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Biksemad

Gryderetter

Stort bæger til 2 personer

Vestfjends på
vægten

Vælg mellem okse, gris og
kalkun/kylling
Marineret med grøntsager

LIGE KLAR TIL AT VARME

51 millioner til
Ørslev Kloster
SIDE 3

500 g

SIDE 10

Kun kr.

45,DU SKAL BARE KOGE RISENE

Egnsretter

6 slags
Rigeligt til 2 personer
Pr. bk. kr. 55,Ta´ 5 stk. kr. . . . . . . . .

Pr. stk.
Kun kr.

225,-

25,-

Der er koldt
på toppen

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

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.

Foto: Henrik Bagge
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

UDSALGET
STARTER TORSDAG D. 10/1 KL. 10.00

TØM BUTIKKEN FOR
SÆSONRESTER

SPAR OP TIL

70%
HØJRUP
NØRREGADE 3 . 7850 STOHOLM . TLF. 97 54 10 97

WWW.TØJEKSPERTEN.DK

AF HENRIK BAGGE

heb@fjendsfolkeblad.dk

Det er tungt, det er slidsomt,
og det er koldt som en brøndgravers røv.

Men de har det i blodet, og
de elsker det.
Vroue Kirke har for nylig fået skiftet taget på det
gamle kirketårn ud, og den
opgave var givet til firmaet
Blytækker Michaelsen A/S

fra Hvidbjerg på Thyholm.
Der var heller ikke så mange at vælge imellem, for de tre
mand, der udgør firmaet, er de
sidste af deres slags.
Fjends Folkeblad benyttede
lejligheden til at få en snak med

en uddøende race, da landets
sidste blytækkere i december
leverede et stykke arbejde, der
kan holde i de næste 100 år.

LÆS MERE SIDE 6

LØGSTRUP – Lige ved hovedvej 26

Stjerneskud
pr. stk.
eller

3 stk.
smørrebrød
Frit valg

50,-

Rød
Peter Larsen
Kaffe
500 gr.

PR. POSE.

Aqua D’or

2995

Blå vand,1 liter
Flere forskellige smage

Colgate el.
Palmolive
Lavpris marked

KUN

695

+ pant

KUN VED
BESTILLING PÅ
TLF. 8664 2093

KUN

1000
LØGSTRUP

Hovedgaden 37, Løgstrup, tlf. 86 64 20 93
Tilbuddene gælder fra torsdag til og med onsdag
www.slagterstorm.dk
Find os på Facebook

Hovedgaden 41 . Løgstrup
Tlf. 86 64 20 12

Forbehold for trykfejl - ÅBENT HVER DAG TIL KL. 19.00
Tilbuddene gælder 10/1 – 13/1

ONSDAG 9. JANUAR 2019

FJ E N D S FO LKE B L A D

Ny præste-vikar til Stoholm og Kobberup

Få nyhederne før din nabo!
Tjek

Fjendsfolkeblad.dk

KLOCHs
Begravelsesforretning
Skive og Omegns Begravelsesforretning

Trier Skovgaard
Christensen

Menighedsrådene
i Stoholm og
Kobberup har besat
et vikariat frem til
april
AF HENRIK BAGGE

heb@fjendsfolkeblad.dk

Møllegade 2 - 7800 Skive

Tlf. 97 52 01 50
Svarer hele døgnet

AF HENRIK BAGGE

heb@fjendsfolkeblad.dk
Vestergade 14 • 7800 Skive • www.boudigaard.dk

Birgitte
S. Mortensen

Søren
Boudigaard

Vi kører ud til samtale i hele Fjends
Troværdigt • Personligt • Nutidigt

Tlf. 97Dag52
08 98
• aften & weekend

Søren
Toft

STOHOLM/KOBBERUP Menighedsrådene i Stoholm og
Kobberup har ansat en ny
præst i et vikariat, der gælder
for de respektive kirker frem til
den 10. april.
Det drejer sig om Hanne Marie Meier, der siden 2. januar har
virket i det nye job.

Hanne
Bielefeldt Boudigaard

STOHOLM Spændingen var
næsten elektrisk, da Stoholm
Handelsstandsforening den 28.
december bød på kransekage
og Asti i Butik 19´s gamle lokaler i Nørregade, mens der blev
trukket lod om fine præmier til

Vi er ISO9001-certificeret
Anbefalet af forbrugerrådet TÆNK

Invitation
åbent hus

lørdag 19. januar 2019 kl. 12.00 på Gamskærvej 9.
Tilmelding inden 10. januar 2019 på tlf./sms 61319754
De bedste julehilsner
Else Skovhus

Per Rasmussen

Christina B. Husum

Døgnåben tlf. 97 54 11 00
Vestergade 14 • 7850 Stoholm • www.bmpr.dk

Vi lytter til jeres ønsker!

