene i den kommende 
sæson. Som eksempler kan 
nævnes: Foredrag med tidligere 
PET-chef Hans Jørgen Bonnich-
sen, koncert med Kristian Lilholt, 
irsk folkemusik med det lokale 
band kasír, foredrag om moder-
ne livsstil med en præst og en 
kromutter samt underholdning 
for børn med Søren Brynjolf. 

Desuden vil der i foråret 
2010 også være mulighed for 
at komme til koncert med Det 
Jyske Ensemble i fi re af kom-
munens forsamlingshuse.

I Hjorthede Forsamlingshus kan man i foråret 2010 f.eks. opleve Det Jyske 
Ensemble.

26. september 2009: Vindum Forsamlingshus: Søren 
Brynjolf

23. oktober 2009: Mammen Forsamlingshus: Gjern Spil-
lemændene

31. oktober 2009: Lee Forsamlingshus: Riverband
 
Uge 43 2009: Fårup Forsamlingshus: Foredrag m. felt-
præst Dan Sørensen

Uge 16-17 2010: Hjorthede Forsamlingshus: Det Jyske 
Ensemble.

Arrangementer i 
nærområdet



Bjerringbro Avis - Tirsdag den 14. juli 200912

&Kryds  Tværs
                  - hver uge her i...

86 87 00 49 • 86 87 01 93

Solidt håndværk
- en spændende butik!
Ind til...

Vi mødes
i byens nye »gør-det-selv«

varehus...

Vindere af Kryds & Tværs opgaven - uge 28/2009:

Jonas C. Jensen, Godthåbsvej 19, Bjerringbro 
(Hjemmebageriet, Bjerringbro) 
Karen Bach Pedersen, Brogade 28 1 th., Bjerringbro
(Guldregn, Bjerringbro)

Løsning uge 28/2009:
soLodanser

Heimdalsvej 1, 8850 Bjerringbro. Tlf. 86 68 25 44

Tlf. 86 68 23 80

Din lokale
samarbejDs-
partner...

Din lokale
samarbejDs-
partner...

Odinsvej 7 . 8850 Bjerringbro  
Telefon 87 50 30 10

Tina Øhrnstedt og Brian Sønderby - Skolegade 4 - Bjerringbro - Tlf. 86 68 13 59

Brød der smager – fra din bager

»Gode brød og 
søde kager,
køber du hos 
din Hjemmebager«

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10 11

13

12

Her er 
plads 
til din 

annonce

Friske mobiltilbud

Jørgens Allé 33
8850 Bjerringbro

Kig ind og få en snak med vores 
teleekspert Susan Tollund

Besøg din lokale telebutik

Tømrer- & snedkerfirma

Mikael Krogh
Tømrermester, Bjerringbro

26 79 36 59
www.mkbyg.dk

Ap
S

Husk nu 
at denne 

uges kryds  
og 

tværs er 
min...

Navn:

Adresse:

Post-nr.:                          By:

Skriv kodeordet og send løsningen - 
mrkt. KRYDSORD  
- til Bjerringbro Avis, Banegårds- 
pladsen 3, 8850 Bjerringbro
I denne uge trækkes der lod om 
2 gavekort - begge på 100,- kr. - til 
Land & Fritid, Bjerringbro og 
Stark, Bjerringbro

Løsningen fra denne uge skal være Bjerring-
bro Avis i hænde senest 19. juli 2009

Kodeord:
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Orkan skabte strømafbrydelser
bjerringbro historie  -  Det snakkede man om i 2005

Hele landet oplevede voldsom orkan i anden weekend af det nye år, og her på Bjerringbroegnen var man uden elek
tricitet i op mod et døgn, og resultatet af den voldsomme orkan blev væltede træer i massevis, ligesom hustage blev 
ødelagt. Et stort træ ved Tangeværket væltede ind over en transformator, og det var medvirkende til, at strømmen 
forsvandt i Bjerringbro. Borger og Håndværkerforeningen havde stiftelsesfest på Madsens Hotel, men den blev gen
nemført selv om der ingen strøm var. Hotellet fik brugt alle rester af julelys og maden blev tilberedt på gaskomfurer. 
Musikken kom også i gang ved hjælp af et nødstrømsanlæg, der leverede strøm til de elektriske apparater. Søndag for
middag var der planlagt udsalg fra kl. 10, hvilket blev gennemført, men butikkernes kasseapparater og dankortauto

Hele landet oplevede voldsom orkan i anden weekend af det nye år, og her på Bjerringbroegnen var man uden elek
tricitet i op mod et døgn, og resultatet af den voldsomme orkan blev væltede træer i massevis, ligesom hustage blev tricitet i op mod et døgn, og resultatet af den voldsomme orkan blev væltede træer i massevis, ligesom hustage blev 
ødelagt. Et stort træ ved Tangeværket væltede ind over en transformator, og det var medvirkende til, at strømmen ødelagt. Et stort træ ved Tangeværket væltede ind over en transformator, og det var medvirkende til, at strømmen 
forsvandt i Bjerringbro. Borger og Håndværkerforeningen havde stiftelsesfest på Madsens Hotel, men den blev gen og Håndværkerforeningen havde stiftelsesfest på Madsens Hotel, men den blev gen
nemført selv om der ingen strøm var. Hotellet fik brugt alle rester af julelys og maden blev tilberedt på gaskomfurer. nemført selv om der ingen strøm var. Hotellet fik brugt alle rester af julelys og maden blev tilberedt på gaskomfurer. 
Musikken kom også i gang ved hjælp af et nødstrømsanlæg, der leverede strøm til de elektriske apparater. Søndag forMusikken kom også i gang ved hjælp af et nødstrømsanlæg, der leverede strøm til de elektriske apparater. Søndag for
middag var der planlagt udsalg fra kl. 10, hvilket blev gennemført, men butikkernes kasseapparater og dankortautomiddag var der planlagt udsalg fra kl. 10, hvilket blev gennemført, men butikkernes kasseapparater og dankortauto

Det stod i avisen
Bjerringbro avis i 100 år af Normann G. Frederiksen

Hvor ved du det fra? 
Det stod da i avisen, Bjerringbro Avis, har du ikke læst det?

Bjerringbro Avis udgiver nu denne bog, på 472 sider, der 

genopfrisker mange interessante begivenheder igennem 100 

år, store som små, men fælles for dem alle er, at de stammer 

her fra egnen, nogle er morsomme, andre alvorlige, og også 

fælles for dem alle er, at det stod i avisen.

Bogen kan købes følgende steder (fra ultimo uge 32)

Bjerringbro:

- Bog & Idé
- Biblioteket
- Lokalhistorisk Arkiv

Rødkærsbro:

- Nordea

Ans:

- Statoil tanken

Ulstrup:

- Danske Bank

Bogen kan selvfølgelig også købes hos Bjerringbro Avis

“Det stod i avisen” udgives i anledning af avisens 100 års jubilæum i 2009
Banegårdspladsen 3 . 8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 1755 . www.bjerringbro-avis.dk

ødelagt. Et stort træ ved Tangeværket væltede ind over en transformator, og det var medvirkende til, at strømmen 
 og Håndværkerforeningen havde stiftelsesfest på Madsens Hotel, men den blev gen

nemført selv om der ingen strøm var. Hotellet fik brugt alle rester af julelys og maden blev tilberedt på gaskomfurer. 
Musikken kom også i gang ved hjælp af et nødstrømsanlæg, der leverede strøm til de elektriske apparater. Søndag for
middag var der planlagt udsalg fra kl. 10, hvilket blev gennemført, men butikkernes kasseapparater og dankortauto

Det stod i avisen
af Normann G. Frederiksen

Det stod da i avisen, Bjerringbro Avis, har du ikke læst det?

Bjerringbro Avis udgiver nu denne bog, på 472 sider, der 

genopfrisker mange interessante begivenheder igennem 100 

år, store som små, men fælles for dem alle er, at de stammer 

her fra egnen, nogle er morsomme, andre alvorlige, og også her fra egnen, nogle er morsomme, andre alvorlige, og også 

Bogen kan købes følgende steder (fra ultimo uge 32)

Ulstrup:

Læs resten af historien  
og  meget mere i bogen

100 års historie 
til jubilæumspris  180,-
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Viborg Kommune 
Rødevej 3 
8800 Viborg 

UNDE R HO L DN I NG

SANGERINDEPAVILLONEN

Premiere fredag den 24. juli kl. 19.30 
På Borgvold, Randersvej i Viborg 
Lør. 25. juli / Fre. 31. juli /Lør. 1. aug.: Kl. 19.30 
Søn. 26. juli kl. 16.30 / Søn. 2. aug.: Kl. 16.00 
Enhedspris/unummererede pladser: 100 kr.
Forsalg: Hovedbiblioteket, tlf. 87 87 34 65 

Gang i Viborgs sommerunderholdning 
Koncert med Viborg Concert Band og 
dans ved Viborg Sportsdanserforening / Gratis
Lørdag den 8. august fra kl. 11.00 - Hjultorvet, Viborg 

Sommerunderholdning for børn 
Cirkus Big underholder med gøglershow 
Søndag den 9. august kl. 14.00 / Gratis
Borgvold, Randersvej, Viborg 

A K T I V I T E T E R

HVOLRIS JERNALDERLANDSBY

En anden tid – et andet tempo
Aktiviteter, rundvisninger, udstillinger
Åbent hver dag kl. 11 – 17 til 9. august
Herredsvejen 135, v/Bjerregrav, Møldrup 

Udendørs badeoplevelser i Vestbadet 
Vipper, rutsjebane, beach volley, strandhåndbold 
Åbent alle dage i skoleferien kl. 10 - 19
Vestbadet, Rughavevej 38, Viborg

Sommerbogen: Læs fem bøger og få en is!
Et puf til børns læsning i hele sommerferien
På Viborg Bibliotekerne i Karup, Frederiks, 
Bjerringbro, Stoholm og Viborg

Flunkerne er tilbage
Vær med i jagten på de forsvundne flunker
Tid: Hele sommerferien 
Børnebiblioteket, Vesterbrogade 15, Viborg

Sommerbilledskole 
Tre superkreative dage for børn fra 8 år
Man. den 3. aug. – ons. den 5. aug., kl. 10 - 14 
Billedskolen, Kasernevej 11 b, Viborg

St. Bogdag 
Mød guder og andet godtfolk i bogbus og park 
Lørdag den 8. august kl. 10 – 17  
Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, Viborg 

UD S T I L L I NG E R

TRE MUSEER – ÉN BILLET

Køb én billet og besøg tre museer:

Viborg Stiftsmuseum 
”Viborgs brand 1726” / ”Familien i det 20. århundrede” 
To særudstillinger om tekstiler 
Tirs. – søn. kl. 11- 17 / Hjultorvet 9, Viborg

E Bindstouw  
Besøg det gamle skolefæstehus fra 1700-tallet
Tirs. – søn. kl. 10 -17, Blichersvej 40, Lysgård 

Bruunshaab gamle Papfabrik
Arbejdende fabriksmuseum / Man. – fre. kl. 10 - 16
og efter aftale / Vinkelvej 93b, Bruunshåb    

En skov af digte – Læs, skriv og lyt
Gå en tur i digtskoven og lad dig inspirere af 13
byrådsmedlemmers yndlingsdigte. / Til 30. juli 
Gudenåhuset, Realskolevej 12, Bjerringbro

Sound Made Visible
Fem kunstnere giver lyden form og rum
Til 9. august / Entré 40 kr. / Unge under 18: Gratis
Kunsthal Brænderigården, Riddergade 8, Viborg

Sommeroplevelser

Trænger huset til et farveskift ?
- eller skal det bare friskes op!    

Ring og hør nærmere! 

Slip Gudenåen fri
Fra læserne:

Viborg kommune bør nu tage 
ansvaret på sig og agere mere 
aktivt i forhold til Gudenåcen-
tralens spærring ved Tange 
Sø. Den årelange konfl ikt bør 
bringes nærmere en løsning, 
og dette indbefatter et omløbs-
stryg der fører vandet udenom 
turbinerne ved Tangeværket og 
videre ned til Ans. 

Konfl ikten har nu kørt i en 
række år, og der er derfor brug 
for at få skabt et grundlag for 
en løsning som så langt som 
muligt tilgodeser de forskellige 
interesser, og det kan gøres 
hvis man begynder at se på 
problemstillingen i et overord-
net perspektiv. Tangeværket er 
den sidste spærring af Guden-
åen. Med bygningen af værket 
i 1921 opdæmmede man hele 
Gudenådalen og oversvøm-
mede et unikt istidslandskab 
og de lokale gårde. Åen blev 
bogstaveligt talt blokeret og 
Tange sø oversvømmer i dag 
13 km oprindeligt åløb. I dag er 
Tangeværket primært et kultur-
historisk minde med et mindre 
lokalt museum tilknyttet. El-
produktionen er for nuværen-
de af begrænset omfang. 

  En række lokale beboere 
omkring Tange Sø vil bevare 
søen, og når man oplever na-
turen omkring denne er det 
fuldt forståeligt. Derfor må en 
løsning også indbefatte at søen 
bevares. Det kan ske hvis der 
laves en omløbsstryg ned til 
Ans, sådan som det foreslås af 
de ingeniørrapporter der er ud-
arbejdet. Det vil endvidere give 
en række andre fordele, hvis de 
vel at mærke udnyttes aktivt: 

  Et omløbsstryg ned til Ans 
vil være en stor fordel, ikke ale-
ne for naturen, men også for 
turismen og erhvervsudviklin-
gen på Bjerringbro-egnen. Der 
er årligt tusindvis af danskere, 
hollændere og tyskere der dra-
ger til Norge for at fange laks. 
Et tilsvarende fi skeri kan skabes  
langs Gudenå og der vil kunne 
opbygges et nyt camping-, 
hotel - samt Bed & breakfast-
tilbud i vores region som vil 
skabe millionomsætning og 
mere lokal  beskæftigelse. Det 
viser erfaringerne fra Bornholm 
og Skjern Å-projektet tydeligt. 
Kommunerne langs åen bør i 
samarbejde med Region Midt 
skabe en Turistregion Gudenå, 
og en omsætning på mellem 
50-75 mio. kr. pr. år vil være 
et realistisk bud, og dermed et 

væsentligt løft for egnen om-
kring Gudenå. 

  Viborg kommune bør der-
for aktivt gribe muligheden 
som medejer af Gudenå-Cen-
tralen og sikre, at der åbnes op 
for et gøre området langs åren 
til et nyt naturområde med 
stisystemer, nye vandreruter 
samt muligheder for jogging  
gennem en planlagt sammen-
knytning af Gudenåen-området 
med Bjerringbro  by.   

  Samtidig med en frigivelse 
af Gudenå bør man oprette Na-
turregion Gudenå . Dette skal 
være et lokalt miljø- og naturi-
nitiativ hvor man samler kræf-
terne og skaber et af Danmarks 
mest attraktive natur- og turi-
stområder. Dette vil også give 
nye muligheder for naturvejle-
dere, egnens folkeskoler, Na-
turvidenskabernes Hus i Bjer-
ringbro, hvor man samlet set 
kan anvende hele å-systemet 
som et afsæt for en satsning på 
naturvidenskabelige fag i folke-
skolen. 

  Tangeværkets nuværende 
elproduktion må selvfølgelig 
minimeres, når man fører Gu-
denåens vand udenom, men 
det kan få en fornyet storheds-
tid. Ikke som da det blev skabt 
i 1921, men som en væsent-
lig del af et turist- og natur-
fremstød omkring Bjerringbro. 
Gudenå-centralen kan få nye 
indtægter fra turismen og sam-
men med et naturcenter ved 
værket blive meget attraktiv 
som både kulturhistorisk center 
hvor turbinerne demonstreres 
i brug, ligesom man kunne 
overveje at lave overnatnings-
muligheder i de nuværende 
bygninger. 

  Enkelte holder fast for at 
bevare Gudenå-centralen som 
den drives i dag. Det kan man 
forstå det fra deres perspektiv. 
Men ud fra et samfundsmæs-
sigt hensyn og ikke mindst 
mulighederne for at genskabe 
Gudenås fauna og nye mulig-
heder for turisme og aktiv ud-
nyttelse af naturen langs åen, 
så er det en  perspektivløs 
politik. Gudenå bør slippes løs, 
søen bør bevares og lokalom-
råderne langs åen bør få mu-
lighed for at få glæde af et nyt 
potentiale for turisme og natur-
genopretning. 

Af Søren Gytz Olesen, 
Borgmesterkandidat for SF, 

Viborg kommune 

ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK
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- viser vejen

For annoncering i næste ud gave, så kontakt os allerede i dag og 
aftal evt. et besøg af en af vores annoncekonsulenter.

Det stærke medie  
med det lokale overblik. 

Tlf.: 8668 1755

. . . det lokale overblik

Livet leves lokalt og det 

lokale overblik findes i 

den lokale vejviser . . .

Bjerringbro Avis
- viser vejen

Er det fråds at vande 
sin græsplæne?

Fra læserne:

Jack Cramer’s indlæg her i avi-
sen d. 30/6 omkring vanding 
af græsplæner giver mig anled-
ning til at komme med nogle 
kommentarer, jeg egentlig har 
overvejet længe.

Først og fremmest er jeg 
enig i princippet om at spare på 
vore ressourcer, det gælder ud 
over vand også energi, fødeva-
rer, råstoffer og andet, som vi 
alle forbruger i vores hverdag.

Vand er en ressource der 
efterspørges mere og mere 
over hele verden, og der er 
allerede mange steder i ver-
den, hvor der slet ikke er nok 
vand til rådighed. Den tendens 
forstærkes, efterhånden som 
befolkningstallet øges, og fl ere 
og fl ere vil leve det samme liv 
som vi i Danmark og resten af 
den vestlige verden har gjort i 
lang tid.

Vandet kommer fra regn. 
Når det regner ledes vandet 
enten ned i undergrunden eller 
til søer og vandløb, hvorfra en 
del løber ud i havet, og en del 
bliver brugt af os mennesker 
til daglige fornødenheder, til 
kunstvanding i landbruget eller 
til fremstilling af varer og ydel-
ser i vore virksomheder. Når 
vandet er brugt renses det og 
ledes tilbage i naturen, eller det 
fordamper og bliver på et eller 
andet tidspunkt til skyer og fal-
der sluttelig ned som regn igen.

