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Messe blev 
tilløbsstykke

Side 6 

Byfornyelsen i 
Stoholm

Side 12

Læs mere side 7

Gardinerne
gør hele
forskellen
Kig ind til Carsten og  
Flemming og få råd  
og vejledning –
eller gå på garant.nu
og bestil et besøg
af gardinbussen.

Danmark største
indkøbskæde -
bedre priser.

Lundborgvej 2 . 8800 Viborg
86 62 95 77 . www.garant.nu
Katkjærvej 1 . 7800 Skive
97 52 69 99 . www.garant.nu Brich Gulve & Gardiner

Tilbuddene gælder 
fra torsdag den 23/3 til og 
med 26/3 eller så længe 

lager haves

4 SUPER SKARPE TILBUD 
- 4 dage i Sparkær

LANGGADE 31 - SPARKÆR
TLF. 2228 8017

Følg os på Facebook: Min Købmand - Sparkær
- her har vi ofte konkurrencer og gode tilbud.

VORES FRUGT- OG GRØNT-
AFDELING TILBYDER:

Beauvais 
Rødkål
580 g

AFDELING TILBYDER:

2 kg Danske 
kartofl er eller et 

hvidkål
Frit valg

SPAR 13,00

KUN

500
FRIT VALG 

695

KUN

695

Bland 
selv slik 
Pr. 100 gram 

Tilbuddene gælder fra d. 23/3 – 26/3
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 12Hovedgaden 37, Løgstrup, tlf. 86 64 20 93

Let - Lækkert - Lokalt

LØGSTRUP

6 FLASKER

19900

Rosso Fuoco
Rød, hvid el. Rosévin

Grå Peter 
Larsen
kaffe
Tá 4 poser

Dagens ret 

 4 stk.  99,-

Løgstrup Osten
Ca. 1600 gr.

1/2 Hjemmelavet 
hamburgerryg  

 Kun 99,-
Svinemørbrad
Med fyld 

 2 stk. 99,-

Hovedgaden 37, Løgstrup, tlf. 86 64 20 93

,

Gullasch 

 1,5 kg 99,-
Spar 220,70

400 GR.

11000

Grå Peter Grå Peter 

KUN 

6995

BESTIL DEN RULLENDE GARDINFORRETNING
Manden med gardinforstand

- på vej til dig!

Ingen husleje 
- derfor lavere priser!

·Butikken kommer til din dør
·Kreative gardinløsninger

·Gratis opmåling/rådgivning

·12 års erfaring indenfor faget
·Gardinhåndværk når det er bedst

Ulkærvej 36 · Nr. Søby · 7840 Højslev · 9614 0010 · www.hansengardiner.dk

Din lokale gardinmand

HANSEN GARDINER
Ring og få et 
uforpligtende tilbud!

- på vej til dig!

·12 års erfaring indenfor faget
·Gardinhåndværk når det er bedst

Din lokale gardinmand gardinmandlokale gardinmandlokale

·20 års erfaring indenfor faget

Store smil efter 
håndbold-herrerne 
fra Stoholm vandt 
på udebane

Af Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk

SPORT - Det betyder rigtig me-
get. Vi er så glade og så stolte!

Sådan lyder det fra forman-
den for Stoholm IF Håndbold, 
Gertrud Probansky, efter det 
i fredags lykkedes de bedste 
herrer fra Stoholm at spille sig 
tilbage i den næstbedste række.

Oprykningen blev sikret 
fredag aften, hvor man var på 
udebane mod Nøvling. Stoholm 
vandt 28-23 - og dermed kunne 
man lade champagnen springe.

Der kørte busser fra Stoholm, 
så det næsten føltes som hjem-
mebane for Stoholm-spillerne. 
Og som det ses af  billedet her, 
så var humøret højt.

Stoholm spiller i øvrigt på 
hjemmebane TORSDAG aften 
den 23. marts kl. 20. Datoen 

blev ændret, da Mors-Thy ikke 
kunne stille hold.

Stoholm tilbage i 1. division
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NAVNENYT MENY kaffe i 
Mønsted er i rivende udvikling 
og har derfor ansat Anja Sie-
verts i salgsafdelingen. 

Anja skal være backup for 
sælgerne, så de får mere tid til 
kunderne. 

Den nye medarbejder har en 

administrativ baggrund fra 
HH international. Hun er ud-
dannet møbelsælger og visuel 
merchandiser og har gennem 
de sidste 8 år arbejdet som 
souschef  hos Idé Møbler og 
som regnskabsansvarlig hos 
John Staaling Eksport 

Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

TYVERI I sidste uge, på et 
tidspunkt mellem tirsdag mor-
gen klokken 9.00 og onsdag 
formiddag klokken 10.00 har 
nogen set sit snit til at bryde 
ind i et udhus på Genvej, vest 
for Stoholm.

Efter først at have forsøgt at 
sparke en dør ind til udhuset 
har man haft held til at komme 
ind i bygningen af  en anden 
dør. Herfra har gerningsmæn-
dene stjålet en rød havetraktor 

af  mærket Craftsman samt en 
boogie trailer med reg. UZ 4026. 
Traileren havde en grå presse-

ning og var udsmykket med 
hundefotos på siderne.

Onsdag 22. marts 2017

Lund

Lundø
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Hald Ege

Mønsted

Stoholm
Løgstrup

Sjørup

Vridsted
Mogenstrup Romlund

Journalist
Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk
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Hjertelig tak 
for al opmærksomhed 

ved vores diamant-
bryllup.

Venlig hilsen
Anna og Aksel Høj

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Gudrun Kabels
død og begravelse.

Tak for kranse og blomster.

Med venlig hilsen
Familien

Velkommen til
PÅSKEFROKOST

I SOGNEGÅRDEN, BORGERGADE 10 C, LØGSTRUP
SØNDAG D. 9. APRIL KL. 11.30.

Ved samme lejlighed vil vi fejre at vores organist
Henriette Hald har 25 års jubilæum ved
Den Danske Folkekirke.

- ALLE er velkomne til at holde
Påske med os og fejre Henriette.

- MEN tilmelding til Kirsten Gaarsdal på
tlf. 9152 2053 senest den 6. april 2017.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet for
Vorde-Fiskbæk
-Romlund Sogne

Danmark som kolonimagt
Tirsdag den 28. marts kl. 19.00

i Stoholm Kirkecenter
Journalist Anders Olling tager os med
til Dansk Vestindien i ord og billeder. 
Tiden på øerne er et fascinerende og
ømtåleligt kapitel i Danmarkshistorien.

 Pris incl. kaff e kr. 60,-
Arr.:
LOF, ”Sport på tværs” Stoholm Bibliotek 
og Stoholm Menighedsråd.

Billetter:viborgbib.dk

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Jenny Faarbæk Gregersens
bisættelse.
Familien

Al opmærksomhed
den 30/3 frabedes.

Else Kjær Pedersen
Hald GUDST JENESTER

Søndag d. 26/3 – Midfaste

Kobberup  Ingen
Stoholm  10.30
Feldingbjerg  Ingen
Gammelstrup  Ingen                
Sparkær  10.30
Tårup  17.00
Kvols  Ingen
Ørslevkloster  9.00
Ørum  Ingen
Højslev  10.30
Dommerby  Ingen
Lundø  Ingen
Vridsted  Ingen

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

Ombetrækning

Møbelværkstedet 
i Kjeldbjerg

v/tapetserermester Ole Jensen 
Kjeldbjergvej 1 . 7800 Skive

97 54 52 84
Medlem af Landslauget
Deres garanti for kvalitet

Mail: ole.jensen@hotmail.com

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

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

Stak af med havetraktor og trailerNy medarbejder hos Meny
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På vegne af kollegaer i Stoholm skriver 
Conny Pedersen, Vestervang 5, Stoholm 

LÆSERBREV Kommunal 
dagplejer søges i Stoholm, men 
hvori består jobbet som kom-
munal dagplejer?