Ragnhild Dinesen Sørensens
begravelse

ISO9001-certificeret

Vi samler det hele og sørger for alt det praktiske
Hent dokumentet ”Min sidste vilje” i standeren uden for vores forretning

Tak for blomsterhilsner og for bidrag til Sind
Lene, Helle og Mette

Evt. påtænkt
opmærksomhed

på min fødselsdag
frabedes venligst.
Frands Stubkjær
Stoholm

TLF. 97 54 50 80
Nørregade 8, Stoholm
(Den Gamle Brugs)
www.bundgaardbegravelse.dk

Lundø
Lund

Bladchef
Jesper Sørensen
js@fjendsfolkeblad.dk
Tlf. 26 89 43 18

Lokalredaktør
Henrik Bagge
heb@fjendsfolkeblad.dk
Tlf. 96 26 34 61

Nørregade 15 • 7850 Stoholm • Tlf. 97 54 10 02
info@fjendsfolkeblad.dk • www.fjendsfolkeblad.dk
Kontortid:
Mandag og torsdag
kl. 8.00-14.00
Tirsdag, onsdag og fredag
kl. 8.00-12.00
Udgiver:
Midtjyllands Avis

var nemlig slet ikke til stede på
dagen, men det gjorde ikke glæden mindre, da avisen en uge
senere kunne overbringe den
noget overraskede, men meget
glade Anna den gode nyhed.
Og præmien faldt i god jord

på matriklen, da de stod for at
skulle fejre manden Aksels 85
års fødselsdag.
Alle vindernavne kan ses på
side 4 i denne uges avis.

for opmærksomheden ved

Forbrugerrådet
TÆNK anbefaler

mand
de

Anna Marie Høj er vinder af Julekonkurrencens hovedgevinst på
3000 kroner til Stoholm Handelsstandsforening. Foto: Henrik
Bagge

Hjertelig tak

Astrid Elleriis

Vi har eget afskedsrum. Ring for at høre nærmere
Se udtalelser og alle priser på hjemmesiden www.bmpr.dk

på en lille landejendom i Mejrup
Moseby ved Holstebro.
Allerede den 6. januar vil
Hanne Marie Meier være at
finde i Stoholm Kirke, når det
er hende, der forestår denne
søndags højmesse.
Den 13. januar tager hun sig
af højmessen i Kobberup Kirke.

byens butikker blandt de utroligt mange bon´er, der var blevet
afleveret i torvets julepostkasse
til deltagelse i konkurrencen.
Da hovedpræmien på 3000
kroner til Stoholms handlende
blev trukket ud, var der imidlertid ingen, der råbte hverken
»her«, »juhu« eller »banko«.
Anna Marie Høj fra Stoholm

I anledning af min fødselsdag vil det glæde mig
at se naboer, venner og bekendte til

Britta Iversen

Hanne Marie Meier er uddannet præst fra 2010 og har tidligere varetaget flere vikariater
i Holstebro og omegn, ligesom
hun har været ansat som konsulent ved Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift.
Til daglig bor Hanne Marie
Meier sammen med sin familie

Tillykke til Anna!

Niels Jørgen
Gaardsted

SE PRISER PÅ: www.klochs.dk
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Journalist
Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk
Tlf. 96 26 34 62
Tryk:
OTM Avistryk, Herning-Ikast A/S
Oplag: 8740
Ledelse:
Chefredaktør:
Hans Krabbe
Direktør:
Stinus Errboe
Ansv. chefredaktør:
Alex Nielsen

Højslev
Løgstrup
Stoholm
Romlund
Mogenstrup
Mønsted
Vridsted
Sjørup

Hald Ege
Grønhøj

Gu dstj e n este r
Søndag d. 13/1 – 1. søn. efter Hellig 3 Konger
Kobberup
Stoholm
Feldingbjerg
Gammelstrup
Sparkær
Tårup
Kvols
Ørslevkloster
Ørum
Højslev
Dommerby
Lundø
Vridsted

Indleveringsfrister:
Korrekturannoncer:
Senest onsdag kl. 12.00
Rubrikannoncer:
Senest fredag kl. 12.00
Dødsannoncer:
Senest mandag kl. 12.00

10.30
9.00
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
11.00
9.00
Ingen
Ingen
Ingen
10.30
Ingen

Fly
Iglsø
Vroue
Resen
Daugbjerg
Mønsted
Smollerup
Ravnstrup
Finderup
Vorde
Fiskbæk
Romlund

10.30
Ingen
9.15
Ingen
Ingen
9.15
Ingen
10.00
Ingen
11.00
Ingen
Ingen

Fjends Folkeblad er FSCcertificeret (Forest Stewardship
Council) og trykkes på papir
fra bæredygtigt skovbrug.

Hvis avisen udebliver:
Kontakt Mediehusets
Kundecenter, tlf. 96 26 25 75
(mandag - fredag kl. 8.00-16.00
- onsdag desuden 18.00 - 20.00).
Distribution: Onsdag senest kl. 21.00 med Budnet.
Medlem af De Lokale Ugeaviser. Danmarks eneste landsdækkende
salgs- og serviceorganisation med mere end 230 medlemmer.
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
påtager sig intet erstatningsmæssigt ansvar som følge af eventuelle trykfejl i annoncer og tekst.
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Vestfjends på vægten
I Vestfjends tager
de ikke let på det
med vægten og
sundheden
AF HENRIK BAGGE

heb@fjendsfolkeblad.dk

VRIDSTED I Vestfjends tog
de tyren ved hornene lige fra
årets begyndelse, da der 2. januar var opstart på forløbet
»Sund livsstil i Vestfjends
2019«.
Det skete fra klokken 16.30
i Vestfjendshallens kantine,
hvor 25-30 mennesker var
mødt op til frivillig indvejning
som start på et forløb, der varer året ud, og som sigter på
at forøge sundheden blandt
deltagerne.
Initiativet er taget af Elsebeth Poulsen, der for et par
år siden var med på et af de
hold af trivselspiloter, som
Sundhedscenter Viborg uddanner hvert år til at virke i
lokalsamfundene.