Det er det man kalder vand-
kredsløbet, og der er det helt 
specielle ved vand, at der aldrig 
bliver hverken mere eller min-
dre af det på jorden. Det er det 
samme vand vi bruger i dag, 
som de brugte for tusinder af år 
siden for 500 år siden, ja må-
ske endda for kun få år siden.

Kort sagt, så låner vi kun 

vandet, og hvis vi passer på 
det, og afl everer det tilbage i 
naturen i rimelig tilstand, så kan 
vi fortsætte på denne måde i 
al evighed.

I Danmark får vi heldigvis 
masser af vand i form af regn, 
faktisk har vi overskud af vand, 
så meget, at vi kan nøjes med 
at bruge af grundvandet i ste-
det for at tage det fra søer og 
fl oder, som man gør mange 
andre steder i verden. Det har 
den fordel, at vandet er meget 
rent når det pumpes op fra un-
dergrunden, og det behøver 
meget lidt behandling før det 
sendes ud til os forbrugere.

Som haveejer er vi afhæn-
gige af regnen for at få gang 
i væksterne, herunder også 
græsplænerne. Det uheldige er 
blot, at regnen falder i stor ud-
strækning i den periode, hvor 
vi ikke opholder os ret meget 
i haverne. Fra foråret og frem 
til sommer, dvs. i den periode 
hvor væksterne skal spire og 
gro. Vi har i mange år haft me-
get lidt regn i netop denne pe-
riode, hvorimod det ofte vælter 
ned med vand når vi skal til at 
’høste’ afgrøderne. Det burde 
have været omvendt.

Heldigvis opmagasineres 
vandet dog i undergrunden, 
hvor vi så senere kan anvende 
det. Jeg kunne med rimelighed 
påstå, at al det vand der falder 
indenfor min matrikel, tilhører 
mig, og kan bruges af mig til 
hvad jeg vil, så længe jeg over-
holder de principper jeg nævn-
te ovenfor.

Og det er så her jeg sy-
nes det ville være rimeligt, at 
bruge noget af vandet til min 
græsplæne. Der er ikke meget 
sjov ved at have en grøn græs-

plæne i de ca. 8 måneder af 
året, hvor man ikke har lyst til 
at opholde mig udendørs pga. 
vejret, hvorimod de måneder 
hvor vejret indbyder til ophold 
udendørs har man kun en sve-
den græsplæne at opholde sig 
på.

Jeg synes man med rime-
lig må forvente, i et land som 
vores med overskud af vand, 
at vi får lov til at bruge vandet 
også til pleje og vedligehold af 
private haver. Vi skal selvfølge-
lig betale for det, og det synes 
jeg også vi gør så rigeligt, bl.a. 
fordi der også lægges vandaf-
ledningsafgift på det der måtte 
bruges til vanding, selvom van-
det aldrig ledes tilbage til et 
rensningsanlæg.

Det jeg synes der kan disku-
teres er, hvor meget energi vi 
vil bruge på at pumpe vandet 
op af undergrunden og ud til 
forbrugerne. Det er klart, at det 
koster energi, og dermed er 
med til at øge CO2 udslippet, 
men ved at opbygge og drive 
vandforsyningerne  mere hen-
sigtsmæssigt end i dag, ligger 
der rigtig store besparelsesmu-
ligheder og venter i fremtiden.

Dette er også en opfordring 
til vandforsyningerne overalt i 
landet, at de ved planlægning 
af fremtidige udbygning af 
vandforsyningerne tager højde 
for privat havevanding, herun-
der også græsplæner.

Med venlig hilsen

Peter Busch
Elmevej 9

8850 Bjerringbro

Ferie giver midtjyderne 
overskud i hverdagen
Midtjyderne stresser af i ferien og skruer op for romantikken

Når midtjyderne er på ferie, la-
der de batterierne op og slap-
per af med deres partner. En 
ferie giver overskud til at klare 
de næste par måneder, og gør 
midtjyderne mere positive. Fe-
riestemningen inspirerer man-
ge til at træffe beslutninger om 
at ændre prioriteter i hverdagen 
og bruge mere tid på familie og 
venner. Det viser en ny under-
søgelse.

Et afbræk fra hverdagen giver 
midtjyderne mere overskud i 
hverdagen. Hotelbookingporta-
len Hotels.com har spurgt 1667 
danskere, heraf 358 personer 
fra Region Midtjylland om, hvad 
de får ud af at tage på ferie.

Midtjyderne bruger ferien på 
romantik.
For midtjyderne er ferie lig med 
romantik. 2 ud af 3 midtjyder 

(64 pct.) siger således, at ferie 
giver dem bedre mulighed for 
at bruge tid sammen med de-
res partner. Og for 6 ud af 10 
midtjyder (57 pct.) er ferieglæ-
derne ikke slut, når de vender 
hjem fra deres rejse. Ferien gi-
ver nemlig overskud fl ere må-
neder efter ferien. 

Ferien giver endvidere midt-
jyderne mulighed for at stresse 
ned og slappe af i familiens 
skød. Det inspirerer midtjyder-
ne til at tænke over, hvordan de 
lever deres liv.

Midtjyderne ændrer livsstil 
på ferien 

Når midtjyderne nyder ferien 
i familiens skød, er der mange, 
som refl ekterer over, hvordan 
deres hverdag ser ud og hvad 
de burde ændre i deres liv. 
Store beslutninger om omprio-

riteringer i hverdagen og mere 
kvalitetstid med familien bliver 
ofte truffet i løbet af ferien. 

Hver tredje midtjyde (34 
pct.) har i forbindelse med en 
ferie besluttet, at de fremover 
vil bruge mere tid sammen 
med familien, og hver fjerde 
(25 pct.) har besluttet, at de vil 
se vennerne oftere. 26 pct. har 
besluttet sig for at ændre priori-
teter i hverdagen, og 17 pct. er 
på en ferie blevet inspireret til 
at spise sundere og motionere 
mere.

ANNONCETELEFON

8668 1755
ANNONCEMAIL

ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK
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Mangler du en gaveide, så gi’ et eller flere Bjerringbro Kort  
som kan indløses i medlemsbutikkerne i Bjerringbro.

Der findes to slags kort, et med 100,-og et med 500,-  og de  
sælges i alle pengeinstitutter 
i Bjerringbro samt 
hos Bog & Ide 
på Gågaden

Nu forhandler- og lagerfører vi også
ABB’s el-motorer

OBS!

Dine el-fagmænd står klar - også når det gælder 

el-installationer, service, 
og hårde hvidevarer
En af vores kerneydelser er el-installation.

Med vore dygtige medarbejdere i lokalsamfundet er vi klar 
med en effektiv og konkurrencedygtig løsning.

Skal vaskemaskinen repareres, stikkontakten udskiftes el-
ler en ny fabrik bygges, så kontakt os og hør nærmere om 
hvad vi kan tilbyde!

Steen Iversen
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Østergade 21 · 8850 Bjerringbro · 86 68 11 88

chr. Schøler

o
ve

rm
o

N
tø

r

Dancert

DK-Beton BjerringBro A/S

•	 Fundament
•	 Sokkel
•	 Terrændæk
•	 Parcelhusgulve
•	 Garagegulve
•	 Tilbygninger.

•	 Gylletanke
•	 Udendørsarealer
•	 Køresiloer
•	 Møddingspladser	
Udlægn.	med	transportbånd,	
rækkevidde	op	til	16	m.

Har De problemer, står vi gerne til Deres rådighed med 
gratis konsulentbistand.

Heimdalsvej 5 – 8850 Bjerringbro
tlf. 70 21 64 00 – Fax 70 21 64 01

FærDigBlAnDet Beton til:

Certificeret af

Kig ind & kør uden prob
lem

er!

ÅBNINGSTIDER:
MAN.-FRE.

KL. 7.00 - 17.00
LØRDAG

KL. 9.30 - 12.30

SKOV, HAVE & PARKMASKINER
SCOOTER & EL-KØRETØJER
• Største udvalg

• Kvalitet

• Service

• Rådgivning

• Køreklar maskine

• Brugt maskine 
 i bytte

Aut. forhandler af:
• Husqvarna
• Honda
• Ginge
• Stihl
• PGO
• Easy Go
• Briggs & Stratton

Stærkærvej 26 · Tlf. 86 68 44 52
SALG OG SERVICE

ApS

Vindum VVS
Smede- og Maskinforretning ApS

Vindum 86 68 12 76
Bjerringbro 86 68 15 55

Skolebuskørslen sikres 
trods annullering af udbud

Børne- og Ungdomsudvalget 
besluttede den 2. juli 2009 
på et ekstraordinært udvalgs-
møde at annullere udbudet af 
kommunale kørselsordninger i 
Viborg Kommune.   

På baggrund af indkomne 

klager er der foretaget en grun-
dig gennemgang af udbudsbe-
skrivelsen af skolebuskørslen i 
Viborg Kommune. Det har vist 
sig, at beskrivelsen ikke lever 
op til kravet om gennemsigtig-
hed. 

Derfor har Børne- og Ung-
domsudvalget besluttet at an-
nullere det samlede udbud. 
Kommunen vil nu indgå aftaler 
om forlængelse af aftalerne 
med de nuværende vogn-
mænd gældende fra 1. august 

Kommunen vil nu indgå aftaler om forlængelse af aftalerne med de nuværende vognmænd gældende fra 1. august 
2009 samt gennemføre et nyt udbud.

”Klatten” skal bare væk
Malerfi rmaet Klatmaleren skifter navn
Malerfi rmaet Klatmaleren er,  
ligesom mange andre hånd-
værksfi rmaer, også ramt af 
krisen. Men modsat en del 
andre malerfi rmaer i lokalom-
rådet, der lige så stille er ved 
at komme på foged igen og få 
en større kundetilgang, kniber 
det lidt for fi rmaet fra Borre, der 
er ejet og drevet af ægteparret 
Ulla Rasmussen og Flemming 
Drejer.

Selv mener de, at årsagen til 
mangel på kunder kan skyldes 
deres navn, der måske er lige 
sjovt nok, og måske sender 
de lidt forkerte signaler til po-
tentielle kunder. Derfor har de 
valgt at ændre på navnet - klat-
ten skal simpelthen væk:

»Vi kommer i stedet for, slet 
og ret, til at  hedde ”Maleren” 
og så regner vi forøvrigt med 
den samme succes, som Lars 
Larsen fi k, efter at han ændre-
de navn fra Jysk Sengetøjslager 
til bare ”Jysk”,« siger Flemming 
Drejer med et grin.

Ulla er ophavskvinde
At det er navnet, der er synde-
ren, baserer ægteparret på den 
viden, at de sagtens kan leverer 
malerarbejder, der er konkur-
rencedygtigt både på pris og 
service:

»Vi ligger godt prismæssigt, 

og vi er også gode til at holde 
aftaler og ringe, hvis vi bliver 
forhindret eller forsinket, så jeg 
tror, det er navnet, som folk, 
især lidt udenfor lokal-området, 
bliver frastødt af,« siger Ulla 
Rasmussen, der faktisk på sin 
vis er ophavsmand eller kvinde 
til det nu udgåede navn:

»Det er fordi Ulla på sit gam-
le arbejde altid blev kaldt for 
”klatmaleren”, i sjov selvfølge-
lig, og da jeg så skulle fi nde et 
navn til det nye fi rma, syntes vi 
begge, det var lidt sjovt og pas-
sede godt til resten af logoet, 
der var en malerklat,« forklarer 
Flemming Drejer, der nu tror, at 
de måske var lige sjove nok.

Oprindeligt var det ikke me-
ningen, at begge ægtefæller 
skulle arbejde sammen i fi rma-
et, men sådan blev det, og det 
har de ikke fortrudt:

»Vi kører altid ud sammen, 
og det har vi det godt med,« 
siger ægteparret, der således er 
sammen 24 timer i døgnet. 

De var ellers blevet advaret:
»Især ældre mennesker har 

frarådet os at arbejde samme, 
men indtil videre går det me-
get godt. Nu skal vi bare have 
lidt fl ere ordre ind,« slutter Ulla 
Rasmussen.

ckh@bjerringbro-avis.dk

Ægteparret Ulla Rasmussen og Flemming Drejer, der sammen driver Klatmale-
ren, vælger nu at skifte navn på firmaet.

2009 samt gennemføre et nyt 
udbud. Nye aftaler forventes 
at træde i kraft til skoleåret 
2010/2011. 

Fokus på at fi nde 
løsninger 
Kommunen har på baggrund af 
anbefaling fra rådgivervirksom-
heden COWI valgt at annullere 
hele udbudet, selv om der kun 
var mangler i ét af fi re delud-
bud, fordi udbudet betragtes 
som ét samlet udbud. 

»Det er beklageligt, at hele 
udbudet må gå om; men ud-
valget har besluttet at følge 
rådgiverens indstilling. I tiden 
frem til skolestart vil Kommu-
nen først og fremmest koncen-
trere sig om at fi nde løsninger, 
så eleverne er sikret transport 
til og fra skole – ganske som 
de har været vant til,« siger Sø-
ren Pape Poulsen, formand for 
Børne- og Ungdomsudvalget. 

ANNONCETELEFON

8668 1755
BJERRINGBRO AVIS
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»At holde op med at avertere for 
at spare penge, er det samme som 
at standse klokken for at spare tid«

Bjerringbro Avis den 15. december 1956

Banegårdspladsen 3 · 8850 Bjerringbro · Telefon 86 68 17 55 · annonce@bjerringbro-avis.dk · www.bjerringbro-avis.dk

A/S

Værksted / butik:
FREJASVEJ 2 · 8850 BJERRINGBRO
ÅBEN: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30,
lørdag kl. 10.00-12.00 eller efter aftale
TLF. 86 68 60 68 ⋅ BUTIK 86 68 86 88
BILTLF. 40 36 02 85

Maler du selv?
Vi hjælper dig igang med gode malertips!

Flügger farver

www.flugger.dk

Kvalitetsmalerarbejde
Alle former for malerarbejde udføres!

– for et syns skyld

Bjerringbro Vinduespolering
Brian Bay - Gudenåvej 28 - Tlf. 86 68 02 90

Jeg træffes på tlf. 23 45 40 45

Siden 1949

Varmeprisen 
er igen faldet
1793 forbrugere skal have 
3,85 mio. kroner tilbage
Bjerringbro Varmeværks besty-
relse har nu fastsat afregnings-
prisen til 465,00 kroner pr. 
Mwh  plus moms, det vil sige 
581,25 kroner inklusiv moms 
– altså en afregningspris, der 
er noget mindre end  a’conto-
betalingen, der var på 687,50 
kroner inklusiv moms.

»Så på trods af, at Bjerringbro 
Varmeværk ikke opkrævede 
maj måneds a’conto-rate, skal 
1793 forbrugere stadig have 
ca. 3,85 mio kr. tilbagebetalt, 
mens 245 forbrugere skal ef-
terbetale ca. 385.000 kroner,« 
oplyser formand for varmevær-
kets bestyrelse, Erling Krogh 
Sørensen

Samtidigt har varmeværket 
ud fra det fastlagte budget be-
sluttet, at den nye a’conto-pris 
bliver på 568,75 kr. inklusiv 
moms pr. Mwh, og det er et 
fald i a’conto-prisen på 12,50 
kr. inklusiv moms i forhold til 
slutafregningen for sidste år. 

»Grundene til nedsættelsen 
er først og fremmest lave gas-
priser, men skyldes også, at vi 
har fået sikret lave priser for en 
del af det nye ”fjernvarmeår”,« 
fortæller Erling Krogh Sørensen

Som tidligere fortalt er Bjer-
ringbro Varmeværk med i en 
undersøgelse af mulighederne 
for etablering af et landmands-
ejet biogasanlæg – BIO Center 
Gudenå.

»Projektet er i en meget 
indledende fase, men det ser 
ret positivt ud. Vi forventer, at 
kunne aftage biogas til en lidt 
lavere pris end naturgas, hvis 
det realiseres,« forklarer Erling 
Krogh Sørensen.

Varmeværket udsender års-
opgørelserne fra Varmeværket 
i slutningen af juli måned med 
betalings-serviceoversigten for 
august.

ckh@bjerringbro-avis.dk

Sommertur til 
Sønderjylland
Else og Aage Nielsen, pen-
sioneret præstepar, Viborg, 
arrangerer 14. – 17. august 
2009 en sommertur til Søn-
derjylland. Der er fælles bus-
transport fra Viborg, Tapdrup, 
Bjerringbro, Ans, Kjellerup og 
Silkeborg. 

Deltagerne indkvarteres på 
Løgumkloster Refugium. Re-
fugiet er sammenbygget med 
et cistercienserkloster fra mid-
delalderen. En del af kloste-
ret er bevaret og restaureret, 
og klosterkirken bruges i dag 
som sognekirke. Løgumklo-
ster er også kendt for sit årlige 
marked, Kloster Mærken. Midt 
i byen ligger markedspladsen 
omgivet af gamle huse og for-
retninger.

Der er to udfl ugter. På den 
første udfl ugt kører man ud i 
Tøndermarsken med vidt ud-
syn over de fl ade marskenge 
og diger. Midt i marsken lige 
syd for landegrænsen ligger 
Noldemuseet, indrettet i det 
hus hvor maleren Emil Nolde 
og hans kone Ada boede. De-
res smukke have er bevaret 
med valmuer og andre blom-
ster, som er på fl ere af Emil 
Noldes billeder. 

Den anden udfl ugt går til 
Gejlå ved Bommerlund Plan-
tage, hvor man skal se lidt af 
hærvejen og den gamle hær-
vejsbro. Endvidere besøges 
Frøslevlejren, hvor nogle af 
barakkerne er indrettet til mu-
seum om forholdene i lejren 
under 2. Verdenskrig og om 
”de hvide busser”.

Programmet indeholder 
endvidere foredrag om Emil 
Nolde ved Refugiets forstan-
der, Gunnar Kasper Hansen. 
Aage Nielsen holder foredrag 
om den russiske forfatter Ale-
xander Solschenizyn. Der er 
også en sangaften med dig-
teren Jens Rosendal, som bor 
i Ballum lige ud til Vadehavet. 
Vadehav og Tøndermarsk 
har været inspirationskilde til 
mange af hans sange. 

