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Genopstiller 
ikke

Side 6

Ørum vil 
udvikle

Side 9

Søndag var 
store messedag 
for kommende 
konfirmander og 
andre der skal holde 
fest.

AF ANNE KIRSTINE HANSEN 
akh@fjendsfolkeblad.dk

KONFIRMATION Det er 
med konfirmandmesser som 
med små knopper på træerne: 
De er de første spæde tegn på 
forår. Og selvom søndagen var 
bidende kold  og vinterlig, så 

var luften alligevel fyldt med 
spændte forventninger  hos de 
mange konfirmander og deres 
forældre, som søndag besøgte 
de to konfirmations- og fest-
messer i Nr. Søby.

Her var der konfirmand- og 
festmesse  i både Søby-Højslev 
Arena og i forsamlingshuset i 

Nr. Søby.
Og begge steder var der stort 

rykind med glade arrangører til 
følge.

Billedet er fra en af  dagens 
tre modeopvisninger for konfir-
mander i Søby-Højslev Arena.

Start på nedtælling til den store dag

Læs mere side 3

Limou-Bøffer
Skåret af dansk Limosine

Stoholm Tlf. 97 54 14 51 · www stoholm-slagter.dk · Sct. Mathias Centret · Tlf. 86 61 14 51 

Pr. kg kr. 200,-
Pr. stk. v/250 g  kun kr.50,-

Dansk friskhakket
Skinkefars
5-10% fedt

Pr. kg  kun kr.40,-

Fransk svinemørbrad
Med pesto og cheddarost
Til 3-4 personer
Pr. stk.  kun kr.100,-

Tilbuddene gælder 
fra torsdag den 19/1 til og 

med søndag den 22/1 
eller så længe lager haves

4 stærke tilbud - 4 dage

LANGGADE 31 - SPARKÆR
TLF. 2228 8017

1,5 ltr. 
Sodavand
Pepsi,
Pepsi Max 
eller Faxe Kondi

Frit valg

1000
+ pant

Royal pilsner
24 stk. dåser
Alm. eller Classic

Frit valg

1000

Kims 
Chips
140-175 gr.

10

Creme,
Hindbær 
eller svesker

Friskbagte
gammeldaws
fastelavnsboller

2 stk.

1000

Kr.

7995
+ pant

Tilbuddene gælder fra d. 19/1 – 22/1
Forbehold for trykfejl - ÅBENT HVER DAG TIL KL. 19.00

Tilbuddene gælder fra torsdag til og med onsdag
www.slagterstorm.dk Find os på Facebook

LØGSTRUP...

Hovedgaden 41 . Løgstrup
Tlf. 86 64 20 12

LØGSTRUP
Hovedgaden 37, Løgstrup, tlf. 86 64 20 93

Gullasch  

Pr. kg  50,-
Hjemmelavet 
Medister 

Pr. kg 30,-

Hjemmelavet 
skinkesalat 

Pr. bg. 10,-

Gran Rosso
Rødvin

Coop 
grøntsager
Dybfrost. 
Majs, 
ærter 
mv.

Coop 

6 FLASKER

19900

grøntsagergrøntsager
Dybfrost. 

FRIT VALG

9004 stk. 
Svinemørbrad 

Kun 99,-

Spar 74,75

5 PAKKER

10000
Änglemark
Toiletpapir el. 
køkkenruller

Let - Lækkert - Lokalt
Spar 220,70

       MøblerHP

UDNYT PLADSEN OPTIMALTFå en ny smart indretning. Diskret eller iøjnefaldende.Kom ind og få et godt tilbud…

Nørregade 12 - Stoholm - www.hp-moebler.dk - 23 41 29 92 
Åbningstider: Torsdag-fredag 12-18, Lørdag 10-13
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NAVNENYT Morten Konrad-
sen, tidligere Stoholm, er ansat 
hos Viborg Idrætsråd som øko-
nomielev i et to-årigt uddannel-
sesforløb. Samtidig varetager 

han  projektledelsen af  ROS og 
Sportspraktikken. 

Morten er 29 år og bor i 
Viborg med sin kæreste og to 
børn. Han  spiller fodbold og 
har tidligere spillet håndbold 
og gået til gymnastik. 

Onsdag 18. januar 2017

Lund

Lundø

Højslev

Grønhøj

Hald Ege

Mønsted

Stoholm
Løgstrup

Sjørup

Vridsted
Mogenstrup Romlund
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bk@fjendsfolkeblad.dk
Tlf. 96 26 34 62
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Tlf. 26 89 43 18
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Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Ingeborg Kamstrup Andersens
bisættelse fra Vridsted Kirke.

Tak for pyntning af kirke, blomster og kranse.
Henrik, Lisbeth og Palle

Peter, Jacob og Anne

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Agnethe Laursens
begravelse ved Stoholm Kirke

Tak for blomster og kranse

Ole og Åge

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Karl Egon Ebbesens
begravelse fra Stoholm Kirke

Tak for blomster og kranse

På familiens vegne

Sonja, Verner og Hans Erik

Al opmærksomhed
i anledning af vores 

diamantbryllup 
frabedes.

Ulla og Aage Pedersen
Stoholm

Tante Andante
Familiegudstjeneste 
i Sparkær Kirke 
søndag d. 22. januar kl. 14.00

Tante Andante er tilbage og laver 
gudstjeneste for hele familien 
sammen med minikonfi rmanderne 
– og alt er lagt til rette for en ganske 
anderledes gudstjeneste med 
musik, drama, farver og fortælling.

Vel mødt til alle!
Sparkær-Gammelstrup Menighedsråd

Har du lyst til 
at synge i kor?

Stoholm Kirkes voksenkor byder 
velkommen til nye sangere.

Mød op tirsdag den 24. januar klokken 19.00 
i Stoholm kirke eller ring til 

korleder Rita Rózko, 
tlf. 97 58 40 53.

Brian Hansen inviterer til 
40 års fødselsdag/åbent hus

Lørdag den 18/2 kl. 18.00
i Sparkær Forsamlingshus.

Tilmelding senest d. 10/2 til:
Britta:  22 46 82 85
Monika: 60 16 36 93

Kobberup Ingen                                                
Stoholm 10.30                                                
Feldingbjerg Ingen                           
Gammelstrup Ingen                 
Sparkær 14.00
Tårup Ingen              
Kvols 10.30
Ørslevkloster Ingen            
Ørum 10.30                                                                                                                                      
Højslev Ingen
Dommerby 10.30                                                                     
Lundø Ingen                   
Vridsted 9.15                     

Fly Ingen                    
Iglsø Ingen             
Vroue 10.30     
Resen Ingen                                                                            
Daugbjerg Ingen
Mønsted 9.15
Smollerup Ingen
Ravnstrup 11.00
Finderup Ingen
Vorde Ingen                 
Fiskbæk 10.00
Romlund Ingen

Søndag d. 22/1 
3. søndag efter Helligtrekonger

Gudst jenester

Trier Skovgaard
Christensen

Niels Jørgen
Gaardsted

KLOCHs
Begravelsesforretning
Skive og Omegns Begravelsesforretning

Møllegade 2 - 7800 Skive

Tlf. 97 52 01 50
Svarer hele døgnet

SE PRISER PÅ: www.klochs.dk

GRAVSTEN
SKIVE STENHUGGERI

Olav Brodersen
Nordbanevej 20 . Tlf. 97 52 01 72
Op mod byen fra Kvicklys p-plads.
Stort udvalg i urne- og mindesten.
Åbent hverdage 9-17 - lørdag 9-12

www.skivestenhuggeri.dk

ESTVAD STENHUGGERI
Åbent efter aftale

Herningvej 34 . Tlf. 97 53 42 44

97 54 50 80 (døgnvagt)
Nørregade 8 · 7850 Stoholm
(Den gamle Brugs)

kontakt@bneb.dk · www.bneb.dk

 Få en smuk og mindeværdig afsked.

Din bedemand i Stoholm og omegn 
 Mere end 30 års erfaring. Skræddersyede forløb.
 Læs mere og se priser på www.bmpr.dk

Ring på telefon 97 54 11 00
 Vi svarer altid. Vestergade 14, 7850 Stoholm

Bedemand Britta Iversen, Per Rasmussen og Evan Haislund

Søren Toft                                              Søren Boudigaard                                         Birgitte S. Mortensen      

Vi kører ud til samtale i hele Fjends
Kvalitet • Seriøsitet • Personligt • Nutidigt

Tlf. 97 52 08 98
Dag • aften & weekend

Skive Begravelsesforretning 
Vestergade 14 • 7800 Skive

Navnenyt

Morten Konradsen PRIVATFOTO

Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

STOHOLM Tirsdag den 24. 
januar er der åbent for nye 
sangere til Stoholm Kirkes 
voksenkor.