- Jeg gik og tænkte på, at
»øv, nu bliver du større og
større igen«. Jeg var med i
det, der hed »Skive på vægten« for fem år siden, hvor
jeg tabte mig seks kilo. Og så
mødte jeg Yasser og spurgte
ham, om det ikke var noget for
motionscenteret at være med
til, siger Elsebet Poulsen og
refererer til den lokal Yasser
El-Matari, der er personlig
træner og kostvejleder, og har
sagt ja til at være med.
Tegner til succes
En anden, der også har sagt ja
til at være med er Birte Mark
fra den private sundhedsklinik Mark-zone i Vridsted, der
i samarbejde med Anne Søderlind Have fra Sundhedssatellitten står for indvejningen af dagens deltagere,
der forsigtigt er begyndt at
stikke næsen inden for døren
på startdagen.
For et par år siden kørte hun
et forløb i privat regi, hvor de
nåede op på 30 deltagere. Det
skulle de gerne nå igen, og

efter forhåndstilmeldingerne
at måle, er det også der, man
er på vej hen. Men skulle man
komme i tanke om det senere,
er man altid velkommen til at
hoppe på.
- Og det er ikke kun vægttab, det drejer sig om. Det er
om i det hele taget at få det
bedre fysisk, siger Birte Mark.
- Og der er også nogle, der
vejer for lidt, som gerne vil
veje lidt mere. Vi har altid
fokus på dem, der vejer for
meget, og det gør vi jo også
de fleste af os, men der er altså
også nogle, der ville have godt
af at tage på.
Er allerede aktiv
Blandt de fremmødte møder
vi Niels Nielsen og Anna Nørgaard, begge fra Vridsted.
Mens Anna på 67 år bare
har et helt konkret mål om at
tabe sig fem kilo, har Niels på
43 år et større perspektiv på sin
deltagelse.
Han er mødt op i en polotrøje
med påskriften »Vestfjends Aktivitetsklub« og har lige fået
Sundheds- og forebyggelsesmedarbejder Anne Søderlind
Have fra Sundhedssatellitten
Stoholm viser Niels Nielsen
og Anna Nørgaard, begge fra
Vridsted, hvordan de skal læse
de indikatorer, der er blevet
printet ud som resultat af de
oplysninger om de tos alder,
vægt og andre ting, de lige har
fodret bodyscanneren med, da
de to på skift hoppede op på
vægten. Foto: Henrik Bagge

afsløret sin kampvægt til 106,2
kilo, men hans vantro derved er
til at overse.
Han har nemlig nøje fulgt
sin egen vægt, siden han for
nogle måneder siden vandt et
gavekort til det lokale motionscenter, og med det samme tog
det i brug.
- Så jeg er allerede blevet lidt
bidt af det, siger Niels, der kan
afsløre, at han allerede er på vej
nedad.
- Jeg har smidt fire kilo indtil
videre. Og jeg har faktisk kun
taget et halvt kilo på i julen, på
trods af at jeg ikke har trænet

i en hel uge og spiste fed mad,
som jeg plejer.
Hvor usund er man egentlig?
Det lyder, som om Niels allerede
er i rette gænge, så hvad skal
han egentlig bruge et forløb
som dette til?
- Til at finde ud af, hvor usund
min krop egentlig er. Man ved
jo godt, den ikke er helt god, når
man kigger på det ekstra, der
har sat sig rundt omkring, griner den lattermilde Niels, mens
han tager et godt greb i siden
på sig selv.

First Price
Havregryn

Dr. Oetker
Pizza
Frost
330-395 gr.

1000 gr.

Pr. stk.

Pr. ps.

1895

695
Rynkeby
Bl. Saft

Gestus
Fiskepinde
Frost
450 gr.

Pr. pk.

1 liter

1195

995

Dan Cake
Citronmåne, 250 gr.
Blåbær roulade, 300 gr.

Frisk grønt
Peber mix
3 stk.

Pr. stk. 14,95

2 stk.

Omforandringer og
reparationer
Åbent man.
Salg af lynlåse
-fre.
10-16.
ogkl.knapper
Lukket tirsdage.

Søndergade 46
Søndergade 46
Stoholm
Stoholm

Auto- og Traktorreparationer

- Så jeg vidste godt, den var
gal. Jeg vil bare finde ud af, hvor
galt det står til, og det kan jeg jo
få målt her, siger Niels og nikker over mod bodyscanneren.
Den vil der være mulighed
for at komme på sidste tirsdag i hver måned, og desuden
planlægges løbende en række
events omkring motion, kost og
støttegrupper.
Forløbet slutter den 17. december 2019.