Der er gudstjeneste i Lø-
gumkloster Kirke, og på hjem-
turen kører man via Haderslev 
og får en rundvisning i Hader-
slev Domkirke. Man ser også 
domkirkens messehagler i 
alle kirkeårets farver, som er 
designet af Dronning Margre-
the.

Uheldigt møde 
med en lille fyr

Der er virkelig grund til 
at være på vagt over for 
den lille blodmide, skov-
fl åten, når man begiver 
sig ud i den danske som-
merskov. Skovfl åten er én 
til fi re millimeter lang og 
hopper fra skovbundens 
planter over på blandt an-
det mennesker, hvor den 
borer sin stiksnabel ind 
gennem huden og su-
ger blod. I uheldigste fald 
kan skovfl åten overføre 
bakterien Borrelia til men-
nesker, og det kan give 
meget ubehagelige følge-
virkninger.

Her er der perfekt 
badevejr året 
rundt!

I kender formentlig si-
tuationen: Hele familien 
har glædet sig til en her-
lig tur til stranden, men 
turen bliver spoleret af 
et sommervejr, der ikke 
er i sit varme og tørre 
lune. Men strandturen 
behøver ikke gå i vasken 
af den grund, for I besø-
ger naturligvis i stedet 
en af de mange svøm-
mehaller eller et af de 
spændende badelande, 
Danmark byder på. Her 
er der nemlig perfekt ba-
devejr året rundt.

ANNONCETELEFON
8668 1755

Boligdrømme i strandkanten
Mange tanker og beslutninger tager form i strandkanten, 
hvor man har tid til eftertanke
Nyt job, fl ere børn, større bolig? 
Mange tanker og beslutninger 
tager form i strandkanten, hvor 
vi har tid til eftertanke. Om pen-
gene er til det, er den næste 
tanke, der melder sig. Og Dan-
ske Bank sidder klar ved regne-
maskinen i sommervarmen.

De fl este af os har allerede 
ladet tankerne glide hen til ba-
delagnet og følelsen af bare 
fødder i vandkanten. Når vi så 
endelig er der, har tankerne 
det med at glide videre – ofte 
til drømme og store beslutnin-
ger.  Drømmen om en ny bo-
lig  – og overvejelserne om, at 
det måske kun skal blive ved 
tankerne – kan Danske Bank 
hjælpe med. For rådgiverne  
melder sig under fanerne med 
råd, dåd og lån til boligkøb her i 
sommervarmen.

Nye tider
Boligpriserne er faldet, renten 
er historisk lav og vi har gene-
relt fået mere på kontoen. Iføl-
ge Danske Bank betyder det, at 
fl ere familier nu kan nu komme 
tættere på at gå fra boligdrøm 
til -køb.

»Det gælder også familier, 
der er andelsboligejere eller 

lejere, og som derfor har få 
eller slet ingen penge i fast 
ejendom i dag. Man kan derfor 
godt begynde at læse boligan-
noncer med andre øjne,« siger 
fi lialdirektør Henrik Bang Jen-
sen, Danske Bank Bjerringbro  
Afdeling.

Selvom bankerne for tiden 
ikke er mest kendte for at være 
villige til at låne penge ud, så 
rynker fi lialdirektøren lidt på 
brynene over den kritik. For 
som han siger, så har tiderne 
ændret sig og er til fordybelse 
og eftertanke – både hos os 
forbrugere og banksektoren. 
Det betyder, at dokumentation 
og oplysninger bliver gennem-
gået omhyggeligt.

»Det er klart, vi er nødt til at 
stille fl ere spørgsmål, når vi sid-
der over for en låneforespørg-
sel. Mange vil givetvis opleve 
det som om, vi er blevet mere 
restriktive, men både for vores 
– og i den grad også for kun-
dernes – skyld, er vi nødt til at 
gøre vores arbejde ordentligt,« 
siger Henrik Bang Jensen.

Boligkøbsbevis 
åbner døre
Når boligannoncerne frem-

adrettet bliver gransket med 
køberbrillerne på, kan man 
som kommende køber også 
selv forberede sig ordentligt 
og foregribe begivenhedernes 
gang ved at få et boligkøbsbe-
vis i hånden.

»Et boligkøbsbevis er en 
forhåndsgodkendelse til hele 
fi nansieringen, når man fi nder 
drømmeboligen. Det smarte 
ved et boligkøbsbevis er, at 
du ved, hvilken prisramme din 
drømmebolig kan ligge i og 
samtidig kan du, når du så har 
fundet boligen, springe det led 
over, der hedder ”har jeg mon 
nu også råd til det?”. Har du 
først fundet dit nye hjem, er der 
mange bolde at holde styr på.  
Måske du også skal ha’ solgt 
din egen bolig, og samtidig 
kredser tankerne om farven på 
væggene og valg af ny bordpla-
de,« siger Henrik Bang Jensen, 
der slutter med at understrege, 
at Danske Bank – også i som-
mervarmen – sidder klar med 
spidset pen og regnemaskine 
for at lave boligkøbsbeviser og 
regne ud, hvad man har råd til 
at købe bolig for.

Drømmen om en ny bolig  – og overvejelserne om, at det måske kun skal blive ved tankerne – kan Danske Bank hjælpe 
med. WWW.BJERRINGBRO-AVIS.DK
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Flot medalje til Heine
Elektriker-svend sluttede prøve af  
med to 12-taller

Heine Eg Jørgensen kan med 
ro sindet holde en god som-
merferie i år. Han har nemlig 
lige aflagt svendeprøve efter at 
have været i lærer hos HP El-
service i fire år, og den har han 
bestået med glans. 

To 12-taller blev det til i den 
skriftlige og mundtlige prøve, 
og det er så flot, at det straks 
udløste en medalje fra el-orga-
nisationen Tekniq.

Det var mester Jørn Hansen, 
fra HP Elservice, der overrakte 
Heine Eg Jørgensen den flotte 
medalje, der var prydet med 
et billede af ingen ringere end 
H.C. Ørsted - hvem ellers.

Heine Eg Jørgensen var na-
turligvis glad for denne begun-
stigelse, men lagde ikke skjul 
på, at han så sandelig også 
havde stilet efter at opnå den 
bedste karakter mulig:

»Jeg havde sat mig et mål, 
men jeg ville da have kunnet 
leve med mindre,« siger den 
nyuddannede elektriker. 

Jørn Hansen fortæller, at det 

er sjældent, at der bliver givet 
to 12-taller, men at Heine Eg 
Jørgensen virkelig har fortjent 
dem:

»Heine er fagligt meget dyg-
tig, og sådan nogle karakterer 
kommer ikke af sig selv. Han 
har lagt rigtig mange timer i 
skolearbejdet og været meget 
flittig,« fortæller Jørn Hansen. 
Heine Eg Jørgensen har ikke 
altid vidst, at han skulle være 
elektriker og har da været lidt 
omkring, inden han valgte net-
op dette forløb. Derfor har han 
også gennemgået uddannel-
sen som voksenlærling, hvilket 
ofte er en fordel:

»Voksenlærlinge er typisk 
lidt mere modne, og vi får flere 
og flere af den slags,« fortæller 
Jørn Hansen.

Når sommerferien er slut, 
fortsætter Heine Eg Jørgensen 
hos HP Elservice, der med 
glæde har kunnet tilbyde ham 
arbejde.

ckh@bjerringbro-avis.dk 

Heine Eg Jørgensen, sammen med Jørn Hansen fra HP Elservice fik en flot 
medalje og et diplom for sin flotte indsats ved svendeprøven.

Tilfredse kunder giver energi
Afdelingsleder Per Pedersen kunne i sidste uge fejre, at han nu har været an-
sat 25 år hos STARK i Bjerringbro
En kendt skikkelse i lokalsam-
fundet kunne i sidste uge fejre 
sit 25 års jubilæum som ansat 
hos STARK i Bjerringbro. Hos 
STARK sørger Per Pedersen, 
Rødkærsbro, for, at kunderne 
får råd og vejledning om køk-
kener og badeværelser. Træ-
lasthandel og gulvbelægninger 
med træ, klinker og fliser hører 
også til blandt Per Pedersens 
specialer. Kunderne kender 
ham som en vidende service-
person, som de altid kan få et 
godt råd af. STARK og Per Pe-
dersen har haft det godt med 
hinanden i alle 25 år. Det læg-
ger jubilaren ikke skjul på. Han 
siger:

»Det begyndte ellers med, at 
de tog en anden til en boghol-
derstilling, som jeg havde søgt. 
Men de gemte min ansøgning, 
og pludselig blev jeg kontaktet, 
fordi der manglede en mand 
til at sælge køkkener. Den da-
værende direktør hed Madsen, 
og han så åbenbart igennem 
og bagved min ansøgning, for 
umiddelbart er der jo da et 
spring fra et kontorjob til et sæl-
gerjob. Men sådan blev det«.  

Og den unge Pedersen fra 
Rødkærsbro fik ilddåben som 
sælger fra første dag. Den faste 
køkkenmand fik han lige sagt 
goddag til, så drog kollegaen 
ellers på 14 dages ferie og ef-
terlod Per Pedersen med an-
svaret for hele køkkenafdelin-
gen. Men det gik med hjælp fra 
de øvrige kolleger, erfaring fra 
en kort tid som møbelsælger i 
Kjellerup samt eget naturtalent. 
Per Pedersen siger:

»Jeg fik smag for jobbet, så i 
løbet af de 25 år har jeg været 
med i en god udvikling, hvor 
jeg har fået mere og mere an-
svar for salg og kundekontakt. 
Jeg kan godt lide at snakke 
med folk og hjælpe dem med 
at finde løsninger. At gennem-
føre en proces med kunderne, 
så de er glade og tilfredse kan 
fortsat gøre mig glad. Det giver 
mig ny energi og er vel dybest 
set forklaringen på, at jeg fun-
gerer i jobbet efter så mange 
år«.

Det går op og ned
Per Pedersen har titel af afde-
lingsleder for køkken- og badaf-
delingen. Det med køkkener 
var tidligere hovedaktiviteten. 
Badeværelser, fliser og klinker 
var det sekundære sortiment. I 
dag er det omvendt. Om bag-
grunden for dette skifte siger 
Per Pedersen:

»Der er kommet så mange 
specialbutikker for køkkener, 
så her har vi mistet en smule 
terræn. Men STARK har sit eget 
køkkenmærke, ”Domestic”, og 
det forhandler vi med succes, 
selvom konkurrencen fra de 
mange andre køkken-brands 
er hård. Til gengæld har vi fået 
meget mere gang i salget af ba-
deværelsesmiljøer, klinker, fliser 
og gulvbelægninger i træ«. 

Per Pedersen har i de 25 år 
oplevet mange konjunkturbe-
vægelser, så den nuværende 
lavkonjunktur skræmmer ham 
ikke, selv om STARK heller ikke 
er gået ram forbi:

»Det går jo op og ned i vores 
branche, som er dybt afhængig 
af byggekonjunkturerne. Men 
sløje tider er hver gang blevet 
afløst af ny fremgang. Det sker 
også denne gang. Og her i Bjer-

ringbro kan vi mærke, at folk er 
begyndt at slappe lidt af. Der 
var lige en overgang lidt usik-
kerhed at spore i forbindelse 
med situationen på Grund-
fos. Men det er som om, folk 
nu igen har fået tillid til, at der 
snart kommer bedre tider. Så 
jo, vi kan mærke en afmatning i 
salget. Men så er det heller ikke 
værre«. 

Brænder for  
Rødkærsbro
Per Pedersen er kendt i lokal-
samfundet for meget andet 
end STARKs solide ankermand 
i køkken- og badafdelingen. 
Han har i mange år være leder 
i Rødkærsbro Idrætsforening 
(RIF). I de sidste ni år som 
formand for RIFs hovedbesty-
relse. Igennem 10 år var han 
hovedmanden bag Rødkærs-
bro Open Air-koncerterne. Han 
har også været opstillet til by-
rådsvalg tre gange. I forbindelse 
med det tilstundende byråds-
valg var der igen opfordringer til 
ham om at stille op på Social-
demokraternes liste, men han 
takkede nej:

»Der burde nok være lidt 

mere modvægt til Holger An-
dersen fra Venstre i Rødkærs-
bro, men jeg valgte ikke at lade 
mig opstille af private årsager. 
Politik har da min interesse, 
men jeg brænder allermest for 
Rødkærsbro og gør en indsats 
for at få gang i udviklingen via 
”Tænketanken”. Lokalpolitik bør 
ikke have ret meget med parti-
politik at gøre, efter min opfat-
telse. I landspolitikken hælder 
jeg nok mest til centrum-ven-
stre, men en kommune opfat-
ter jeg som en meget praktisk 
indretning, der skal få det til at 
fungere for borgerne«, pointe-
rer Per Pedersen, der ikke har 
planer om at ændre ret meget 
på sine gøremål, nu hvor han 
har taget hul på de næste 25 
år hos STARK:

»Jeg vil gerne fortsætte hos 
STARK i Bjerringbro, og vi er 
inde i nogle spændende over-
vejelser om den fremtidige 
måde at drive virksomheden 
på. I privatlivet vil jeg fortsat en-
gagere mig i RIF, Tænketanken 
og - hvem ved – i lokalpolitik 
og musikarrangementer«, slut-
ter Per Pedersen.

bn@bjerringbro-avis.dk

Per Pedersen – 25 år som ansat i STARKs køkken- og badafdeling.

Stå tidligt op og nyd det skønne fuglekor

Fuglestemmeturen en tidlig forårsmorgen kan også have haven som mål. Her 
er det som regel den smukke solsortesang, der dominerer.

Der er mange fordele ved at stå 
tildigt op, og her i foråret er det 
en fantastisk ”musikalsk” ople-
velse at tage på en tidlig mor-
gentur i naturen.

Man behøver slet ikke tage 
langt ud i skoven for at høre 
fuglesang. En spadseretur med 
hunden i det lokale villakvarter 
kl. 5 en tidlig morgen i april el-
ler maj kan være en næsten 
overvældende højlydt ople-
velse. Fuglene - og her taler vi 
ikke mindst om de sang-glade 
solsorter - synger i stort tal og 
med megen styrke. Fuglesan-
gen aftager lidt i styrke hen på 
morgenen og formiddagen. 

Blandt andet fordi der kommer 
så mange andre ”forstyrrende” 
lyde som trafikstøj ind i billedet. 
Så oplevelsen af den rene, kla-
re og kraftige fuglesang får man 
bedst meget tidligt om morge-
nen, hvor kvarteret er så dejligt 
fri for biler, plæneklippere og 
anden generende støj.

Skoven sidst i april og i maj, 
hvor den lysegrønne bøg er 
sprunget ud, er tillokkende 
for dem, der vil høre fuglenes 
morgenkor. Her dominerer sol-
sortesangen ikke på samme 
måde, som man oplever det i 
byen. 

Og skoven en tidlig morgen 

byder også på rådyr og andre 
spændende ”side-gevinster” til 
fuglestemmeturen.

Hvis man er helt på bar bund 
med hensyn til fuglestemmer, 
er det en god ide at alliere sig 
med én, der kan kende forskel 
på solsorte- og sangdrossel-
sang. Du vil opdage, hvordan 
mange fugle foretrækker be-
stemte områder af skoven. 
Munken vil du typisk møde i 
løvskoven, mens eksempelvis 
sortmejsen mest træffes i nåle-
træsbevoksninger. Mange fugle 
træffer man slet ikke i skoven. 
Sanglærken - den har sunget 
siden februar/marts - holder til 

i det åbne land, og de svaler, 
der i stort tal kommer til Dan-
mark fra slutningen af april, 
ser man absolut ikke i skoven. 
De flyver hen over skoven og 
boltrer sig syngende i det åbne 
land på jagt efter in-sekter.

I din iver efter at lære fug-
lestemmerne at kende må du 
endelig ikke ”glemme” at nyde 
HELE forårets natursceneri. 
Hvis du er i bøgeskoven en lun 
og solrig morgen i begyndelsen 
af maj, kan du ligefrem fornem-
me, hvordan bøgen springer 
mere og mere ud og gør sko-
ven grønnere og grønnere, for 
hver time der går.
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GUDENÅDALEN & OMEGN

Ole Leth
AUT. EL-INSTALLATØR

Bjerrevej 82 . 8840 Rødkærsbro
Tlf. 86 65 88 88

Montør Carsten Munch,  priv. 86 62 57 64

Strømførende gennem 80 år

www.herluf-hedegaard.dk

• Reparationer • Ombygninger • Køkkener
• Glas • Nybygninger • Tilbud gives

uden forbindende
TØMRERMESTER

HERLUF HEDEGAARDA/S
Tange tømrer- og snedkerforretning . Tlf. 86 65 92 58 . Bil 40 45 92 58 . Fax 86 65 89 75

Thorsvej 17 . 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 12 49 . 86 65 89 77

www.vvs-winther.dk

MASSER AF GODE TILBUD I ANS

Tilbudene gælder til og lørdagstøtter Ans IF
Åbningstider: Mandag til fredag: 8.30-19.00

 Lørdag: 8.00-16.00 

Søndermarksgade 16, Ans . Tlf. 86 87 00 02

1600 gr.

7500Ta 10 stk.

10000

3 fl.

2500

2 poser

3700

2 liter

2500

Frit valg

1995

Ved køb af mere end
3 kasser er prisen

75,00 kr. + pant

Hakket svinekød
8–12%

Koteletter u/ben

GRILLMARKED
fredag/lørdag
Ribben, formbøff er 
Marineret nakke 
Krydret nakke
Marineret koteletter 
Grill medister 
Frankfurter 
Lammekoteletter 
Minut/peber bøf 
Kyllingefi let
Kalkunschnitzel 
Spareribs
pr. stk. 12,00 kr

FUN saft
Flere varianter

Frit valg
Vestfyen øl

Arla koldskål

COOP fl utes eller 
rundstykker

Karen volf
kammerjunker

HUSK! SØNDAGSÅBENT

19. JULI FRA 10.00 - 16.00

1800 gr.

