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100-årig i 
Sjørup

Side 4

Stoholm går 
til filmen

Side 5

Læs mere på side 10

Miljøminister 
Esben Lunde Larsen 
klipper snoren i 
Mønsted Kalkgruber 
på indvielsesdagen 
den 26. juni.

Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

MØNSTED Efter flere års om-
fattende arbejde kan Mønsted 
Kalkgruber snart sætte punk-
tum for restaureringen af  de 

oprindelige sidebygninger ved 
kalkværket. Samtidig er man 
ved at lægge sidste hånd på et 
nyt stisystem for gangbesvæ-
rede.

Det imponerende resultat 
indvies af  miljøministeren 
mandag den 26. juni, hvor der 

vil være Åbent Hus og gratis 
adgang for alle.

Som det ses på billedet, er der 
fra den nye parkeringsplads 
blevet en flot udsigt over det 
meste af  området.

Minister skal klippe den røde snor

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

Fyldt tykstegsfilet
Med porrer rødløg og ost
Steges i ovn eller grill 
ca. 45 min.

Pr. stk. kun kr. 125,-

Grill-kamme
Sprængt og klar til grillen
Du får et lille bakke hjemmelavet marinade med
til at pensle kødet med under stegning Pr. 1/2 kg kun kr. 30,-

Hjemmelavde grillpølser
Vælg mellem: Grovgriller, 
Ramsløgsgriller, Ostegriller,  
Limou-knækkere, Krydder-griller, 
Tyksak m/chili 
Pr. stk. kr. 10,-
Ta 12 stk. kun kr. 100,-

Bedst i 
Jylland

Stoholm 
Herrefrisør

Vestergade 13, 7850 Stoholm, Tlf. 7140 9040

Åbningstider:
Man-torsdag ........................... 9.30-17.30
Fredag .................................... 9.30-18.00
Lørdag .................................... 9.00-13.00

Ingen tidsbestilling – bare kom ind.

Normal klipning - voksen

Kr. ..........................150.-
Pensionist/barn

Kr. ...........140.-

Få en flot klipning til  
en skarp pris!

LANGGADE 31 - SPARKÆR 
TLF. 22 28 80 18

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

3 SKARPE  
FRA SPARKÆR

Tilbuddene gælder  
fra torsdag den 25/5 til og 
med 28/5 eller så længe  

lager haves

Pepsi, Pepsi Max  
eller Faxe Kondi 
24 stk. Gourmet majs

Bonduelle 

Super flotte ROSER
Flere farver

24 stk.

KUN  

6995
3 DÅSER  

1000

BEGRÆNSET PARTI

PR. BUNDT 

1000
FRIT 
VALG

+pant

Let - Lækkert - Lokalt

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

Hancock  
Sodavand

Rød  
Peter Larsen 
Kaffe, 500 gr.

Tilbuddene gælder fra 25/5 – 28/5

30 STK. KUN

5995
+ pant

INTRO PRIS 
KUN

5000

Blå vin
Baltar de Alort
Super lækker  
terrasse vin

Spar 19,95 

Hjemmelavet  
oksespegepølse   

Pr. stk. 40,-

Hjemmelavet pizza

Pr. stk. 50,-

Frikadeller  
med kartoffelsalat

Kun 25,-

Stort grillmarked   

8 stk. 100,-

3 POSER
KUN 

10000
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HELLIGDAG Torsdag den 25. 
maj er det Kristi himmelfarts-
dag, som er en kristen hellig-
dag. Den fejres til minde om 
Kristi Himmelfart 40 dage efter 
hans opstandelse påskedag.

 I Danmark og de fleste andre 
vestlige lande er det en national 
helligdag, der altid falder den 6. 
torsdag efter Skærtorsdag.

 Mange arbejdspladser kal-
der fredagen efter Kristi him-
melfartsdag for »en indeklemt 

dag« og gør den til lukkedag, 
hvilket betyder, at de ansatte 
skal tage fri den dag, enten som 
feriedag eller afspadsering.

Kristi Himmelfartsdag
Tirsdag 23. maj 2017

Medlem af De Lokale Ugeaviser. Danmarks eneste landsdækkende 
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Erhvervsmæssig og anden kommerciel affotografering af tekst og annoncer er kun tilladt med 
bladets godkendelse. Alt stof og billeder, der indleveres til Fjends Folkeblad, modtages under 
den forudsætning, at Fjends Folkeblad har den fulde ophavsret til stoffet. Fjends Folkeblad 
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Havefest  
i Vroue Præstegård 

Grundlovsdag, 2. pinsedag d. 5 juni kl. 13.30
Igen i år afholdes der havefest i Vroue præstegårdshave Grundlovsdag

Vi indleder med kort andagt kl. 13.30, hvorefter der vil være tale, musik, 
fællessang og legeaktiviteter for børn.

Tidligere MF´er Kristen Touborg holder årets tale: 
Fra Bonde til Folketing 

– har vi folkestyre eller ekspertvælde?
Traditionen tro er der boder med grillbar, fadøl, vand, kaffe og kage. Traditionen tro er der boder med grillbar, fadøl, vand, kaffe og kage. 

Kom og nyd de smukke omgivelser med hygge og godt samvær.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Vestfjends pastorat

Vores kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Else Jensen
født 8. marts 1922

er stille sovet ind

Stoholm, den 19. maj 2017

Livet går, minderne består

Birthe og Leif
Kirsten og Kaj
Tina og Arne

Børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted fra Iglsø Kirke
torsdag den 25. maj kl. 14.00.

 kaT
 dev eslegatled gilnev rof

jaK   stdimhcS
 .ekriK rækrapS arf eslevargeb

 revagednim go esnark ,retsmolb rof kaT
 engev sneilimaf åP

 snegoM go nebroT ,effU

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min elskede hustru

Anni Østergaard Jensens
død og bisættelse.

Tak for kranse og blomster.

Med venlig hilsen
Peder

En stor tak
for den store opmærksomhed, vi har modtaget i 

anledning af vores krondiamantbryllup.
Tak for de flotte æresporte herhjemme 

og ved Kongenshus.
Tak til vores flagfolk for den flotte flagallé.

Rigtig mange tak for blomster og gaver.
Også en stor tak til vores champagnegæster.

Hilsen
Anna og Henry, Sjørup

Tillykke med  
guldbrylluppet

lørdag d. 27. maj.
Med venlig hilsen

Børn, børnebørn og  
svigerbørn.

NB. Er bortrejst

Tusind tak
for opmærksomheden 
ved min konfirmation 

den 7. maj.
Vibeke Freja Lindekrantz
Ulla og Martin Jørgensen

Al opmærksomhed
i anledning af min 

fødselsdag frabedes.
Kresten Færch 

Højslev

Al opmærksomhed
i anledning af min 
fødselsdag frabedes 

venligst.
Ruth Vestergaard

Ørum

Sommerkoncert
i Kobberup Kirke

SØNDAG D. 28. mAj Kl. 19.00
medvirkende:

Margrethe Smedegaard, sopran
Anders Røhrmann Bloch, baryton

Myrna Andersen, sopran
Stoholm Kirkes voksenkor

under ledelse af Rita Rozko.