Pr. pk.

2000

795

Tilbuddene gælder torsdag, fredag og lørdag til kl. 14.00.
Husk! Åbent hver dag fra kl. 7-21.

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

STOFUDSALG

Mønstret
patchworkstof

÷25%
19,-

starter torsdag d. 10. januar kl. 13.00
Priser pr. meter fra

Forskellige kvaliteter

- STÆRKT NEDSAT......
Bl.a. outdoor stof mønstret og ensfarvet, blondestof, plisse, bomulds
velour, stræk velour, uld i mange
udgaver, børnestof, strik, jersey, ensfarvet vatteret stof, fleece, hør, isoli
plus mange andre spændende
ting.…..

Kæmpe
Kr.
udvalg
af rester

29,-

Kr.

Kr.

9,-

Gælder fra
10/1 til 16/2

GRØNHØJ . 7470 KARUP . Tlf. 86 66 16 55
E-mail:info@stofgaarden.dk . www.stofgaarden.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 13-17 . Lørdag kl. 9-12
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Madværksted på Stoholm Skole
Sundhedssatellit kommer de travle og
madglade til undsætning
Vindere i Stoholm Handelsstandsforenings store

Julekonkurrence

AF HENRIK BAGGE

heb@fjendsfolkeblad.dk

STOHOLM Det skal være
nemt, det skal være sundt,
og så må det godt smage af
noget.
Sådan er vi mange, der har
det med aftensmaden, men

Hovedpræmien på 3.000,- blev vundet af:

Kiropraktorerne

Anna Marie Høj, Liljevej 1, Stoholm
Estate Torsten Nielsen: 3 flasker vin
Johnny Kristiansen, Vesterled 15, Stoholm

Si-Ki Garn & Helse: Gavekort
Ingelise Frandsen, Skråningen 3, Stoholm
Hobby-Huset: Værktøjskasse m/værktøj
Jan Knudsen, Enghavevej 8A, Stoholm
SparNord: 2 fl. Rødvin
Jytte Have, Søndergade 10, Stoholm
Hair4You: Efalock føntørrer
Dagny Lausen, Vestergade 11A, Stoholm

for lidt ny inspiration til nem,
sund og lækker hverdagsmad.

Tandlægerne
i Stoholm

Østergade 4 C . 7800 Skive

www.skive-kiropraktor.dk
97 51 02 11 www.rud-plagborg.dk

best by Henriette : Gavekort
Lone Juhl, Højvangen 4, Stoholm

Stoholm Slagter: Gavemønt
Lisbeth Mikkelsen, Vesterled 44, Stoholm

Arkivfoto

Også til den søde tand
Her får man mulighed for at

Dorthe Plagborg
Lars Rud Rasmussen

Juel Optik: Gavekort til Rayban solbriller
Jette Rosendahl, Snerlevej 17, Stoholm

Sparekassen Kronjylland: Skriver Collection plaid
Maj Britt Bjørbæk, Østergade 2A, Stoholm

det virker bare nogle gange
som en kabale, der er næsten
umulig at få til at gå op.
Det findes der imidlertid
råd for, idet Sundhedssatellitten Stoholm torsdag den
17. januar afholder et såkaldt
»madværksted« på Stoholm
Skole for alle, der har brug

Klinikken er lukket
fredag den
den 11.
8. januar
fredag
januar
på grund af kursus.

Mere massage – og bedre åbningstider
hos Si-Ki Garn og Helse…

Tandlæge
Kjeld Tommerup
Johan Bittmannsvej 2,
7850 Stoholm

Husk vores kundevenlige åbningstider:
Mandag-fredag kl. 12.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-13.00

Desuden mulighed for massage om formiddagen…
Ring og book en tid til:
Fysiurgisk massage ...............................30 min.: 200,- / 60 min.: 350,Terapeutisk massage.............................30 min.: 200,- / 60 min.: 350,Hot Stone massage (fra 1/10-31/3) ......75 min.: 500,Ansigts- og hovedbundsmassage .......30 min.: 200,-
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Stoholm Apotek: Plejeserie creme + div.
Mette Nielsen, Bavnehøjvej 4, Stoholm
Spar: Købmandskurv
Djamilla Kingo Abas Zada, Vestergade 25 st., Stoholm
Harmonii Hair: Vask + klip + føn
Inger Kjær Jensen, Vestergade 60, Stoholm


Vestergade 23A � 7850 Stoholm
   

Nørregade 1. Stoholm. tlf. 2228 2100. www.si-ki.dk

lave både forskellige aftensmadsretter, mellemmåltider og
oven i købet lidt sundt til den
med hang til det søde.
Det kræver ingen forudsætninger at være med, ud over
at man skal være med på lidt
hygge og selvfølgelig er klar
på at spise al den dejlige mad
efterfølgende.
Det foregår i skolekøkkenet
klokken 17-20, og der er plads til
25 deltagere efter først-til-mølle
princippet.
Man kan melde sig til hos
sundheds- og forebyggelsesmedarbejder Anne Have på
mail: ashav@viborg.dk