7500

1 kasse

5495
+ pant

Gudenåen løber ud på nettet
Nyt turismesamarbejde fører til lancering af en ny 
internet-portal www.vivsitgudenaa.com

Hvad kan man opleve til vands 
og til lands? Hvor lejer man en 
kano? Hvor kan jeg overnatte? 
Hvor og hvornår er Gudenåen 
dannet? Hvorfor lå klostrene 
så tæt langs Gudenåen? Hvor 
kan man opleve at få et glimt 
af isfuglen? Og hvor kan man 
købe is?

Disse og mange fl ere spørgs-
mål kan turister og andre inte-
resserede nu får svar på ved at 
klikke sig ind på den helt nye 
web-portal www.gudenaa.com. 
Portalen er første trin i et stort 
og mangfoldigt projekt, der skal 
gøre Gudenåen og dens bag-
land mere kendt og attraktiv for 
gæster og turister.

Det er Viborg Turistbureau, 
der sammen med turismekol-
legerne i de seks andre Gu-
denå-kommuner – Randers, 
Favrskov, Silkeborg, Skander-
borg, Horsens og Hedensted 
– har sat gang i dette branding-
projekt:

»Der ligger et vældigt stort 

og uudnyttet potentiale i Gu-
denåen som turistbrand og 
som en dejlig grøn attraktion 
for alle, der vil sejle, fi ske, cykle, 
vandre og opleve naturen. Og 
det potentiale kan vi for alvor 
udnytte, når vi arbejder sam-
men på langs af åen«, siger tu-
ristchef i Viborg Britta Leth.

Vil oprette knude-
punkter
Med projektet håber de syv 
tursitorganisationer i første om-
gang at opnå en bedre profi le-
ring af de mange oplevelses-
muligheder, der allerede fi ndes 
på og langs åen:

»Som projektet skrider frem. 
håber vi også at kunne skabe 
helt nye Gudenå-oplevelser, og 
vi vil arbejde på at gøre Guden-
åen mere tilgængelig – men 
selvfølgelig i dyb respekt for na-
turen«, understreger Britta Leth.

Mere liv på landet og nye 
forretningsmuligheder står også 

på turistfolkenes ønskesed-
del, og allerede nu arbejder de 
med at oprette ”visit Gudenåen 
baser”. Der er tale om knude-
punkter for både naturformid-
ling og turistinformation. Måske 
kan baserne på længere sigt 
også huse facilliteter til cykel- 
og kanoudlejning, forplejning 
og overnatning. For Gudenåens 
gæster vil det være rart at kun-
ne søge hen til en genkendelig 
base, hvor man kan blive ser-
viceret og hente både informa-
tion og inspiration.

bn@bjerringbro-avis.dk

Turistorganisationerne i de syv Gudenåkommuner vil meget gerne bidrage til, at endnu flere får øje på feriemulighederne 
på og langs med Gudenåen.

Sikker ferietrafi k
Man skal lade være med at 
stresse, når man begiver sig 
ud i den tætte ferietrafi k. Vær 
opmærksom på at bilen er 
anderledes at køre, når den er 
fuldt læsset med feriebagage 
og hele familien. Det betyder 
blandt andet, at den skal bru-
ge mere tid og plads til både 
nedbremsning og acceleration. 
Hold derfor ekstra god afstand 
til de forankørende og giv mere 
længde og tid til overhalinger.

Tæt ferietrafi k
Hvis man skal af sted på ferie 
sydpå gennem Tyskland i egen 
bil en weekend, gør Vejdirek-
toratet op-mærksom på, at 
problemerne for udrejsetrafi k-
ken erfaringsmæssigt vil være 
størst fredage mellem 12.00 og 
20.00 og lørdag mellem 08.00 
og 15.00. Og for hjemrejse-
trafi kken på fredage mellem 
14.00 og 18.00, lørdage mel-
lem 11.00 og 18.00 og søn-
dage mellem 16.00 og 21.00.

Solidt greb
i sandet
Marehalmen - et meterhøjt 
blågråt græs med brede, stive 
blade og lange aks - er en ka-
rakterplante på mange sand-
strande og i klitterne. Marehal-
men formår at få godt tag i det 
løse sand og er derfor et godt 
middel til at sikre, at der ikke 
opstår sandfl ugt.
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Flotte medaljer ved 
Island Games
Team Nørreå havde fem spille-
re og en træner med ved Island 
Games i Åland. For fi re af delta-
gerne gav det medalje, men for 
alle var det en stor oplevelse.

Malik Kleist, Petrus Brønlund 
og Aqaalu Nielsen spillede på 
det grønlandske landshold, 
som har Tommy Jørgensen 
som træner. Holdet har netop 
været først en uge på trænings-
lejr og derefter 10 dage i Åland 
til Island Games. 

Holdturneringen var første 
konkurrence og første mod-
stander var Færøerne, som 
har de to Nørreå spillere Rakul 
Mikjalsdottir og Frodi Jensen på 
holdet. Det blev til en rigtig tæt 
og intens kamp, som Grønland 
til sidst vandt 4-3. Efterfølgende 
blev det til 7-0 sejr over Rho-
dos, 6-1 over Shetland og en-
delig et nederlag på 1-6 mod 
Guernsey. Det betød at sejr i 
sidste indledende kamp mod 

Isle of Man ville være ensbety-
dende med medalje. Det blev 
til en overraskende stor 7-0 
sejr, hvor der slet ikke blev tabt 
sæt. Semifi nalen mod Gotland 
var spillernes ilddåd. De spil-
lede op til deres allerbedste og 
det blev til et 3-4 nederlag efter 
en pragtfuld indsats. Dermed 
blev det til Grønlands første 
bronze medalje nogensinde i 
holdturneringen. 5 pladsen fi k 
Færøerne, som dermed også 
fi k et godt stævne. 

Efter første hviledag blev 
singleturneringen spillet. Her 
kom Rakul i kvartfi nalen. mens 
drengene tabte ottendelsfi na-
len. 

I double kom Rakul og hen-
des makker i kvartfi nalen, men 
tabte en tæt kamp, hvor Rakul 
spillede op til sit bedste. Malik 
og Petrus kom i kvartfi nalen og 
spillede det bedste bordtennis i 
løbet af stævnet, men det blev 

til et tæt nederlag til et par fra 
Guernsey. Endelig tabte Malik 
og hans makker i mixdouble 
kvartfi nalen. 

Alt i alt et godt stævne for 
Team Nørreå spillerne, som gik 
meget frem i løbet af de næ-
sten 3 uger, som træningslej-
ren og stævnet har varet.  

3100 deltagere fra omkring 
25 lande deltog ved Island 
Games. Island Games kan 
bedst sammenlignes med OL 
for Øer. Færøerne vandt den 
samlede holdkonkurrence med 
hele 81 medaljer, mens Grøn-
land vandt samlet 8 medaljer. 

Det var dog Grønlands første 
medalje i hold nogensinde og 
den første i bordtennis i seks år. 
Så det blev fejret med spillerne 
smed landstræner Tommy Jør-
gensen i hotellets swimming-
pool.

Lokale ryttere til udenbys 
stævne
Fra torsdag den 2. juli til søndag 
den 5. juli var fl ere ryttere fra 
de to rideskoler i Bjerringbro til 
stort stævne i Hodsager Ride-
klub i Aulum.

Det blev til rigtig mange, 
gode, placeringer og rytterne 
hyggede sig sammen og glæ-
dede sig over det gode forhold 
der er mellem Gudenådalens 
Rideklub (GDR) og Bjerring-
bro og Omegns Sportsrideklub 
(BOS).

Det blev til følgende place-
ringer:

Torsdag:
Annika Knudsen Lorentsen - 

BOS - på Windmill: 3. plads i LC
Silke Larsen - GDR - på Atlantic 
Atlas: 5. plads i LD
Emma Johnsen - GDR - på 
Nibbe: Fejlfri i LE
Lykke Johnsen - GDR - på 
Coeur: Fejlfri i LE
Sara Mikkelsen - GDR - på Ro-
land: 1. plads i LD

Fredag:
Annika Knudsen Lorentsen - 
BOS - på Windmill: 1. plads i 
LD
Silke Larsen - GDR - på Atlantic 
Atlas: 5. plads i LD
Emma Johnsen - GDR - på To-
bias: 5. plads i LC

Sara Mikkelsen - GDR - på Ro-
land:  2. plads i LC
Lørdag:
Silke Larsen - GDR - på Atlantic 
Atlas: 4. plads i LD
Emma Johnsen - GDR - på Ro-
land: 2. plads i LD
Søndag:
Annika Knudsen Lorentsen - 
BOS - på Windmill: 2. plads i 
LD og 6. plads i LC
Silke Larsen - GDR - på Atlantic 
Atlas: 3. plads i LD
Michelle Johnsen - GDR - på 
Coeur: 1. plads i LD”

Sportsfest i Vejrumbro
Vejrumbro Boldklubs festud-
valg er klar med programmet 
til årets sports- og sommerfest, 
der holdes på grusbanen ved 
Stadionbakken i dagene 29. juli 
til 2. august.

Udgangspunktet for festen 
er en stor fodboldturnering for 
både piger og drenge. Men 
forældrene skal også have no-
get for de mange rare penge, 
de gerne må ligge i sportsfor-
eningens pengekasser under 
festen. Derfor begynder festen 
allerede onsdag med en tyv-
start, fortæller formanden for 
festudvalget Poul Martin Chri-
stensen: Et stort drive-in banko-
spil. Dagen efter er der march 
over 5 kilometer og cykeltur 
over 10 kilometer. Når der er 

blevet brændt tilstrækkeligt 
mange kalorier af på det, er der 
god plads til det traditionelle 
mad-hit: Helstegt pattegris og 
kold kartoffelsalat. 

Gode, nødvendige  
indtægter
Fredag kommer en trylle-
kunstner på  besøg og der er 
levende musik i teltet. Lørdag 
holdes den traditionelle teltfest 
med middag og dans bagefter 
til 2 X Henning. De gjorde det 
så godt i fjor, at de fi k genvalg i 
år. Om søndagen slutter festen 
med en nyskabelse: Agility-
opvisning og træning for hunde 
og besøg af en ægte cowboy, 
der demonstrerer sin lasso-

kunst. De piger og drenge, der 
kan komme forbi ham uden at 
blive fanget i lassoen, får en ge-
vinst, lover han. Så selvsikker-
heden fejler intet.

For boldklubbens trivsel er 
den årlige sommerfest meget 
vigtig. Poul Martin Christensen 
oplyser, at i gode år formår 
klubben at tjene ca. 50.000 kr. 
på indtægter fra salg af øl, vand, 
pølser, tombola og så videre. 
Den gennemsnitlige indtjening 
ligger på omkring 40.000 kr. 
- og det håber han naturligvis 
også på vil komme ind i år. Alle 
pengene går til drift af klubbens 
pige- og drengehold.

bn@bjerringbro-avis.dk

Det var Grønlands første medalje i hold nogensinde og den første i bordtennis i seks år. 

Guldfi reren suveræn 
world cup-vinder
Den danske letvægtsfi rer er 
gylden i 2009. I weekenden 
vandt den nye besætning på 
båden sæsonens tredje og sid-
ste world cup ud af tre mulige, 
da de vandt fi nalen i Luzern, 
Schweiz. Dermed er de den 
første danske letvægtsfi rer si-
den 1999, der scorer hattrick 
og vinder alle sæsonens world 
cup-konkurrencer.

Sidste Guldfi reren vandt alle 
tre løb i samme sæson var i 
1999, da Eskild Ebbesen, Tho-
mas Poulsen, Victor Feddersen 
og Thomas Ebert sad på bå-
den. Samme hold slog i 1999 
verdensrekorden for bådtypen 
- en rekord der står endnu.

Den danske letvægtsfi rer har 
hele året været ’Guldfi reren’ og 
kan med stolthed fortsat kalde 
sig Guldfi reren.

I A-fi nalen i sæsonens tredje 
og sidste world cup-afdeling 
skulle Christian Place Peder-
sen, Jens Vilhelmsen, Kasper 
Winther Jørgensen og Morten 
Jørgensen forsøge at vinde fi -

nalen i Luzern, så de samtidig 
med at vinde den samlede 
world cup og være ubesejret i 
fi naler i år, også kunne sende et 
kraftigt signal til konkurrenterne 
om, at der til VM i august er 
en ganske alvorlig konkurrent 
til guldet: Nemlig den danske 
Guldfi rer.

Tre sejre af tre mulige
”Det er pissefedt,” siger Chri-
stian Place Pedersen med et 
stort smil ved præmiepodiet, 
mens de glade roere snakker 
løbet igennem og prøver at for-
stå, at de er den første danske 
letvægtsfi rer i seks år, der vin-
der den samlede world cup, og 
at det er 10 år siden, at båden 
vandt alle sæsonens tre world 
cup konkurrencer. De vandt i 
Banyoles, Spanien, i München, 
Tyskland og nu her i Luzern, 
Schweiz.

»Det er genialt. Ubesejret i 
world cuppen!« siger Jens Vil-
helmsen og ryster lidt på ho-

vedet. Han er nyeste mand på 
letvægtsfi reren og det er hans 
kun 4. sæson i rosporten. Han 
kom på letvægtsfi reren i foråret 
og havde kun roet sammen 
med sine holdkammerater i 
en måned, da han vandt den 
første world cup, og nu er det 
unge hold så samlede world 
cup-vindere 2009 i letvægtsfi -
rer.

»Vi er endda det eneste hold 
i alle bådklasser, som har vun-
det alle sæsonens tre world 
cup konkurrencer,« siger en 
glad og stolt Kasper Winther 
Jørgensen.

»Vores start var ikke 100 pro-
cent, og vi rammer ikke hinan-
den helt præcist, men vi laver 
et tryk efter 900 meter, og det 
gav os sindssyg meget både på 
farten og teknisk. Det er rigtig 
fedt at vinde her i Luzern, fordi 
alle gerne vil vinde her, og vi 
kan sagtens blive bedre frem 
mod VM,« siger Morten Jørgen-
sen.

Nyd sommeren ved en put 
and take sø
Frisk luft, stilhed, spænding, 
hygge med familien… En fa-
milietur til én af landets mange 
put and take søer er en dejlig 
forårsoplevelse, og er I heldige, 
har I fi sk med hjem til aftens-
maden.

Ofte er det far, der er den 
lystfi skende del af familien. De 
fl este lystfi skere her i landet er 
nemlig mænd, men lystfi skeri 
kan sagtens blive en aktivitet 
for hele familien. Masser af lyst-
fi skersøer tager imod, og her 
er forholdene således, at man 
ikke behøver hverken båd eller 
waders for at komme til for at 
dyppe snøren. Ofte er det mu-
ligt at køre i bil lige til den fi ske-
plads, I vælger ved søen, og så 
er det blot at pakke grej, med-
bragt mad, et par havestole osv. 

ud - så er der rigget an til nogle 
herlige timer ved lystfi skersøen.

Om det er dyrt? Alt er relativt, 
og priserne varierer naturligvis 
fra sted til sted. Men det koster 
normalt ikke mere end en tur 
i biffen at tage ud at fi ske ved 
en put and take sø. Her venter i 
timevis af spændende oplevel-
ser. Mindstemål på fi skene skal 
naturligvis overholdes, men på 
en god dag kan I sagtens hjem-
bringe så mange fi sk, at der 
ikke blot er til aftensmaden i 
dag men også til fryseren.

Det behøver ikke være dyrt 
at blive ”ekviperet” til en dag 
ved put and take søen. Tag en 
tur i den lokale butik med fi ske-
grej og fortæl, at I er nybegyn-
dere. Så er man ”kørende” for 
få hundrede kroner, og dem, 

der efterfølgende bliver bidt 
af en gal fi skestang, vender 
garanteret senere tilbage for 
at udforske den kæmpestore 
grej-jungle yderligere.

Man kan fi ske med orm eller 
anden madding, med blink der 
spindes ind, med fl ue… Alle 
discipliner kan øves i en lystfi -
skersø, hvor fi skeriet går fi nt i 
spænd med ristning af pølser 
og brød på engangsgrillen, kaf-
fedrikning og afstikkere til den 
nærmeste bager efter wiener-
brød! Det fangstinstinkt, dine 
forfædre levede af for tusindvis 
af år siden, vækkes til live, og 
akkompagneret af forårets fug-
lesang er der lagt op til en dejlig 
dag i det fri for hele familien.
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Glade motionister til 
Landsstævne
Bjerringbro-gymnaster nød fællesskab og DGI-ånd
»Det føles næsten som om livs-
linjen er rykket over, når man 
sådan kommer hjem fra Lands-
stævnet.« 
Sådan siger Hans Westphael, 
der er en af de Glade Motioni-
ster fra Bjerringbro Gymnastik-
forening, som igen i år brugte 
en lille uge sammen med et 
hav af andre gymnaster - den-
ne gang i Holbæk.

Det med livslinjen har noget 
at gøre med den fantastisk in-
tense og sociale oplevelse, det 
er at tage til landsstævne:

»Man har oplevet så meget 
og fællesskabet, som er så be-
tegnenede for DGI-ånden, er 
så dejlig, at det føles helt tomt 
at komme hjem igen,« forklarer 
Hans Westphael.

Han har næsten altid dyrket 
gymnastik, og har i mange år 
nu været en del af gymnastik-
foreningen og de ”Glade moti-
onister”, der tæller ca. 50 men-
nesker, der for største delens 
vedkommende er i alderen 40 
år og op.

»Det er så hyggeligt og rart 
at mødes engang om ugen, og 
selvfølgelig er det vigtig med 
motionen, men 60 pct af det 
handler om kammeratskab,« 

fortæller Hans Westphael, der 
også opleve det samme ved 
Landstævnet, hvor klubber mø-
des, som måske længe ikke har 
set hinanden.

Og det er lige præcis den 
form for fællesskab, som Hans 
Westphael føler er lidt på vej 
væk i samfundet:

»Jeg ser især unge menne-
sker gå med nedslåede blikke 
og hilser ikke når man passerer 
dem. Noget der er rigtig ærger-
ligt,« siger Hans Westphael, der 
også gerne så fl ere unge men-
nesker i gymnastikforeningen. 