Voksenkoret er et blandet 
kor, som i øjeblikket består af  
16 sangere og med stor alders-
spredning,  men nye sangere er 
også meget velkomne.

Der øves et par timer hver 
tirsdag aften i kirken og un-
dervejs er der pause med kaffe, 
kage og hygge-snak.

Korets leder er Rita Rózkó, 
som også er kirkens organist. 
Hun har ledet voksenkoret lige 

siden hun var med tl starte det 
for mere end 20 år siden. 

Det er gratis at gå til kor-
sang. Til gengæld er det uløn-
net, når kormedlemmerne cirka 
10 gange om året kan vælge at 
medvirke ved gudstjenester, 
specielt omkring højtiderne.

Korets repertoire er hovedsa-
geligt danske sange samt vær-
ker af  nutidige komponister.

Der er ingen krav om node-
kendskab.

- Man skal bare have stem-
men og lysten til at synge, for-
tæller Rita Rózkó.  

Syng med i kor
i Stoholm
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

FEST Forårets konfirmander, 
deres forældre og mange andre 
strømmede søndag til de to fest-
messer i Nr. Søby.

I Søby-Højslev Arena bød 
man blandt andet på ikke min-
dre end tre modeopvisninger 
med alt fra inderst til yderst af  
tøj til konfirmanden.

Samtidig lokkede begge mes-
ser på mange forskellige stande 
med hver deres bud på maden 
til festen, gaveideer, fotografe-
ring, tips til borddækning, ind-
bydelser og meget andet af  alt 
det, der hører til en fest.

Omkring 1700 besøgende 
lagde vejen forbi Arenaen i lø-
bet af  dagen og ved nabo-mes-
sen i Nr. Søby Forsamlingshus 
var der også glæde over et stort 
rykind.

Det er andet år, at der afhol-
des to festmesser i Nr. Søby på 
på samme dag og ovenikøbet 
på en dag, hvor også Viborg 
lokker med en konfirmand-
messe. Det har kun vist sig 
at være en fordel, fordi rigtig 
mange benytter lejligheden til 
at slå to fluer med et smæk og 
besøge begge messer i Nr. Søby.

-  Der er også familier, der har 
sat hele søndagen af  til at besø-
ge alle tre steder, og altså tager 
messen i Viborg med, fortæller 
Anna Thybo fra Party-Service 
i Stoholm og Joans Blomsteri i 

Højslev. De var begge med til 
arrangere messen i forsam-
lingshuset. 

På www.fjendsfolkeblad.dk 
kan du se en billedserie fra de 
to messer i Nr. Søby

Onsdag 18. januar 2017

KØL

Tilbuddene gælder torsdag, fredag og lørdag til kl. 14.00

HUSK! Hagebro har åbent 
hver dag fra kl. 7 - 21

FROST KOLONIAL

KOLONIAL

First Price

Risblanding
750 gr.
Pr. ps. .....................................................  695
Tulip 
Karbonader
440 gr.
Pr. ps. .............................................  1995
Rahbek

Indbagte  
laksefileter
med spinat og ostesauce
280 gr. Pr. pk ..................................  2295

First Price

Mild juice
5 x 250 ml, Pr. pk. 8,95 
2 pakker  .......................................  1000
First Price

Marie kiks
600 gr. 3 ruller
Pr. pk......................................................  795

Gestus

Kyllingefileter
BBQ-marinerede 
325 gr.
Pr. pk. ............................................  1895
 
Original Spansk

Serrano skinke
60 gr.

Pr. pk. ..............................................1000

President

Fransk spids-brie
200 gr.
Pr. stk................................................1395

30 stk. 

Æg
Str. L
Pr. pk...............................................2995

First Price 
Cornflakes
1000 gr. 
Pr. ps.  .............................................1395
First Price

Parboiled ris
1000 gr.
Pr. ps.  ....................................................  595
Beauvais

Ketchup
725 gr.
Pr. fl. ................................................ 1000
Gestus

Ananas i stk.
567/340 gr.
Pr. ds. 7,95
3 dåser............................................. 1000
Flydende

Bio-Tex
Rød, grøn, sort 
1,35 ltr.
Pr. fl.................................................. 1495
Palmolive

Flydende håndsæbe
300 ml, Pr. fl. 10,00
2 flasker. ........................................  1500

..............................................

Fransk spids-brie
...............................................13

 .................................................... ....................................................

KONTAKT:

Psykoterapeut Sanne Glenhammer
Tastumvej 20, 7850 Stoholm. Tlf. 2082 3670
www.glenhammer.dk
Ring i dag og hør nærmere…

Utilfreds med noget i dit liv?

Tvivl på egne evner?
Kæmper du med STRESS, angst  
eller DEPRESSION? 
Med en baggrund som sygeplejerske og psykoterapeut kan jeg hjælpe 
dig til at komme videre, ændre dårlige adfærdsmønstre og ”løfte” dig 
på en nænsom og effektiv måde. 
Kort sagt:  
Jeg kan guide dig i din proces  
til at komme ovenpå igen…

Psykoterapeut Sanne Glenhammer

Salon Birgit
Odinvej 7, Stoholm - Tlf. 97 54 14 59

Mandagog lørdaglukket

T. 28 12 80 00 
 86 61 07 00

www.midtbyenssundhedscenter.dk

  Tina Fiskerv.

Få PROFESSIONEL 
FODBEHANDLING i
eget hjem...

RING OG BESTIL TID HOSStatsaut. fodterapeut Kristine Clausen

Stort rykind ved konfirmandmesser i Nr. Søby

Der var mange bud på flotte bordopdækninger på begge messer

Konfirmand- outfit fra top til tå på podiet i Arenaen

Der var mange besøgende på 
begge messer. Her er det i Nr. 

Søby forsamlingshus.

Se flere
billeder på

Fjendsfolkeblad.dk
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STOHOLM I sidste uge kon-
staterede Viborg Kommune, at 
der var forsvundet en nøgle på 
plejecenter Birkegården i Sto-
holm. 

Nøglen bruges af  kommu-
nens personale til borgernes 
nøglebokse i henholdsvis 
Stoholm, Fredriks og Karup-
området.

Af  hensyn til de ældres tryg-
hed valgte kommunen derfor 
fredag at fjerne alle nøglerne 
fra 200 borgeres nøgleskabe. De 
berørte personer fik samtidig  

et orienteringsbrev, der oplyste 
om, at Viborg kommune er ved 
at indføre et nyt, elektronisk 
låsesystem, som vil sikre, at 
bortkomne nøgler ikke giver  
anledning til lignende situatio-
ner fremover.

 - Udskiftningen vil ikke få 
indflydelse på de planlagte 
besøg hos borgerne. I stedet 
for at udskifte de mange cylin-
dre i nøgleboksene fremover, 
fremrykker vi udskiftningen 
til et elektronisk låsesystem i 
Stoholm, Frederiks og Karup-
området. Det arbejde, forven-
ter jeg, kan gå i gang i løbet af  
denne uge, siger Peter Borup 
Sørensen, som er sundhedschef  
i Viborg Kommune.

- Situationen er naturligvis 
rigtig ærgerlig, men vi håndte-
rer det sådan, at vi prioriterer 
borgernes tryghed højest, siger 
Peter Borup Sørensen.

Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

UDSALG Torsdag eftermid-
dag, når mange har fået fri fra 
arbejde, starter januarudsalget 
hos dametøjsforretningen »Bu-
tik Bente« og herreekviperin-
gen »Tøjeksperten« i Stoholm.

Bente Antonsen åbnede i 
august sidste år »Butik Bente« 
i den ene ende af  forretningen 
hos Lars Højrups «Tøjeksper-
ten«. 

Det betyder, at de to butik-
ker deler forretnings-adresse 
og det gode samarbejde fører 
nu også til et fælles tiltag, hvor 
dørene for januarudsalget først 
åbnes ved fyraftenstid i begge 
butikker.

- Mens jeg var ansat i den nu 
lukkede  »Butik 19« her i Sto-
hom havde vi gode erfaringer 
med at starte udsalg sidst på 
eftermiddagen, fortæller Bente 
Antonsen, som spurgte Lars 
Højrup om han var med på at 
gøre forsøget. Og det var han.

Det nye tiltag indebærer der-
med, at de to butikker har luk-
ket torsdag indtil udsalgsstart 
hen på eftermiddagen.

Også Juel Optik og BeneFit 
Fysioterapi starter med januar-
udsalg i denne uge. Her bliver 
der dog ingen ændringer i for-
hold til åbningstiden. 

Onsdag 18. januar 2017

SPAR Stoholm
Vestergade 31 | 7850 Stoholm | tlf. 97 54 10 05

Åbent alle dage

7.30-21.30
Modtager du ikke vores tilbudsavis,

så tilmeld dig på SPAR.DK
Tilbuddene gælder fra 17/1 – 20/1

Kims 
Chips
100-200 gr.

St
oh

ol
m

Vi glæder os
til at se dig!