Program:
Danske sange og fællessange.

Efter koncerten er der kaffe i menighedshuset.

Gudst jenester

Feldingbjerg  10.30
Sparkær    10.30
Tårup  
(Præstegården friluft) 10.30              
Ørum 10.30 
Højslev 10.30         
Dommerby 9.00                                                                       
Smollerup 9.15
Romlund 10.00

Stoholm 10.30                                                
Tårup 17.00              
Ørslevkloster 9.00          
Dommerby 10.30                                                                     
Vridsted  
(Kirkeføljeton) 10.00                   
Mønsted 10.30
Fiskbæk 10.00

Torsdag d. 25/5 – Kr. 
Himmelfartsdag

Søndag d. 28/5 – 6. 
søndag efter påske

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

MÆRKEDAG Torsdag den 25. 
maj, Kr. Himmelfartsdag, fylder 

Valborg Kristensen, Kromands-
vej 21 i Sjørup, 100 år.

100 ÅR
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

KOBBERUP Sommeren nær-
mer sig for alvor og søndag den 
28. maj fejres det med en som-
merkoncert i Kobberup Kirke.

Aftenen bliver også den 
sidste optræden ved Stoholms 
voksenkor i denne sæson og 
traditionen tro bliver det med 
et repertoire fra den danske 
sangskat.

Vi elsker vore danske sange 
heriblandt også sommersan-
gene, som er kendt af  de fleste.

På programmet står blandt 
andet »Blæsten går frisk over 
Limfjordens Vande«, »Som en 
rejselysten flåde« og »Nu er 
dagen fuld af  sang«.

Medvirkende ved koncerten 
er blandt andet sangsolisterne 

Margrethe Smedegaard og An-
ders Röhrmann (baryton).

Margrethe Smedegaard syn-

ger blandt andet Lange-Müllers 
»Åkanden« mens Anders Röhr-
mann kan høres i Hr. Olufs bal-
lade fra »Elverskud«.

De to solister synger også 
i kvartetsammenhæng med 
Myrna Andersen, Janne Retoft, 
Anders Sørensen og Jørgen Hu-
sted.

Traditionen tro bliver der 
fællessang og dermed lejlighed 
til at synge med på nogle af  de 
danske sommersange.

Efter koncerten byder Kob-
berup Menighedsråd på kaffe 
og kage i sognehuset ved kir-
ken.  

Sommerkoncert i Kobberup 
med den danske sangskat

Tirsdag 23. maj 2017

Der er sommerkoncert i Kobberup Kirke.
 ARKIVFOTO

Få nyhederne før din nabo!
Fjendsfolkeblad.dk

Tjek

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

Tilbuddene gælder torsdag, fredag og lørdag til kl. 14.00

KØL KOLONIAL KOLONIAL

Røget Bacon 
Ca. 650 gr.

Pr. stk. ...........................................2995

Ota

Solgryn
700 gr.

Pr. pk.............................................1495

First Price

Æble juice
1,5 liter

Pr. stk......................................................695

Rullepølse
500 gr.

Pr. stk.............................................2495

First Price

Mazarintærte
275 gr.

Pr. stk......................................................695
Bogø

Fyldte chokolader
200 gr.

Pr. æske ........................................3995

First Price

Appelsin juice
1,5 liter

Pr. stk.....................................................795

Food Planet

Kinesiske nudler
250 gr.
Pr. pk. 4,95

3 pakker ......................................1000

First Price

Ketchup
1000 gr.

Pr. fl .......................................................695

First Price

Dressing
Thousand Island – hvidløg
400 ml

Pr. fl .......................................................695

First Price

Havarti ost
400 gr.

Pr. stk.............................................1595 .....................................................

Ny leverandør til Dagli’ Brugsen Højslev

Viborgvej 214 . 7840 Højslev  
Tlf. 97 53 50 14

Medicin kan afhentes  
alle hverdage efter  
kl. 15.30.

Fra 1. juli 2017 

Håndkøbsudsalg og  
receptpligtig medicin
leveres fremover fra  
Svaneapoteket i Skive

 ÅBENT MAN-SØN KL. 7-20

Viborgvej 214 . 7840 Højslev 

Husk  
at sige til lægen,  

at det er  

Svaneapoteket i Skive 

som skal levere  

din medicin.

sallingbank.dk

Hos Salling Bank får du:

•  Kompetente medarbejdere 
    fra lokalområdet.

•  Helhedsrådgivning til privat 
    og erhverv.

•  Konkurrencedygtige priser.

Marianne Ambrosius
Privatrådgiver
tlf: 96 44 65 45
mail: maj@sallingbank.dk  

Hos Salling Bank får du:

•  Kompetente medarbejdere 
    fra lokalområdet.

•  Helhedsrådgivning til privat 
    og erhverv.

•  Konkurrencedygtige priser.

Marianne Ambrosius
Privatrådgiver
tlf: 96 44 65 45
mail: maj@sallingbank.dk  

Skift

til Salling

Bank
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Aut. Fysioterapeut Ib Damsgaard  
Nørregade 8 B - 7850 Stoholm
97 54 24 25   
www.damsgaard-fys.dk

l Hovedpine
l Rygproblemer
l Idrætsskader

l Ergonomisk rådgivning
l Individuel og holdtræning

l Nakkeproblemer
l Skulder-albue-håndgener 
l Hofte-knæ-fodproblemer

  

Damsgaard Fysioterapi og Træning

Flexible åbningstider kl. 6:30 -18:00 - Kort ventetid 

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

Mandagog lørdaglukket

��������������
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

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

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

Valborg Kristensen i 
Sjørup klarer stadig 
det meste selv. Går 
tur i skoven, bager 
og laver selv sin 
egen mad. Torsdag 
den 25. maj fylder 
hun 100 år

Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.

FØDSELSDAG Hver  morgen 
starter Valborg Kristensen sin 
dag med at stå tidligt op og gå 
en tur på 2 kilometer i Sjørup 
skov. Bagefter går hun i gang 
med de daglige gøremål i det 
lille hus på Kromandsvej. Hun 
laver sin egen varme mad hver 
dag og der skal helst også være 
en efterret, som Valborg selv-
følgelig også selv har stået for.  
- Jeg klarer stadig det meste 
selv, også den lille have, og 
keder mig aldrig. Der er gode 
naboer omkring mig og vi er 
gode til at drage omsorg for 
hinanden, fortæller Valborg,

De sidste 30 år har hun væ-
ret en del af  »nørklerne« under 
Røde Kors-afdelingen i Fjends. 
Hver uge mødes otte af  dem i 
strikkeklubben i Sjørup, hvor 
det er blevet til utallige tæpper 

og varme strømper til katastro-
feramte rundt omkring i verden.

Det er svært at fornemme at 
Valborg om få dage fylder 100 
år.

Hun forstår det heller ikke 
helt selv. Men ud af  en søsken-
deflok på 6, hvoraf  Valborg er 
den yngte, opnåede to af  hendes 
søskende at fylde henholdsvis 
103 og 98 år, før de døde. Så man 
bliver gammel i den familie.