Mange tilbud
Han vedkender, at der er rig-
tig mange tilbud nu om dage, 
men er lidt ærgerlig over, at 
nogle af disse sportstilbud ikke 
har det sociale element på 
dagsordenen:

»I f.eks. fi tness-centre, hvor 
man selv bestemmer hvornår 
man kommer og går, opnår 
man ikke det samme kamme-
ratskab og sociale fællesskab, 
som vi har i gymnastikforenin-
gen, og som jeg er sikker på, 
at de også har i f.eks. løbeklub-
ben,« siger Hans Westphael, 

og afviser tanken om, at det er 
DGI, der skal forny sig, hvis de 
unge skal mere på banen:

»Jeg syntes, at instruktørene 
og lederne er rigtig gode til at 
tage på kursus, så det er ikke 
det der halter. Det er nok bare 
fordi, der er så mange tilbud 
nu om dage,« siger Hans We-
stphael og henviser til sit eget 
barnebarn, der spiller golf.

Han har dog ikke tænkt sig at 
slippe gymnastik-ånden sådan 
lige med det samme.

»Vi har det fantastisk som 
hold. Tre år har vi været på 
tur til Østeuropa, og sidste år 
havde vi et stort polsk hold på 
besøg. Det var så sjovt,« fortæl-
ler Hans Westphael, der gerne 
ser endnu fl ere ”Glade Motio-
nister”.

Vi er meget åbne for nye i 
motionsgruppen, og vi er på-
passelige med, at det sociale, 
som vi alle nyder, ikke går hen 
og bliver sammenspist. Det er 
en kunst at være social og så 
alligevel ikke lukke af for nye 
medlemmer, men vi gør vores 
ypperste,« slutter Hans West-
phael.

ckh@bjerringbro-avis.dk

De Glade Motionister fra Bjerringbro var også til landsstævne i Holbæk.

Chris T Christensen blev 
Europamester i BMX
BMX-klubben i Bjerringbro bli-
ver ved med at producere top-
kørere. I weekenden blev Chris 
T. Christensen europamester i 
13-årsklassen. 

Det var Fredericias messe-
haller, der dannede ramme for 
den største BMX-begivenhed 
på dansk grund hidtil. Og unge 
Chris fra Bjerringbro BMX var 
en af de danske kørere, der 
på forhånd var sat store for-
ventninger til. Men måske var 
forventningernes pres og al 
den virak, der er omkring et 
europamesterskab, lidt for me-
get for så ung en kører. I hvert 
fald viste Chris i de indledende 
runder langtfra den kørsel, han 
normalt står for. Heldigvis er ta-
lentet så stort, at det alligevel 
rakte til avancement til de afgø-
rende heats. 

Herfra blev det bare bedre 
hele tiden. Det kulminerede i 
fi nalen, hvor konkurrenterne 

blot så et dansk baghjul, der 
hele tiden øgede sit forspring. 
Og under stor jubel fra de dan-
ske tilskuere kunne Chris T. 
Christensen krydse målstregen 
som ny europamester i 13-års 
klassen.

Flere gode resultater
Storesøster Simone T. Chri-
stensen nåede efter fl ot kørsel 
også frem til fi nalen i piger-
nes 15-årsklasse. Her fi k hun 
imidlertid en dårlig start, men 
ved god fi ght kæmpede hun 
sig tilbage og kunne hjemføre 
en bronzemedalje. Udover 
søskendeparrets medaljehøst 
kunne man i Bjerringbro-lejren 
glæde sig over semifi naledel-
tagelse af Nicklas Henriksen i 
17-24-årsklassen, Mathis Balt-
zersen i 16 årsklassen samt 
Rasmus Salling og Nikolaj Var-
ming i 12-årsklassen. Mens 

Rasmus Pedersen 16 år, Thore 
D. Madsen 14 år, Heine Høgh 
12 år og Mathias Høeg 11 år 
alle nåede frem til kvartfi nalen.

Flot halvsæson
I juniorklassen og eliteklassen 
for mænd afgøres mesterska-
bet over 16 afdelinger, som er 
blevet kørt i løbet foråret. Her 
beviste Mads Larsen, der har 
haft det hårdt i sin første sæson 
i juniorklassen, at modgangen 
ikke har knækket ham. Han nå-
ede frem til semifi nalen i sidste 
afdeling. I Elite for mænd kørte 
Henrik Baltzersen sig i kvartfi -
nalen.

EM blev hermed endnu 
en triumf for cheftræner Otto 
Salomonsens tropper fra Bjer-
ringbro BMX, der har haft et fl ot 
første halvdel af sæsonen.

 

Resultater fra kursustest  den 1. 
juli 2009 i DcH-Bjerringbro
1. Plads. Dorthe Larsen/Alice, 
67.5 point.
2. Plads. Mogens Bech/Frida, 
66.0 point.
3. Plads. Simone Pedersen/
Zoey, 66.0 point.
4. Plads. Laura Holmbo/Frida, 
65.5 point. 
5. Plads. Dorthe Christensen/
Ciara, 65.5 point.   
6. Plads. Henrik Jensen/Tika, 

62.5 point.  
7. Plads. Diana Jørgensen/Hec-
tor, 62.5 point.  
8. Plads. Susanne Svendsen/
Monty, 58.25 point.
9. Plads. Susanne Justesen/Tai-
son, 54.0 point.
10. Plads. Lars Olsen/Freja, 
52.0 point.    
11. Plads. Jette Fisker/Siggi, 
51.25 point. 
12. Plads. Jeanette Staub Pe-
dersen/Fie, 48.0 point.

Agility-resultater

ANNONCETELEFON

8668 1755
BJERRINGBRO AVIS

Her ses det dygtige BMX-søskendepar Chris og Simone T. Christensen ved weekendens stævne i Fredericia. Chris blev ny 
europamester i 13-årsklassen, mens søster Simone fik en bronzemedalje i 15-årsklassen for piger. (Privatfoto)
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BIL-MARKEDET

DÆKCENTRALEN
Industriparken, Langå
Telefon 86 46 14 25
Åben hverdage 8.30 -16.30 • Lørdag efter aftale

ALT I NYE OG
BRUGTE DÆK

Husk tidsbestilling!

• REPARATION AF PERSON-/VARE 
 OG LASTVOGNE
• REPARATION AF ALLE 
 BILMÆRKER
• AUTOOPRETNING AF 
 PERSON-/VARE- OG LASTVOGNE
• OPBYGNINGER AF LASTVOGNE
• FREMSTILLING AF 
 HYDRAULIKSLANGER
• KLARGØRING TIL SYN
• REPARATION AF MOTOR OG 
 GEARKASSE
• UNDERVOGNSBEHANDLING

Book en tid døgnet rundt på:

www.bjerringbrobilsyn.dk
Ring og bestil tid på 20 63 01 99
eller prøv vores Drive-in-syn uden tidsbestilling

Bjerringbro Bilsyn ApS v/ Mogens Mangaard
Stærkærvej 40, Bjerringbro 86680660
mail@bjerringbrobilsyn.dk
www.bjerringbrobilsyn.dk   

www.bjerringbrobilsyn.dkwww.bjerringbrobilsyn.dk
Book en tid døgnet rundt på:Book en tid døgnet rundt på:

Din lokale synshal

RH service
Afh. af  

Miljø/skrotbiler 
Få op til 

2000 kr for din 
gamle miljøbil

Ring og hør nærmere

23 60 62 09
efter kl. 15.00

4/95 Toyota Carina GLI som ny 1180 44.800
Finanskrise 

udsalg
minus10.000 pr. bi l!

stadig 6 mdr. garanti

biler

★ ★

– saHl auTO.dk–
"dk's billigsTe biler"

86 68 01 85
27 20 97 40

velHOldTe biler købes
Omgående kOnTanT

OvensTående sælges
er synede Og FlOTTe!

★★★★ EVT. FINANSIERING 
UDEN UDBETALING

bilerne kan beses hos sahl auto,  
Frisholtvej, sahl.

samt på
www.sahlauto.dk

Årg. / Mærke Pr. md. Pris 
01 Peugeot 607 3,0 læder, aut., km. 112 Ring 179.800
98 Chrysler Grand Voyage 3,8, 4x4, 7 pers. Ring 139.800
98 Audi AG 2,8i V6 sølv, km 180 Ring 139.800
02 Hyundai Sonata 2,0 i sølv km 130 Ring 89.800
91  Toyota Previa 2,4, aut, 7 pers. Ring 84.800
00 Peugeot 406 HDI st. car Ring 84.800
00 Peugeot 406 2,0 HDi st.car, aircon. Ring 84.800
04 Nissan Micra 1,4i 5-dørs, sølv Ring 79.800
00 Mazda 626 2,0 diesel, sølv, flot Ring 74.800
01 Renault Kangoo Ring 
00 Opel Astra 2,0 Diesel st.car, sølv 1380 69.800
96 Audi A4 1,6 sortmet., som ny 1380 69.800
99 Toyota Avensis 1,8i 4-dørs, rød Ring 69.800
97 Ford Luxus van 5,8 V8, sølv Ring 69.800
99 Mazda 626 2,1i GLX aircon. st.car Ring 69.800
96 Volvo 850 st. car Ring 
00 Citroen xsara 2,0 st. car, sølv, flot Ring 57.800
99 Renault Scenic 2,0i grønmet. 1280 54.800
00 Kia Sephia 1,8 GS-I, rød, km. 112 1200 49.800
00 Mercedes Vito 1,8 CDI varevogn, km. 160 1200 49.800
98 Ford Mondeo 2,0 CLX "som ny" koks 1200 49.800
98 Fiat Merea st. car sort. met. 1200 49.800
97 Peugeot 406 1,8 en ejer, km. 180, som ny 1200 49.800
98 Ford Mondeo 1,8i Focus, 5-dørs 1150 44.800
96 Toyota Corolla 1,3i en ejer, km. 166 1080 39.800
92 Audi 100 2,3E (AG) Flot 16" alu 1080 39.800
97 Chrysler Grand Voager 2,4 van, aut. 1080 39.800
98 Citroen Saxo 1,4i servo, km 110 Ring 39.800
91 Audi 80 1,8i sortmet. import, flot Ring 39.800
97 VW Transporter Ring 
96 VW Golf 1,8i, 5 dørs, blåmet. 1080 39.800
98 Fiat Punto 60S km 150.000, flot Ring 34.800
96 Fiat Punto 60S km 120, flot Ring 34.800
97 Peugeot 406 1,8i grøn 1080 34.800
99 Citroën Berlingo 1,9 diesel. varevogn 1000 34.800
95 Renault Twingo km 130 Ring 34.800
98 Citroen Xantia 1,9 van, sølv Ring 34.800
95 Citroen Xantia Ring 
95 Opel Astra 1,6 st.car, rød 900 29.800
93 VW Transporter 2,4 Diesel, rød 900 29.800
91 VW Golf 1,6 aut, servo  900 29.800
95 Ford Mondeo 1,8 st.car afhentning Ring 24.800
91 Mitsubishi Galant, alt i udstyr 800 24.800
95 Renault 19 sølv, nysyn. afhentning Ring 19.800
85 Audi 100 nysyn. afhentning Ring 19.800
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SOLGT
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SOLGT

Afprøv GPS'en
Der er mange forskellige mo-
deller af de populære GPS'er 
på markedet, og det kan være 
vanskeligt at vælge. Hos For-
brugerrådet råder man blandt 
andet til, at man insisterer på 
at afprøve GPS'en i butikken. 
Tag GPS'en i hånden og vurder 
størrelse, vægt og hvor godt du 
kan se skærmen fra en arms-
længde osv.

Fugt i bilen?
Når man er på udkig efter en 
brugt bil, er det vigtigt, at man 
tjekker, om der er ”fugt i bilen”. 
Løft måtterne i bunden af bilen 
og i bagagerummet. Hvis her 
er den mindste smule fugt, 
kan det være tegn på, at bilen 
ikke helt holder tæt.

Olie gør 
underværker
Ganske få dråber olie kan gøre 
underværker på bilen. Giv dør-
hængsler, kabler og andre be-
vægelige dele et par dråber fra 
oliekanden og alt går atter som 
smurt. Husk også at smøre bi-
lens donkraft.

Hvor tit?
Et enkelt besøg hos et rustbe-
skyttelsescenter er ikke nok, 
hvis bilen på sigt skal have 
stor gavn af rustbeskyttelsen. 
Hos FDM nævner man, at en 
behandling hvert andet år som 
regel er tilstrækkelig. Men det 
kan variere afhængig af bilens 
stand, og ældre biler, som be-
handles første gang, vil ofte 
have behov for at blive efterbe-
handlet allerede efter et halvt 
til et helt år for at få begynden-
de rustangreb mættet med 
rustbeskyttelse.

En feriedag for dig og bilen

I fortjener en feriedag sammen - dig og bilen! Og bilens lak vil elske en grundig og kærlig behandling!

Når vi skal lavet noget ”fornuf-
tigt” i ferien, går fornuften ofte 
på at passe hus og have. Male 
stakit og hegn, anlægge ter-
rasse, male inde osv. Men bilen 
trænger også til kærlig ”ferie-
pleje”.
De større opgaver som efter-
syn/vedligehold af bremser, 
styretøj, køler osv. skal I natur-
ligvis overlade til værkstedet. 
Men glæden ved at eje og 
bruge bilen bliver nu engang 
større, når den er ren og vel-
holdt, og når bilen engang skal 
sælges som brugt, tæller det på 
plussiden, at den er uden plet-
ter på sæderne, at alle småska-
der i lakken er repareret osv.
Du kan begynde din 
feriedag i selskab med bilen 
ved at spadsere en tur omkring 
den bevæbnet med en olie-
kande eller en olie på spray. 
Dørhængsler, kabler, bagklap-
pen… Alt bliver som nyt, når 
det får et par dråber olie. Husk 
også donkraften!

De små stenslag, som næsten 
med garanti kommer på især 
front og motorklap, skal udbed-
res. Hos forhandleren af din bil 
kan du få en reparationsstift i 
bilens originale farve. Med en 
skarp kniv renses den lille lak-
skade, så eventuel rust forsvin-
der, og herefter påføres lakken. 
Mange springer det over, men 
bilens lak har altså godt af at få 
en voks- eller polish-behandling 
en gang om året. Tjek brugsvej-
ledningen på produktet grun-
digt. Der kan eksempelvis være 
risiko for, at der opstår skjolder 
i lakken, hvis arbejdet udføres 
i solskin.

Vask i krogene
Hvis du til daglig får vasket 
bilen i en vaskehal, er det en 
god ide en gang imellem at va-
ske efter med vand og børste 
de steder, hvor vaskehallens 
store børster ikke kommer til. 
For eksempel dørsiderne ind-

vendig i bunden samt den del 
af bilens sider, der dækkes af 
dørene. Her samler sig en del 
skidt med tiden. Hvis du vasker 
hele bilen med håndkraft, skal 
du huske at bruge rigeligt med 
vand. Mange begår den fejl, at 
de sparer meget på vandet og 
med børsten gnubber kraftigt 
løs på snavset med det resul-
tat, at der kommer små ridser 
i lakken. Bilen bør også få den 
helt store tur indvendig. Bilud-
styrsforretninger og service-
stationer har et stort udvalg af 
diverse ren-gørings- og pleje-
midler til bilen. Husk i øvrigt at 
sommeren er et godt tidspunkt 
at få foretaget en supplerende 
rustbeskyttelse på. Ikke mindst 
fordi arbejdspresset i rustbe-
skyttelses-centrene mange ste-
der er mindre nu set i forhold 
til om få måneder, når ”hele 
Danmarks bilpark” med udsigt 
til den kommende vinter plud-
selig skal have rustbeskyttelse!

Øst, vest – hjemme bedst!

Kanoturen er en ganske særlig naturoplevelse, og mange steder i Danmark er 
det muligt at leje en kano for én eller flere dage.

Bilrejser til klassiske og relativt 
nære destinationer som Harzen 
er et hit for mange feriedan-
skere anno 2009. For mange 
holder igen med de dyrere ud-
landsrejser i år.
Mange har valgt at holde lidt 
igen med ferieudgifterne i år, og 
efter devisen ”øst, vest – hjem-
me bedst” er den velkendte 
”Costa del Terrasse” en meget 
søgt feriedestination. Men med 
hjemmet som udgangspunkt er 
der også alle muligheder for en 
herlig sommerferie fyldt med 
de nære oplevelser, man i de 
mere ”fede” tider har en ten-
dens til at overse. Et par forslag 
til spændende ferieoplevelser 
med hjemmet som udgangs-
punkt kan være:
- Køb et telt og brug det i haven! 
Man får rigtigt meget telt til hele 
familien for 2000-3000 kroner, 
og når I har prøvet campinglivets 
glæder i det ganske nære miljø 
i haven, får I måske blod på tan-
den og lyst til at prøve mere. Og 
hvem ved, om der ikke kunne 
blive tid til et par feriedage eller 

tre på en dansk campingplads 
allerede i år? Det er billigt, når 
I allerede har teltet, soveposer 
og luftmadrasser, og der ligger 
hundredvis af campingpladser 
strøet ud over det ganske land.
- Cykelture for hele familien 
med hjemmet som udgangs-
punkt er både billige, sunde og 
lærerige oplevelser. Fordelen 
ved at bruge ”Costa del Ter-
rasse” som udgangspunkt er, at 
I bare lader vejret bestemme, 
hvornår I tager af sted på en 
dagstur på to hjul. Den slags 
dagsudfl ugter belaster overho-

vedet ikke feriebudgettet, og så 
er der måske råd til at lade én af 
egnens gode spisesteder være 
målet for cykelturen!
- Prøv engang at se jeres egn 
med ”turist-briller”. Vi har alle en 
evne til at springe over de lo-
kale seværdigheder til fordel for 
dem, man skal køre langt efter. 
Hvad er det, turisterne kommer 
efter på jeres egn? Det ved I 
godt, men hvornår har I egentlig 
sidst selv været ”lokal-turister”, 
set nærmere på de lokale se-
værdigheder og set lidt nær-
mere til de lokale spisesteder?
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BOLIG TIL LEJE
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BJERRINGBRO AVIS ANNONCEMAIL
ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK

Små eller store opgaver - vi kan hjælpe
med det meste - ring og hør nærmere!

Tømrermester
Jørgen Pedersen ApS - Bjerringbro

23 60 61 58

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

,
.