DIN LOKALE BAGER

Fastelavnsboller
110 gr. Flere varianter.

Grøn Balance

Bleer
38-56 stk.

Følg os på 
Facebook: 
SPAR Stoholm

N
O

R
DIS

K MILJØMÆRKN
IN

G

SKARP PRIS

700
PR. PK.

Grøn 
Balance  

Vådservietter
72 stk.

SKARP PRIS

2000
4 STK.

SKARP PRIS

1000
PR. POSE

SKARP PRIS

5995
30 STK.

+ PANT

Steff  Houlberg

Biksemad
350 gr. 

SKARP PRIS

1000
PR. POSE

SKARP PRIS

1200
PR. FL.

SKARP PRIS

4995
PR. POSE

Hancock 
sodavand
25 cl.

Grøn Balance

Flydende håndsæbe
eller opvask
500 ml 

��������������
Telefon eller online
����������
Hverdage: 7.30 - 8.00

12.30 - 13.00
����������
Mandag: 13.00 - 16.00
Tirsdag: 13.00 - 18.00
Onsdag: 13.00 - 16.00
Torsdag: 13.00 - 18.00
Fredag: 13.00 - 15.00
�����������������������������
Tirsdag: 16.00 - 18.00
Torsdag: 16.00 - 18.00
�
��	��� Tlf.: 9754 2444

���������������
Vestergade 23A � 7850 Stoholm

������������������

Husk ONLINE 

�������������

Konsultation efter aftale  
mandag - fredag.

Konsultation uden tidsbestilling 
tirsdag kl. 16.00 - 17.00

Tidsbestilling daglig  
mellem kl. 7.00 - 8.30 på 

tlf. 97 54 11 09
Nørregade 8 A . 7850 Stoholm

v/ sygeplejerske & akupunktør Sinna Maagaard
Østergade 5B . Stoholm . tlf. 29 28 58 52

www.actera-viborg.dk / post@actera-viborg.dk

v/ sygeplejerske & akupunktør Sinna Maagaard

Har du ondt?Har du ondt? - så prøv akupunktur 
og laser, som kan 

fjerne/lindre  
dine smerter

Har du en eller flere af disse gener, 
så kan jeg også hjælpe dig:
l Smerter i benene ved gang
l Kramper og uro i benene 
l Tunge og trætte ben
l Kolde hænder og fødder
l Menstruationssmerter
l Muskel- og ledsmerter
l Arbejds- og nedslidningsskader
l Spændingshovedpine
l Stress
l Forhøjet blodtryk
l Fordøjelsesproblemer
l Følger af diabetes
l Eksem eller akne

Ingen  
hokus-pokus! 
Kun resultater!
DU kan også få 

det bedre…

NU OGSÅ ONLINE-BOOKING

Forsvunden nøgle
fremskynder nyt
låsesystem hos ældre

Starter udsalg når det bliver fyraften 

Lars Højrup og Bente Antonsen Jensen driver butik under 
samme tag. De er nu også fælles om at starte op med januarud-
salg ved fyraftenstid på torsdag den 19. januar.
 ARKIVFOTO 

Sker der noget
spændende?

Fjendsfolkeblad.dk
- hele områdets netavis...

Tjek
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

STOHOLM I mandags åbnede 
24-årige Mahmoud Taleb »Sto-
holm Herrefrisør« i Vestergade.

Mahmoud Taleb er født og 
opvokset i Danmark  og taler 
flydende dansk. Hans familie 
kom i sin tid til Danmark fra 
Libanon. 

Stoholms nye herrefrisør 

har arbejdet med faget lige si-
den han kom ud af  folkeskolen 
for ni år siden. Han har blandt 
andet arbejdet som uddannet 
frisør sammen med sin far og 
lillebror, der driver »Din salon« 
i Skive.

- Nu har jeg fået lyst til at 
prøve med mit eget og glæder 
mig til at komme i gang.  Jeg er 
virkelig glad for mit arbejde og 
tilbyder professionel klipning 

af  drenge og mænd i alle aldre 
samt retning af  skæg. Det hele 
til særdeles gunstige priser, for-
tæller Mahmoud.

»Stoholms Herrefrisør« har 
åbent alle hverdage samt lør-
dag formiddag og det er ikke 
nødvendigt at bestille tid i for-
vejen. 

- Man dropper bare ind og 
jeg har kaffe på kanden, lover 
Mahmoud.

Onsdag 18. januar 2017

HØJRUP
NØRREGADE 3 . 7850 STOHOLM . TLF. 97 54 10 97
WWW.TØJEKSPERTEN.DK

UDSALG
FRA TORSDAG D. 19/1 KL. 16-21

SPAR OP TIL

70%
BEMÆRK! VI ÅBNER FØRST 
KL. 16.00 PÅ DAGEN

Butik Bente
NØRREGADE 3 – 7850 STOHOLM

2970 8042

Butik Bente forhandler bl.a. 
SOULMATE - IN FRONT - CECIL - ZE-ZE - HOUSE OF SOUL 

samt strømper, bælter og smykker.

Desuden 
SPÆNDENDE 
KOLLEKTIONSPRØVER

Frit 
valg 200,-
OBS! Lukket tirsdag og 
onsdag i denne uge.

Værs’go!

50%
PÅ ALLE 
UDSALGSVARER…

UDSALG
FRA TORSDAG 
D. 19/1 KL. 16-21

  

  BeneFiT Karup • Bredgade 1 • 7470 Karup 
Tlf. 9710 1268 • info@benefit-karup.dk • www.bene-fit.dk 
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PÅ ALLE STEL

Juel Optik: 2845 9900 -  BeneFiT Karup:
www.jueloptik.dk - www.benefit-karup.dk

Træn med abonnement - morgen og aften

Træn med supervision på hold eller enkeltvis, vi har holdtræning formid
dage og eftermiddage.

Kom og få en prøvetime og kontakt Rikke, hvis du har spørgsmål. 

Mangler du bandager og løbekompressionsstrømper eller andre hjælpe-
midler?, så kan vi også hjælpe dig. 

Vi glæder os til at se dig!

Vestergade 10   |   7850 Stoholm   |   www.jueloptik.dk
Bredgade 1   |   7470 Karup   |   Tlf. 2845 9900

EKSTRA 
TILBUD

Ved køb af ekstra brille 
(eller solbrille) får du

50%
PÅ HELE  

EKSTRA-BRILLEN
(både stel og glas)

Vestergade 10   |   7850 Stoholm   |   www.bene-fit.dk
Bredgade 1   |   7470 Karup   |   Tlf. 2539 8009

Gaitline
SPECIALSKO
Norm. 1800,-
NU 1500.-

Udgåede 
modeller 995.-

Medic

HOLDNINGSELASTIK
Forbedrer din kropsholdning
Norm. 399,-

NU 

300.-

 BeneFiT Karup • Bredgade 1 • 7470 Karup 
Tlf. 9710 1268 • info@benefit-karup.dk • www.bene

 

Gælder til og med fredag d. 10/2 2017.

Gælder til og med fredag d. 10/2 2017.

Ny herrefrisør
i Stoholm

Herrefrisør Mahmoud Taleb er klar til at klippe egnens mænd og drenge i »Stoholms Herrefrisør«.
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I stedet stiller 
Anders Jensen 
fra Løgstrup op i 
hendes sted

Af Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk

POLITIK Gudrun Bjerregaard 
fra Løgstrup har besluttet ikke 
at genopstille som kandidat til 
Viborg Byråd til valget i no-
vember:

 - I 43 år har jeg haft fuld-
tidsarbejde, og i de sidste 20 år 
har jeg samtidig haft politiske 
gøremål i Venstre – først i be-

styrelsen og derefter i Viborg 
Byråd, hvor det nu er min tredje 
byrådsperiode.

- Det har været en svær be-
slutning, da jeg finder politik 
spændende og interessant, og i 
byrådsarbejdet får man mulig-
hed for at få indflydelse på de 
politiske sager og beslutninger.

- Men jeg føler, at tiden er 
kommet, hvor jeg selv vil be-
stemme helt over min kalender 
og få mere tid til at dyrke mine 
fritidsinteresser og være endnu 
mere frivillig i foreningslivet, 
siger hun og fortsætter:

- Det har dog gjort min be-
slutning lettere, at der er en ny 
stærk lokal kandidat, der er pa-

rat til at stille op for Venstre til 
Viborg Byråd. Han hedder An-
ders Jensen og bor i Løgstrup.

Anders Jensen er p.t. formand 
for Venstre i Viborg Kommune, 
men nu vil han gerne gøre en 
politisk indsats i Byrådet. 

- Det er jeg rigtig glad for, 
og jeg håber, at vælgerne vil 
give Anders opbakning, så 

Løgstrup-området fortsat har 
en lokal repræsentant i Viborg 
Byråd, siger Gudrun Bjerrega-
ard.