Job med udfordringer, ja 
det kan jeg kun bekræfte, at 
dagplejejobbet giver. Selv ef-
ter mange års ansættelse som 
kommunal dagplejer udfordres 
jeg stadig med ny læring. Ingen 
dage er ens, hver dag bringer 
nye oplevelser, glæder og ud-
fordringer.

Oplevelser i mødet med bar-
nets udvikling, stjernestunder 
når man oplever barnets første 
skridt, første forsøg på at tale 
og være med på første række 
når barnet knækker koderne 
i de mange forskellige udvik-
lingstrin. Disse oplevelser fås i 
dagplejejobbet. 

Glæder ved sammen med 
barnets forældre, at danne det 
fundament, som gør det muligt 
for barnet at opnå evnen til, at 
mestre livets mange udfordrin-
ger.  Disse glæder fåes i dagple-
jejobbet.

Udfordringerne er mange. 
Nogle tror, at man står alene 
med udfordringerne, men det 
gør man aldrig. Der er altid en 
samarbejdspartner og paletten 
af  samarbejdspartnere er stor. 
Det er vigtigt at turde bruge 
dem, det være sig  forældre, 

kollegaer, dagplejepædagogen, 
dagplejeleder, eller vores store 
netværk af  talepædagog, ergo-
terapeut, sundhedsplejerske, 
psykolog, osv.

Disse samarbejdspartnere 
fåes i den kommunale dagpleje.

Arbejdstiden er 48 timer, det 
kan virke som meget, men hel-
digvis er der jo ingen transport 
tid. 

Der stilles heldigvis krav til 
måden hvorpå, man udfører det 
betroede job, med at være en 
del i et barns opvækst og dan-
nelse. Disse krav er med til at 
udvikle en selv, både personligt 
og fagligt.

Dagplejejobbet er lig med 
glæde,udfordringer, krav, ud-
vikling og skønne oplevelser.

Onsdag 22. marts 2017

Dagplejer - skønne oplevelser
og udfordringer

Jobbet som dagplejer giver 
mange glæder og rummer stor 
støtte til udfordringerne, skri-
ver Stoholm-dagplejer Conny 
Pedersen.
ARKIVFOTO

Få nyhederne før din nabo!
Fjendsfolkeblad.dk

Tjek

Tilbuddene gælder torsdag, fredag og lørdag til kl. 14.00

KOLONIALKØL
Gestus

Hakket svinekød
500 gr.
Pr. pk. ............................................ 1595
Røget bacon
650-750 gr.
Pr. stk. ............................................ 2995
Kro spegepølse
400 gr.
Pr. stk. ............................................ 2595

FROST
Edel’s

Hakket 
Spinat/grønkål
450 gr. Pr. ps. 4,95
3 poser .......................................... 1200
First Price

Burgerbøffer
400 gr. Pr. pk. ..................................1395

Kellogg’s

Cornflakes
500 gr. Pr. pk.  .................................1495
 
First Price

Parboiled ris
1000 gr. Pr. pk.  .......................................595
 
First Price

Hvedemel
2 kg. Pr. ps. .............................................695
 

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

Spandeposer
til toiletspande
3 liter
3 x 20 stk. 
Pr. pk. 3,95
4 pakker  .......................................  1000
 

Spansk rødvin
i box
Juan de Juanes
3 liter
Pr. stk. ............................................  7995

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

 ....................................... 10
Spansk rødvin

............................................ 79
Foråret er på vej…

Stort udvalg i stedmoder – Perlehyacinter –  
Tete – Rhododendron med mere… 

Læggekartofler og mange slags sætteløg.

Kom og kig!

10 kr. marked
Vælg mellem bla. kyllingeschnitzel, 
nakkekoteletter, svinekoteletter, 
ribsteaks, okseburgerbøf, 
kyllingespyd, skinkeschnitler 
eller jægerschnitzler

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

Pr. stk.  kun kr. 10,-

Verdensbøf
Røstikartoffel med en stor hakkebøf 
fyldt med gode sager fra det  
græske køkken steges i ovn  
ca. 35 min v/180c
Pr. stk.  kun kr. 35,-

Søndergade 56 – 7850 Stoholm – Tlf. 9754 1621

F R I T I D S -  &  K U L T U R C E N T E R
S P O R T E L  &  S P O R T S  L A B

50 ÅR
Centerleder Lene Jensen fylder 50 år…

Derfor inviteres til 

RECEPTION
Lørdag d. 1. april kl. 11.00-13.30

Det sker i den nyrenoverede glasgang på Stoholm Vandrerhjem,  
som vi gerne vil vise frem ved samme lejlighed. 

Vel mødt!
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Af Inger Jensen, Bækkegårdsvej 13, 8800 
Viborg

LÆSERBREV Lad os »stikke 
piben ind«, eller endnu bedre 
»tænde fredspiben« i Sparkær! 

Vores by har ikke råd til et 
»dem og os« i forhold til hvem 

der handler hos Min Købmand.
Evt. indkøbsaftaler bør for-

blive mellem købmanden og 
den enkelte person, forening 
eller institution.

Det kommer ikke vi andre 
ved, og mudderkastning har 

endnu aldrig fået nogen til »at 
makke ret«.

Har man forventninger, der 
ikke bli`r indfriet, giver det 
skuffelse, sådan er det, men at 
blande manglende lokal handel 
sammen med, om man fortsat 
vil være en del af  »Nordstjer-
nens Venner« er for mig at se 
det samme, som at blande æb-
ler og pærer og hævde, det er 
samme frugt.

Med Fredelige hilsner

Onsdag 22. marts 2017

Velvære

Vestergade 10 – 7850 Stoholm – Tlf. 97 54 50 60

ONLINE-BOOKING på 
www.harmoniihair.dk

Følg os på

STARTTILBUD 
ved Mie hos Harmonii Hair:
Klip og en farve i kort hår
(ti llæg ved længere hår)  

KUN 

579,-
Gælder i uge 12 og 13.

Vestergade 10 – 7850 Stoholm – Tlf. 97 54 50 60

(ti llæg ved længere hår)  

Vipper / bryn  
Ret tes  og Farves  

150 ,- 

V d S h l H d l d

   
Kvalitet - Service & g
     du finder - hos byens ” sejeste

Harmonii Hair 
M E N   &   W O M E N 

——————————————————————————————————————

Smykke tilbud... 

best by 

SES  TIL  OPEN  BY  NIGHT  
  d. 3/10     FRA 18 - 21 

Find  
os på 

FACEBOOK 

Harmonii Hair
byder Mie
velkommen
i teamet 
Mie's arbejdsplan:
Dag: Lige uger: Ulige uger:
Mandage Harmonii Hair Salon Mie
Tirsdage Harmonii Hair Harmonii Hair
Onsdage Salon Mie eft er aft . Salon Mie eft er aft .
Torsdage Salon Mie Salon Mie
Fredage Salon Mie Harmonii Hair
Lørdage Harmonii Hair Fri

�
KLIP U

D
 - BO

O
K TID

 PÅ 97 54 50 60

Harmonii Hair

����

SPAR
100
PRØV HØJKVALITETS-FODER
10 eller 12 kg kattefoder til steriliserede, 

kastrerede katte og til katte over 7 år 
                       fra Royal Canin 

TID TIL STERILISATION/KASTRATION  AF DIN KAT...

så længe lager haves

SPAR
PRØV HØJKVALITETS-FODER
10 eller 12 kg kattefoder til steriliserede, 

 TIL STERILISATION/KASTRATION  AF DIN KAT... 

FÅ GRATIS KATTEFODER 
TIL EN UGE...
VED STERILISATION/KASTRATION AF KAT

SAMT 10% RABAT PÅ HONORAR 

VED STERILISATION/KASTRATION  AF KAT

50% RABAT PÅ ØREMÆRKNING 

Tidsbestilling: 
Telefon eller online
Telefontid: 
Hverdage: 7.30 - 8.00
 12.30 - 13.00
Åben butik: 
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
Konsultation uden tidsbestilling: 
Tirsdag: 16.00 - 18.00
Torsdag: 16.00 - 18.00
Døgnvagt: Tlf.: 9754 2444

Tlf.: 9754 2444
Vestergade 23A • 7850 Stoholm

www.mariakirial.dk

Husk ONLINE 

tids
bes

tillin
g!