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

Salling Bank: Sportstaske m/paraply og mulepose
Inger Jensen, Bækkegårdsvej 13, Sparkær
Bundgaard Begravelse: 2 biobilletter inkl. menu 4
Konradsen, Liljevej 24, Stoholm
Bundgaard Begravelse: 2 biobilletter inkl. menu 4
Benny Eriksen, Vestergade 44, Stoholm
RikkeØ: Gavekort
Inger Jensen, Bækkegårdsvej 13, Sparkær
Tøjeksperten Højrup: Skjorte
Arne Bække Olesen, Kærvej 3, Stoholm
Butik Bente: Cardigan
Vivi Tholstrup, Anlægsgade 26, Stoholm
Dyrlæge Maria Kirial: Gavekort til foder
Torben Rasmussen, Liljevej 22, Stoholm
Rema 1000: Købmandskurv
Hans Bach, Liljevej 16, Stoholm

Golf Salonen
Hans Tausens Allé 1a
8800 Viborg

Man. – fre.
Lørdag

Lørdag d. 12/1 & søndag d. 13/1
Begge dage kl. 10-18.

Johan Bittmannsvej 2
Stoholm · Tlf. 97 54 17 77

Aktive stande med behandlinger,
læsninger og produktsalg
Foredrag lørdag og søndag

Stoholm Fritids- og Kulturcenter:
1 md’s træning i motionscentret (inkl. opret)
Mogens Nørgaard, Nygade 9, Stoholm

Du kan f.eks møde:

Stoholm Autoværksted: Gavekort
E. Hansen, Liselund 47, Stoholm
Bager Nørgaard – Gavekort
Lisbeth Mikkelsen, Vesterled 44, Stoholm
Maler Ulstrup: Pyntetæppe
Gerda Pedersen, Feldingbjergvej 3, Stoholm
Kornblomsten: Gavekort til buket
Lene Klysner, Østergade 22, Stoholm
Alle gaver afhentes i butikkerne. Sidste frist for afhentning af præmier er d. 25/1 2019. Vinder af hovedpræmie bedes kontakte Fjends Folkeblad.
Vinder af ”Ekstra-konkurrencen” – en nytårskurv:
Marit Lang, Østergade 1, Stoholm

Stoholm
H A N D E L S S T A N D S F O R E N I N G

John
Calmar

Angelicca
Solveig
Ravn
Daasbjerg

Josef
Challco

kl. 9.00-17.00
kl. 9.00-12.30

Peter
Holmsgård

Lykke
Lhasa

Johnny
Tromborg

Foredrag med Carl Christian Randow
Kundalini, Tyngdekraft og Bevidsthed
Søndag kl. 13.OO - Entre kr. 8O,-

Mød os på Facebook “Stoholm Apotek”

-et godt sted at handle

mark-zone
- din vej til naturlig sundhed

¬ Akupunktur
¬ Zoneterapi
¬ Kranio-sacral
terapi
¬ Massage
¬ Kostvejledning
¬ Tankefeltterapi
¬ Allergibehandling

Pris gælder ved samtidig køb af messe entré

Entré pris til messen 1 dag kr. 6O,- 2 dage kr. 8O,-

SPAR KR. 20,-

Ved køb af entrébillet i forsalg på hjemmesiden

www.messeforalternativbehandling.dk

Pilkærvej 24 • Vridsted
Tlf. 2990 0202
www.mark-zone.dk
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Vintertid er løbetid i Sparkær
Der er Sparkær
Vinterløb med
koldstart den 19.
januar
AF HENRIK BAGGE

heb@fjendsfolkeblad.dk

SPARKÆR Vintertid er også lig
med løbetid i Sparkær.
I den lille by, der formår at
afvikle hele tre løb gennem året,
starter løbskalenderen op allerede den 19. januar, når Sparkær Vinterløb afvikles i regi af
Sparkær IF.
Mens det traditionsrige
Fjendsløbet står til afvikling
i starten af maj, og det noget
yngre Sparkær Mandeløb ligger i slutningen af juni, er
Vinterløbet det nyeste skud
på stammen, og kom først til
i 2017.
Det er for alle
Det var løbeentusiast Jens
Buhl Christensen, der så et hul
i kalenderen lige efter nytår og

til sin egen store overraskelse
formåede at tiltrække 85 løbere til maraton, halvmaraton
og en eller flere omgange på en
rundstrækning a 5,3 kilometer.
Året efter skulle tilslutningen blive endnu større, da 124
løbere trodsede kulden, hvoraf
cirka halvdelen gennemførte
en halvmaraton, mens 25 tog
en hel maraton.
Men selv om løbet har vist sig
at tiltrække trænede deltagere
fra vidt omkring, holder arrangørerne fast i, at løbet skal
være for alle, også motionister,
der foretrækker at gå rundt på
ruten. Så ligegyldigt hvilken
distance, man sigter efter, er
ruten den samme.
Fladt og kuperet
Helt præcist strækker en runde
sig over 5,27 kilometer, der fører
løberne ned gennem Bakkely og
tilbage op til startområdet ved
Sparkær IF´s klubhus på Enrico Dalgas Vej, hvorefter man,
i modsætning til for eksempel
en travhest, vender om og løber
den anden vej rundt næste gang.