Onsdag 18. januar 2017

STOHOLM I weekenden den 
11. og 12. marts slår Fjends 
Kunstforening igen dørene op 
til Amatørkunstnernes Forårs-
udstilling i Stoholm Fritids- og 
Kulturcenter. 

Udstillingen bliver nummer 
36 i rækken og henvender sig til 
alle, der arbejder med kunst og 
kunsthåndværk på amatørplan. 
Udstillerne får, uanset kunstne-
risk niveau, en mulighed for at 
vise deres værker frem. Fem 
uvildige censorer bedømmer 
udstillingen og tildeler et blåt 
mærke til de værker, som efter 
deres mening bør have det. 
Lørdag eftermiddag kan ud-
stillerne møde censorerne og 
få råd og vejledning.

Sidste år valgte bestyrelsen 
at indføre et tema og sådan  
bliver det også denne gang. Te-
maet bliver i år »Skrøbelighed« 
og er ment som et tilbud. Udstil-
lerne kan således vælge at lave 
værker, der passer til temaet el-
ler lade være, eller gøre begge 
dele. Det har ingen indflydelse 
på bedømmelsen om der er ar-
bejdet med temaet eller ej. 

Man skal være medlem af  
Fjends Kunstforening for at 
kunne deltage på udstillingen. 
Nye udstillere kan stadig nå at 
være med. De skal blot henven-
de sig til foreningens sekretær.

Kontaktoplysninger fremgår 
af  kunstforeningens hjemme-
side.

Forårsudstilling i 
Stoholm med tema

Også i år kan udstillerne vælge at give deres bud på et tema. 

Gudrun Bjerregaard
genopstiller ikke

Gudrun Bjerregaard fra 
Løgstrup genopstiller ikke til 
Viborg Byråd.

I stedet stiller Anders Jensen 
op som Venstres kandidat fra 
Løgstrup.

Få nyhederne 
før din nabo!
Fjendsfolkeblad.dk

- hele områdets netavis...

Tjek

Inspirationsdag for konfirmander

Vi dækker op i stor stil
Få gode idéer og tilbud med hjem fra inspirationsdagene: 
• Viborg - fredag d. 20/1, lørdag d. 21/1 og søndag d. 22/1 2017.
• Sunds - fredag d. 27/1, lørdag d. 28/1 og søndag d. 29/1 2017.
(Tidspunkter kan ses på www.herstarterfesten.nu)

Oplev 30 spændende borde med lys, servietter, duge, bordløbere
og andet bordpynt. Vi har også idéer til bordkort, indbydelser og
gæstebøger, og selvom I ikke skal have konfirmationsfest, kan I helt
sikkert finde inspiration til jeres næste fest. Vi glæder os til at se Jer.

Sunds afdeling:
Drejervej 18
7451 Sunds
Tlf. 97 14 40 98
info@herstarterfesten.dk
www.herstarterfesten.nu

Viborg afdeling:
Absalonsvej 13
8800 Viborg
Tlf. 86 62 26 50
info@herstarterfesten.dk
www.herstarterfesten.nu

Besøg os i:

Holstebro afdeling
Jens Baggesensvej 12
7500 Holstebro
Tlf. 97 14 40 98
info@herstarterfesten.dk
www.herstarterfesten.nu
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Følg os på

F
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midtjyskfestudlejningmidtjyskfestudlejningmidtjysk

Besøg også www.festbutikBesøg også www.festbutikken.nu

SPECIALVÆ RK STED FOR  VW  · SEAT · SK ODA

Stoholm Au2service ApS
Ågade 65 • 7850 Stoholm
Tlf. 86 64 55 99
www.stoholm-au2service.dk

TOTALSERVICE
Få din bil serviceret, repareret el.
synet. Vi henter og bringer gerne 
din bil eller sørger for lånebil

FÅ 5% I BONUS
Bliv fordelskunde og få 5% 
i bonus på alle dine 
værkstedsbesøg.

v/Jan Petersen har indgået 
partnerskab med Torben Møller

- det skal fejres med stærke tilbud!

Få 15% i bonus 
Bliv Fordelskunde og optjen 15% i 
bonus på dit første værkstedsbesøg 
inden den 1/12-2014 - derefter 5%.

Totalservice
Få din bil serviceret, repareret eller 
synet. Vi henter og bringer gerne din 
bil eller sørger for lånebil. 

På værkstedet udfører vi:
• Service af klimaanlæg og 

aircondition   
• Effektudmåling  og fejlfi nding 

på eget rullefelt                              

Vi er specialister i:
• Rudeskift og stenslag 

Vi samarbejder med:
• Alle forsikringsselskaber og 

udbedrer alle skader 

Vi tilbyder
• Autohjælp for kr. 545,-     

om året. Læs mere på 
automester.dk

Få 15% i bonus 
Bliv Fordelskunde og optjen 15% i 

Få 15% i bonus 

SPECIA LV Æ RK STED FO R  V W  · SEAT · SK O DA

Forskellige kvaliteter 
- STÆRKT NEDSAT......
Bl.a. børnestof, blondestof, kjole jersey, uld 
i flere udgaver, bukse- og kjolestof, møbel-
stof, fleece, isoli, stof med digitaltryk plus 
mange andre spændende ting.…..

Priser pr. meter fra

Kr. 29,-

GRØNHØJ . 7470 KARUP . Tlf. 86 66 16 55 
E-mail:info@stofgaarden.dk . www.stofgaarden.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 13-17 . Lørdag kl. 9-12

STOFUDSALG
FORTSÆTTER

Kr. 19,-

Kr. 9,-

Kæmpe 
udvalg
af rester

÷25%
Mønstret 

patchworkstof 

Gælder januar månedBali Pops 

÷25%

Auto- og  Traktorreparationer
æ Klargøring af biler 
 til periodisk syn

æ Køb og salg af brugte biler

Tastumvejs Auto
v/Thorkild Hansen

Tastumvej 21, 7850 Stoholm, tlf. 97 54 21 35, bil 40 19 47 16

Vi arrangerer ture
og udflugter for alle 

slags grupper.

Vi har busser i forskellige
størrelser fra 12-57 pers.

Nu også stor liftbus med
plads op til 10 kørestole

+ ca. 22 pers.

Tlf. 86 64 52 44

Vi arrangerer ture
og udflugter for alle 

slags grupper.

Vi har busser i forskellige
størrelser fra 12-57 pers.

Nu også stor liftbus med
plads op til 10 kørestole

+ ca. 22 pers.

Tlf. 86 64 52 44
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UDDANNELSE Lørdag den 
21. januar inviterer Skive 
Gymnasium & HF til oriente-
ringsmøde. Her kan  kommende 
elever og deres forældre få et 
overordnet indblik i, hvilke stu-
dieretninger og fagpakker, man 
kan vælge sig ind på. Samtidig 
får man et indblik i det gode 
studiemiljø, og stemningen, 
der hersker på skolen. 

Arrangementet begynder 
med fælles opstart og kaffe i 
den store samlingssal, hvor 
rektor Lars Erik Nielsen byder 
velkommen og giver et oplæg 
om gymnasiet og dets uddan-
nelsesmuligheder.

Studievejlederne vil fortælle 
lidt om, hvad de kan hjælpe 
med i forhold til den enkelte 

elev, og herudover vil elever 
fra MusicCollege (MuCo) give 
et par numre, der viser deres 
musikalske færdigheder.  

Efter den fælles opstart vil 
de kommende elever og deres 
forældre frit kunne gå rundt på 
”markedspladsen” og tale med 
lærere og elever, der bemander 
opstillede fagboder. 

Der vil være boder, som re-
præsenterer skolens studieret-
ninger, der som udgangspunkt 
er den tre-årige studentereksa-
men - STX - samt den to-årige 
HF, hvor  man næste år kan 
tilbyde fire fagpakker. 

Der er også en bod med sær-
lige talenttilbud samt en bod, 
hvor det er muligt at få en snak 
med vores studievejledere og få 
svar på konkrete spørgsmål. 
Undervisningen bliver synlig-
gjort i aktive workshops, hvor 
lærere og elever står klar til at 
guide og fortælle om hverdagen 
på Skive Gymnasium & HF.

På hjemmesiden er det mu-
ligt at forberede sig lidt på for-
hånd ved at undersøge skolens 
uddannelsestilbud, så man kan 
finde lige nøjagtigt den uddan-
nelse, der bedst modsvarer ens 
ønsker.

Onsdag 18. januar 2017

Kom og hør om vores uddannelser

 Orienteringsmødet starter kl. 10 og er for alle interesserede. 
Vi glæder os til at se jer!  