2

FLAGSTÆNGER
Forårstilbud på 8, 10 og 12 m. 
8 m glasfiber m/vippebeslag

Flag og Vimpel kr.2.095.- 
FLAGSTÆNGER FRA DANOMAST 
86 98 17 40
Frit leveret. www.ovax.dk

  
   (AB-Gulvservice)    

  Carsten Hougesen 

                                                                                                                

                                                      

 

 

 
    

     

 

 

 

                                                                                                              
                                                                                                                *Afslibning 

                                                                          *Oliebehandling    
                                                                       *Fugning af skibsplankegulve 
                                                      *Udskiftning af gulvplanker / stave 
                                          *Vedligeholdelse af oliebehandlet trægulve 

    

                                                          
    Skibdalvej 24, Lindum,   8830 Tjele 

    Tlf.      98544526                                                                         Medlem af GSO 

    Fax.    98544527                                                            mail@ab-gulvservice.dk       

    Mobil 40382526                                                              www.ab-gulvservice.dk 

 

* Afslibning 

* Oliebehandling 

* Fugning af skibsplankegulve 

* Udskiftning af gulvplanker / stave 

* Vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve 

Østervangsvej 95, Øby 

8830 Tjele 

Mobil: 40382526 

Kontor: 88917337 

mail@houge-gulvservice.dk 

www.houge-gulvservice.dk 

Medlem af GSO (Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd) Din garanti for kvalitet

Bjerringbro Boligselskab
Ønsker du en bolig ved det åbne land,

og alligevel i bynært miljø?

Så har vi boligen til dig!!!

Ungdomsboliger på Skovvejen
Vi har 1 og 2 rums ungdomsboliger fra 16,1 m2 til 43,7 m2.

Husleje fra 1.899,00 kr. til 3.413,00 kr. + antennebidrag.
Depositum fra 5.697,00 kr.

Ønsker du yderligere oplysninger om ovennævnte  
lejligheder er du velkommen til at kontakte:

Domea
Vestergade 8 . 9800 Hjørring . Tlf. 76 64 66 70

Mandag-onsdag 09.00 - 14.00 
Torsdag 09.00 - 17.00 - Fredag 09.00 - 13.00.

Der vil dog være ændringer i kontortiden 
 i forbindelse med sommerferien.

E-mail: hjorring@domea.dk
www.domea.dk

Ejendomsmesterkontoret Tlf. 86 68 09 00
Alle hverdage mellem 12.00 - 12.30 og torsdag 17.00 - 17.30.

udlejes
Hyggeligt hus i Løvskal.

53 m2 incl. fyrrum/vaskerum.
Indeh.: stue, køkken, sove-
værelse, bad og forgang.

Carport m/ redskabsrum.
Praktisk anlagt have og dejlig 
natur. Gode busforbindelser.
Mdl. husleje kr. 3.500,- + forb.

3 mdr. indskud.

Henv. 2259 6274
efter kl. 16.30

3 værelses  
lejlighed

103 kvm + garage og have 
udlejes i Gullev.

Husleje 5200.- + forbrug. 
Dep. 3 mdr.

Tlf. 40 30 69 62

Travl sommer for ”savfi leren”

Så er ungerne af første musvit-kuld næsten klar til at forlade kassen. Fem un-
ger blev det til, men der kan sagtens være ti unger i et kuld.

Hvis man har en beboet mej-
sekasse i haven, får man et fi nt 
indblik i, hvor travlt mejserne 
har forår og sommer.
Næste generation skal sættes 
i verden, så derfor har havens 
fugle ualmindeligt travlt forår 
og sommer. Musvitten er et 
godt eksempel, og er der unger 

Lamper på broen ødelagt
Hærværksmænd har igen været i gang i Bjerringbro
Der synes at være meget hær-
værk i Bjerringbro for tiden. Nu 
er det lamperne på broen, der 
forbinder Sønderbro med Bjer-
ringbro, det er gået ud over. Fire 
af de specielle lamper, der hver 
har en værdi på 10.000 kroner 
er blevet ”halshugget”, og to af 
dem er blevet fundet i åen.
Det er HP ELservice der står for 

vedligeholdelsen af lamperne, 
og her er man rigtig ærgerlig 
over hærværket:

»Vi har to af hovederne lig-
gende, som er blevet fi sket op 
af åen, og dem kigger vi nu på, 
men vi kan ikke garantere, at de 
kommer til at virke igen,« siger 
Jørn Hansen fra HP Elservice.

Hver lampe koster ca. 

10.000 kroner, så det er en 
udgift på over 40.000,« fortæl-
ler Jørn Hansen,  der har svært 
ved at forstå, hvad der får men-
nesker til at udøve sådan noget 
hærværk.

Lamperne på Brogade er 
dog ikke det eneste sted, at 
hærværksmænd har været i 
gang. Også kabelskabet ud for 

Bjerringbro Idrætspark er blevet 
ødelagt:

»Nogle har forsøgt at brække 
skabet op og efterfølgende fået 
sat ild til det,« fortæller Jørn 
Hansen, der vurderer, at et 
nyt skab beløber sig til 5.000-
6.000 kroner.

ckh@bjerringbro-avis.dk

i musvitkassen i jeres have, vil I 
opleve, at de voksne musvitter 
er i gang med at hente bladlus 
og andre lækre insekter til de 
umættelige unger i alle døg-
nets lyse timer.
Musvitten er både den største 
og den mest almindelige af 
vore mejser, og da den metal-

liske sang kan minde om den 
lyd, der fremkommer, når man 
fi ler på en sav, har musvitten 
også kælenavnet ”savfi leren”.
Musvitparrets knokkel-arbejde 
med at fi nde føde til ungerne 
bærer utroligt hurtigt frugt. Fra 
dag til dag kan man se, hvor-
dan ungerne udvikler sig. Fra 
ungerne er kommet ud af æg-
get som helt små og helt hjæl-
peløse skabninger, og til de er 
fl yvefærdige, går der kun en 
snes dage. Imponerende set i 
forhold til for eksempel men-
nesket. Fra den lille bliver født, 
og til det ”fl yvefærdige” unge 
menneske rejser hjemmefra, 
går der ikke 20 dage men sna-
rere 20 år!

Kuld nummer to
Rugetiden hos musvitten er 
også kort. Efter 12-14 dage 
klækkes æggene (typisk et sted 
mellem 5 og 10 styk). Og når 
musvitterne allerede har første 
kuld unger på vingerne sidst på 
foråret/først på sommeren, har 

de ofte plads i både kalender 
og fuglekasse til at sætte end-
nu et kuld unger i verden. Mad 
i form af in-sekter er der i hvert 
fald rigeligt af sommeren over.
Når musvitterne ikke har drøn-
travlt med at yngle, strejfer de 
ofte om i fl okke. Somme tider i 
selskab med andre mejsearter. 
I fl okken er det en udbredt hak-
keorden, og man vil blandt an-
det kunne iagttage, at hanner 
med en meget bred bryststribe 
dominerer i forhold til hanner 
med en smallere bryststribe.
Musvitten er en hulruger, men 
da det er småt med gamle 
træer med huller, hjælper vi 
selvfølgelig de smukke mejser 
på vej ved at bygge kasser til 
dem. Størrelsen på fl yvehullet i 
kasserne er med til at bestem-
me, hvilke fugle der får adgang. 
Et hul på 32 mm er passende 
til musvitten, mens gråspurven 
for eksempel skal have et hul 
på 35-40 mm og stæren et hul 
på godt 50 mm.

Skønne sommerspil til haven

Kongespillet er billigt, det er nemt at lære, det er sjovt at spille, og det kan spil-
les i de fleste haver.

Hvis du tror, at haven blot er til 
at dase i her om sommeren, så 
må du tro om. Haven er nemlig 
en dejlig legeplads skabt til mas-
ser af sommersjov.
Der fi ndes rigtig mange spæn-
dende familiespil til haven. 
Græsplænen er det rette un-
derlag for eksempelvis kroket, 
kongespil og krolf.
Kroket har været kendt som et 
afslappende have-spil i genera-
tioner. Deltagerne skal med så 
få slag som muligt spille en træ-
kugle gennem enkelte og dob-
belte metalbuer ved hjælp af 
en langskaftet trækølle. Alle kan 
være med, men selvom spillet 
ser let ud, kræver det øvelse. 
Et kroketspil kan fås for et par 
hundrede kroner, hvis man kan 
nøjes med en billig udgave, og 
spillet er ganske enkelt at stille 
op og kan tilpasses både store 
og mindre arealer.
Kongespillet - også kaldet vikin-
gespil eller Kubb - er et æld-
gammelt træspil, som indenfor 
de senere år har fået en renæs-
sance af format. Det er et under-
holdende og dynamisk holdspil, 
som fi nt kan spilles på græs og 
grusunderlag. Her er der som i 
kroket plads til, at alle kan være 
med. Det gælder om at have et 

godt ”boldøje”, når man med 
kastepindene skal forsøge at 
vælte modstandernes kubb'er 
og til sidst kongen. De enkelte 
dele i kongespillet er fremstillet 
af træ, og prisen for et kongespil 
er meget overkommelig.

Krydsning af 
kroket og golf
Man kan også lave sin egen 
krolfbane på græsplænen for en 
beskeden økonomisk investe-
ring. Krolf er en krydsning af kro-
ket og golf, og hos Dansk Krolf 
Union beskriver man blandt an-
det spillet således: ”Halvt kroket, 
halvt golf, helt sjovt! Udstyret er 
fra kroket - princippet med at 
kuglen skal i et hul på færrest 
muligt slag er fra golf. Man tager 
kroketudstyret, smider buerne 
væk og laver nogle huller i plæ-
nen i stedet for. Er der lidt for-
hindringer i form af bede, fl ag-
stænger, solure, træer, buske 
eller sten opsat til lejligheden, så 
er det da kun endnu sjovere”!
Så kom bare i gang med at om-
danne plænen til en idrætsa-
rena. Så kan I indbyde til gade-
mesterskab i kroket, kongespil 
og krolf!
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PERSONLIGE

ANNONCETELEFON

8668 1755
ANNONCEMAIL

ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK

LANDBRUG

LANDBRUG
KRINGELHOVGÅRD

RØR OG ANLÆG 
Tlf. 29 64 69 60

www.KRINGELHOVGAARD.dk

Tak til sponsorer
til vores regionsstævne 

d. 20. - 21. juni 2009
Danish Crown

XL Thorsø
Solhjulet

Fakta
Sonjas Hesteudstyr

Sportigan
Land og Fritid

Butik Mie
Vestergaards Blomster 

WH Huset
Hjemmebageren

Eliza
Med venlig  
hilsen
BesTYreLsen

HALM
købes i høst.
Tlf. 23 46 68 57

Al opmærk- 
somhed

på min fødselsdag
frabedes.

Paul Jacobsen

OFFICIELLE

OFFICIELLE

ANNONCETELEFON

8668 1755
BJERRINGBRO AVIS
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..  Spørgsmål
 om EL...
- så er du altid
   velkommen til at rette 
  henvendelse til...

 

 Telefon:

 86 68 36 66 
  Kontortid:
   Mandag-fredag kl. 12.00-15.00
   Lørdag LUKKET

BEMÆRK!
Ferie i ugerne

28 - 29 - 30

Bjerringbro
Varmeværk

Amba

Realskolevej 18
8850 Bjerringbro
Telefon 86 68 14 22

Fax 86 68 81 89

KONTORTID:
Mandag - fredag
kl. 8.00 - 12.00
Torsdag tillige
kl. 15.00 - 17.30

OMLÆGNING AF PRIVAT FÆLLESVEJ
Ejeren af Rindsholmvej 31, 8800 Viborg har anmodet om, at en 
privat fællesvej ”Kirkestien” over matr.nr. 3u Almind By, Almind 
omlægges.

Omlægningen sker i henhold til bestemmelser i Lov om 
 private fællesveje.

Eventuelle bemærkninger til omlægningen skal være Teknik & 
Miljø, Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg, i hænde senest tors-
dag d. 10. september 2009 (8 uger efter denne annoncering)

Nærmere oplysninger om omlægningen kan fås ved 
 henvendelse hos:

Rødevej 3
8800 Viborg www.viborg.dk

Viborg Kommune

Viborg Kommune har givet tilladelse til: 

Lånum: Garage på Ø. Børstingvej 22 B, Stoholm 
Vinkel: Nye bygninger på Vigstrupvej 32 
Vinkel: Garage/udhus på Vinkelvej 165

Oplysning om sagerne fås på tlf. 8787 5568. 

Sagerne ligger til gennemsyn i Teknik & Miljø. Du kan klage 
over tilladelserne inden 4 uger fra i dag. Eventuelle klager 
bliver sendt videre til Naturklagenævnet. 

Vær opmærksom på, at Naturklagenævnet opkræver et gebyr 
på 500 kr. for behandling af klager. Gebyret betales tilbage, 
hvis du får helt eller delvist ret i din klage. 
Læs mere på www.nkn.dk

Teknik & Miljø
Byggeri
Sct. Mogens Gade 3
8800 Viborg

LANDZONETILLADELSER

www.viborg.dk

Presning
af mini-wrap
i rundballer

 

Presning
af alm. baller 
i hø og halm.

SØ

NDERBÆ

K

M

INI-FODER

v/Niels Kragh

20 30 40 43

KØB OG SALG

Åben hverdage
kl. 9.00-18.00.
Søndag lukket

Plukkede bær i butikken.
Service-tlf. 86 65 86 86

Thorshøjgård
Svend Aage Krohn, Fårupvej 32, 8840 Rødkærsbro

Jernmanden

Telefon 21 64 46 47 

� Alt i jern og metaller købes og afhentes.
Herunder lastbiler, traktorer og andre maskiner.

� Nedskæringsopgaver udføres.

� Biler medtages mod betaling.

Hele dødsbo
købes kontant

RESTER AF DØDSBO
GAMLE MØBLER

- samt andre sjove samlerting
ALT KAN HAVE INTERESSE!

JEBJERG
Genbrugmøbler
JEBJERGVEJ 22 . 8870 LANGÅ

BUTIKKEN HAR ÅBEN:
Torsdag-fredag kl. 13-18

Søndag fra kl. 10-17
Kontakt Erik på 22 62 25 86

GENBRUG
Storegade 15 - 17,  Bjerringbro

Åbent alle hverdage
Gratis afhentning af møbler og andre salgbare effekter.

tlf. 86680607 - 29442283 - 86658363.

Sommertilbud
8 mm kvalitetstræpiller

Pakket i poser a’ 16 kg.
960 kg pr. palle

Pris kr. 1.400,- + moms 
- kontant afhentet.

Tilbudet gælder til 31/7-09

THOSTRUPVEJENS
TRÆPILLESALG

61 54 71 02

GENBRUGSMARKED
HUSK på lørdag afholdes der igen

genbrugsmarked på adressen
Bjerring Hede 13 c, Bjerringbro kl. 10 -12.

Marked 1. og 3. lørdag i hver måned.

Gl. og nyere møbler til værelse, stue eller sommerhus.
Indbo i småt og stort, til pryd, fryd, gavn eller bare for sjov.

Bemærk : Indkørsel af salgs og brugbare ting afhentes 2. fredag og 
lørdag i hver måned. April d. 24 + 25.

Henvendelse :
Genbrugsbutikken, tlf. 86 68 84 66 · www.bjerringbro.drk.dk

mandag -fredag kl. 10 -17, lørdag kl. 10 -12

           Dansk Røde Kors, Bjerringbro Afd.
Bjerringbro Y's Men's Club

KØRESKOLER

w w w . n o r m a n n s - k o e r e s k o l e . d k

20 26 85 04    •    Højbjerg Huse 30 • 8840 Rødkærsbro

Normanns køreskole 
– vejen til  køreglæde

Bil • MC • Taxa • Generhvervelse

Holdstart Bil - Mandag den 3. august 2009
Holdstart Mc - Tirsdag den 4. august 2009

KøresKole
Frits’ køreskole

v/ Frits Christensen
Rødtjørnevej 2, Ulstrup

Tlf. 86 46 33 05
Bil-tlf. 20 14 84 05

Nyt hold igen 12. oktober 2009

ERHVERVSLEJEMÅL
Lokaler udlejes 9 km fra motorvej

1 stk. hal 1200 m2, uisoleret
leje 15 kr/m2 pr. måned + moms

1 stk. hal 400m2, uisoleret m/kontor, bad m.m.
Leje 15kr/m2 pr. måned + moms

30 81 81 29

UDSOLGT
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UNDERVISNING, FORLYSTELSER OG MØDERBLANDEDE
single-bal 

lørdag d. 18. juli kl. 19.30-01.00
Musik: blue Hawaii

bus t/r 20 kr. - entré - Musik & dans
2 stk. smørrebrød KUn kr. 160,-

www.pigerneskro.dk

aarhus - Viby - Trige - Ødum - Randers 
grenå - auning - allingåbro - assentoft 
Herning - ikast - silkeborg - Kjellerup 
Rødkærsbro - bjerringbro - Holstebro 
struer - Vinderup - skive - Viborg m.fl.

Reserver bus på www.pigerneskro.dk
bustilmelding senest lørdag

klokken 14.00 på tlf. 98 54 40 52

PigeRnes KRO, VibORglanDeVeJ 56
OnsilD sT. 9500 HObRO

TRÆNGER DIN BOLIG TIL
REPARATIONER
som du ikke
selv kan klare ?
Jeg laver lidt
af hvert, så
kontakt mig og
lad os få en snak...

HÅNDVÆRKEREN
Service

22 79 24 83
86 46 20 99

EJGIL GRAVERSEN
Hjermind Byvej 20
8850 Bjerringbro
www.service-haandvaerker.dk

BUNDGAARDS KLOAKRENSNING
Udføres for private og erhverv · Slamsugning • Højtryksspuling 
Tømning af septiktanke · Spuling af rør • Gyllerør og lign.