I HELE FEBRUAR OG MARTS

kr.
kastrerede katte og til katte over 7 år 

                       fra Royal Canin 

så længe lager havesså længe lager havesså længe lager haves

kastrerede katte og til katte over 7 år 

-et godt sted at handle

Man. - tors. kl. 9.00-17.30
Fredag kl. 9.00-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.00

Johan Bittmannsvej 2
Stoholm · Tlf. 97 54 17 77
Mød os på Facebook “Stoholm Apotek”

Kiropraktorerne
Dorthe Plagborg
Lars Rud Rasmussen
Østergade 4 C   .    7800 Skive
97 51 02 11   www.rud-plagborg.dk

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

Mandagog lørdaglukket

Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkelad.dk

DAUGBJERG Borgerforenin-
gen i Daugbjerg er ved at have 
de sidste ting på plads til den 
årlige forårsmesse i Daugbjerg 
Forsamlingshus.

Den foregår denne gang lør-
dag den 8. april, hvor husets 

store sal traditionen tro vil 
være fyldt op med stande. 

Her kan man blandt andet 
kigge på hjemmelavede pro-
dukter som hånddrejet træ-
kunst, smykker og kort, strik, 
telegrammer, betonkunst, 
glaskunst og blomster. Der vil 
også være en håndlæser og al-
ternative behandlere kommer 
med sten og engle. Man kan 

prøve øreakupunktur, der lin-
drer smerter, kroniske skader, 
rygeafvænning m.m.

Nyt i år er healing terapi og 
mulighed for at få tolket de så-
kaldt OH-kort, der er med til at 
give indblik i, hvor man står i 
tilværelsen.

Borgerforeningen er også 
selv på plads med en stand, 
hvor bestyrelsen sælger nye 

medlemskort og akvareller.
I messens cafe kan  der købes   

lidt lunt og hjemmebag. Der vil 
også være amerikansk lotteri i 
løbet af  dagen. 

Alle er velkomne og der er 
gratis adgang.

Se annoncen i næste uges 
avis.

Forårsmessen
på plads i Daugbjerg

Daugbjerg Borgerforening er klar med dette års forårsmesse 
lørdag den 8. april.
 ARKVIFOTO

Af Anne Kirstine hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

FRISØR Ellen-Marie Vistisen, 
i daglig tale bedre kendt som 
Mie, og mangeårig frisør med 
egen Salon Mie i Mønsted, er 
netop blevet ansat på deltid 
i Stoholm-salonen Harmonii 
Hair. Den øvrige del af  ar-
bejdsugen fortsætter hun som 
hidtil som selvstændig frisør i 
salonen i Mønsted.
- Jeg har mange trofaste kun-
der og har egentlig også nok at 
lave, så der er ingen planer om 
at lukke salonen. Men jeg har 
længe savnet at arbejde sam-
men med andre kollegaer. Skal 
det være, skal det være nu, så 
jeg søgte, da der blev en ledig 
stilling hos Charlotte i Stoholm 

og fik den, fortæller 49-årige 
Mie. Hun har foreløbig været 
selvstændig som frisør i 22 år, 
og har gennem alle årene arbej-
det alene i salonen, der ligger i 
forbindelse med privaten.

- Jeg har virkelig nydt tiden, 
hvor jeg kunne arbejde hjem-
me, mens børnene voksede op. 
Men nu er de blevet store og der 
er blevet stille i huset, og jeg er 
parat til, at der gerne må ske 
noget nyt, fortæller Mie.

Hun har løbende holdt sig for 
øje at være opdateret via kurser 
og ligesom sin nye chef, Char-
lotte Ryan-Larsen, er hun aktiv 
i Viborg Frisørlaug.

- Vi kender hinanden godt i 
forvejen og jeg glæder mig til 
at få Mie, som er en voksen 
medarbejder, der kan gå ind 

og aflaste i forskellige sam-
menhæng. Som mester vil jeg 
blandt andet gerne kunne følge 
mine to dygtige elever lidt mere 
under deres skoleperioder, for-
tæller Charlotte.  

Mie starter i salonen i Sto-
holm i denne uge. Det sker  efter 
en model, hvor hun i den ene 
uge træffes 3 dage i Stoholm 
og 2 i Mønsted, hvorefter det 
er omvendt ugen efter.

Lokal kendt frisør ansat hos Harmonii Hair

Frisør Mie Vistisen (sid-
dende) er ansat på deltid hos 

Charlotte Ryan Larsen i salon 
Harmonii Hair i Stoholm. 

Resten af  ugen fortsætter hun 
stadig som selvstændig i sin 

salon i Mønsted.

Lads os tænde 
fredspiben i Sparkær
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

VESTFJENDS De sidste man-
ge uger er der blevet grinet, 
sunget  og musiceret ekstra 
meget oppe under taget i Sog-
nehuset i Vridsted.

Her har revyholdet siden 
engang i januar øvet sig på 
replikker og sange til dette års 
udgave af  Vridsted Revyen. 
Den opføres om kort tid i for-
samlingshuset  over 3 aftener, 
nemlig i dagene 30. og 31. marts 
samt lørdag den 1. april.

Fra denne uge rykker holdet, 
som består af  8 veloplagte ak-
tører og 3 musikere hen i for-
samlingshuset, hvor det hele 
skal foregå. Og de lover, at der 
nok skal blive noget at grine af.

- Der er vel nærmest tale om 
en lagkage-revy med en god 
blanding af  sketches og sang, 
og der bliver selvfølgelig også 
nogle helt lokale hip. Uden at 
røbe for meget har vi da blandt 
andet noget om vores lokale fri-
sørsalon og om vore IT-kurser 
for ældre, fortæller Hans Bro-
gaard fra revyholdet.

Teksterne til årets revy er 
alle forfattet af  lokale folk, 
heriblandt Nick Ulstrup, som 
har sat sit kraftige aftryk på 
den del af  festlighederne. Men 
også Hans Brogaard og andre 
har været ved tasterne.

- Vi samles i oktober omkring 
lidt ost og rødvin, og så kom-
mer ideerne ellers på bordet. 
Bagefter går vi hver især hjem 
og skriver på teksterne, som 
helst skal ligge nogenlunde klar 
ved juletid, så vi kan starte med 

at øve i januar, fortæller Hans 
Brogaard.

Han er revyens tovholder, 
instruktør og skuespiller, og 
det er noget han i høj grad har 
prøvet før. I en halv menneske-
alder var Hans nemlig en af  ho-
vedkræfterne i den årlige revy 
i Vestfjendshallen. Så blev der 
en pause med revyerne, men 

for to år siden sagde han ja til 
opfordringen til at starte op 
igen. Denne gang i byens for-
samlingshus.

- Det er sjovt at være med 
til, men det kunne da være 
rart med lidt afløsning efter så 
mange år, mener Hans.  

Forhåndsinteressen har al-
lerede været stor. Lørdag aften 

er nemlig allerede udsolgt. Men 
der er stadig ledige pladser de 
to andre spilleaftener. Torsdag 
aften suppleres med kaffebord 

med flødeskumslagkage og 
både fredag og lørdag varmes 
løjerne op med buffet og isdes-
sert.

Det er byens koordinations-
udvalg der står bag revyen.

Onsdag 22. marts 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 21/3 – 24/3 

St
oh

ol
m

Vi glæder os
til at se dig!

Lambi
Køkkenruller/
toiletpapir

Mammen ost
45+
m/u kommen

SKARP PRIS

600
1 KG

Sukker

Powerrade
500 ml.

Nordthy
kagemarked

SKARP PRIS

2995
4 STK. 

SKARP PRIS

1000
FRIT VALG

SKARP PRIS

7995
CA. 2 KG

DEN LUNE BAGER

Max. 6 pk. pr. kunde

+ pant

SKARP PRIS

1500
4 / 8 RULLER

Dagmar
tærte

SKARP PRIS

1800
375 GR. 