STX, HF og EUX

ORIENTERINGSMØDE

www.skivegym.dk facebook.com/SkivegymSe mere på

Lørdag d. 21. januar kl. 10 - 12

Skive Gymnasium & HF holder

       
       

BILLIGE PORTE 
LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL

De kendte HÖRMANN porte    kr. 2.995,- incl. m

HEJSEPORTE     kr. 4.750,- incl. m

Eks. 4x4 =     kr. 12.600,- + m

PORTSPECIALISTEN.DK
70252625 - 40161621

         Ring for brochure - gerne aften

BILLIGE PORTE 
LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL

De kendte HÖRMANN porte    kr. 2.995,- incl. m

HEJSEPORTE     kr. 4.750,- incl. m

Eks. 4x4 =     kr. 12.600,- + m

PORTSPECIALISTEN.DK
70252625 - 40161621

         Ring for brochure - gerne aften

FODBOLD Stoholm IF-Fod-
bold har forlænget hovedspon-
soraftalen med Sparekassen 
Kronjylland Stoholm, så den 
også gælder i hele 2017. Det er 
en aftale, som begge parter er 
meget glade for.

- Vi ved, hvor stort et frivil-
ligt arbejde, der bliver udført 
i foreningerne rundt omkring, 
og derfor er vi meget glade for, 
at vi igen er blevet enige med 
Stoholm IF-Fodbold om et ho-

vedsponsorat. Stoholm er en 
aktiv by, og vi er meget tilfredse 
med, at vi kan støtte lokalt. Der 
bliver lavet et stort stykke ar-
bejde for de mange medlemmer 
i Stoholm IF-Fodbold, og derfor 
er det vigtigt, at vi bakker op 
omkring det, siger souschef  
Preben Petersen, Sparekassen 
Kronjylland i Stoholm.

Hos Stoholm IF-Fodbold er 
glæden gensidig. - Det er super, 
at vi har en lokal hovedsponsor, 

og vi er med vores næsten 400 
aktive medlemmer den største 
forening og sportsgren i Sto-
holm, så vi mener i al beske-
denhed også, at vi har et me-
get godt produkt. Det er altid 
vigtigt med et hovedsponsorat, 
og det er meget glædeligt, at det 
igen i 2017 bliver med Spare-
kassen Kronjylland Stoholm, 
fortæller formand i Stoholm 
IF-Fodbold Anders Jakobsen.

Hovedsponsoraftale 
på plads

F.v. souschef  i Sparekassen Kronjylland Stoholm, Preben Petersen samt formand i Stoholm IF-
Fodbold, Anders Jakobsen.
 PRIVATFOTO

Orienteringsmøde på 
Skive Gymnasium og HF

På »markedspladsen« kan kommende elever og deres forældre 
gå rundt og tale med lærere og elever.
 FOTO: SKIVE GYMNASIUM & HF
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Bekendtgørelser

Generalforsamlinger i Daugbjerg
Daugbjerg og omegns Borgerforening 

og Daugbjerg Vandværk afholder 
generalforsamling i Daugbjerg Forsamlingshus

tirsdag d. 7/2 kl. 19.00.

Desuden afholder Daugbjerg Idrætsforening 
og Daugbjerg Forsamlingshus 

generalforsamling torsdag d. 23/2 kl. 17.00 
i forsamlingshuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag sendes til formændene senest 14 dage før.

Foreningerne er vært ved kaffe/kage.

Hilsen Bestyrelserne

Medlemsmøde 
i "danmark"

KREDS 2: 
Lemvig, Holstebro, Struer og Skive kommuner. 
Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.30 på 
Hotel Schaumburg, Nørregade 26, 7500 Holstebro.

På mødet skal der vælges 5 repræsentanter 
og 3 suppleanter.

Se dagsorden m.v. i d-nyt nr. 4/2016. (Husk gyldigt 
medlemsbevis: F.eks. kvitteret indbetalingskort, oversigt 
fra Betalingsservice eller udskrift fra dit-danmark.dk).

sygeforsikring.dk

Afdeling Midt- og Vestjylland
Fonnesbechsgade 3, 7400 Herning 
Tlf. 70 10 90 70

Børnediskotek 
i Stoholm 
TEMA: Drengene mod pigerne
KFUM og KFUK holder diskotek i Stoholm Kirkecenter 
fredag den 20. januar 2017 kl. 19 - 22 
for alle børn der går i 3., 4. eller 5. klasse.
Entre: 40 kr.
Der er mulighed for at købe slik, sodavand m.m.

Stoholm Idrætsforening indkalder til

STORMØDER
Fodboldafdelingen – lørdag d. 4/2 2017 kl. 15.00 
i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Håndboldafdelingen - onsdag d. 22/2 2017 kl. 
19.30 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Atletikafdelingen  – torsdag d. 23/2 2017 kl. 19.30 
På Egevænget 20, Stoholm 
Desuden indkaldes til

GENERALFORSAMLING
mandag d. 20/3 2017 kl. 19.30 i
Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Evt. forslag bedes afleveret skriftligt
senest 7 dage før stormødet/
generalforsamlingen til den respektive
formand.
Dagsorden jfr. vedtægterne.
Idrætsforeningen er vært ved kaffe med brød.

Stoholm Idrætsforening indkalder til

STORMØDER
Fodboldafdelingen
i Stoholm Fritids-
Håndboldafdelingen - onsdag d. 22/2 2017
19.30 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Atletikafdelingen 
På Egevænget 
Desuden indkaldes til

GENERALFORSAMLING
mandag d
Stoholm Fritids-

Evt. forslag bedes 
senest 7 dage
generalforsamlingen
formand.
Dagsorden jfr. 
Idrætsforeningen

Stoholm Idrætsforening indkalder til

STORMØDER
Fodboldafdelingen – lørdag d. 4/2 2017 kl. 15.00 
Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Håndboldafdelingen - onsdag d. 22/2 2017 kl. 
19.30 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Atletikafdelingen  – torsdag d. 23/2 2017 kl. 19.30 

Egevænget 20, Stoholm 
Desuden indkaldes til

GENERALFORSAMLING
mandag d. 20/3 2017 kl. 19.30 i
Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

forslag bedes afleveret skriftligt
senest 7 dage før stormødet/
generalforsamlingen til den respektive
formand.
Dagsorden jfr. vedtægterne.
Idrætsforeningen er vært ved kaffe med brød.

Iglsø Ældreklub
Tirsdag d. 24. jan. Kl. 14.00

Josefine Vesterherup, 
Holstebro fortæller om sit liv 
som datter af en alkoholiker.

Alle er velkomne

Skydebaneforening Dalgas
Årsplan for skydetider i Dalgas Skydecenter
Skivevej 256a, 8831 Løgstrup

Skydetider i 2017
På følgende baner: 25m, 50m, 200m og 300m.
Mandage - fredage  .....................kl. 07.00 – 21.00
Lørdage .......................................kl. 09.00 – 20.00
Søndage ......................................kl. 09.00 – 18.00

Skydningerne forekommer primært i 
sommerhalvåret som følger:

Mandag til onsdag og fredage ....kl. 12.00 – 21.00
Torsdage ......................................kl. 09.00 – 21.00
Lørdage .......................................kl. 09.00 – 18.00

På bestyrelsens vegne
Fung. Fmd.  Jørn Termansen
Tlf. 20547243

Sker der noget
spændende?

Fjendsfolkeblad.dk
- hele områdets netavis...

Tjek

Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

POLITIK Godt og vel 100 
mennesker mødte op hen over 
onsdag eftermiddag og aften, 
da Venstre lokalafdelingerne 
i Østfjends, Vestfjends og af-
delingen Karup/Fjends havde 
inviteret borgerne til offentlige 
møder i henholdsvis Mønsted 
og Stoholm. 

Møderne var et led i lands-
kampagnen »Venstre i Front« 
og arrangementet startede al-
lerede først på eftermiddagen, 
hvor der var rundvisning på 
flyvestationen i Karup.

- Det betød desværre, at vi 
blev forsinket til mødet i Øst-
fjendshallen i Mønsted, hvor 
knap 45 borgere og politikere 
deltog. Det var en glædelig 
overraskelse, at så mange var 
mødt op. Det hang delvist sam-

men med, at en stor gruppe lo-
kale borgere havde bedt om en 
snak med politikerne om mu-
ligheden for etablering af  en 
cykelsti mellem Daugbjerg og 
Mønsted, fortæller Ejnar Skov-
hus, næstformand for Venstre i 
Østfjends.

Ved møderne i Mønsted og 
senere i Stoholm deltog fra po-
litiker-hold folketingsmedlem 
Kristian Pihl Lorentzen, borg-
mesterkandidat Ulrik Wilbek, 
byrådsmedlemmerne Johannes 
Vesterby, Gregers Laigaard, 
Karin Clemmensen og Claus 
Clausen samt byrådskandidat 
Kurt Mosgaard.