Undervejs passerer man
blandt andet også kælkebakken ved Gravhøjvej, og ruten
giver et godt billede af landskabet omkring Sparkær suppleret med lidt byløb, når man
kommer igennem både det flade
landbrugslandskab og det mere
kuperede morænelandskab i
kanten af Fiskbæk Ådal.
Tag familien med
For at slå et slag for mangfoldigheden blandt deltagerne,
tilbyder løbet som noget nyt
en »familietur«, hvor man som
familie sammen kan løbe eller
gå ruten.
Der vil være et depot i målområdet med kolde og varme
drikkevarer og noget spiseligt.
Efter turen serveres der varm
suppe med en øl eller vand.
Ifølge Jens Buhl Christensen
forbinder deltagerne typisk løbet med »vinter, kælkebakken
og suppe«, og en livlig løber
fra Løgstrup skal efter sigende
have sagt:
- At tage til rundeløb er min
form for cafébesøg!
Ved tilmelding senest den
13. januar er der mulighed for
at tilkøbe medalje. Der vil være
mulighed for eftertilmelding på
løbsdagen uden medalje.

Foto: Benjamin Christensen
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Anna David-koncert
i Sparkær udsat
Den danske
popsangerinde
er i lykkelige
omstændigheder
AF HENRIK BAGGE

heb@fjendsfolkeblad.dk

SPARKÆR Den danske sangerinde Anna David var programsat til at give en akustisk
kirkekoncert i Sparkær Kirke
onsdag den 23. januar, men den
koncert er nu udsat til onsdag
den 8. maj.
Årsagen skal findes i det faktum, at Anna David er i lykkelige omstændigheder og venter
familieforøgelse i februar.
I forbindelse med den første
annoncering af koncerten i
Sparkær Kirke udtalte Anna
David:
- Jeg håber på at fylde kirken
til en skøn musikalsk aften,
med plads til smil, grin, tårer
og kærlighed.
Sandy i Grease
Anna David fik sit gennembrud
i 2005 med landeplagen »Fuck
dig« og har siden haft en stribe
hits, der også har givet pæn
succes i Tyskland.
I 2012 fik hun fine anmel-

Anna David. Pressefoto

delser for sin rolle som Sandy
i musicalen »Grease«, hvor hun
spillede overfor Silas Holst, og
i 2011 deltog Anna David i den
allerførste udgave af det populære tv-program »Toppen af
poppen«, hvor hun blandt andet
vakte opsigt med sin version af
Lars H.U.G.´s »Natsværmer«,
som hun stadig har på sit repertoire.
Ud over »Natsværmer« kan
publikum i Sparkær Kirke

sætte næsen op efter at høre
sange som »Når en engel si´r
farvel«, »Kun hjertet slår« og
»Kun os to«.
Men det bliver altså først den
8. maj, idet vi lige skal have
storken forbi Anna Davids
hjem først.

Vil du slippe for at køre til Viborg eller Herning efter brillestel og synsp
Så kig i stedet ned til Per, som har mere end 20 års erfaring som opti
eller bare lystkan
til at også
komme ibooke
form? en tid på tlf: 2845 9900.

Nytårsforsæt?

UDSALG

½ PRIS

Kom til holdtræning med Fysioterapeut Rikke Østergaard: (Første g
Hele januar
1. sep. Tirsdage kl. 9-10, 16-17 og 17-18.)
GRATIS OPRETTELSE
En blanding af Fysio-Pilates, PÅ
Yoga, BRILLEGLAS
Indian Balance og Mindfulness.
udspænding. Der arbejdes med afslapning, men også med at give ny

Åbningstider
Mandag - fredag
Lørdag og søndag

Værs’go!
Træn med abonnement - morgen
aften
Betal for ét og
brilleglas…
05.00 - 23.00

05.00med
- 20.00
Træn
supervision på hold eller enkeltvis, vi har holdtræning f
dage og eftermiddage.

Priser

1 måned
3 måneder
12 måneder

Det andet
er gratis!

og få en
prøvetime og kontakt Rikke, hvis du har spørgsmål.
Voksen Kom
Stud/+65
Familie
160,- Mangler
130,- du bandager
250,og løbekompressionsstrømper eller andre h
450,- midler?,
350,-så kan650,vi også hjælpe dig.
1.400,1.100,2.100,Tilbuddet gælder kun ved køb af komplet brille.
Vi glæder os til at se dig!