Valborg er født i 1917 på en 

gård ved Trandum, hvor hun 
kom til verden som »rosinen i 
pølseenden«.

Som ung, det var i 1942, kom 
hun i huset på en landejendom 
hos Ernst Kristensen i Lånum 
og to år senere blev de to mand 
og kone.

- Vi fik 40 rigtig gode år sam-
men på gården, før vi solgte den 
i 1984 og købte hus i Kjeldbjerg. 
Her blev det til 20 dejlige år, før 
min mand blev syg og måtte på 

plejehjemmet her i Sjørup, hvor 
han døde i 2002. Jeg flyttede 
med til Sjørup, dengang han 
blev syg, så vi stadig kunne 
være tæt på hinanden og jeg 
har boet her lige siden, fortæl-
ler Valborg.

Den snart 100-årige har in-
gen opskrift på, hvordan man 
når en så høj alder og vel at 
mærke med et nogenlunde godt 
helbred.

- Måske er det fordi, jeg haft 
sådan et dejligt liv, hvor jeg 
har været forskånet for større, 
alvorlige sygdomme. Det er no-
get, jeg skønner på hver eneste 
dag, fortæller Valborg.

Hun og Ernst fik aldrig børn, 
men til gengæld er søskende-
børnene og deres familier rigtig 
flinke til at kigge forbi.

- Jeg får så mange besøg af  
dem og det er dejligt, fortæller 
fødselaren, som også er meget 
sportsinteresseret. Især hånd-
bolden kan holde hende fanget 
ved fjernsynet.

På selve fødselsdagen den 
25. maj, bliver der også rykind 
Valborgs stue med familie og 
bekendte til morgenkaffe. Selve 
festen, som fejres med middag 
for 59 gæster på Mønsted Kro, 
holdes dagen efer. 

100-årig har ikke tid til at kede sig

Valborg Kristensen tilbringer megen tid med at hækle og strikke 
for Røde Kors sammen med 7 andre »nørklere« i Sjørup.

STOHOLM Natten til mandag, 
omkring klokken 03.00, for-
søgte en eller flere personer at 
bryde ind  hos herretøjsforret-
ningen Tøjeksperten i Stoholm. 

En glasrude i hoveddøren 
var blev knust i et forsøg på at 
åbne døren med det indvendige 
dørgreb, men uden at få held af  
sit forehavende.

Forgæves forsøg
på indbrud i tøjbutik

Stadig muligt at 
få en stadeplads 
til Mønsted Kro 
Marked

Af Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk

MARKED Den 10. og 11. juni 
bydes der atter engang til 
Mønsted Kro Marked og baga-
gerumssalg.

Det er Lions Club Fjends, der 
arrangerer. Og her gør Knud 
Lang opmærksom på, at det 
stadig er muligt for kræmmere 
at få en stadeplads.

Markedet er en nyere tradi-
tion, der i den grad har fået tag 
i publikum.

Der er 2 gange gratis mor-
genkaffe og rundstykker pr. 
stadeplads. 

Stadig plads til
flere kræmmere

Det er stadig muligt at få en plads til at sælge på Mønsted Kro 
Marked i juni.

Få nyhederne 
før din nabo!

Fjendsfolkeblad.dk
- hele områdets netavis...

Tjek
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Af Jesper Sørensen

Nu får Stoholm 
sin egen film og 
optagelserne finder 
sted i næste uge

STOHOLM Som medlem af  
Viborg Landsbysammenslut-
ning har Stoholm fået tilbud om 
at producere en intro-film, der 
fortæller om byens mange gode 
sider. Det tilbud sagde Stoholm 
Borgerforening ”ja tak” til, og 
søgte om økonomisk støtte fra 
Landsbysammenslutningens 
Filmfond – og fik bevilget fuld 
støtte til filmen, så det ikke ko-

ster borgerforeningen en krone. 
Man samlede en arbejds-

gruppe, der repræsenterer 
byen, til at udvikle ideer til fil-
mens indhold.

 Målet med filmen er at foku-
sere på de gode bo-muligheder, 
der er i de mindre samfund om-
kring Viborg. At informere om 
hvad den enkelte by har af  spe-
cielle kendetegn, og hvad man 
har at byde på inden for bl.a 
sport og fritid, skole, kultur, 
indkøb og transportmulighe-
der. Tidligere er der på samme 
måde lavet film for Karup og 
Bjerregrav, og flere er på vej.

Arbejdsgruppen fra Stoholm 
valgte ret hurtigt at fokusere 
på børnefamilier, og har valgt 

at filmen skal ses gennem et 
barns øjne. En hel familie med 
far, mor og børn har indvilget i 
at være hovedpersoner, og opta-
gelserne finder sted i familiens 
hjem, på stationen, i skolen, ved 
butikker og i Fritidscentret. 

- Vi mener jo selv, at vi har 
verdens bedste by, der har stort 
set alt, hvad man har brug for. 
Befolkningstallet vokser i Vi-
borg Kommune, og mange af  
tilflytterne skal vide, at vi har 
en masse at byde på herude, 
hvor man bare får meget mere 
hus pengene, siger Susanne 
Bak, formand for Stoholm Bor-
gerforening. 

Optagelserne er programsat 
til onsdag d. 31. maj, og med 

torsdag d. 1. juni som back-up 
ved dårligt vejr eller hvis noget 
skulle drille. 

- Ved nogen af  optagelserne 
får vi sikkert brug for statister, 
og så håber vi at folk vil tage 
positivt imod en eventuel opfor-
dring om at deltage, fortæller 
Susanne Bak. 

Arbejdsgruppen består af  
Susanne Bak, Jane Brøndum, 
Lars Mørk, Lene Jensen, Bir-
gitte Bahat, Henriette Nielsen 
og Jesper Sørensen.

- Jeg er meget taknemmelig 
for, at folk bare sagde ja med 
det samme, da de blev spurgt, 
om de ville være med i film-
arbejdsgruppen. Det er fanta-
stisk, at der er så stor vilje til 

samarbejde på tværs af  for-
eninger mv., og at man er klar 
til sammen at gøre en indsats, 

som gavner vores dejlige by. 
Det tegner godt for fremtiden, 
slutter Susanne Bak.

Klar til optagelser på Stoholm-film

Susanne Bak, formand for Stoholm Borgerforening, håber at 
byens borgere vil deltage positivt, når optagelserne til Stoholm-
filmen finder sted i næste uge.
 ARKIVFOTO

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 til fredag d. 26. maj

St
oh

ol
m

Vi glæder os
til at se dig!

Allans Guldost
m/u kommen
Ca. 2 kilo

Pur Aktiv
Toiletrens
750 ml.

Æg
Str. L

Scoop læskedrik
0,5 liter

SKARP PRIS

1000
PR. FLASKE

Quick Glow
Grillbriketter
9 kilo

UGENS SPAREKNIV

6995
PR. POSE

Hancock øl
Høker eller Black
33 cl.