De drog alle videre fra Møn-
sted til Stoholm Fritids- og 
Kulturcenter, hvor der var spis-
ning før aftenens møde, hvor 
tidligere fødevareminister Eva 
Kjer Hansen holdt et indlæg 
om, hvordan vi kommer bu-

reaukrati og utallige regelsæt 
til livs. Fra lokalt hold var der 
indlæg fra Karin Clemmensen 
og Ulrik Wilbek, før de godt 60 
fremmødte debatterede med 
politikerne om løst og fast i 
lokalområdet.

- Vi er glade for, at så mange 
mødte op til de to møder og at 
det ikke kun var »Tordenskjols 
soldater«, der deltog. Der var 
også flere nye ansigter imellem, 
fortæller Ejnar Skovhus. Han 
glæder sig også over at en netop 
afsluttet medlemskampagne 
har betydet 18 nye medlemmer 
i lokalafdelingen i Østfjends. 

- Det betyder, at vi nu er 
mere end 100 medlemmer og 
det runde tal blev da også 
markeret på mødet i Stoholm, 
hvor der var et par flasker til 
medlem nummer 100, fortæller 
Ejnar Skovhus.

Venstre-politikere mødte borgerne

Venstre-politikere kunne glæde sig over et pænt fremmøde med cirka 45 deltagere i Mønsted (bil-
ledet) og omkring 60 i Stoholm.

FESTMESSE I weekenden 
20. - 22. januar stiller Midtjysk 
Festudlejning i Viborg op med 
inspiration til alt fra bordpynt 
og -dækning til indbydelser og 
bordkort.

- De færreste mennesker når 
at få erfaring med at holde store 
fester. Heldigvis findes der folk 
som os, der ikke beskæftiger sig 
med andet og som altid har en 
tjekliste i baghovedet, så vi 
når hele vejen rundt, fortæl-
ler grundlægger og indehaver 
af  fest-virksomheden, Martin 
Bøgelund. 

Fra telt til lysestager
Med inspirationsdage den 20.-
21.-22. januar er tidspunktet 
selvfølgelig primært for kon-
firmander. Men alle andre er 
også velkomne, siger Martin 
Bøgelund.

På messen er der inspiration 
til alt fra bordpynt og bord-
dækning til lys og servietter, 
invitationer, gæstebøger, bord-
kort, takkekort og andre ting, 
der hører den store fest til.

- Vi er er også leveringsdyg-
tige i festtelte, borde, stole og 
service til duge, servietter og 

lys. Mange ved det ikke, men 
vi har også salgsvarer, blandt 
andet servietter og lys fra for-
skellige brands som kan købes 
hos os året rundt siger Martin 
Bøgelund.

Popcorn og rodeotyr
Hos Midtjysk Festudlejning 

kan man også få hjælp til at 
leje jukebox, slushice-maskine, 
softicemaskine, popcornma-
skine, hoppeborg, rodeotyr og 
anden underholdning til festen. 

- Selvom det er ved at være 
oppe over for bestillinger til 
konfirmationerne, kan vi sta-
dig tage flere ordrer ind, lover 
Martin Bøgelund, der håber, at 
mange har lyst til at kigge forbi 
på messen.

Midtjysk Festudlejning har 
foruden afdelingen i Viborg 
også afdeling i Sunds og har 
over 300 varenumre inden for 
alt fra stole og borde til lys og 
servietter. Virksomheden råder 
over 3500 kvm. telt, 6000 stole, 
bordplads til 8000 mennesker, 
service til 6000 kuverter og et 
væld af  pynt og lysestager fra 
6 til 150 cm i højden.

Inspirationsdage hos 
Midtjysk Festudlejning

På festmessen hos Midtjysk Festudlejning i Viborg kan man få 
både hjælp og inspiration.
 PRIVATFOTO
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

ØRUM I Ørum ved Højslev er 
man ved at lægge en plan, der 
gerne skal munde ud i en ud-
vikling af  landsbyen på flere 
områder.

Ønsket om udvikling skal 
blandt andet ses i lyset af  
den nye Jordbro Engsø, som 
forventes at trække mange be-
søgende til området og her ser 
Ørum, som tæt nabo til søen, 
en fin mulighed for at tiltrække 
flere naturturister, tilflyttere og 
lejere af  Ørums meget specielle 
8-kantede forsamlingshus fra 
1882.

Derfor lægger Ørum forsam-
lingshus og borgerforening nu 
op til, at man forener kræfterne 
og lægger byens foreninger 
sammen, så man ved fælles 
hjælp kan løfte projektet.

Foreningerne har  søgt om 
penge i Skive Kommunes 
landsbyudvalg og fået bevilget 
35.000 kroner til et forprojekt. 
Pengene skal bidrage til at for-
eningslivet i Ørum får en ny 
struktur og lægges sammen 
så lempeligt som muligt, så 
kræfterne kan samles i én stærk 
forening og med diverse under-
udvalg. Processen foregår via 
en række, såkaldte aktørmø-
der, der har til formål at lodde 
opbakningen blandt borgerne 
i takt med at arbejdet skrider 
frem.

Det første aktørmøde blev af-
holdt den 28. november, hvor 
omkring 50 deltagere gav deres 

opbakning til at gå videre med 
forprojektet, og nu håber for-
eningerne, at Ørum-borgerne 
vil møde talstærkt op, når der i 
den kommende tid afholdes ge-
neralforsamling i de respektive 
foreninger. Det sker blandt an-
det fredag den 20. januar, hvor 
Ørum Forsamlingshus håber 
på et stort fremmøde til spis-
ning, generalforsamling og en 
videre drøftelse af  modeller for 
sammenlægningen af  forenin-
gerne.

Ildsjæle fra borgerforening 
og forsamlingshus er gået sam-
men i et landsbyudviklingsud-
valg med det ene formål at få 
gennemført sammenlægningen 
af  foreningerne og arbejde vi-
dere med planer om etablering 
af  et bytorv med aktiviteter 
for folk i alle aldre. Der er også 
tanker om at lave faciliteter for 
søens fugleentusiaster og na-
turmotionister med mulighed 
for parkering, offentlige toilet-
ter og borde/bænke. Med i pla-
nerne for projektet er desuden 
en gennemgribende renovering 
af  forsamlingshuset, der skal 
energirenoveres og virke som et 
fysisk, socialt samlingsted for 
byens borgere.  

Dermed er det tanken, at for-
samlingshuset på sigt skal er-
statte det nuværende mødested 
i Ørums gamle skole.

Sidste fase i forprojektet bli-
ver at udarbejde en strategi for 
fundraising, så man kan søge 
om penge til at gennemføre de 
projekter, man beslutter sig for 
at sætte i søen.

Onsdag 18. januar 2017

Ørum vil samle kræfterne om udvikling

- Læs annoncer før du handler Telefon 87 87 87 87 • www.viborg.dk
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Information og oplevelser

INFORMATION

TEKNIK & MILJØ

Prinsens Alle 5 • 8800 Viborg
E-mail: teknik-miljoe@viborg.dk

Se alle lovpligtige annoncer fra Teknik & Miljø her: 
www.viborg.dk/annonce

LEDIGE JOB
I denne uge f.eks.: 
Tandlæge, social- og sundhedsassistent, pædagog

Læs mere på www.viborg.dk/job

BYRÅDSMØDE  
Onsdag den 25. januar 2017 kl. 17.00 
i Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5.

Se mødet live eller efterfølgende på
www.byråd.viborg.dk

Dagsorden og referat kan ses på: 
www.kommune.viborg.dk/politik

ONSDAGSFOREDRAG  

Me mento mori giv mig en blomst i livet
Ved kirkegårdsleder Niels Kruse, Viborg Kirkegård
Onsdag den 18. januar kl. 19 / 40 kr. for ikke medlemmer
Viborg Museum, Hjultorvet 9, Viborg
Tilmelding: www.viborgmuseum.dk • Tlf. 87 87 38 38
  
Åben samtalecafé med kaffe og kage
Kom og vær med til en god og givende samtale
Torsdag den 26. januar kl. 11-12 / Gratis / Ingen tilmelding
Balkonen på Hovedbiblioteket, Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 45

Børneåbning af Aarhus 2017
Officiel åbning m/dans, musik, 
fernisering m.v.
Send ønsker til ønsketræet og 
se den lysende by.
Fredag den 20. januar, 
kl. 14.00 – 17.00 / Gratis.
Hovedbiblioteket, 
Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk
Tlf. 87 87 34 30

TAKSTÆNDRINGER FLEXTUR   
Fra 1. januar 2017 er der lavet 5 nye knudepunkter inden for 
Viborg byzone. Hvis din tur ikke går til de nye knudepunk-
ter, skal du være opmærksom på, at der er sket prisstig-
ninger.

• Kørsel indenfor byzonen i Viborg by koster 14 kr. pr. km.- 
dog minimum 70 kr. pr. tur.

• Kørsel mellem opland og de 5 knudepunkter koster 7 kr. 
pr. km. - dog minimum 35 kr. pr. tur.