SKARP PRIS

1000
FRIT VALG

Haribo
Slikposer
135 gr.
Mange varianter

Følg os på 
Facebook: 
SPAR Stoholm

SKARP PRIS

800
1 KG

Grøn
Balance
Øko gulerødder

Giv græsplænen 
en god start på foråret

Forårspris: fra kun kr. 4,00 + moms pr. kvm
Ring og forhør nærmere

           Øgaards Haveservice
           - Alt i Have og Anlæg!

 • Tlf. 27 85 07 94

Ring og Ring og 

          
          

Giv græsplænen 
en god start på foråret

Forårspris: fra kun kr. 4,00 + moms pr. kvm
Ring og forhør nærmere

           Øgaards Haveservice
           - Alt i Have og Anlæg!

 • Tlf. 27 85 07 94

Ring og Ring og 

          
          

Mosfjerning tilbydes
Forårspris: kun 4,00 kr pr. kvm. + moms.

Eksklusiv bortkørsel.
Ring og forhør nærmere

Kjeldbjergvejens Auto
Kjeldbjergvej 25b, Kjeldbjerg
7800 Skive
Tlf. 97 54 51 83

Hos os får du tryghed!
• Vi reparerer og servicerer også din bil - uanset alder.

• Vi bruger reservedele af samme kvalitet som bilfabrikanter.

• Vi giver det rigtige stempel i servicebogen.

• Vi udfører service efter serviceskema.

• Du får 3 års garanti på reservedele.

• Du beholder din fabriksgaranti.

• Vi tilbyder lånebil.

Revyholdet i skarp træning i Vridsted

Det veloplagte hold er f.v. Per Binderup, Per Steen Pedersen, Mona Breiner, Hans Østergaard, 
musikerne Nick Ulstrup og Trier S. Christensen, Helle Brogaard, Lasse Lauridtsen samt Hans 
Brogaard. Medvirkende er også Kristina Lauridsen og musiker Christian Hansen.

Per Steen Pedersen øver sig på et  glansnummer som svineavler 
der søger kærlighed.
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Af Jesper Sørensen
MESSE Bag Forårsmessen i 
Stoholm står Stoholm Handels-

standsforening og Erhvervs-
klubben SIFH, og arrangørerne 
havde i år valgt også at invi-

tere forskellige lokale forenin-
ger og alternative behandlere. 
Det tilbud var der mange der 

tog imod, og det resulterede i 
at stort set alle kvadratmeter 
i Stoholm Fritids- og Kultur-
center blev inddraget til mes-
sestande, aktiviteter, foredrag 
og meget andet. 

Det viste sig at være en rigtig 
god model. 

De to hovedansvarlige fra de 
to foreninger: Lene Jensen fra 
Handelsstandsforeningen og 
Bjarne Lausen fra Erhvervs-
klubben udtrykker begge ,at 
det dagen der på, er svært at 
få armene ned igen. 

- Vejret var med os, der var 
virkelig mange besøgende – 
både fra nærområdet, men 
også længere væk og hele hu-
set summede af  aktivitet og 
glade gæster og udstillere. Der 
var masser af  folk fra start til 
slut, og stor ros til udstillerne, 
som havde gjort rigtig meget 
ud af  de enkelte stande, siger 
Lene Jensen. 

– Der var et godt flow med 
at der hele tiden skete noget 
enten på scenen eller på de en-
kelte stande, og der blev virke-
lig lavet masser af  aftaler og 
handler rundt omkring på stan-
dene, supplerer Bjarne Lausen. 
Messen bød bl.a. på danseop-
visning, 2 gange modeshow og 
en ”spontan zumbaopvisning”, 
foredrag og børneaktiviteter. 

Onsdag 22. marts 2017

Forårsmesse i Stoholm en bragende succes

Også i år var der stor interesse for at se modeshowet

Jonna Jepsen fra Kornblomsten havde skabt denne smukke 
dekoration til lejligheden.

Lokale kvinder sprang ud i en zumba-opvisning

Kom og deltag i fejringen af 

drengene, der netop har sikret sig 

oprykning til 1. division i næste 

sæson.

Vind billetter til Erhvervsklubbens 

vinsmagning. Klik ind på Stoholm 

Håndbolds Facebook-side og se 

nærmere…

HÅNDBOLDKAMPEN MOD MORS-THY 
ER FLYTTET TIL TORSDAG KL. 20.00

BEMÆRK! BEMÆRK! BEMÆRK!

• Over 10.000  varmepumpeløsninger leveret til danske hjem
• Mere  end 35 års  erfaring som udvikler og producent af 
varmepumpeløsninger

• Nyeste  teknologi indenfor luft-vand varmepumpeanlæg
• Leverandør af både jordvarme og luft/vand  varmepumper
• 100 %  dansk produceret

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud eller konsulentbesøg 

Kontakt os på info@dvienergi.com eller 98 35 52 44  · www.dvienergi.com

 

Dansk producerede varmepumper fra DVI Energi 
fremtidssikrer din varmeøkonomi

DVI varmepumpeanlæg

• Inde: Fabriksmonteret, komplet 
varmeanlæg til opvarmning og 
varmt brugsvand. Fylder som et stort 
køleskab. Mulighed for tilkobling af 
solfanger.

• Ude: E�ektiv ventilator og ekstra 
lyddæmpning giver minimal lyd fra 
udedelen. Velegnet til tæt bebyggelse.

• Opvarmer huset med energien fra 
udeluften helt ned til 20 frostgrader. 
Herefter tager en varmepatron over.

• Høj virkningsgrad til både gulvvarme 
og radiator

NYHED!
Bedste COP og
mest støjsvage

i Danmark

Spar 50-70 % på varmeregningen

Det har aldrig været en bedre investering at skifte oliefyret ud med en
luft-vand varmepumpe. Et reelt prisfald på el til varmepumper betyder, at
et radiatoropvarmet hus nu kan opvarmes med en besparelse på 50-70  %
– for bare fem år siden var besparelsen kun 30-40

** ved alm. hus med ældre oliefyr

 %.

Op til kr. 11.250,- i tilskud lige nu**

Lavere el-afgift
3 gode grunde til at skifte oliefyret lige nu 

Energisparetilskud
Håndværkerfradrag

eller Luft-vand varmepumpe  
Spar penge med en Jordvarme

5 års  
garanti*

*mod betaling og overholdt service

• Over 10.000  varmepumpeløsninger leveret til danske hjem
• Mere  end 35 års  erfaring som udvikler og producent af 
varmepumpeløsninger

• Nyeste  teknologi indenfor luft-vand varmepumpeanlæg
• Leverandør af både jordvarme og luft/vand  varmepumper
• 100 %  dansk produceret

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud eller konsulentbesøg 

Kontakt os på info@dvienergi.com eller 98 35 52 44  · ww

 

Dansk producerede varmepumper fra DVI Energi 
fremtidssikrer din varmeøkonomi

Spar 50-70 % på varmeregningen

Det har aldrig været en bedre investering at skifte oliefyret ud med en
luft-vand varmepumpe. Et reelt prisfald på el til varmepumper betyder, at
et radiatoropvarmet hus nu kan opvarmes med en besparelse på 50-70  %
– for bare fem år siden var besparelsen kun 30-40

** ved alm. hus med ældre oliefyr

 %.

Op til kr. 11.250,- i tilskud lige nu**

eller Luft-vand varmepumpe  
Spar penge med en Jordvarme

5 års  
garanti*

Vi klarer hele processenVi klarer hele processen
Varmepumpe luner i budgettet

■ Salg og rådgivning
■ Energi – og myndighedsansøgning
■ Montering
■ Service og vedligehold

Certificeret kølefirma ISO 9000 • 28 års erfaring • Vagtordning.