Neutral
Flydende vask
White eller Color
940-1070 ml.

FAST PRIS

8995
PR. STK.

Vi gør hvad 
vi kan for at 
leve op til 
vores navn

Følg os på 
Facebook: 
SPAR Stoholm

SKARP PRIS

600
PR. STK.

SKARP PRIS

2000
PR. FLASKE

FAST PRIS

11995
30 STK. 

+ pant

FAST PRIS 

3000
30 STK.

TG SKROT ApS
Vi køber:

. Jern og metaller
. Landbrugsmaskiner

. Dæk med fælge

. Nedskæring af stalde
Tlf. 29 45 72 71

Cvr. 3141 9573

Afl everer du selv skrot

på pladsen er der

 noget at tjene

Magnolia Service & Rengøring
v/ Linda Rahbek

Din hjælp i hverdagen

Mobil 42427655 Vestre Skivevej 110 Sjørup
magnolia@energimail.dk 8800 Viborg

       
       

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

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...
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Anders Jensen, Løgstrup, Byrådskandidat 
for Venstre

LÆSERBREV Folkeskolen er 
en vigtig samfundsinstitution, 
da det er her grundlaget for 
børn og unges voksenliv for-
mes. Viborg Kommune har alle-
rede velfungerende folkeskoler, 
som ligger pænt i de nationale 
målinger på trods af, at budget-
tet for skoleområdet i Viborg 
Kommune ligger på et forholds-
vist lavt niveau, sammenlignet 
med andre kommuner. De 
pæne resultater opnås ved, at 
der ydes en ihærdig indsats fra 
skolernes side og desuden har 
eleverne en gunstig baggrund 
for indlæring ud fra den såkald-
te socioøkonomiske effekt. Dvs. 
forældrene har en forholdsvis 
høj uddannelsesbaggrund, god 
økonomi osv.

Der er dog forskel på, hvor 
højt skolerne i Viborg Kom-
mune scorer på undervisnings-
effekten, som er et udtryk for, 
hvor god en eksamen eleverne 
får i forhold til det forventede 
efter den socioøkonomiske ef-
fekt. Her er Løgstrup Skole et 
godt eksempel på en velfunge-
rende skole, som med en 4. plads 
blandt kommunens folkeskoler 
ligger højt på listen over under-
visningseffekt. Listen toppes af  
Skals Efterskole, som dermed 
beviser, at der også findes gode 
undervisningstilbud blandt fri- 
og efterskolerne i kommunen.

Det er derfor vigtigt, at folke-
skolens tilbud til elever og for-
ældre, har et højt niveau, så der 
ikke er for mange der fravælger 
folkeskolen og det økonomiske 
grundlag til at drive skole for, 
dermed bliver for dårligt.  For 
at sikre det, skal alle elever 
udfordres i forhold til de evner 
og interesser de har. Elever som 
især har håndværksfaglige ev-
ner, skal udfordres på dette om-
råde, ligesom de bogligt stærke 
elever også skal udfordres, så 
alle får succesoplevelser i sko-
len. 

For begge grupper af  elever 
vil det være relevant, at ind-
drage erhvervslivet i under-
visningen, som inspiration for 
de unge, ligesom der muligvis 
kræves en anden evaluering af  
eleverne end i dag, hvis man 
vil opnå, at potentialet blandt 
begge grupper, bliver udfol-
det. Hele øvelsen skal fremme, 

at eleverne senere i livet  får 
bedre jobmuligheder, end det 
er tilfældet i dag, så andelen af  
unge udenfor arbejdsmarkedet 
kan nedbringes. Dermed sikres 
et bedre livsindhold og kommu-
nen kan spare på de offentlige 
ydelser.

Der har de senere år, været 
mange nye tiltag på skoleom-
rådet med skolereform, ny 
lærertidsaftale og ny ressour-
cetildelingsmodel i Viborg 
Kommune. Folkeskolen har 
derfor behov for ro til at få disse 
initiativer implementeret, men 
ovenstående forslag skal ses 
som mindre tilpasninger, der 
altid må forventes over årene, i 
så vigtig en institution som fol-
keskolen. Økonomien hertil vil 
kunne hentes blandt de 19 mio. 
kr., som byrådet har besluttet, 
at folkeskolernes budget skal 
udvides med i 2018.

Jakob Repsholt, Hvidevej 28, 8800 Viborg

LÆSERBREV Flemming 
Gundersen vil protestere mod 

en hærvejsmotorvej. Hvor er 
vi henne?

Puds dog brillerne og bliv 
realistisk, Flemming.

Du har da helt ret i at trafik 
udleder CO2. Men kan man 
køre en kortere tur fra A til B vil 
køretøjet da alt andet lige udle-
de mindre CO2 . F.eks Aalborg 
Padborg via Viborg i stedet for 
via en stærkt overbelastet E45. 

I Danmark har vi utallige 
dygtige vej ingeniører og  na-
turplanlæggere som gang på 
gang har bevist at motorveje 
kan anlægges smukt gennem 
landskabet og give lejlighed til 
at forbedre leve- og bevægelses 
muligheder for flora og fauna, 
så mon ikke også de kan lyk-
kedes med det til en hærvejs-
motorvej.

Cykelstjerne i Viborg ? ,Ja vi 
er da godt på vej med 3 spidser 
af  6  til 7. Men jeg ser da absolut 
ingen grund til at en tiltrængt 
hærvejsmotorvej skal stå i ve-
jen for flere cykelstier, som vi 
også har god brug for.

Så Flemming herfra en opfor-
dring til at samarbejde med det 
øvrige byråd, så vi kan få Hær-
vejsmotorvej og flere cykelstier 
til Viborg og omegn.

Motorvej for miljøet
Tirsdag 23. maj 2017

Udfordringer til alle
i folkeskolen

Stillinger

- ugeavisen - med focus på det lokale

Nørregade 15 . 7850 Stoholm
Tlf. 97 54 10 02
info@fjendsfolkeblad.dk
www.fjendsfolkeblad.dk

ÆNDREDE 
DEADLINES

i forbindelse med 
Pinsen

Fjends Folkeblad udkommer  
onsdag d. 7/6

Deadline korrekturannoncer: 
Tirsdag d. 30/5 kl. 12.00

Deadline rubrikannoncer:
Torsdag d. 1/6 kl. 12.00

Deadline  
dødsannoncer: 

Fredag d. 2/6 kl. 8.30

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

Information og oplevelser

INFORMATION

LEDIGE JOB
I denne uge f.eks.: 
Teknisk serviceleder, økonomikonsulent/controller

Læs mere på www.viborg.dk/job

ADMINISTRATIONEN LUKKET  
26. MAJ 
Viborg Kommunes administration og Borgerservice er 
lukket for telefonisk og personlig betjening dagen efter 
Kr. Himmelfartsdag, fredag den 26. maj 2017.

www.viborg.dk/kommune

POP-UP KULTURHUS

Viborg spiser sammen - og du er inviteret
Fællesspisning og hyggeligt samvær 
Fredag den 2. juni. kl. 18 -19 / 40 kr./ Tilmelding nødvendig
Det gl. rådhus, Stænderpladsen 2, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 13

Højtlæsning til kaffen
Kom til en halv times højtlæsning
Fredag den 2. juni kl. 11.00-11.30 / Kaffe/the / Gratis
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 34

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

OPLEVELSER
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

STOHOLM Selvom regnen 
truede, så holdt det alligevel 
tørvejr, da handelsstandsfor-
eningen torsdag aften invite-
rede til Open by Night med 
»slaw i«.