MIKAEL BUNDGAARD
86 96 62 96
NØDDELUNDVEJ 54 · 8850 BJERRINGBRO

MIKAEL BUNDGAARD
86 96 62 96
NØDDELUNDVEJ 54 · 8850 BJERRINGBRO

- alt der stopper og bremser kommer vi og renser

ALT I MALERARBEJDE 
UDFØRES

V/ Sisse Jaaks · Åbrinken 13 · 8850 Bjerringbro
Telefon 86 68 81 45 · Mobil 24 47 41 37

Grauballe vvs
v. Jens Grauballe, Gullev Byvej 29, 8850 Bjerringbro

aut. gas og vandmester Tlf. 23 30 41 23
alt i smede og vvs arbejde - altid billigst

Pia's Rengøring
20 97 57 47
Privat/erhverv

Pedholt Beslagsmedie
Kører overalt i Østjylland.
Tlf. 50 36 61 48

Ring evt. 

og få et tilbud

Skal du flytte ?
Her har du flere muligheder:
 • Vi gør det med 2 mand + bil
 • Vi gør det med 1 mand + bil hvor du selv hjælper
 • At i gør det selv og lejer bil 
   eller trailer, kasser, tæpper m.m.

V/ Peter Nørgaard
Sdr. Vingevej 5, 8850 Bjerringbro  

Tlf. 86464666 / 20823766
www.uft.dk

Tlf. 30 28 00 48
www.natouren.dk

89  Min. 
10 kuv.
Excl.
Lev.

 
 

M
  

    

 

Mad
99,-

Jysk Diner fejrer 6 år´s fødselsdag

 
Forret: Kold dampet laks. 
hertil dressing & Rustik baguette.
Buffet: Krydret Nakkesteg. 
Baconsvøbt kalkunbryst.
Gourmetkrydret kalvecuvette 
Luksus kartoffelsalat. 
Pestokartofler m. rød peber & løg. 
Mixed Årstidens salat. 
Dressing & Rustik baguette.
Dessert: Luksus Islagkage.

Tlf. 7025 0102

kr. pr. kuv.

  Buffet: Barbeque Marinerede Grillkøller, Baconsvøbt
     kalkunbryst, Gourmetkrydret kalvecuvette. 
       Bagt kartoffel m. Kryddersmør/hvidløgssmør
          Luksus kartoffelsalat, Pastasalat m. soltørrede 
            tomater, Årstidens mixed salat. Dressing &
               Rustik baguette. Dessert: Panna Cotta
                
                 
             

kr. pr. kuv.

ad ud af huset

3-Retters buffet

Webshop bestil Gratis Katalog

Dåb, Fødselsdags- el. Bryllupsbuffet 

Bestil din menu på jysk-diner.dk

Tlf. 7025 0102

Landsdækkende diner transportable

Tlf. 7025 0102

Tlf. 70 10 70 11  -  www.kokkenogjomfruen.dk

Priser er i kr. pr. kuvert,
min. 10 kuv., og excl. lev.

SKAL DU HAVE
GÆSTER?
I høj sol eller regn? Gør grillen klar, så
du kan holde kødstykkerne varme over
kullene. Skulle vejret svigte, kan du
nemt gøre det færdigt i din ovn. 

SOMMERBUFFET:
3 FORSKELLIGE SLAGS KØD:
- Landkylling med estragon
- Spareribs m/barbeque, 200 gram
- Oksetyndsteg, rosastegt

5 SLAGS TILBEHØR:
- Friske grønne salater m/tørrede bær,
  ristede pinjekerner og hyldeblomst
- Stegte kartofler med rosmarin
- Græsk kartoffelsalat
- Coleslaw salat
- Tomatsalat

ALT DETTE
KUN 8950

 Forret + dessert:  Hønsesalat m/baguette     Jordbærtrifli  med crunch  I ALT KUN 28,-

tingvej 4 · viborg · 86 62 06 59 

Se trailere m.m. 
af filmene på  

www.fotorama.dk

ICE AGE 3
m/dansk tale

Til tor. kl. 15.00 + 17.00
Fra fre.  kl. 13.00 + 15.00

ICE AGE 3 DOLBY 3D
m/dansk tale

Til tor. kl. 15.00 + 19.00
Fra fre. kl. 13.00 + 17.00

ICE AGE 3 DOLBY 3D
Original version m/dansk undertekst
Til tor. kl. 21.15 / Fra fre. kl. 19.00

PETER PEDAL
 m/ dansk tale
Til tor. kl. 15.00

Fra fre. kl. 12.45 + 14.30

TRANSFORMERS:
DE FALDNES HÆVN

Til tor. kl.15.45 + 21.15
Fra fre. kl. 21.15

SE MIN KJOLE
Til tor. kl. 18.45 / Fra fre. kl. 16.15

SORTE KUGLER
Til tor. kl. 17.15 + 19.15

Fra fre. kl. 18.00

BRÜNO
Til tor. kl. 17.00 + 19.00 +  21.15

Fra fre. kl. 19.45

PUBLIC ENEMIES
Til tor. kl. 20.30 / Fra fre. kl. 21.30

 DANMARKSPREMIERE
FREDAG D. 17. JULI

HARRY POTTER  
OG HALVBLODSPRINSEN

Midnatsforestilling
 Fredag kl. 00.01

OBS! Natten mellem tor. og fre.

Fra fredag hver dag
kl. 14.00 + 15.00 + 17.00 

18.00 + 20.00 + 21.15

ANNONCETELEFON

8668 1755
ANNONCEMAIL

ANNONCE@BJERRINGBRO-AVIS.DK

ANNONCEFAX
8668 0387
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Flor rødstensvilla m/udhus

Gullev Byvej, Gullev

B09141Sagsnr. Antal Plan 3
120 m²Bolig 4Værelse

1955Opført1830 m²Grund

1.495.000/75.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
5.754/4.601F1 pauselån

9.705/7.746Brutto/netto

Flot og rummelig villa i 3 plan +
en rigtig god udhusbygning/
værksted med stålspær og loft i
kip. Villaen er dejligt beliggende
på en 1.830 m2 stor grund i en
hyggelig lille landsby ca. 2 km
syd for Bjerringbro by og inde-
holder.: Flot entre m/opg. til ta-
getagen, hyggelig stue, sovev.,
et pænt værelse, dejligt badev.
m/bruseniche, pænt køkken m/
hvidevarer og spiseplads. Tage-
tagen er indrettet med opgang/
alrum + 2 gode værelser.

NY
SAG

Flot rødstensvilla m/3 børnev.

Stærkærvej, Bjerringbro

B09144Sagsnr.

4/1Værelse/Plan
125/637 m²Bolig/Grund

1962Opført

1.485.000/75.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
5.571/4.608F1 pauselån

9.462/7.707Brutto/netto

Pæn og velholdt rødstensvilla i forskudt plan ca. 125 m2 + ca. 50 m2
kælder samt carport og havehus. Villaen er dejligt beliggende nær ind-
køb, skole, børnehave mm og indeh.: Flot entre, lækkrt køkken m/hvi-
devarer og spiseplads, pæn stue m/udg. til dejlig vestvendt terrasse,
stuen er i delvis åben forbindelse til hyggelig tv-stue m/brændeovn og
udg. til dejlig sydvendt terrasse, 3 gode værelser, pænt sovev. m/faste
skabe og parket gulv, dejlæigt badev. m/bruseniche og bord/skabsarr.
Underetagen/kælder indeh.: Baggang, 1 pænt pisp.rum, badev. m/bru-
seniche og hobbyrum. Endvidere er der en dejlig anlagt og opvokset
have med bl.a. et rigtig hyggelig lille stråtægt havehus.

NY
SAG

Træhus med spændende detaljer

Haresvinget, Bjerringbro

B0981Sagsnr. Antal Plan 1
148 m²Bolig 3Værelse

2009Opført809 m²Grund

2.345.000/120.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
8.473/6.204F1 pauselån

14.736/11.183Brutto/netto

Villaen indeholder følgende:
Entré, bryggers med lyse skabse-
lem., 2 gode lyse værelser med
indb. skabe, pænt badeværelse
med bruseniche og lyst skabse-
lement, stort soveværelse med
indb. skabe med adgang til stort
lækkert badeværelse med spa-
bad, lyse skabselem. og bruseni-
che. Stort køkken/alrum med
loft i kip og med udgang til
overdækket terrasse i åben for-
bindelse til stue med loft i kip
med flot udsigt og udgang til
terrasse.

ÅBENT
HUS

Lørdag d. 18 juli. Kl 14.00 - 14.45

Gratis vurdering - morgen, middag eller aften!

BoligRingen-Nørregade 24-8850 Bjerringbro-tlf. 86680055(tlf.også aften og weekend) SOLGT eller GRATIS www.bolig-ringen.dk

Maibrit

Hagedorn

Søren

Østergaard

Helene

Gehlert

Ingelise

Jensen

Henrik

Mygind

Susanne

Øksenholt

Sanne

Koue

Erik Høg-

sted

Viggo Pe-

dersen

Herman

Ruager

Marit Niel-

sen

Anja Kruse

Jensen

Finn

Adamsen

Jacob Jes-

persen

Jesper

Adamsen

René

Knudsen

Jan Drejer

Pedersen

Thomas

Vandfoss

Karina Ni-

elsen

Ole Jes-

persen Statsautoriserede 

ejendomsmæglere & valuarer MDE
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Flot villa med gode udhusarealer

Fredensvej, Bjerringbro

4/1Værelse/Plan

B09125Sagsnr.
150/872 m²Bolig/Grund

1963Opført

1.995.000/100.000Kontant/udb.
12.674/10.026Brutto/netto

Alternativt finansieringsforslag
10.519/8.951F1 pauselån

Super flot og velholdt 1 plans villa beliggende attraktivt nær byens faci-
liteter. Er gennem de sidste par år moderniseret med bl.a. flot badevæ-
relse, gæstetoilet, moderniseret køkken.

NY
SAG

Flot og velholdt villa.

Jørgens Alle, Bjerringbro

B08142Sagsnr.

3/3Værelse/Plan
116/666 m²Bolig/Grund

1932Opført

1.295.000/65.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
4.458/4.075F1 pauselån

8.360/7.081Brutto/netto

Pæn rødstensvilla på ca. 116 m2 incl. tagetage + kælder og udhus mm.
Villaen er dejligt beliggende på rolig villavej nær indkøb, børnehave,
off.transport muligheder mm. og indeh.: Flot entre/hall. m/opg. til ta-
getagen, gæstetoilet, hyggelig stue m/karnap, pænt køkken m/hvide-
varer, baggang med nedgang til kælderetagen som indeh.: Arbejds-
rum, 2 pæne disp.rum, badeværelse m/bruseniche og gulvvarme, va-
skerum mm. Tagetagen er indrettet med følgende: Alrum, badev. m/
kar, pænt sovev m/faste skabe. Endvidere er der et dejligt udhus med
god garage, hobbyrum mm. samt et sødt lille havehus, drivhus og en
rigtig dejlig have. Et godt boligtilbud til familien.

NY
SAG

Flot og velholdt rødstensvilla

Nordre Ringvej, Bjerringbro

3/2Værelse/Plan

B09045Sagsnr.
124/837 m²Bolig/Grund

1970Opført

1.495.000/75.000Kontant/udb.
9.658/7.916Brutto/netto

Alternativt finansieringsforslag
5.838/4.860F1 pauselån

Flot og velholdt rødsensvilla centralt beliggende i Bjerringbro nær sko-
le, sportshal, indkøb og alle byens øvrige faciliteter. Til villaen hører en
dejlig lukket og opvokset have med terrasse.

Naturskøn belig. ejd.

Brandstrup Søvej, Brandstrup

2/1Værelse/Plan

B0855Sagsnr.
90/1606 m²Bolig/Grund

1918Opført

1.585.000/80.000Kontant/udb.
10.191/8.381Brutto/netto

Alternativt finansieringsforslag
6.038/5.083F1 pauselån

Naturskønt beliggende direkte ud til Brandstrup Sø, finder du denne
smukke og renoverede ejendom. Ejendommen er beliggende op til ro-
lig vej, og ud til åbne marker, med kort afstand ind til Rødkærsbro by.

Flot og velindrettet villa.

Stendiget, Bjerringbro

3/1Værelse/Plan

B09064Sagsnr.
89/744 m²Bolig/Grund

1987Opført

1.285.000/65.000Kontant/udb.
8.352/6.861Brutto/netto

Alternativt finansieringsforslag
4.992/4.181F1 pauselån

Pæn og velholdt et-plansvilla på 89 m2 + carport m/redskabsrum. Villa-
en er pragtfuld beliggende i et dejligt lukket og børnevenligt bolig-
område. Et rigtig godt boligtilbud til den unge familie.

Gør som andre! - Vælg BoligRingen - Ring 86 68 00 55

VI LEVER AF TILFREDSE KUNDER

Jeg har netop solgt mit hus igennem Bo-
ligRingen, og har været rigtig godt tilfreds

med forløbet.

Specielt deres fleksibilitet i forbindelse
med fremvisninger og møder, samt god
service fra BoligRingens sagsbehandler,

der har behandlet min sag på en behage-
lig og proffesionel måde, gør at jeg kan

anbefale BoligRingen. 

Skal du sælge, så gør som mig - kontakt
BoligRingen og få SOLGT!

Med venlig hilsen
Mikael

BoligRingen-Nørregade 24-8850 Bjerringbro-tlf. 86680055(tlf.også aften og weekend) SOLGT eller GRATIS www.bolig-ringen.dk
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Indflytningsklar villa i Hjermind

Hjermind Byvej, Hjermind

2B07103Sagsnr. Antal Plan
138 m²Bolig 3Værelse
407 m²Grund 2008Opført

Alternativt finansieringsforslag
4.444/4.560F1 pauselån

1.885.000/95.000Kontant/udb.
11.868/10.078Brutto/netto

Indflytningsklar villa i Hjermind.
Super lækker bolig på 140 m2 in-
cl. tagetage + carport m/red-
skabsrum. Villaen er pragtfuld be-
liggende med en storslået udsigt
ud over Gudenådalen.

Flot rødstensvilla i Ulstrup

Hagenstrupparken, Ulstrup

1L28093Sagsnr. Antal Plan
165 m²Bolig 5Værelse
996 m²Grund 1988Opført

Alternativt finansieringsforslag
7.477/6.093F1 pauselån

1.995.000/100.000Kontant/udb.
12.723/10.273Brutto/netto

Flot og yderst præsentabel rød-
stensvilla i Hagenstrupparken Ul-
strup. Villaen er opført i 1988
med nyere tilbygning fra 2001/
2002 med badeværelse samt tre
gode børneværelser.

Stor og rummelig familievilla

Hjorthedevej, Hjorthede

2B09111Sagsnr. Antal Plan
178 m²Bolig 4Værelse

1603 m²Grund 1827/1976Opført

Alternativt finansieringsforslag
5.000/4.083F1 pauselån

1.265.000/65.000Kontant/udb.
8.341/6.743Brutto/netto

Familievilla på hele 178 m2.
Ejendommen er opført i 1827
som bindingsværkshus, men er
delvist restaureret i 2002 med nyt
fundament og ydermur.

Pæn rummelig ejendom.

Søndergade, Rødkærsbro

4/3Værelse/Plan

B09016Sagsnr.
274/365 m²Bolig/Grund

1913/39Opført

1.175.000/60.000Kontant/udb.
7.993/7.032Brutto/netto

Alternativt finansieringsforslag
4.882/4.556F1 pauselån

Pæn og rummelig bolig midt i Rødkærsbro by med lejeindtægt. Boli-
gen er på 2 x 137 m2 ialt 274 m2 + fuld kælder på 137 m2. Et godt
ejendomstilbud til familien som vil have en lejeindtægt.

  UNDER  
 SALG

Bolig med smedie/autoværksted

Hjorthedevej, Hjorthed

2B09011Sagsnr. Antal Plan
150 m²Bolig 3Værelse

3748 m²Grund 1850/1976Opført

Alternativt finansieringsforslag
7.775/7.299F1 pauselån

1.765.000/90.000Kontant/udb.
12.288/10.910Brutto/netto

Blandet bolig og erhvervsejen-
dom i Hjorthede. Ejendommen
består af en fritliggende bolig på
ca. 150 m2 incl. tagetagen samt
to gode værkstedsbygninger på
hhv. 308 m2 og 328 m2.

Velholdt villa i Bjerringbro

Vestermarken, Bjerringbro

3/1Værelse/Plan

B0976Sagsnr.
128/1001 m²Bolig/Grund

1976Opført

1.395.000/70.000Kontant/udb.
8.944/7.408Brutto/netto

Alternativt finansieringsforslag
5.196/4.434F1 pauselån

Flot og velholdt villa på 128 kvm. i 1-plan med 2 gode børneværelser.
Villaen er dejligt beliggende nær skole, idrætshal og grønne områder.
Taget er nymalet.

  UNDER  
 SALG

Flot moderniseret 1 plans villa

Skovvej, Laurbjerg

4/1Værelse/Plan

U09012Sagsnr.
210/834 m²Bolig/Grund

1970/1976Opført

1.900.000/95.000Kontant/udb.
12.026/9.856Brutto/netto

Alternativt finansieringsforslag
923/1.798F1 pauselån

Super flot og moderniseret 1 plans villa i Laurbjerg på 210 m2 belig-
gende i børnevenligt område nær skov, skole, sportshal, indkøb mv. Vil-
laen er siden 2006 gennemgribende moderniseret.

SOLGT

 SOLGT

Hyggelig rødstenshus i Lee.

Østergårdsvej, Lee

3/2Værelse/Plan

B09083Sagsnr.
130/2271 m²Bolig/Grund

1898/1985Opført

635.000/35.000Kontant/udb.
4.483/3.934Brutto/netto

Alternativt finansieringsforslag
2.805/2.599F1 pauselån

Hyggelig rødstenshus på ca. 130 m2 incl. tagetage + udhus m/garage
og fyrrum. Boligen har et pænt stort grundareal og en dejlig beliggen-
hed. Et rigtig god boligtilbud til første-gangs-køberen.

SOLGT

 SOLGT

SOLGT ELLER GRATIS - Ring 86680055
En glad ejendomsmægler!

 Arbejdsglæde

Vilje & Engagement

Det er nøgleordene bag
 Bolig-Ringens

Salgssucces. 

 Vil du også have SOLGT.
Ring 86680055

BoligRingen-Nørregade 24-8850 Bjerringbro-tlf. 86680055(tlf.også aften og weekend) SOLGT eller GRATIS www.bolig-ringen.dk
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Dejlig ejendom med ca. 11. ha.