Læs mere på: www.viborg.dk/flextrafik

STORPARCELLER TIL SALG I VIBORG  
3 storparceller på Asmild Mark er til salg for 3.192.000 kr 
pr. stk. eksklusiv kloakbidrag og moms.

Se mere på: www.viborg.dk/byggegrunde

OPLEVELSER

SJØRUP Dagli´Brugsen Sjørup 
vil etablere et madfællesskab. 

Det sker som en af  de første 
butikker i samarbejde med 
Coop, der vil prøve at etablere 
tilsvarende madfællesskaber 
over hele landet.

Fællesspisningen løber af  
stablen første gang onsdag den 
25. januar, hvor Dagli´Brugsen 
inviterer til fællesspisning i Sjø-
rup Forsamlingshus.

-Vi vil gerne gøre det til en til-
bagevende begivenhed at samle 
så mange fra byen og omegn 
omkring fællesspisning som 
muligt. Det kræver blot, at der 
er tilstrækkelig interesse for 
det. Både til blot at deltage i 
spisningen, til at være tovhol-
der på madfællesskabet eller til 
at være den gode hjælper på da-
gen. Vi oplever allerede nu fin 
interesse for projektet, fortæller 

Simon Eskelund, som er ny ud-
deler i Dagli´Brugsen Sjørup.

Madfællesskabet bygger på 
Coops Madmanifest, som bl.a. 
handler om at give flere gode 
madoplevelser og inspirere til 
at skabe madglæde.  Butikken 
inviterer medlemmer og bor-
gere til at udvikle madfælles-
skabet sådan, at det bliver for-
ankret lokalt. Ingen skal tjene 
penge på madfællesskabet og 
alle skal kunne deltage. Derfor 
er billetprisen lav og butikken 
leverer råvarerne med en pæn 
rabat.

Tilmelding og betaling sker 
i brugsen og der er tilmelding 
senest den 20. januar.

Bliver arrangementet en suc-
ces er det tanken, at det frem-
over skal gennemføres cirka 
fem gange årligt.

Brugsen i Sjørup 
inviterer til 
fællesspisning 
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Håndværk og Indutri

Alt i tømrerarbejde
- Stort eller småt
- Nybyg, tilbyg eller renovering
- Vinduer og døre
- Isolering med papiruld
- Køkken og skabe
- Tage

Nye  
vinduer?

Så ring til Henrik…

Tlf. 20 83 56 71 - 7840 Højslev - www.hk-tomrer.dk
Når kvaliteten er altafgørende!

Spuling af 
dræn og kloak

med combispuler.

Oprensning af grøfter, etablering af dræn m.m.
samt al øvrigt gravearbejde.

Tage Pinnerup, Gammelstrup
Tlf. 6175 9632, 9754 2148

Alle slags heste
og kreaturer købes

Per Thybo, Viborg
86 60 10 26   Bil 20 23 10 26

SKROT 
AFHENTES

Gammelt jern, 
campingvogne og biler.

Ring for pris.

VEJBY PRODUKT
Tlf. 9756 1260 – 2148 7872
www.vejbyprodukt.dk

KIM
MADSENAPS

TLF: 61685365.

Aut. Kloakmester

Engblommevej 8 – 7850 Stoholm - www.kloakmesterkimmadsen.dk

• Kloak
• Dræn
• Pumpestationer

• Højvandslukker
• Skybrudssikring
• Rottesikring

Tlf. 97 54 13 65
Dornen 7 - 7850 Stoholm - Fax. 97 54 22 04

www.tjstoholm.dk - post@tjstoholm.dk

• Nye installationer
• Vand, varme og sanitet
• Alle former for reparationer
• Naturgas
•  Benzin, diesel og  

brændstofanlæg
• Alt udføres med garanti

           
        

Birkesøvej 11 .  Gammelstrup . Stoholm
Tlf. 97 54 20 42 . Biltlf. 40 14 20 42 

www.toemrermester-thomsen.dk

GARANTIORDNING

Halvtag - Nyt tag - i det hele taget

OM/TILBYGNING 
REPARATIONER 
NYBYGNINGER

Tlf. 97 54 20 42
Biltlf.: 40 14 20 42  

e-mail: kjeldthomsen@mail.dk 
Birkesøvej 11, Gammelstrup, 7850 Stoholm

Halvtag - Nyt tag - i det hele taget

OM/TILBYGNING 

Tlf. 97 54 20 42

•  Tømrer- og 
snedker-
arbejde

•   Udskiftning 
af døre og 
vinduer

Tømrer- & Snedkerfi rma 
Kjeld Thomsen

Murer- og aut. kloakmester

Kurt Sørensen I/S
Overmarksvej 91, Nr. Søby
Biltlf. Kurt: 29 44 78 44 - Henrik: 40 83 32 89
www.kurt-sorensen.dk

Murer- og kloakarbejde udføres

Overmarkvej 91, Vinkel
Biltlf. Kurt: 29 44 78 44 - Henrik: 40 83 32 89
www.kurt-sorensen.dk

Tlf. 97 53 64 44 - aften 97 53 59 79
Godt håndværk er altid til glæde.

ALT I VVS-ARBEJDE UDFØRES

Vestfjends VVS A/S
v/Karl Ove Knudsen

Birkebakken 39 . Vridsted . Tlf. 97 54 76 00.

• JORDVARME • VENTILATION •

• NATURGAS • SOLFANGERE •

Hvis du vil ha’ malet:

Nørregade 15 ·  Stoholm                                             97 54 10 70
www.malerulstrup.dk Bjørn · 40 72 59 57

Hvis du vil gøre det selv:

www.malingshoppen.dk

GAS og VVS

Tlf. 51 51 11 00
Døgnservice

Claus, tlf. 21 15 15 77

Kudahls VVS
v/Helge Kudahl . Priessvej 2B. Glyngøre.7870 Roslev

Salling . Skive

Kudahls VVS
v/Helge Kudahl . Priessvej 2B. Glyngøre.7870 Roslev

Salling . SkiveSalling . Skive . Fjends
v/ Helge Kudahl . Priessvej 2B . Glyngøre . 7870 Roslev

Bådsgårdvej 7C . 7840 Højslev

Toftum
Tømreren
 v/ JensTrankjær

Tlf. 50 80 23 55
Kontakt@toftum-tomreren.dk
www.toftum-tomreren.dk

Alt indenfor
ombygning, tilbygning
eller helt nyt

Ring og få et bud!

A
p

S

GARANTI

· VVS-arbejde 
· Blik- arbejde 
· Solvarme                                               
· Jordvarme

· Stokeranlæg
· Vandrensningsanlæg
· Smedearbejde                           
· Vandingsanlæg

www.guldhammer.as

Bavnevej 24, Sdr. Resen
7470 Karup
Tlf. 97 45 61 33

Viborgvej 2, 
7470 Karup
Tlf. 97 10 10 09

Mønsted Maskinstation A/S
Kalkværksvej 2 . Mønsted . 8800 Viborg

Tlf. 86 64 60 74 . Biltlf. 30 86 94 41

• Snerydning med gummiged og sneplov
• Hegnsklipning
• Samt alt andet maskinstationsarbejde udføres

Levering og  
spredning af kaLk

ALT MASKINSTATIONSARBEJDE 
UDFØRES

Hø, halm og wrapballer sælges.

Hvid Olesen, Sjørup
97 54 80 16 - 20 43 57 16 - 30 98 65 16

Hø, halm, wrapballer og økologisk havre sælges.

Aktuelt landbrug

Sker der noget
spændende?

Fjendsfolkeblad.dk
- hele områdets netavis...

Tjek

- Læs annoncer 
før du handler

SKAT Det er tid til at indberette 
brug af  håndværkerfradraget 
- også kendt som den grønne 
BoligJobordning - hvis man vil 
have fradraget med på Årsop-
gørelsen for 2016. Det kan ske 
frem til den 28. februar 2017, og 
sker nemt i TastSelv hos SKAT. 

- Det er muligt at få fradrag 
påført årsopgørelsen for 2016 
på op til 12.000 kr. pr. person 
for håndværksydelser, mens 

serviceydelser i hjemmet giver 
fradrag på op til 6.000 kr. Ar-
bejdet skal være udført i 2016 
og betalt senest den 28. februar 
2017, fortæller chefkonsulent 
Niels Strange, Dansk Byggeri.

 - I 2016 og 2017 er håndvær-
kerfradragsordningen ændret. 
Det betyder, at der er indført 
fradragsret for en række nye 
grønne håndværksydelser 
samtidig med, at fradragsretten 

fjernes for ikke-grønne ydelser. 
Fx er istandsættelse af  køkken 
og bad ikke længere omfattet 
af  håndværkerfradrag, fortæl-
ler Niels Strange.

Dansk Byggeri har lavet to 
foldere om, hvilke renoverings-
opgaver fradraget dækker. Man 
kan finde dem på hjemmesiden 
for Danskbyggeri under hånd-
værkerfradrag.