Drop alle undskyldninger...
- meld dig ind allerede nu på stoholmfritid.dk

- Motionscenter

Nørregade 1 | Stoholm | 2845 9900
www.jueloptik.dk
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Her kører de ikke på blyfri
Et slidsomt arbejde
som blytækker
har sin belønning i
stoltheden over at
holde et gammelt
håndværk i hævd
AF HENRIK BAGGE

heb@fjendsfolkeblad.dk

VROUE De er fjerde generation
af familien, der gør det, de har
altid gjort det, og de er også de
sidste, der gør det.
Et noget usædvanligt arbejde
er for nylig pågået i de øvre luftlag
ved Vroue Kirke, der i slutningen
af året har fået skiftet blytaget ud
på kirketårnet.
Faktisk er det så usædvanligt,
at de tre håndværkere, der kravler rundt her på tårnet af Vroue
Kirke, er de sidste, der er tilbage
af slagsen i hele landet.
En uddøende race af håndværkere, der kan føre en stolt
tradition 1000 år tilbage i tiden til
Danmarks første munke.
De eneste i landet
Brødrene John og Charles Michaelsen driver firmaet Blytækker Michaelsen A/S med udgangspunkt
i Hvidbjerg på Thyholm.

Og sammen med firmaets
sidstemand, Henrik Christiansen, laver de alt det blytækkerarbejde, der er i hele landet. De
er nemlig de eneste til det.
- Der er ikke andre end dem,
du ser. Vi er de sidste i Danmark, siger John Michaelsen.
At det er gået sådan, er ikke
resultatet af et målrettet arbejde
fra brødrenes side på at udkonkurrere de andre.
De er bare en efter en lukket,
efter som de respektive indehavere trak sig tilbage på grund
af alder.
Men det betyder ikke, at firmatelefonen ringer uafbrudt,
selv om brødrene Michaelsen
vurderer, at der nok også er
arbejde til en fjerde mand, hvis
det skulle være.
Det er nemlig sådan, at efterspørgslen er ret stabil, og når de
har afsluttet et stykke arbejde,
er det ikke meningen, at de skal
komme tilbage.
Det blytag, de her går
og lægger på Vroue Kirke,
kommer nemlig til at holde
i omkring 100 år. Det skulle det i hvert fald gerne.
- Ellers ringer du bare, griner
John Michaelsen.
De har tag på genbrug
De herrer har nogle uger forin-

Storebror John Michaelsen (th) er helt på toppen i sit arbejde som blytækker, hvor han sammen med
Henrik Christiansen og lillebror Charles Michaelsen (tv) er de sidste af slagsen i hele landet. Foto: Henrik
Bagge

den været i gang med at pille
det gamle tag ned, og det var
cirka 100 år gammelt.
At de så har holdt en pause indimellem, skyldes ikke
kun, at der også skulle laves
noget tømrerarbejde på spærene, inden det nye tag kom på.
De gamle blyplader bliver

nemlig genbrugt, og omsmeltningen til nye plader foregår
også på matriklen hjemme i
Hvidbjerg.
- Det er det eneste blystøberi,
der er og har været i Danmark.
Og i princippet gør vi det stadig, som man gjorde for 1000 år
siden. Vi kommer blot lidt nem-

mere om ved det med moderne
hjælpemidler. Men vi gør det
på en sandform, nøjagtig lige
som munkene gjorde det, da de
førte det til landet, siger Charles
Michaelsen.
Påbudt ved lov
Det lyder besværligt, og man

kunne få den tanke, at det var
nemmere at lægge en ny og
mere moderne type tag på kirken, når man nu alligevel skulle
i gang.
Men det må man ikke. Det
er nemlig påbudt ved lov, at
landets cirka 800 kirker med
blytag skal vedblive at have
det. Til gengæld er det forbudt
at bruge bly til inddækninger
på nybyggeri.
Som det eneste firma af sin
slags dækker Blytækker Michaelsen A/S hele landet, og
store fireårs-projekter på både
Budolfi Kirke i Aalborg og Haderslev Domkirke fylder godt i
kalenderen.
Men selv om arbejdet på
Vroue Kirke er et mindre et af
slagsen, er det yderst velkomment.
- Det er sjældent, vi er så tæt
på, som her. Så det her, det er
hjemme, siger Charles Michaelsen tilfreds, mens han kigger op
mod tårnet, der er omsluttet af
en tung og grå himmel.
Et fornemt håndværk
Man skal altså ikke være en bly
viol for at stille sig op på stilladset øverst i kirketårnet en uge
før jul i pivende kulde og rusk
og regn.
Så det er formentlig et dårligt

FJENDS FOLKEBLAD GÅR TÆT PÅ LOKALOMRÅDETS VIRKSOMHEDER OG PERSONERNE BAG

Overvejer du en erhvervsuddannelse eller en EUX?

Kom til infoaften 16. januar kl. 19

VI SE

S!

Erhvervsuddannelserne

EUX

Mercantec · H.C. Andersens Vej 9
Handelsskolen Viborg · Vinkelvej 20 (EUD Business)

Viborg Tekniske Gymnasium · H.C. Andersens Vej 9
Handelsskolen Viborg · Vinkelvej 20 (EUX Business)
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Ugens
VISIT
tidspunkt at spørge, hvad
attraktionen egentlig er ved at
arbejde som blytækker, særligt
når de to brødre lige har informeret om, at hver blyplade vejer
20 kilo.
- Der er dage, hvor det er
sjovere end andre, og i dag
kan man godt længes mod
sommeren. Men det er et dejligt arbejde. Det har været et
fornemt håndværk, og det er
det stadigvæk. Vi gør det stadig stort set som i gamle dage.
Så det er et håndværk i ordets
bedste forstand, siger Charles
Michaelsen, der sammen med
sin bror er fjerde og sidste generation af blytækkerfirmaet fra
Hvidbjerg.
Når de forlader Vroue Kirke,
kommer de aldrig tilbage igen.
Men det betyder ikke, at deres
arbejde bliver glemt lige med
det samme.
Midt i taget har de nemlig
efterladt en plade med inskriptionen »Michaelsen, Hvidbjerg,
2018«.