Korreborgvej, Mammen

B08224Sagsnr.

5/2Værelse/Plan
214/113230 m²Bolig/Grund

1914Opført

3.595.000/180.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
13.198/9.851F1 pauselån

23.690/17.820Brutto/netto

Pæn og harmonisk ejendom med et flot og rummeligst stuehus på ialt
ca. 214 m2 + gode udhusbygninger. Udhusbygningerne består af en
god rummelig ladebygning m/port, 2 god værkstedsrum mm.

Super flot rødstensejendom m/3,7 ha.

Ringsøhøjvej, Gerning

B08210Sagsnr.

3/2Værelse/Plan
159/37836 m²Bolig/Grund

1938Opført

2.665.000/135.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
10.373/8.452F1 pauselån

18.161/14.366Brutto/netto

Ejendommen fremstår overalt flot, velholdt og med en særdeles god
rødstensbolig på ca. 160 m2 samt gode staldbygninger på ialt ca. 920
m2.

Liebhaverejendom  med 3 ha.

Tindbækvej, Tindbæk

B08200Sagsnr.

4/1Værelse/Plan
207/31110 m²Bolig/Grund

1850Opført

2.965.000/150.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
11.480/9.444F1 pauselån

20.279/16.120Brutto/netto

Super flot og idyllisk beliggende 4-længet ejendom med en utrolig
smuk og præsentabel bolig på ca. 207 m2 samt gode udhusbygninger.
Til ejendommen er der et jordtilliggende på ca. 3.ha.

Pæn ejendom med 6 ha.

Tingstedvej, Hjorthede

B08221Sagsnr.

5/2Værelse/Plan
209/60845 m²Bolig/Grund

1916Opført

2.980.000/150.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
13.688/10.252F1 pauselån

19.969/15.412Brutto/netto

Ejendommen består af en flot delvis moderniseret rødstensbolig på ca.
209 m2 incl. tagetagen + ca. 945 m2 udhusbygninger som består af la-
debygning, staldbygninger en rigtig god hal med loft i kip.

God værkstedsbygning

Højvejen, Vellev

B08179Sagsnr.

4/2Værelse/Plan
150/15000 m²Bolig/Grund

1928/Opført

1.985.000/100.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
5.233/5.805F1 pauselån

13.050/11.644Brutto/netto

BEMÆRK: Prisen er NEDSAT og en MINDRE BOLIG, EJERLEJLIGHED EL-
LER SOMMERHUS kan evt. indgå i handlen. Pæn og velholdt ejendom
på ca. 150 m2 m/15.000 m2 grundareal

Ejendom i naturskønne omgivelser.

Mosedraget, Randers NV

B09082Sagsnr.

3/1Værelse/Plan
116/53055 m²Bolig/Grund

1968Opført

2.200.000/110.000Kontant/udb.

Alternativt finansieringsforslag
10.598/8.171F1 pauselån

15.235/11.981Brutto/netto

I utrolige smukke og naturskønne omgivelser ligger denne ejendom
med ca. 5 ha. Ejendommen består af et parcelhus på 116 m2 + en ud-
husbygning på ca. 80 m2. som er indrettet med garage.

BYENS BEDSTE SALGSVILKÅR - RING 86680055

BoligRingen-Nørregade 24-8850 Bjerringbro-tlf. 86680055(tlf.også aften og weekend) SOLGT eller GRATIS www.bolig-ringen.dk
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Gregersen

 

Bjerringbro - Nær skole, skov og indkøb i et attraktivt område 

 

BV9063  Stor og flot villa velbeliggende i attraktivt område nær skole, skoven og indkøb. Villaen indeholder: Lys entré, flot Unoform køkken fra 
2000 med god spiseplads og udgang til terrasse, stor og hyggelig stue med udgang til terrasse, værelse/kontor, mindre badeværelse med gulv-
varme, bryggers med vaskearrangement. Særskilt afdeling med 2 gode værelser, soveværelse med udgang til haven samt nyt, smart badeværelse 
med gulvvarme og bruseniche. En rigtig dejlig og velindrettet villa. Skal ses. 
Bolig/kld.: 185/18 Opf./vær.: 1966/6 Grund/plan: 944/1 
Kontant: 2.175.000 Udb.: 110.000 Brutto/netto: 13.711/11.030 

 

 

Bjerringbro - Lejlighed i centrum 

 

BE9045  3 værelses lejlighed beliggende i centrum i mindre ejerfore-
ning med kun 2 beboere. Til lejligheden er gode parkeringsforhold, stort 
kælderrum, fælles vaskeri og gårdhave. Indeholder: Entré, køkken med 
spiseplads og hvidevarer, hyggelig opholdsstue, spisestue, badeværel-
se med bruser samt stort soveværelse. 
Bolig: 75 Opf./vær.: 1931/3 Etage/altan:  St./Nej 
Kontant: 595.000 Udb.: 30.000 Brutto/netto: 4.219/3.589 

14 BOLIGBUTIKKER - 1 SALÆR
 

 

Bjerringbro - Fantastisk beliggenhed ned til Gudenåen 

 

BV9040  Flot og spændende villa velbeliggende med skøn og ugenert have ned til Gudenåen. En rigtig perle 
midt i Bjerringbro og stadig helt for sig selv i naturskønne omgivelser og med fantastisk udsigt ud over åens 
forløb. Skal opleves.   

Bolig/kld.: 182/0 Opf./vær.: 1989/4 Grund/plan: 929/1 
Kontant: 3.295.000 Udb.: 165.000 Brutto/netto: 22.481/17.493 

SOLGT

Flot villa på Fredensvej 
søges straks

 

 

Bjerringbro - Stor og stilfuld villa 

BV9021  Stor og stilfuld murstensvilla i 3 plan velbeliggende i roligt 
område i Bjerringbro. Villaen en gennemgribende moderniseret og 
fremtræder yderst pæn og velholdt. Her er tegltag og vinduer fra 1999, 
nye el.installationer og stikledninger. En stilfuld villa med højt til loftet, 
trægulve og god indretning. 
Bolig/kld.: 153/85 Opf./vær.: 1936/4 Grund/plan: 1082/1 
Kontant: 1.985.000 Udb.: 100.000 Brutto/netto: 13.513/10.465 

 

v/Bjerringbro - Stor grund på 3.784 m2 

 

BV9047  Gammel nedlagt ejendom velbeliggende på 3.784 m2 stor 
grund i rolige omgivelser i Tind. Selve ejendommen er i så dårlig stand, 
at den sælges uden nogen form for garanti. Her er en fantastisk 
mulighed for at erhverve en både dejlig og meget billig grund i 
landlige omgivelser. Et spændende boligtilbud. 
Bolig/kld.: 84/0 Opf./vær.: 1888/3 Grund/plan: 3784/1 
Kontant: 295.000 Udb.: 25.000 Brutto/netto: 2.103/2.020 

SOLGT

Ældre villa på stor 
grund søges

 

 

Hjermind - Udsigt til åbne marker 

 

BV9036  Præsentabel mindre villa med eternittag med lukket have og 
udsigt til åbne marker. Villaen har et samlet boligareal på 70 m² samt 
kælder på 38 m². Villaen er rigtig godt udnyttet og indrettet med minimal 
af spildplads. Til villaen stor carport med redskabsskur. En villa der skal 
ses og opleves! 
Bolig/kld.: 70/38 Opf./vær.: 1959/3 Grund/plan: 575/1 
Kontant: 895.000 Udb.: 45.000 Brutto/netto: 6.248/5.148 

 

 

Gerning - Stor rødstensvilla 

 
 

BV8090  Solid rødstensvilla på hele 204 m2 + garage og udhus. Villaen 
er beliggende i mindre landsby tæt ved Bjerringbro. Entré, ældre 
køkken, 2 store stuer, gæstetoilet samt værksted på 52 m2. På 1.sal er 
3 værelser, ældre badeværelse med bruseniche samt uudnyttet lofts-
rum. Boligen trænger til modernisering. 
Bolig/kld.: 204/30 Opf./vær.: 1877/6 Grund/plan: 963/1 
Kontant: 550.000 Udb.: 30.000 Brutto/netto: 4.612/3.999 

 

 

Bjerringbro - Rigtig flot sommerhus 

 

BF9044  Rigtig flot moderniseret sommerhus velbeliggende på 5.412 
m2 naturgrund i skønne omgivelser. Sommerhuset har fået ny træbe-
klædning i 2000, vinduer + døre i 2000 samt nyt tegltag i 2006. Et flot
og velindrettet sommerhus i rigtig god stand. Ring og hør nærmere. 

Bolig/kld.: 107/0 Opf./vær.: 1972/3 Grund/plan: 5412/1 
Kontant: 1.375.000 Udb.: 70.000 Brutto/netto: 9.869/7.341 

 

 

Bjerringbro - Flot og velindrettet villa med carport 

 

BV9058  Flot og velindrettet villa med carport, udhus, værksted og lukket have. Indeholder: Lys entré, pænt 
Biga-køkken fra 2005 med spiseplads og opg. til 1.sal, lyst badeværelse med bruseniche, godt værelse, 
hyggelig stue med trægulv, baggang samt fyrrum. På 1.sal er godt værelse samt soveværelse. 

Bolig/kld.: 129/0 Opf./vær.: 1925/3 Grund/plan: 1068/1 
Kontant: 1.150.000 Udb.: 60.000 Brutto/netto: 7.813/6.408 

UNDER 

SALG

VALGET ER KLART...
JOHN FRANDSEN A/S

Byens bedste salgsvilkår
14 boligbutikker - 1 salær
25 boligudstillinger
Solgt eller gratis
Altid 7 mæglere på vagt året rundt
Byens bedste markedsføring
Ungt og dynamisk mæglerteam
Tæt dialog og opfølgning gennem salgsforløbet
Godt og sikkert salg

RING FORGRATIS VURDERING

Annemette Gregersersen Flemming Jensen
.  

René Kjær
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Lasse Christensen
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Vi fremviser og vurderer alle ugens 7 dage

Nyere villa med 
god beliggenhed 

søges i Bjerringbro

 

Bjerringbro - Flot og stilfuld villa  

 

BV8075  Villaen er velbeliggende ved stisystem til skole og idrætshal. 
Indeh. bl.a. pænt køkken m. hvidevarer, gæstetoilet, hyggelig stue m. 
brændeovn, stort sovevær., mindre vær./kontor, flot badevær. fra 2005 
m. bruseniche. 1.sal: 3 gode vær., depotrum samt badevær. m. bade-
kar. En spændende villa m. god plads. 
Bolig/kld.: 163/4 Opf./vær.: 1910/5 Grund/plan: 1144/2 
Kontant: 1.395.000 Udb.: 70.000 Brutto/netto: 9.303/7.632 

Rødkærsbro - Flot og velholdt bolig 

 

BV9006  Rigtig flot villa velbeliggende nær Rødkærsbros centrum med 
pæn anlagt have, garage, udhus samt dejlig terrasse. Her er bl.a. skiftet 
tag, vinduer, el og badeværelse. En rigtig flot og velholdt bolig som er 
klar til indflytning. Skal ses! Se mere på www.johnfrandsen.dk. 

Bolig/kld.: 68/60 Opf./vær.: 1947/2 Grund/plan: 690/1 
Kontant: 899.000 Udb.: 45.000 Brutto/netto: 6.181/5.036 

 

Bjerringbro - Flot og velindrettet villa med carport 

 

BV9042  Utrolig flot og velindrettet villa med carport og lukket have. Lys entré, hyggelig vinkelstue, køkken
med mindre spiseplads, pænt gæstetoilet, soveværelse med udg. til terrasse, godt værelse, flot badeværelse
med granitgulv m/ gulvvarme. Kælderen: 2 gode disp.rum, vaskerum samt tørrerum. 

Bolig/kld.: 106/71 Opf./vær.: 1936/3 Grund/plan: 660/1 
Kontant: 1.099.000 Udb.: 55.000 Brutto/netto: 8.429/6.767 

 

Hammershøj - Velbeliggende villa 

 
 

BV9018  Skøn villa på 145 m2 + udestue beliggende på blind vej ud ti
åbne marker. Tilh. have, carport, garage, redskabsrum, værksted sam
en fin anvendelig kælder. Indeh. bl.a.: Entré/bryggers m. nedg. ti
kælderen, køkken/alrum, stor stue m. brændeovn og udg. til udestuen
3 vær. og badevær. m. brus. En god indrettet villa - skal ses 
Bolig/kld.: 145/38 Opf./vær.: 1973/4 Grund/plan: 1007/1 
Kontant: 1.125.000 Udb.: 60.000 Brutto/netto: 8.017/6.502 

SKAL

SES!

 

 

Iller v/Ans - Landejendom med erhverv 

 
 

BL9016  Flot og spændende landejendom med ca. 18 ha. jord velbelig-
gende i udkanten af Ans. Her er 9. ha. dyrkbar jord ved ejendommen og 
6 ha. med skov, eng og mose ned til Gudenåen og Alling Å. med gode 
muligheder for jagt og fiskeri. God lagerhal, stort værksted og maskin-
hus. Herudover er 2 haller som er udlejet. 
Bolig/kld.: 220/20 Opf./vær.: 1964/5 Grund/plan: 189784/1 
Kontant: 5.200.000 Udb.: 260.000 Brutto/netto: 38.910/27.850 

NY

PRIS

 

 

Bjerringbro - Landejendom med 15,4 ha.

 
 

BL9055  Yderst præsentabel og velbeliggende landejendom med 15,4 
ha. jord omkring bygningerne. Der drives idag juletræsproduktion på 12 
ha, hvilket giver en god årlig forpagningsafgift. Til boligen er bl.a. 
særskilt kontor/lejlighedsbygning, isoleret maskinhal fra 1996 på 288 
m2, isoleret værksted og dobbelt garage. 
Bolig/kld.: 211/0 Opf./vær.: 1937/6 Grund/plan: 154584/1
Kontant: 5.600.000 Udb.: 280.000 Brutto/netto: 33.118/24.232

 

 

Ulstrup - Stor og velindrettet  

 
 

BV9064  Stor og velindrettet villa beliggende i godt område nær Gu-
denåen. Entré, pænt køkken fra 2008 med god spiseplads, hyggelig 
stue med brændeovn, badeværelse fra 2009 med gulvvarme, 2 gode
værelser samt soveværelse. Kælderen er med god højde og fin anven-
delig. Toilet, 2 store disp.rum, vaskerum samt garage.  
Bolig/kld.: 141/117 Opf./vær.: 1975/5 Grund/plan: 964/1 
Kontant: 1.245.000 Udb.: 65.000 Brutto/netto: 8.255/7.046 

NYHED

NYHED

Hvad menes 
der?

John Frandsen er 
selv landmand og 
har stort praktisk og 
fagligt kendskab til 
landbrugsområdet.
Vi har stor efter-
spørgsel på fritids-
landbrug. Vil du 
have solgt?
Ring til:
John Frandsen
Statsaut. ejendomsmægler og valuar

Tlf.: 8668 8008

SALG AF LANDBRUG

 

 

Vejrumbro - Totalmoderniseret villa med lukket have 

 

BV9061  Utrolig flot og totalmoderniseret murstensvilla med dejlig lukket have og garage. Lys entré, ny
køkken med nye hvidevarer, hyggelig stue, godt værelse samt gæstetoilet. På 1.sal er stort soveværelse sam
værelse. Kælderen er med god højde og fin anvendelig. Nyt, flot badeværelse, godt disp.rum, vaskerum.  

Bolig/kld.: 129/63 Opf./vær.: 1958/6 Grund/plan: 1196/1 
Kontant: 989.000 Udb.: 50.000 Brutto/netto: 6.693/5.446 

NYHED

 

Bjerringbro - Flot ejendom med 17 ha. 

 
 

BL8035  Fantastisk beliggende ejendom med 17 ha. jord beliggende i
naturskønne omgivelser med delvis kuperet terræn, egen sø og skov. 
Her er tilpas med andre bygninger: Maskinhus, godt udhus, garage 
med el-port samt gl. stald. En helt igennem skøn ejendom i smukke og 
rolige omgivelser - skal opleves.  
Bolig/kld.: 143/0 Opf./vær.: 1876/4 Grund/plan: 170622/1 
Kontant: 4.475.000 Udb.: 225.000 Brutto/netto: 32.936/24.820 



Politirapporten

1909 – 1919 
1929 – 1939 – 1949

1959 – 1969 –1979 – 1989 
1999 – 2009

100 år
Bjerringbro Avis

Bjerringbro Avis fylder 100 år - og det fejrer vi i uge 35 med at sende en jubilæumsavis på gaden. Det sker i forbindelse med et 
Open By Night-arrangement fredag den 28. august, som Bjerringbro Avis arrangerer i samarbejde med Bjerringbro Handel. Denne 
fredag aften holder butikkerne i Bjerringbros bymidte længe åbent. På Torvet rejser vi et stort festtelt. Her holder vi jubilæumsre-
ception om eftermiddagen, her serverer vi mad og drikkevarer og her spiller flere bands op til dans lige indtil midnat. 

Priser og vilkår:
1/1 side: 4.400 kr.
1/2 side: 2.800 kr.
1/4 side: 1.500 kr.

Alle annoncepriser er inkl. fire farver og ekskl. moms.

Rabat:
Hjælp os med at sprede arbejdsopgaven med at producere jubilæumsavisen ud over flere uger. Vi giver 15 pct. rabat til alle, 
der bestiller deres annonce i jubilæumsavisen inden 31. juli.
(OBS! Tillæg for opsætning: 450 kr./time for annonceordre bestilt efter 31. juli).

Ring til os på tlf.: 8668 1755 
- eller send os din bestilling som email: 
annonce@bjerringbro-avis.dk

VELKOMMEN TIL 
OPEN BY JUBILEE NIGHT 28. AUGUST

100 år – Bjerringbro Avis – 100 år

Lad 23.500 husstande 
læse din annonce...

Annoncér i avisens jubilæumsudgave 25.-26. august - og få hul igennem til 23.500  
husstande i Bjerringbros handelsopland. Bestil annonce nu - og få rabat!

Banegårdspladsen 3 · 8850 Bjerringbro · 86 68 17 55 · annonce@bjerringbro-avis.dk