Husk håndværkerfradraget for 2016

Det er nu du skal indberette 
brug af  håndværkerfradraget, 
hvis man vil have fradraget 
med på Årsopgørelsen for 
2016.
 FOTO: DANSK BYGGERI
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Formand for Bruger-pårørenderådet 
på Birkegården i Stoholm, Søs Olling                
J. Bittmannsvej 13, Stoholm

LÆSERBREV Madservice 
Viborg har anbefalet Viborg 
kommune, at der nedsættes et 
smagspanel, som skal teste den 
industrimad, som kommunen 
leverer til plejecentre og bor-
gere i eget hjem. Som det er 
sket tidligere, kan politikerne 
i Ældre-og sundhedsudvalget 
ikke blive enige. Hvem og hvor 
mange af  politikerne skal del-
tage i panelet?

Smagspanelet skal to gange 
årligt teste forskellige retter. 
Mon ikke Madservice Viborg 
gør sig ekstra umage med ma-
den, når de ved, at panelet skal 
smage på maden? Spotter man 
en madanmelder på Danmarks 
ypperste mad restauranter, 
bliver øverste kok-ansvarlige 
kaldt på arbejde. Gad vide om 
Madservice Viborg ikke reage-
rer på samme måde? Skal pa-
nelet som tilbagemelding mon 
give kokkehuer, hjerter eller 
sure smiley?

I 2017 udløber kontrakten 
med Madservice Viborg, og det 
er valgår. Mette Nielsen har på 
et af  de to årlige møder med 
formænd - og næstformænd i 
Bruger- pårørende-rådene ef-
ter en forespørgsel orienteret 
om, at det nuværende udvalg 
”trygt” vil overlade beslutnin-
gen om levering af  maden til 
det nye byråd.

I august 2016 kunne vi læse 
i mødereferatet fra Ældre og 
sundhedsudvalget, at en stor 
del af  maden på plejecentrene 
i Fjends – bortset fra grøntsa-
ger og kartofler og ris – leveres 
tilberedt.

Efterfølgende udtalte Mette 
Nielsen til Fjends Folkeblad, 
at hun er forundret over, at det 
kun er ca. hver anden dag, der 
laves mad mere eller mindre fra 
bunden. Hun troede, det havde 
været oftere, når nu mulighe-
den er der. ”Derfor må vi helt 
til bunds i, om det fx skyldes, 
at personalet er presset på 
plejedelen, og se hvordan ord-
ningen fungerer på de øvrige 
plejecentre.”

På den baggrund blev der 
iværksat en tilsvarende opgø-
relse over levering af  maden 
i maj og juni måned på de øv-
rige plejecentre i kommunen. 
Undersøgelsen skulle så gen-
tages i oktober og november, 
hvor kommunen havde afsat 
lidt flere penge til maden via 
værdighedsmilliarden. Opgø-
relserne forelægges udvalget 
i januar 2017. Personligt tror 
jeg, det bliver en øjenåbner for 
politikerne i Ældre – og Sund-
hedsudvalget.

Jeg afventer spændt resulta-
tet af  denne undersøgelse.

På plejecentrene i Fjends 
blev maden tidligere lavet 

fra bunden af  lokale råvarer. 
Maden blev tilberedt i de små 
køkkener. Beboerne elskede 
aktiviteten og duften af  den 
dejlige mad. 

En politisk beslutning æn-
drede dette allervigtigste ele-
ment i leve-bo miljøet.

Onsdag 18. januar 2017

Vinder:
100 kr.

Lasse Hagedorn 
Andersen
Oxfordvej 1
7850 Stoholm

Der trækkes lod om 1 gave-
kort i hver uge blandt de ind-
komne, rigtige løsninger af 
Fjends Folkeblads “krydsord” 
og gavekortet udstedes til en 
af krydsordssidens annoncø-
rer efter vinderens ønske.

Dagens Lune
Hver dag kl. 11.00 - 13.30

97 54 14 51

Tirsdag 17/1: Stegt flæsk med
kartofler, persillesauce og rødbeder

Onsdag 18/1: Hakkebøf
med stegte løg, kartofler, sauce og 
rødbeder

Torsdag 19/1: Flæskesteg
med kartofler, sauce og rødkål

Fredag 20/1: Bøfsandwich 

Tirsdag 24/1: Svinefilet som vildt
med kartofler, 
asier og tyttebær

3500
Pr. portion

Navn:

Adresse:

Kodeord:

Gavekort ønskes udstedt til:

LØSNINGEN SENDES TIL
Fjends Folkeblad,
Nørregade 15
7850 Stoholm

- og skal være os i hænde 
senest mandag kl. 9.00.

Skriv KRYDSORD i nederste 
venstre hjørne.

✁ ✁✁

HUSK!
Indlevering af tøj 

til rens

WAGNER
v/Lars Højrup

Nørregade 3 . Stoholm 
97 54 10 97

HØJRUP

Kokkehuer eller sure
smiley til
Madservice Viborg?

Få 
nyhederne 

før din nabo!

Fjendsfolkeblad.dk
- hele områdets netavis...

Tjek
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Vestergade 11, 7850 Stoholm 
Telefon 8664 5100
E-mail 7850@estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  &  VA L U A R  M D E

Estate Torsten Nielsen

  facebook.com/estate.torsten.nielsen

Annette Lund Pedersen
Sagskoordinator 

Torsten Nielsen
Indehaver

Svend Døssing
Daglig leder

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL- LAD OS HJÆLPE DIG SIKKERT GENNEM KØB OG SALG AF DIN BOLIG

Sagsnr. 3047Kontant 645.000
Ejerudgift pr. md. 1.254
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.994/2.481

Hyggelig mindre rødstensvilla i Stoholm
Rødstensvilla med en dejlig "privat" udestue med udgang til haven. Endvidere fint, lyst
køkken med inventar fra 2000 og med god spiseplads, opholdsstue med udgang til
udestuen, soveværelse, værelse og badeværelse med lyse klinker og fliser m.v.

Bolig m2 90
Stue/vær 1/2 Opført 1963

Grund m2 698

En r igt ig  f in  v i l la  med en dej l ig  udestue med
udgang t i l  haven.  Tag fra  2011 og nyere v induer .
Tæt på skolen,  i  gåafstand t i l  indkøb.

NYHED

STOHOLM JYLL VESTERLED 7

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 2933Kontant 1.295.000
Ejerudgift pr. md. 1.665
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.959/4.903

Flot og velholdt villa i Stoholm
Velholdt bolig med opholdsstue med udgang til terrassen, dejligt, lyst spisekøkken,
bryggers med masser af skabsplads, entre, lyst soveværelse med udgang til terrassen og
tre gode værelser. Boligen har endvidere et fint, stort badeværelse og et gæstetoilet.
 
 
Der er lagt fliser hele vejen rundt om huset, så man kan komme tørskoet rundt.
Endelig er der carport med værksted i enden.
Altsammen beliggende på en stor og meget velholdt grund, som bestemt er et besøg
værd.

Bolig m2 145
Stue/vær 1/4 Opført 1977

Grund m2 1.064

STOHOLM JYLL ERANTISVEJ 2

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 2891Kontant 1.295.000
Ejerudgift pr. md. 1.414
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.977/4.954

Flot stuehus, gode udbygninger og skolebus næsten lige til døren
Stuehuset er renoveret i 2006. Indrettet med baggang med gulvvarme, nyt badeværelse
med bruseniche, spisekøkken, 2 værelser og opholdsstue med brændeovn. Første sal er
indrettet med to store værelser og repos. Skolebussen kører næsten lige udenfor døren.
 
og der er kun 1,6 km til skolen.

Bolig m2 138
Stue/vær 1/4 Opført 1913

Grund m2 15.000
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Sagsnr. 3011Kontant 995.000
Ejerudgift pr. md. 1.277
Udbetaling 50.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.607/3.818

Gennemrenoveret villa med parklignende have
Tæt på skole, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter. Her får man en rigtig skøn villa
med nyt tag, nye vinduer og køkken med nyere inventar og den skønneste udsigt over
haven og det åbne landskab.

Villaen indeholder dejlig, lys opholdsstue med trappe til 1. sal, køkken med nyere
inventar og god spiseplads, entre og gæstetoilet. På 1. sal er der indrettet stort værelse
og en dejlig stue. Kælderen er i boligkvalitet med 2 store værelser, stort grovkøkken med
plads til vaskemaskine og tørretumbler, et lille viktuialierum og sidst et dejligt
badeværelse og lille fyrrum med nyere gasfyr.
Der er fra huset udsigt til den skønneste parklignende have og til en lille sø, som ligger
umiddelbart efter grunden.

Bolig/kld. m2 109/66
Stue/vær 1/3 Opført 1953

Grund m2 2.709
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