Rundt omkring i butikkerne 
lokkede de handlende med 

»slawtilbud«, og så var det 
også aftenen, hvor garnbutik-
ken Si-Ki Garn & Helse og Juel 
Optik kunne åbne dørene til to-
talt nyrenoverede lokaler i den 
tidligere Spar Nord-bygning. 
Samtidig kunne fysioterapeut 
Rikke Østergaard fra Benefit 
Stoholm  også invitere indenfor 
lidt længere henne i Vestergade, 
hvor hun har overtaget det le-

jemål, som de tre butiksfolk 
tidligere har været fælles om. 

Også her har lokalerne fået 
en ordentlig opgradering og 
begge steder var der var masse-
vis af  ros og begejstring fra de 
mange, der kiggede indenfor.

Slagtøjsorkestret Los Marim-
bas gav koncert på torvet, hvor 
der også var konkurrence for 
Stoholmere med »slaw i« , og 

i den tidligere Brugsbygning 
fejrede Bundgaard Begravelse 
10 år i Stoholm med gratis soft- 
og slushice og andet mundgodt.

Selvom der var pænt med 
mennesker i gaden og god 
handel i butikkerne, kunne 
konkurrencen fra Stoholm sko-
les store koncert i hallen med 
Århus Jazz Orchestra dog godt 
mærkes. Mange forældre og 
bedsteforældre var publikum 
ved koncerten og det kunne 
godt fornemmes i gadebilledet. 

Men trods alt en fin aften, 
lyder meldingen.

Fin aften med åbning af »nye« butikker i Stoholm

De tre »nye« butikker i Stoholm fik masser af  roser med på vejen. Her er det hos SI-KI Garn og 
Juel Optik i helt nyindrettede lokaler.

Los Marimbas leverede musik 
med »slaw i« på Torvet.

DØDEKULT &
KÆMPEGRAVE
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Den 25. – 28. maj
•  Lær om stenalderens dødekult 

og kæmpegrave

•  Lav dit eget offerkar

•  Vi leger arkæologer

•  Kl. 10 - 16 

Den 25. – 28. maj
• Lær om stenalderens dødekult 

og kæmpegrave

• Lav dit eget offerkar

• Vi leger arkæologer

• Kl. 10 - 16 

Den 25. – 28. maj
•  Lær om stenalderens dødekult 

og kæmpegrave

•  Lav dit eget offerkar

•  Vi leger arkæologer

•  Kl. 10 - 16 

adgang for 
alle under  

18 år

GRATIS  GRATIS  

Hjerlhedevej 14 · 7830 Vinderup · tlf. +45 96115030  

www.hjerlhede.dk
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I sundhedssatellitten i Stoholm udbydes der forskellige sundheds-
fremmende og forebyggende tilbud fra forskellige faggrupper.   

F.eks. vil der blive arrangeret foredrag og workshops om forskellige 
sundhedsfremmende emner. Der vil også være mulighed for at få 
en samtale om sundhed og livsstil, hvor du kan få råd og vejledning 
til at ændre madvaner, blive mere fysisk aktiv, stoppe med at ryge 
eller vil skære ned på dit alkoholforbrug. Sundhedsplejen vil ligele-
des have aktiviteter i sundhedssatellitten. 
 
Vi ønsker at samskabe med borgere, foreninger og institutioner 
som f.eks. skoler og daginstitutioner i områderne om sundheds-
fremme og forebyggelse. Hvis du har en god idé til tiltag i lokalom-
rådet, du ønsker at drøfte, så kom gerne og få en snak med os.

Følg med i kalenderen på hjemmesiden for at se hvilke dage, der er 
bemanding og aktiviteter i sundhedssatellitten.

Sundhedscenter Viborg
Toldboden 1
8800 Viborg

http://sundhedscenter.viborg.dk/
Om-Sundhedscentret/
Sundhedssatelitter/Stoholm

Sundhedssatellitten 
i Stoholm

Arrangør:

Fjends-Karup

Træk cyklen ud af skuret, pump den og mød op 
ved hallen. I juni, juli og august cykler vi ture hver 
onsdag eftermiddag.
Du skal kunne cykle minimum 5 km og vi planlæg-
ger to hold. Hold 1 starter med ca. 5-8 km og 
hold 2 ca. 10-15 km.
Undervejs stopper vi op og drikker medbragt kaffe 
eller anden væske. Formålet er at komme ud og 
røre os og nyde naturen. Opstart 7. juni kl. 15.30
ved Stoholm Fritids - og Kulturcenter.

Tilmelding er ikke nødvendig, men 
yderligere information kan fås hos Ruth 
Pedersen, tlf. 30 33 43 89.

Sommercykling
med Ældre Sagen Fjends- Karup

Se flere
billeder på

Fjendsfolkeblad.dk
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

STOHOLM Det swingede og 
glæden ved at synge var i top, 
da  3., 4., og 5. klasserne på Sto-
holm skole torsdag aften sang 
om det klammeste de ved, nem-
lig kærester. Sangen var blot en 
af  9 sange som eleverne frem-
førte ved en koncert i fritids- og 
kulturcentret. Her kunne foræl-

dre, søskende, bedsteforældre 
og andre interesserede opleve 
børnene synge sammen med et 
af  Europas bedste bigbands - 
Aarhus Jazz Orchestra.

Koncerten var kulminationen 
på et langt forløb, hvor skolens 
musiklærere hen over foråret 
har øvet sangene  med eleverne 
hjemme på skolen og torsdag 
var det så store koncertdag.

Her startede dagen med en 

generalprøve, hvor børnene for 
første gang skulle synge sam-
men med bigbandet. Det blev 
en generalprøve, hvor avisens 
udsendte tydeligt kunne mærke 
børnenes smittende energi og 
glæde ved at synge sammen 
med topprofessionelle musi-
kere.

Aarhus Jazz Orchestra har 
spillet utallige skolekoncerter 
landet over sammen med børn 

fra 3. - 5 årgange. Det gælder 
også i Viborg Kommune, hvor 
man de seneste par år har haft 
en samarbejdsaftale med or-
kestret og hvor der har været 
lignende koncerter, blandt an-
det på Løgstrup og Frederiks 
skoler.

- Fra Viborg Kommunes 
side lægger vi vægt på, at vore 
børn og unge præsenteres for 
og har mulighed for at opleve 

et varieret kulturtilbud - gerne 
som aktive, sagde Per Møller 
Jensen, formand for kultur- og 
fritidsudvalget i sin velkomst-
tale ved aftenkoncerten. 