5 ÅRS
GARANTI

•  Mere end 35 års erfaring 
som udvikler og produ-
cent af varmepumpeløs-
ninger

•  Nyeste teknologi indenfor 
luft-vand varme- 
pumpeanlæg

•  Leverandør af både 
jordvarme og luft/vand 
varmepumper

• 100 % dansk produceret

Juel Optik: 2845 9900 -  BeneFiT Karup: 9710 1268
www.jueloptik.dk - www.benefit-karup.dk

Ses vi hos BeneFiT & Juel Optik?
Mød Optiker Per Juel, fra Juel Optik, hos BeneFiT Karup. Hver onsdag fra kl. 
14.00-18.00 kan du træffe Optiker Per Juel. 

75% rabat på alle kvalitets brillestel ved køb af komplet brille - hele august!

Vil du slippe for at køre til Viborg eller Herning efter brillestel og synsprøver? 
Så kig i stedet ned til Per, som har mere end 20 års erfaring som optiker. Du 
kan også booke en tid på tlf: 2845 9900. 

Kom til holdtræning med Fysioterapeut Rikke Østergaard: (Første gang d. 
1. sep. Tirsdage kl. 9-10, 16-17 og 17-18.)

En blanding af Fysio-Pilates, Yoga, Indian Balance og Mindfulness. Af- og 
udspænding. Der arbejdes med afslapning, men også med at give ny energi. 

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!

Din lokale optiker 
i Stoholm…
Altid min. 300 stel i butikken

Fysioterapi, træning, 
sundhed og god livsstil
- UNDERSØGELSE – BEHANDLING
- RÅDGIVNING – FOREBYGGELSE

Åbent hver tirsdag  
kl. 14.00-17.30  
samt efter aftale

Åbent hver torsdag  
kl. 9.00-15.00  
samt efter aftale

SPAR
20-50%

Tlf. 2539 8009
www.bene-fit.dkVestergade 10 – 7850 Stoholm

Tlf. 2845 9900
www.jueloptik.dk

Nørregade 17 - Stoholm - Tlf. 97 54 13 22

Stoholm Cykler Hip hurra!  
I morgen 
er igen en 
cykeldag… 
Kom ind til Poul - din 
lokale cykelhandler i 
Stoholm.  
Her vælger du mellem 
gode mærker til 
fornuftige priser  
– og får mestergaranti 
for en udstrakt 
service.service.

Lad også Poul reparere og  

servicere familiens cykler,  

scootere, havemaskiner m.v.

Stoholm CyklerStoholm CyklerStoholm CyklerStoholm CyklerStoholm CyklerStoholm CyklerStoholm CyklerStoholm CyklerStoholm CyklerStoholm CyklerStoholm Cykler
Cykler til hele familien!

Vi forhandler bl.a.:
Cykler og MTB: Raleigh, 
Winther, Centurion, Nishiki, 
Principia, Raam m.fl.
El-Cykler
Scootere og el-scootere
Plæneklippere:  
MTD og Cub Cadet

Køb cykel hos os i 2017!

Til nytår trækker vi en vinder, der får 

det fulde beløb refunderet...

Se flerebilleder påFjendsfolkeblad.dk
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Stoholm Håndbold 
glæder sig også på 
byens vegne over 
oprykning

Af Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk

SPORT Det er ikke kun Sto-
holm IF Håndbold, der kan 
glæde sig over, at det bedste 
lokale herrehold nu er tilbage 
i 1. division:

- Det er en sejr for hele Sto-
holm. Vi får rigtig god opbak-

ning fra byen og omegnen - og 
derfor får de også noget igen 
ved det her. Og vi glæder os til i 
den nye sæson at byde indenfor 
til 1. division, lyder det fra for-
mand for Stoholm Håndbold, 
Gertrud Probansky.

Hun takker træner Peter 
Laursen, sportschef  Carsten 
Andersen, spillertruppen og 
alle de frivillige, der står bag 
oprykningen:

- Nu skal vi fra bestyrelsen, 
sponsor-udvalget og de reste-
rende frivillige så i gang med 
en masse arbejde. Det kræver 
en del flere penge at spille i 1. di-

vision i forhold til i 2. division. 
Men vi er klar. Vi har arbejds-
tøjet på og er bare rigtig glade 
for og stolte over oprykningen, 
siger formanden.

Oprykningen til 1. division 
blev sikret fredag aften efter 
sejr ude 28-23 over Nøvling.

Torsdag aften bliver der 
mulighed for at hylde holdet 
og trænerne på hjemmebane. 
Her spiller man nemlig hjemme 
mod Mors-Thy.

Det er tre sæsoner siden, at 
Stoholm rykkede ud af  1. divi-
sion. Dengang afviklede man 
det aktieselskab, som man 

havde skabt omkring første-
holdet. Men der er ingen planer 
om igen at lave et aktieselskab. 
Det fortsætter i klubregie som 
hidtil.

Turneringen slutter først den 
28. marts, når Stoholm spiller 
ude mod Tvis 2. Men opryknin-
gen - den er altså allerede sikret.

Der var mange tilskurere fra 
Stoholm med i Nøvling - og de 
fik en festlig tur ud af  sejren i 
det nordjyske.

Onsdag 22. marts 2017

  
Vi søger nye kollegaer på nordstjernen

social- og sundhedsassistent til fast stilling 
30 timer ugentlig i blandede vagter samt hver anden weekend.

Faglærte ferieafløsere til plejen 
30 timer ugentlig i blandede vagter samt hver anden weekend.

Ansøgningsfrist for begge stillinger er 2. april 2017 
Samtaler uge 14

Læs stillingsopslaget i sin helhed på:
www.plejehjemmetnordstjernen.dk

For yderligere oplysninger kontakt: Anni Antonsen 
eller Bente Bay på telefon 96 51 46 40

Borrisvej 2 – Sparkær - 8800 Viborg – www.plejehjemmetnordstjernen.dk

Tag en 
erhvervsuddannelse

Gode muligheder for job og videreuddannelse 
– og praktikpladsgaranti på fl ere uddannelser!

Start den 3. april!
Se mere på mercantec.dk

H.C. Andersens Vej 9 | 8800 Viborg | Tlf. 89 50 33 00 | www.mercantec.dk

Stillinger

Endelig tilbage i det gode selskab

Truppen fra Stoholm IF Håndbold sikrede sig oprykning til 1. division.

Der var rigtig mange lokale tilskuere med til udekampen mod 
Nøvling fredag aften.
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FOLKEDANS Lørdag den 25. 
marts er der på Kongenshus Ef-
terskole et forårsstævne med 10 
folkedanserforeninger.

Stævnet starter med faneind-
march, og så er det de enkelte 
foreninger, der skal på gulvet 

og give en opvisning i, hvad de 
har lært i løbet af  sæsonen.

Efter opvisningen og lidt 
fællesdans er der kaffebord, 
inden dansen fortsætter frem 
til midnat.

Stævnets arrangører er i år 
Ulbjerg og Nr. Søby Folkedan-
serforeninger.

Onsdag 22. marts 2017

GENERALFORSAMLING

er vært med en 
lille anretning.

Der spilles Banko med 
gevinster på

række og på plade.
Ingen tilmelding.

på Fjandbohus
torsdag, den 20. april 2017

Kl. 19.30

Telefon 87 87 87 87 • www.viborg.dk
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Information og oplevelser

Find mange flere spændende oplevelser på:

WWW.VIBORG.DK/DETSKER 

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.: 
Distriktsleder, teamleder, sygeplejerske

Læs mere på www.viborg.dk/job

LÆR AT TACKLE
Gratis kurser i Sundhedscenter Viborg

Lær at tackle kroniske smerter
Vi mødes en gang om ugen i 6 uger.
Start: tirsdag den 18. april 2017 - Kl. 10.00-13.00.

Lær at tackle angst og depression
Vi mødes en gang om ugen i 7 uger.
Start: onsdag den 20. april 2017 – kl. 15.30-18.30.