Og så blev sang-energien 
ellers sluppet løs hos de 140 
børn, der blev ledsaget af  det 
19 mand store, topprofessio-

nelle bigband. Altsammen ak-
kompagneret af  et begejstret 
publikum.

Tirsdag 23. maj 2017

AF H.C. Damm-Jakobsen 
Stoholm
LÆSERBREV Hold da helt op 
for en fest eleverne fra 3.-5. fra 
Stoholm Skole gav os med de-

res koncert torsdag aften. Jeres 
glæde og engagement ved at 
deltage, smittede til hele salen, 
så vi alle gik glade hjem. 

Tusind tak skal I have.

Superoptimægtigfantafænomentalistisk

Stoholm-elever swingede med professionelle jazz-musikere
140 elever fra skolens mellemste årgange udgjorde det store kor. Jazz-bandets dynamiske dirigent Nikolai Bøgelund styrede de musikalske løjer.

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
udfl ugter for alle slags

grupper i både ind- & udland.

Busser i størrelser fra
10 - 57 pers. Stor liftbus
med plads til
10 kørestole
og 22 pers.

www.brochnersbiler.dk

Tlf. 86 64 52 44 

Tlf. 97 14 10 52

Ågade 20 · 7850 Stoholm · tlf. 97 54 15 92

BAKKEVEJS AUTO

Godt håndværk til alle biler!Godt håndværk til alle biler!

BAKKEVEJS AUTO

BEVAR
FABRIKS-

GARANTIEN

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 

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

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

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 •

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

Se flere
billeder på

Fjendsfolkeblad.dk
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SOLGT

Sagsnr. 3050

Flot etplans villa med central
beliggenhed
Her udbydes en rigtig flot villa med en
god, rummelig og velholdt bolig.
Her bydes velkommen i entreen hvorfra
der er adgang til et af husets
badeværelser og til stuen. Husets køkken/
alrum er dejligt lyst og med klinkegulv
med gulvvarme. Fra hhv. stuen og
køkkenet er der adgang til soveværelse og
et kontor/værelse. Børne-/ungeafdeling
med to værelser og et fint badeværelse.
 
Endelig har vi husets anden indgang til
bryggerset, hvorfra man har direkte
adgang til køkkenet.
Hertil en god carport med redskabsrum og
med et stort opvarmet hobbyrum.
Huset er beliggende på en god stor
bygrund med en velholdt have med dejlig
overdækket terrasse.Bolig m2 157
Stue/vær 1/4 Opført 1977

Grund m2 1.043

STOHOLM JYLL ENGBLOMMEVEJ 3

A
B
C
D
E
F
G

SOLGT

Sagsnr. 3027

Hyggeligt byhus
Dejlig etplansvilla indrettet med
vinkelstue, nyere køkken med spiseplads,
lyst badeværelse med bruser, entre,
soveværelse, værelse, vaskerum og
baggang. Endvidere en meget lille kælder/
viktualierum.
Sælgers fjernvarmeforbrug for sidste år er
opgjort til kr. 8.517,41.
Garage på 17 m2 og en rigtig dejlig have.

Bolig m2 103
Stue/vær 1/2 Opført 1961

Grund m2 690

STOHOLM JYLL ANLÆGSGADE 21

A
B
C
D
E
F
G

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 BOLIGHANDELFORÅRET ER KOMMET OG DET ER TID TIL AT SÆTTE HUSET TIL SALG

Vi mangler villaer i alle størrelser og pris
klasser. Har I huset, så har vi køberne.
Overvejer du at sælge, er det nu du skal kontakte os. Vi kommer ud til en uforpligtende snak om
salg af din bolig. Lad os se, om vi ikke kan sælge din bolig for dig - det går rigtig stærkt lige nu.
VI HAR MÅSKE ALLEREDE KØBEREN.

Din lokale ejendomsmægler i Fjends.

Sagsnr. 2988

Kontant 1.395.000
Ejerudgift pr. md. 1.582
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.366/5.285

Nedlagt landbrug med skønt,
velholdt stuehus
176 m2 bolig med soveværelse og 4
værelser, et helt igennem superflot JKE
køkken med alle hårde hvidevarer af
mærket Siemens og med en god stor
spiseplads, stor vinkelstue, lækkert, lyst
badeværelse og bryggers med opgang til
1. sal med to af husets værelser og en
stue. Udbygningerne rummer masser af
muligheder, f.eks. til opbevaring af
campingvogne og også god staldplads til
flere heste.
Bygningerne danner ramme for en
fantastisk skøn gårdsplads og herforuden
er der en rigtig flot og velholdt have både
foran og bagved stuehuset.

Bolig m2 176
Stue/vær 1/5 Opført 1965

Grund m2 24.161

LÅNUM LÅNUMVEJ 40

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 2998

Kontant 745.000
Ejerudgift pr. md. 1.445
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.416/2.835

Spændende og anderledes villa
Stueplan er indrettet med entre, ældre
køkken med spiseplads, opholdsstue,
kontor, hall, soveværelse, værelse
indrettet som hobbyrum, bryggers og hele
to badeværelser, hvor det ene
badeværelse er renoveret.
På 1. sal er der 5 værelser og toilet.
Udestuen er helårsisoleret og med varme i
gulvet.
Tilbygning er med garage, fyrrum,
vaskerum, redskabsrum m.v.
Ejendommen opvarmes med naturgas.
Elproduktionen fra solcelleanlæg dækker
stort set det daglige elforbrug.
Solcelleanlægget kører efter den "gode"
gamle ordning.
Beliggende på en dejlig, stor og velholdt
grund bl.a. med flot gårdsplads og en
rigtig velholdt have.
Bolig/kld. m2 230/12
Stue/vær 1/7 Opført 1901

Grund m2 3.804

KJELDBJERG KJELDBJERGVEJ 44

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 3053

Kontant 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.
Hele huset er med trægulve og listelofter.
Der er monteret tagrender i nyere tid.
Hertil kommer en rigtig god garage med
masser af plads også til havetraktoren.
Hyggelig have både foran og bag huset,
med nyanlagte terrrasser og flisegange,
frugttræer 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. 3055

Kontant 1.650.000
Ejerudgift pr. md. 1.559
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.492/6.221

Flot villa med garage og let
vedligeholdt have med fliser
rundt om huset.
Rigtig fin rødstensvilla beliggende centralt
i gåafstand til skole, indkøb og Stoholm
Fritids- og Kulturcenter og så tager det
max. 5 minutter at hente rundstykkerne
søndag morgen.
Læg mærke til den fine tilstandsrapport
og elrapport på ejendommen. Den
rummelige garage har foruden bilen god
plads til haveredskaber og opbevaring af
havemøbler.