Tilmeld dig på tlf: 87 87 60 82 eller 87 87 60 40 eller  
på mail: bdal@viborg.dk
Læs mere på: www.sundhedscenter.viborg.dk

FOREDRAG

Danmark som kolonimagt
Anders Olling fortæller om Dansk Vestindien i ord og billeder
Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 / 60 kr.
Stoholm Kirkecenter, Kirkevej 2, Stoholm
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 13

Offentlig omvisning i de nye udstillinger
Sergei Sviatchenko: YOU / Andreas Emenius: The Sleepover
Torsdag den 23. marts kl. 19.00 / Gratis
Viborg Kunsthal, Riddergade 8, Viborg
www.viborgkunsthal.dk • Tlf. 87 87 32 21

Lørdagskoncert med Viborg Concert Band
Orkestret spiller nye og ældre stykker med solister
Lørdag den 25. marts kl. 11.00 / Gratis
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 38

Klods Hans på en anderledes måde på Skakbrættet
Musikalsk højtlæsning v/Musikteater SaltoMortale 
Søndag den 26. marts kl. 14.00-14.45 / 4-10 år / 20 kr.  
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
Billetter: www.viborgbib.dk • Tlf.  87 87 34 34

Familiekoncert med Drums Across
Sjov og glad rytmisk musik for de små
Søndag den 26. marts. kl. 14.00 / 4-8 år / Entré: 20 kr.
Hjermind Forsamlingshus, Tingstedvej 8, Bjerringbro
Billetter: www.viborgbib.dk - Dørsalg 1 time før koncerten

Åben samtalecafé med kaffe og kage
Kom og vær med til en god og givende samtale
Torsdag den 30. marts kl. 11.00-12.00 / Gratis
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf.  87 87 34 45 

OPLEVELSER

TID TIL LÆSNING 
Viborg og Bjerringbro biblioteker søger deltagere til guidet 
fælleslæsning. Gratis tilbud til mennesker med stress,  
depression eller angst, som har mod på at søge nye veje.

Vi mødes 1 gang om ugen i 1,5 time fra uge 13
Max. 8 deltagere i en lukket gruppe.

Tilmeld dig på tlf: 87 87 60 82 eller på mail: bdal@viborg.dk 
Læs mere på: www.sundhedscenter.viborg.dk

90 ÅRS FØDSELSDAG & VANDETS DAG 
Kom til Vandets Dag og besøg det gamle vandtårn på  
Skottenborg, der fylder 90 år.

Onsdag den 22. marts kl. 14-18.

Energi Viborg arrangerer rundvisning hver halve time. 
Viborg Kommune informerer om grundvandsbeskyttelse  
og om kommunens indsatsplaner.
Læs mere på: www.viborg.dk/vandetsdag

Torsdag d. 23. marts  
kl. 14.30

Sang og musik med

”Det Grå Guld”.

Kaffe og underholdning kr. 40,-

Alle er velkomne.

Nordstjernen og 
Nordstjernens venner

Østfjendshallen
indkalder til

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19.00 

i MIF Loungen Kalkværksvej 1B, Mønsted, 8800 Viborg.

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Kl. 19.00
Indlæg ved Steffen Damsgaard,

formand for Landdistrikternes Fællesråd

 Kl. 20.00-22.00
Ordinær generalforsamling – dagorden i� g. vedtægter.

Forslag kan fremsendes senest 23.marts 
til formanden: lone.kastberg@vibland.dk

Alle er velkomne til at deltage i mødet. 
Tilmelding til ingrid.boegevig@vibland.dk

Bestyrelsen

Viborg Landsbysammenslutning 
afholder

Generalforsamling
torsdag den 30. marts kl. 19.00
i beboerhuset Stationen,Viborg.

Lø
gs

tru
p Gymnastik - og

Idrætsforening

PROGRAM FOR 
FORÅRSOPVISNING

Program:
Kl. 10.00 Indmarch og velkomst
Kl. 10.20 Forældre/barn gymnastik
Kl. 10.40 Spilopper
Kl. 11.00 Spring 0.-3. klasse
Kl. 11.20 Spring 3. kl. 
Kl. 11.40 Zumba voksne
Kl. 12.00 KiF’s juniorhold
Kl. 12.30  Udmarch med 

gaveoverrækkelse til 
instruktører

Entré Voksne: 30,- 
Børn under 12 år gratis 
Dørene åbnes kl. 9.30. 

Gymnasterne skal være 
i hallen senest kl. 9.30

SÆSON 2016/2017
Søndag den 2. april kl. 10 - 12.30 i Løgstrup Hallen

vil vi gerne vise, hvad vi har lavet i LG&IF´s gymnastik- 
afdeling i denne sæson. I disse hyggelige timer vil vi sammen 

nyde gymnastik, spring og dans for børn og voksne. 

Vi glæder os til en dejlig eftermiddag i gymnastikkens tegn.

Generalforsamling
i Stoholm Vand Amba 

Torsdag d. 6/4 2017 kl. 19.00
i Stoholm Fritids- og Kulturcenter. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 
Se evt. mere på stoholmvand.dk

Bestyrelsen

Arrangementer, sport og bekendtgørelser Folkedanserstævne på 
Kongenshus Efterskole
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Fra 563 kr. pr. 

mrd. I 36 mrd. 

IkanoBank

se
em

or
e.

dk

NÅR SERVICE & VEJLEDNING SKAL VÆRE I TOP...

Alle tilbuddene gælder til den 1/4-2017, hvis ikke andet er nævnt. Alle priser er inkl. moms.
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 7.15-17.00
Fredag kl. 7.15-16.00 
Lørdag kl. 9.00-12.00

JONSERED CS 2234
Motorsaven til fritidsbrugeren med en 38 cm3 
motor og 14” sværd.

SØRENSEN OG LYNGGAARD | FANØVEJ 7 | 8800 VIBORG | TLF. 8662 9200 | WWW.SOGL.DK

JONSERED CS 2258
Professionel sav til de krævende opgaver. 60 cm3, 
5,9 kg og 15” sværd. Vibrationsdæmpet.

4.995.-
SPAR 1.700.-

JONSERED CS 2252 
Professionel sav til de krævende opgaver. 50 cm3, 
5,0 kg og 15” sværd.

3.995.-
SPAR 1.000.-

BEGRÆNSET ANTAL

JONSERED LT2317A
Stærk havetraktor med sideudkast, en stærk 
motor og et eff ektivt klippedæk.

Fra 563 kr. pr. 

mrd. I 36 mrd. 14.995.-
SPAR 2.000.-

3.995.-
SPAR 800.-

JONSERED LM2147 CMDAE
Eff ektiv plæneklipper, 47 cm bredde med træk, 
elektrisk start og opsamler/bioklip/bagudkast.

Kig ud til Sørensen & Lynggaard på Fanøvej - vi har et stort udvalg i det bedste udstyr 
til skov og have. Vi ser frem til at give dig en professionel og grundig vejledning.

1.495.-
SPAR 300.-

JONSERED CT2105R
Bagmonteret fræser med en solid Briggs & Stratton 
motor på 205 ccm og en arbejdsbrede på 43 cm.

7.695.-
SPAR 1.300.-

DIN SIKKERHED FOR KVALITET

BEGRÆNSET ANTAL

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

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

Åbningstider butik: Man., ons., tors., fre. kl. 14.00-17.30

97 54 10 70 
Bjørn · 40 72 59 57

Nørregade 15 ·  Stoholm                                             
www.malerulstrup.dk 

Tlf. 29 86 45 02 . SToholm . www.tømrerhellerup.dk

perSonlig Service og 
godT håndværk

Tømrer- & Snedkermester
PETER RAHBEK

Vestre Skivevej 110  .  SJØRUP  .  8800 Viborg

• Vinduer/Døre • Glas
• Tag • Køkken/Bad
• Forsikringsskader
• Nybyg/Ombyg

Tlf. 97 54 76 55
Mobil: 29 44 76 55
Mail: peterrahbek@energimail.dk

Jens Dalsgaard
Aut. kloakmester, entreprenør og vognmand

•  Levering af sand og grus
•  Containerlevering og -udlejning
•  TV-inspektion og højtryksspuling
•  Strømpeforing af kloak
•  Al jord- og kloakarbejde udføres

Tlf. 97 54 53 59
www.jensdalsgaard.dk

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

           
        

Håndværk og Industri

FOREDRAG Tirsdag aften 
den 28. marts fortæller journa-
list og historieformidler Anders 
Olling i Stoholm om Danmarks 
tid som kolonimagt. 