Bolig m2 143
Stue/vær 1/3 Opført 1999

Grund m2 686

STOHOLM JYLL MØLLESTIEN 9

A
B
C
D
E
F
G
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Det store 
restaurerings- og 
stiprojekt ved 
Mønsted Kalkgruber 
indvies den 26. juni.
Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

MØNSTED Når miljømini-
ster Esben Lunde Larsen (V) 
mandag den 26. juni klipper 
den røde snor, så markerer 
det samtidig afslutningen på 
to store, omfattende projekter 
ved Mønsted Kalkgruber. 
Dels er der den store restau-
rering af  værkets forskellige 
sidebygninger, som Realdania 
bevilgede 14 millioner kroner 
til i 2014. Her er bestyrerbolig, 

udhuse og en kalklade bragt til-
bage til sit oprindelige udtryk 
samtidig med at de alle har fået 
nye funktioner indeni.
 Det andet projekt stødte til 
sidste efterår, da Bevica Fonden 
gav 13 millioner kroner til et så-
kaldt tilgængelighedsprojekt, 
som er et helt nyt stisystem fra 
bestyrerboligen ned til indgan-
gen til kalkgruberne. Stisyste-
met skal gøre landskabet ved 

gruberne tilgængeligt for alle, 
så også gangbesværede og folk 
i kørestole, kan være med. 
Samtidig har kalktoget fået 
130 meter nye togskinner og et 
sporskifte, så toget fremover 
kan køre til og fra en ny perron 
oppe på den vold, hvor vognene 
med kalk oprindeligt blev kørt 
til og fra værket. Attraktionen 
har også fået ny indgang med 
en helt ny parkeringsplads, 
nordvest for den tidligere ind-
gang.

Åbent hus og gratis adgang
At det bliver miljøministeren, 

der står for indvielsen er ingen 
tilfældighed.

- Det er Naturstyrelsen, der 
ejer gruberne, og dermed et 
område, som Esben Lunde 
Larsen er øverste chef  for. 
Derfor synes vi også, det må 

være naturligt, at det er ham, 
der klipper snoren. Samtidig vil 
vi også gerne vise ministeren, 
hvordan vi som selvejende in-
stitution forvalter pengene. 
Vi har valgt, at der skal være 
åbent hus og gratis adgang 
den dag, fordi alle skal have 
muligheden for at komme og 
se, hvad der er sket, fortæller 
Claus Clausen, der siden 2010 
har været formand for besty-
relsen for Mønsted Kalkgruber.

Både Per Vegger, daglig le-
der af  Mønsted Kalkgruber og 
Claus Clausen krydser fingre 
for, at håndværkerne når at 
blive færdige med det meste 
før indvielsen.

- Vi må nok erkende at nogle 
ting ikke bliver klar, men vi vil 
ikke vente med indvielsen til 
sæsonen er slut. Nu håber vi 
først og fremmest, at en bro, 

som er en vigtig del af  det nye 
stisystem og  fører forbi en lille 
sø og ned til grubeindgangen, 
når at blive færdig, fortæller 
Per Vegger, som glæder sig 
over den udvikling, der er sket 
på stedet.

- Mønsted Kalkgruber har 
fået et kolossalt løft med det 
her. Den er fremtidssikret i 
mange år frem, fortæller Per 
Vegger, der bakkes op af  Claus 
Clausen.

- Vi kniber os da somme tider 

i armen over det flotte resultat. 
Men vi ved også, at det kun 
har været muligt i kraft af  de 
flotte bevillinger og bidrag vi 
har fået, siger formanden.

Det to projekter har kostet i 
omegnen af  27 millioner kro-
ner.

I ugen op til indvielsen den 
26. juni fortæller vi mere om 
de enkelte dele af  projektet og 
baggrunden for det hele.

Tirsdag 23. maj 2017

Ledig lejlighed
i Stoholm bymidte, 
Vestergade 15,1 S.

Ca. 45 m2 udlejes for 
3400,- pr. md. incl. 
forbrug af vand og 

varme. 
Bedst til enlig.

Tlf. 40 29 29 00

UDLEJES  
RØRGÅRDSVEJ 15, 

7850 STOHOLM 
Landejendom udle-
jes. Boligareal 198 

m2. Grund på næsten 
6.000 m2. Opvarmes 

med pillefyr.
Husleje kr. 6.000 + 

forbrug. Depositum 3 
måneders husleje.
Kontakt os for en 

fremvisning 
86 64 51 00

Estate Torsten 
Nielsen

Svend Døssing  
Hjultorvet 1, 8800 Viborg 
Tlf.: 86 62 52 55  En del af byens liv 

EDC Svend Døssing - Vi dækker Viborg og omegn!

Rørgårdsvej 7
STOHOLM
Uanset om du søger en ejendom med mulighed for dyrehold, rammer til
pladskrævende hobby eller bare albuerum og højt til himlen - finder du al-
le mulighederne her på Rørgårdsvej 7. De nærmeste større byer, Mønsted
(6 km) og Stoholm (4 km), byder begge på skole, daginstitutioner, fritids-
aktiviteter, indkøb og gode offentlige transportmuligheder. Herudover er
der kun 14 km til skive og 20 km til Viborg. Altså en landlig beliggenhed,
med hverdagens nødvendigheder indenfor kortere rækkevidde.

F

Pris 1.595.000
Udb. 80.000
Ejerudg. 1.576
Brt./Nt. 7.177/5.992
Grund 15.000 m2
Bolig 138 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1910
Sag 87503579
Kontakt 86625255

NY PRIS
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 28. maj
kl. 12.00 - 15.00

Enghavevej 6A + 6B
STOHOLM
Ejendommen er fra 1910 og be-
står af 3 sammenhængende byg-
ninger. I "hovedhuset" er der 144
kvm beboelse, som i stueplan er
indrettet med baggang/bryggers,
toilet, entre, dejligt badeværelse,
køkken med god spiseplads, væ-
relse (lille stue), og dejlig lys stue.
På første sal er der fordelings-
gang, 3 gode værelser, samt god
lukket sydvendt altan.

E

Pris 645.000
Udb. 35.000
Ejerudg. 1.830
Brt./Nt. 2.931/2.446

Grund 1.952 m2
Bolig 227 m2
Rum/vær. 9/7
Opført 1910

Sag 87504598
Kontakt 86625255

Svend Døssing 
Hjultorvet 1, 8800 Viborg  ● Tlf.: 86 62 52 55 

●   Vi dækker Viborg og omegn   ●   Følg os på facebook ”EDC Svend Døssing”   ●   En del af byens liv   ● 

Årelang restaurering i Mønsted snart ved vejs ende

F.v. formand Claus Clausen og daglig leder Per Vegger på det 
kommende stisystem for gangbesværede. 

Kalkladen er flot ombygget til café og senere også restaurant. Den er kun en lille del af  det store 
restaureringsprojekt.
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Vinder:
100 kr.

Bjarne Tranberg Pedersen
Lupinvej 4
7840 Højslev

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.

FRILUFTSSPIL Thorning Fri-
luftsspil har i 40 året for rock-
kongen Elvis’ alt for tidlige 
bortgang valgt at opføre Broad-
waymusicalen ”All Shook Up”.

Musicalen opføres syv gange 
i dagene 3. – 11. juni på Frilufts-
scenen i Thorning under de 
gamle egetræer.