I år er det 100 år siden, at 
Danmark solgte De Vestindiske 
øer. Det var øerne Sankt Tho-
mas, Sankt Jan og Sankt Croix. 
Øerne blev solgt til USA den 31. 
marts 1917.

Med salget sluttede Dan-
marks tid som kolonimagt. 
Tiden på øerne er et fascine-
rende og ømtåleligt kapitel i 
danmarkshistorien, hvor dan-
ske slaver levede under kum-
merlige vilkår, mens sukkerpro-
duktionen skabte store formuer 
for plantageejerne. 

Journalist og historieformid-
ler Anders Olling, der er opvok-
set i Stoholm, har i årevis gen-
nem byvandringer, foredrag og 
rejser formidlet dette kapitel i 
Danmarks historie. Foredraget 

holdes i Stoholm Kirkecenter 
og entréprisen  er inkl. kaffe 
og kage.

Arrangementet er blevet til i 
samarbejde med LOF Midtjyl-
land, Stoholm Menighedsråd 
og Sport på tværs. Billetter kan 
købes hos LOF, via viborgbib.
dk eller på bibliotekerne i Vi-
borg Kommune.

Danmark som 
kolonimagt

Journalist og historieformidler 
Anders Olling  er vokset op i 
Stoholm.
 PRIVATFOTO

I år er det 100 år siden, at Danmark solgte De Vestindiske øer.
 PRIVATFOTO
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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. 3053Kontant 745.000
Ejerudgift pr. md. 1.357
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.416/2.835

En perle beliggende i landsbyen Resen
Rigtig fin og velindrettet bolig beliggende naturskønt med Resen Bæk næsten i baghaven
og kun en gåtur fra Kongenshus Hede. Rigtig god garage med masser af plads. Hyggelig
have både foran og bagved huset, med nyanlagte terrrasser og flisegange, frugttræer mv

 og velplejede buske. Alt dette kan nydes fra udestuen en småkold forårsmorgen eller en
lun sommeraften.

Bolig m2 139
Stue/vær 1/4 Opført 1976

Grund m2 1.185

KARUP J NØRREHEDEVEJ 2

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 2985Kontant 495.000
Ejerudgift pr. md. 1.121
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.303/1.912

Bo billigt i dejlig gulstensvilla i Mogenstrup
170 m2 beboelse, bestående af bl.a. pænt, ældre køkken, spisestue, opholdsstue, stort
aktivitetsrum (kan deles op i to). Endvidere soveværelse og værelse, badeværelse, toilet
samt bryggers og entre samt stort disponibelt kælderrum.

Bolig/kld. m2 170/12
Stue/vær 1/4 Opført 1972

Grund m2 840

SKIVE TINGVEJ 23

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 2962

Kontant 825.000
Ejerudgift pr. md. 1.495
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.770/3.130

Velholdt gulstensvilla fra 1972
med tilbygning fra 2011
Her har man chancen for at få en velholdt
og rigtig fin villa med central beliggenhed
i Stoholm. Boligen er med en dejlig
vinkelstue opdelt i spise-og opholdsstue
og dejlig lys stue i vinklen med udsigt og
udgang til haven, køkken med spiseplads,
soveværelse og to værelser samt
badeværelse med bruser og endelig entre
og bryggers.
Huset er beliggende på en velholdt grund
med fin forhave og god stor have bag
huset med drivhus.

Bolig m2 124
Stue/vær 1/3 Opført 1972

Grund m2 809

STOHOLM JYLL EGEVÆNGET 13

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 2831

Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.190
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.206/2.659

Velholdt villa med nyt gasfyr og
nymalet træværk overalt
Dejlig villa fra 1969 med vindfang,
fordelingsgang, fint spisekøkken, et ældre
badeværelse, soveværelse med skabsvæg
og 2 værelser. Endvidere en rummelig
vinkelstue med udgang til delvist
overdækket sydvendt solgård - en dejlig
hyggekrog skærmet for vinden. Fra
fordelingsgangen er der nedgang til
kælderen bl.a. med gildesal, fyrrum med
helt nyt gasfyr og viktualierum/værksted.
Der er direkte udgang til haven fra
kælderen. Desuden en stor garage med
nyt tag.

Bolig/kld. m2 116/56
Stue/vær 1/3 Opført 1969

Grund m2 725

SPARKÆR NYVÆNGET 5

A
B
C
D
E
F
G

FÅ EN VURDERING AF 
DIN BOLIG OG VIND 
KLASSISK MØBELDESIGN

SIDSTE 
FRIST FOR 

DELTAGELSE:

12. APRIL
2017

Vinderen får direkte 
besked i uge 17

Når du i perioden den 13. marts – 12. april 2017 får foretaget 
en gratis salgsvurdering af din bolig hos Estate, deltager du 
automatisk i lodtrækningen om en Arne Jacobsen Svanen stol, 
til en værdi af 23.734,-*

*Stolen er betrukket med stoffet Tonus, og præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Sagsnr. 3015

Kontant 795.000
Ejerudgift pr. md. 1.128
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.658/3.034

Fin og velholdt rødstensvilla be-
liggende i udkanten af en aktiv
landsby
En fin og velholdt villa lige til at rykke ind
i. Her er der stue og stort soveværelse i
stueplan og også en god stue på første sal
samt et stort værelse.
Lækkert, lyst badeværelse i stueplan og
toilet på første sal.
Der er et dejligt og veludnyttet lyst køkken
med spiseplads - i åben forbindelse med
stuen.
Endvidere entre, gang og disponibelt rum i
stueplan.
Til ejendommen hører en garage og et
godt, stort udhus med plads til
hobbyaktiviteter og endnu en garage.
Alt sammen beliggende på en god stor
grund anlagt med fliseterraser rundt om
bygningerne og en grusbelagt adgang til
garagen samt store træer i skel.
Bolig/kld. m2 152/12
Stue/vær 2/2 Opført 1939

Grund m2 4.445

SKIVE
KJELDBJERGVEJ 27

A
B
C
D
E
F
G
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Af Anne Kirstine Hansen
BØRNETEATER Den stod 
både på udfordringer med re-
plikker, udklædning - og premi-
ere for et talstærkt publikum, 
da 30 børn forleden prøvede 
kræfter med teaterlivet i Nr. 
Søby Forsamlingshus. 

Det var Søby-Højslev og 
Omegns Amatørteater, der 
stod bag initiativet, hvor bør-
nene opførte  de tre eventyr 
– Guldlok og de små bjørne, 
Svinedrengen og Klodshans 
for både forældre, søskende og 
bedsteforældre.

- Vi havde en fantastisk 
weekend med glade og meget 
dygtige børn. De var engage-
rede og lærenemme, fortæller 
Lone Kjærsgård Olesen fra 
Amatørteatret og fortsætter:

- Mange børn gik over deres 
grænser, både hvad angår ud-
klædning, sminke og det at stå 
længe på en scene, men bestemt 
også  med at lære en stribe re-
plikker. De havde alle replikker 
de skulle fremsige og alle havde 
rollehæfterne med hjemme lør-
dag aften for at øve sig på dem.  

Søndag eftermiddag var 
forsamlingshuset fyldt med 
forældre, søskende og bedste-
forældre, som fik en en dejlig 
eftermiddag med underhold-
ning kaffe og kage, fortæller 
Lone Kjærsgård Olesen.

Det er andet år i træk, at 
Søby-Højslev & Omegns Ama-
tørteater arrangerer børnetea-
terweekend.

Onsdag 22. marts 2017

Vinder:
100 kr.

Ruth Jensen
Højlundsvej 13
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 21/3: Svinefilet som vildt
med kartofler, sauce, asier og 
tyttebær

Onsdag 22/3: Farseret porrer
med kartofler og sauce

Torsdag 23/3: Lasagne
med salat og flutes

Fredag 24/3: Ribbensandwich 

Tirsdag 28/3: Stegt medister
med kartofler, 
sauce og rødkål

3500
Pr. portion

Vestergade 15, 1.sal
udlejes

Beliggende i Stoholm by-
midte. Ledig fra 1/6-2017.
Bedst til enlig. Ca. 40 m2.
Husleje inkl. vand og
varme kr. 3.400,- pr. md.