Kor- og solistledere er igen i 
år Hannah og Aage Christian-
sen fra Ikast – kendt fra utal-
lige musicalopsætninger på 
Ikast- Brande Gymnasium og 
i MCH. Elvis-musik er dejlig 
forførende; men også vanskelig 
at udføre. Solisterne er dygtige 
med gode klangfyldte stemmer, 
og alle har en musikalsk bag-
grund. Ensemblet på scenen 
bakkes op og understøttes af  
det otte mand store Backstage-
kor, plukket hos Thorningko-
ret og hos Midtjysk Kor. Alle 
er habile sangere, som synger 
efter noder.  Solisterne synger 
melodistemmen, og koret giver, 
sammen med resten af  ensem-
blet på scenen, den fyldige bag-
grund, hvor man hører de fire 
stemmer – sopran, alt, tenor og 
bas. Hannah og Aage Christian-
sen udtaler: 

- Det har været en god op-
levelse at stifte nærmere be-
kendtskab med Thorning, 
og vi håber, at rigtig mange 
publikummer vil bakke op om 
forestilingen  Det er musik, som 
vil begejstre publikum - og for 
de mere voksne, vil der være 
skønne minder fra en svunden 
tid. 

Frilufts-
spil med
Elvis-
toner

Årets friluftsspil bliver fyldt 
med Elvis-musik og sang.  
 FOTO: IVER SØNDERGAARD 

Dagens Lune
Hver dag kl. 11.00 - 13.30

97 54 14 51

Tirsdag 23/5: Stegt medister
med kartofler, sauce og rødkål

Onsdag 24/5: Skinkeschnitzel
med råstegte kartofler og sauce

Torsdag 25/5:
Kr. Himmelfartsdag - Lukket

Fredag 26/5: Bøfsandwich

Tirsdag 30/5: Frikadeller
med løgsauce,
kartofler og
rødbeder

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

Få 
nyhederne 

før din nabo!

Fjendsfolkeblad.dk
- hele områdets netavis...

Tjek

Sker der
noget

spændende?

Fjendsfolkeblad.dk
- hele områdets netavis...

Tjek
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- Nu kan der efterhånden 
ikke være flere problemer, som 
kan udsætte bygningen af  
ungdomsskolens beton-trial-
bane ved Stoholm Fritids- og 
Kulturcenter. Det siger Martin 
Bay Kristensen fra Stoholm og 
fortsætter:

- Jeg har søgt om penge og 
fået bevilget 8.000,00 kr. til at 
få fjernet overjord i et hjørne 
ved vandrerhjemmets rundkør-

sel, hvorefter der skal lægges 
stabilgrus og stenmel på inden 
betonbanen opstilles.

- Entreprenør Jens Dalsgaard 
står for den første del, mens Mi-
kael Arentz fra Fly har lovet, 
at han fredag efter Kr. Him-
melfartsdag udfører frivilligt 
arbejde med at flytte betonrø-
rene fra Dornen op til centeret 
og får banen stillet op.

Mikaels søn Jakob, der er eli-
tekører i Viborg Trial Klub, har 
foreløbig overtaget undervis-
ningen i cykeltrial i ungdoms-
skolen hver torsdag aften, da 
Ole Kristensen er sygemeldt.

Mikael Arentz fortæller, 
at det overvejes fremover at 
flytte undervisningen af  ung-
domsskolens elever i Stoholm 
til onsdage i stedet for nu på 
torsdage, da rytterne i Viborg 
Trial Klub træner tirsdag og 
torsdag. 

Ved Stoholm Fritids- og 
Kulturcenter kan trialrytterne 

fremover træne på forskellige 
baner af  kampesten, træstam-
mer og beton.

Det betyder også, at Viborg 
Kommune kan tilbyde de man-
ge udenlandske gæster rigtig 
gode udendørs træningsbaner 
forud for U-VM i Viborg, der 
finder sted om 2½ måned, siger 
Martin Bay Kristensen.

Tirsdag 23. maj 2017

Trialbane i beton på vej

Betonrør, der skal bruges til at bygge trialbanen.

Sommertid
Presning af wrap og hø 

M.R.Agro - Fårbæk 
v/ Morten Riis Andersen

Tlf. 25 83 86 58
www.mragro.dk

• Skårlægning m. 9 m. butterfly
• Spredning af græs & hø 
• Rivning af græs & hø 

• Presning af wrap op til 160 cm
• Presning af hø op til 180 cm 
• Salg af wrapballer

Aktuelt landbrug

Fjends Folkeblad giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 
Oplys rejsekoden ”FJENDS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

BESTIL nu på www.happydays.nu 

eller ring 70 20 34 48

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne. 

Teknisk arrangør:

Rejsekode: 
FJENDS

KØR SELV-FERIE

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag 
 på Restaurant am 
 Theaterplatz på 
 valgfri aften
• 1 velkomstdrink
• Fri Wi-Fi

Sæt kursen mod Nordtyskland

Nordsee Hotel Bremerhaven HHH

Her er vandtæt garanti for at møde 
nye horisonter med skumsprøjt og 
skibshistorier fra de syv verdenshave: 
I påmønstrer det elegante, nyindret-
tede Nordsee Hotel på centrumtorvet 
i Bremerhaven få skridt fra den gamle 
skibshavn, hvor historiske tremastere 
ligger for anker mellem stimer af cafe-
er og restauranter i en duft af nyrø-
gede fisk på kajkanten. Det bringer jer 
på direkte kurs mod enestående mari-
time oplevelser, museer og aktiviteter, 
I ikke finder mage til andre steder – 
lige fra det hypermoderne oplevelses-
center Klimahaus over søfartsmuseet 
med verdens ældste hansaskib til det 
store Udvandrermuseum.

Ankomst 
Valgfri frem til 19.12.2017.

Pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

3 dage på 3-stjernet centrumhotel i Bremerhaven

3 nætter 1.599,-

Gode børnerabatter

  

SOMMER 2017
Skårlægning af græs og helsæd

Rivning med storrive
Snitning af græs m/selvkørende snitter

Vending og presning af hø med samlevogn
Presning og indpakning af minibig og rundballer

Skårlægning af raps, 14 og 21 fods
Udkørsel af gylle m/slæbeslanger 16, 20, 24 og 30 m.

Alt jordarbejde m/rendegraver, gummiged og minigraver udføres.
Hø, halm og wrap sælges

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

VASEHØJVEJ 18 - 7840 HØJSLEV

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

Hyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s Maskinstation
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 

Nyhed! Majssåning med 12 rækket Horsch

samt 12 rækket Gaspardo MTR med
rækkeafblænding og GPS. Evt. med frø og startgødning.

Alt maskinstationsarbejde og vognmandskørsel 
udføres.

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

FORÅRSARBEJDET ER 
I GANG - OG VI HJÆLPER 
MASSER AF OMRÅDETS 
LANDMÆND…
SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG?

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).

• Majssåning
•  Samt alt andet maskinstations-

arbejde udføres.

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

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

• Levering og spredning af kalk

• Udkørsel af gylle

• Majssåning og alle former for marksprøjtning

• Samt alt andet maskinstationsarbejde udføres

FORÅRSARBEJDE 

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