Henv.
tlf. 40 29 29 00

Gardiner

Nørregade 15, Stoholm
Tlf. 97 54 10 70

OBS: Lørdag LUKKET!

● Plisségardiner
● Lamelgardiner
● Rullegardiner
● Persienner
● suntex gardiner

Vi måler og monterer

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

Bolig

Børn på de skrå
brædder
i Søby-Højslev

Søndag eftermiddag var 
forsamlingshuset fyldt med 

forældre, søskende og bedste-
forældre ved premieren.

Få 
nyhederne 

før din nabo!

Fjendsfolkeblad.dk
- hele områdets netavis...

Tjek
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

STOHOLM Her i det tidlige 
forår kan borgerne i Stoholm 
ved selvsyn opleve de første 
helt konkrete skridt på vejen 
mod den længe ventede byfor-
nyelse.

Gyngemosen
Folk fra Viborg Kommunes 
afdeling for Park- og Vej ryk-
kede for nogle uger siden ind 
i området Gyngemosen, hvor 
der som led i planen nu er ble-
vet ryddet op i noget af  træ-og 
kratbevoksningen på stedet.  

Gyngemosen skal forskøn-
nes og opgraderes som rekrea-
tivt område og med en forlæg-
ning af  stiforbindelsen, der 
skyder gennem området.

- Lige nu er vi ved at få den 
del beskrevet og hente priser 
hjem, og så må vi se, hvor me-

get vi kan få lavet for de penge, 
der er sat af  til det. Væsentligst 

er i første omgang stiforlæg-
ningen, fortæller tovholder på 

byfornyelsen i Stoholm, Benny 
Christensen fra Viborg Kom-

mune. Der arbejdes i samme 
ombæring på en renovering af  
stibelysningen gennem Gynge-
mosen.

Stoholm Anlæg
Om kort tid går man også i 
gang med en tilsvarende opryd-
ning af  træ- og kratbevoksning 
i Stoholm Anlæg, der får et løft 
og bliver et område  med flere 
farver og vækster og med  mu-
ligheder for aktiviteter i det om-
fang, økonomien rækker til det.

- Vi har med en rød plet mar-
keret de træer, som skal fæl-
des, enten fordi de er skadede 
og derved kan blive farlige i 
stormvejr eller fordi de skal 
give plads for ny beplantning. 
De der er markeret med hvide 
pletter skal ikke fældes, fortæl-
ler Viborg kommunes parkfor-
mand Hans Peter Sönnichen.

- Kommunen anlagde for 
nogle år siden i den vestlige 
side af  anlægget et hegn med 
busketter og træer i forskel-
lige farver. Nu lader vi denne 
beplantning skyde som tun-
ger ind i den vestlige side af  
parkområdet, der samtidig får 

mere sol. Det er også i denne 
del af  området, at vi anlægger 
tre rhodondendronbede i for-
skellige farver, fortæller han 
og understreger, at der også 
genplantes nye træer, der skal 
vokse sig store og smukke.

Byfornyelsen i Stoholm kan 
deles op i fem grupper: Midt-
byen, anlægget, Gyngemosen, 
sammenhængende stisystemer 
og den tunge trafik.

 Et lokalt byplanudvalg 
bestående af  lokale frivillige 
har hele tiden været med på 
sidelinjen som lokale tovhol-
dere på byfornyelsen. Det har 
også været tilfældet med de to 
grønne områder, hvor lokale 
arbejdsgrupper har nikket ja 
til planerne, inden arbejdet for 
alvor går i gang.

- Vi har naturligvis nogle fag-
lige vurderinger, vi skal have 
ind over, men det hele foregår 
i en tæt dialog med borgerne i 
Stoholm, understreger Benny 
Christensen.

En del af  byfornyelsen be-
gynder her i 2017, men de stør-
ste ændringer kommer til at ske 
i 2018 og 2019.

Onsdag 22. marts 2017

Fritrækning 
af landbrugsmaskiner 

og andre tunge 
køretøjer 

med hydraulisk trækspil.
Carsten Boye Jensen 

Tlf. 22 25 32 63

Klip ud#

#

AKTUELT
Nedfældning eller slangeudlægning af gylle med 
GPS op til 30 mtr. m/Samson PG 25 vogne
NYHED! Disc nedfælder til sort jord, Samson PG 27 II.

Møgspredning, dybstrøelse, hønsemøg, slam og 
kalk med 2 stk. 32 m3 spredere. Bredspredning op 
til 24 meter 

Græsmarkstromle m/strigle og frøudstyr
Flytning og formidling af gylle - nu med
2 tandemtrækkere og VM Tarm trailere 

Majssåning med GPS - 12 rækket Gaspardo MTR 
med rækkeafblænding. Evt. med frø og startgød-
ning. Klipning af læhegn med Spearhead

Alt maskinstationsarbejde og vognmandskørsel 
udføres.

VASEHØJVEJ 18 - 7840 HØJSLEV

AKTUELT
Hyldahl’s Maskinstation

Nedfældning af gylle
med GPS. 25 m3 selv-

kørende Vredo.
12 mtr. græsnedfælder og

8 mtr. sort jords
nedfælder.

MAJS
I WRAPBALLER & 

HALM SÆLGES

Både kolbemajs og 

almindelig majs. 
Forhør nærmere.

Kvalitetsarbejde til tiden - Ring til Frank på 23 28 88 40

Mønsted Skovvej 21B, Mønsted, Tlf. 86 64 61 11 / 40 42 25 51

KALENDEREN SIGER DET….  
VI SIGER DET:
FORÅRET ER PÅ VEJ – OG VI 
ER SÅ KLAR TIL AT HJÆLPE 
OMRÅDETS LANDMÆND

Til dette forår kan vi som noget nyt tilbyde:
  Udbringning af gylle med  
en BOMECK BOM 24 mtr.  
Det er en kombination  
af slæbeslanger og en  
græsmarks nedfælder.

Udbringning af gylle  
med DISC NEDFÆLDER.  
Den er specielt god til  
afgrøderester samt store 
efterafgrøder.

Vi tilbyder også meget andet:
•	 Hegnsklipning
•	 	Udbringning	af	gylle	med	SYRE	N	+	andre	additiver
•	 	Gyllekørsel	m/	VREDO	med	12	mtr.	græsnedfælder	samt	

7,5	mtr.	Sortjord
•	 Møgspredning
•	 Pløjning	
•	 Harvning
•	 Udbringning	af	kalk	
•	 Ammoniak	nedfældning
•	 	Såning	med	Horsch	pronto	

6	mtr.	med	skiveskær	samt	
gødningsudstyr	(hvilket	gør		
at	den	er	perfekt	til		
etablering	af	græsmarker).

•	 	Samt	alt	andet	 
maskinstationsarbejde udføres.

Veterinærmedicin 
midtjylland
v/Stoholm Apotek

 Johan Bittmanns Vej 2
7850 Stoholm

Vælg en sikker, stabil 

og konkurrencedygtig løsning 

- uden ”sjove” gebyrer. 

Ring 9754 8777

eller mail

fjends@apoteket.dk

Dyremedicin
behøver ikke

være dyr 
medicin...

Mød os på Facebook “Stoholm Apotek”

Alle slags heste
og kreaturer købes

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

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

Første konkrete skridt tages i byfornyelsen 

Skitse over planerne for 
Stoholm Anlæg med forslag 
om blandt andet legeom-
råde, rhododendronbede og 
borde-bænke område. Øverst i 
billedet den nordlige indgang 
til parken.
 SKITSE: VIBORG KOMMUNE 

Folkene fra Park og Vej har ryddet op i træ- og kratbevoksning i Gyngemosen,der skal have et løft 
som rekreativt område og en forlægning af  stiforbindelsen.