Book din annonce
på tlf. 97 54 10 02

E
Y
N

ÅBNINGSTIDER
PÅ KONTORET

Vælg en fremtid med muligheder

Fremover vil
kontoret være åbent

Start på en erhvervsuddannelse den 16. januar

Mandag og fredag
kl. 8.00-14.00

> Afvekslende uddannelser med både teori og praktik

Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 8.00-12.00

> Gode jobmuligheder
> Gode muligheder for videreuddannelse

Er vi på kontoret derudover
- hvilket ofte vil være tilfældet er der selvfølgelig også åbent.

> Garanti for praktik på mange uddannelser
> Løn mens du læser

Med venlig hilsen
Se uddannelserne på www.mercantec.dk

Bliv fremtidens student
Kom til infoaften 16. januar kl. 19

VI SE

S!

HHX

HTX

EUX

Viborg Handelsgymnasium
Vinkelvej 20

Viborg Tekniske Gymnasium
H.C. Andersens Vej 9

Apple Business, Juralinjen, Business
Talent, Mennesker & Samfund m.m.

Idrætslinjen, Game Design, Science
Talent, Biotek m.m.

Den erhvervsfaglige studentereksamen,
hvor du bliver student og faglært på én gang.

Viborg Tekniske Gymnasium
H.C. Andersens Vej 9
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Delikatesseaften i Grønhøj
AF PIA BIRGITTE JAKOBSEN
pij@ugeavisen-karup.dk

GRØNHØJ - Det er efterhånden
blevet en tradition, at vi mødes
den tredje onsdag i januar,
fortæller Jann Rasmussen fra
Foreningen Norden.
I år er det 20. gang, at Foreningen Norden samler interesserede for at spise nordiske
delikatesser. Efter et par år,
hvor foreningen forsøgte at
ændre på menuen, er man gået

tilbage til en regulær stegmenu.
Aftenens kok, som er den
rullende kok fra Bjerregrav,
serverer svensk elgsteg af ung
elgkalv. Som forret har han
kombineret en nordisk tapas
bestående af laks, and, røget
kronvildt og rejer. Menuen
slutter med desserten, der er
Kejserinderis, der vist nok er
en engelsk dessert, som stammer fra Vestnorge.
Man holder altså fast ved
Nordiske Specialiteter, selv om

det havde været meget billigere
med danske retter, og som sædvanlig står Arthur Rasmussen
og Kulturhusets bestyrelse på
pinde for at afvikle aftenen så
godt som muligt.

store lotteri løber af stablen.
Som sædvanlig har mange
lokale forretninger og sponsorer været gavmilde, og foreningen er utroligt taknemmelig
over den støtte, for uden lotteriet kunne aftenen ikke løbe
rundt uden tab.
Billetsalget er startet den 2.
januar i Dagli´ Brugsen i Frederiks, Skoen i Karup, Skelhøje
Købmandsgård og N.C. Hansen, Grønhøj.

Lotteri skal der til
Som noget nyt har man lyttet
til, hvad gæsterne sagde. I år
er der ingen underholdning eller konkurrencer, men så kan
man sidde og hygge sig omkring bordet, mens foreningens

Der er blandt andet elgsteg på menuen til Nordisk Delikatesseaften
i Grønhøj. Foto: Privatfoto
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Bekendtgørelser

I
TS
FOREN

SPARKÆR VINTERLØB
Lørdag den. 19. januar 2019

Sted
Ruter
Tilmelding
Info

: Klubhuset, Enrico Dalgas Vej 3A
: Familietur, rundeløb, halv- og
helmarathon på en 5,3 km rundstrækning
: jensbuhlchristensen@gmail.com /
51 86 66 40 senest 13/1.
: Facebook – ”Sparkær Vinterløb”

Sponsor:

Generalforsamlinger
i Mønsted IF

Håndboldafd.:
Tennisafd.:
Badmintonafd.:
Gymnastikafd.:
Fodboldafd.:
Hovedbestyrelsen:

Onsdag d. 23/1 kl. 19.00
Torsdag d. 24/1 kl. 19.00
Tirsdag d. 5/2 kl. 19.00
Torsdag d. 7/2 kl. 19.00
Søndag d. 10/2 kl. 12.30
Onsdag d. 27/2 kl. 19.00

Indkomne forslag til formanden
8 dage før bestyrelsens
generalforsamling.
Alle generalforsamlinger afvikles
i Østfjendshallen.

MØNSTED IDRÆTSFORENING

1922

Tusind tak
for den overvældende opmærksomhed ved min
afskedsreception.
Med venlig hilsen
Jette Klausen

Venus-Salonen

v/Jette L. Klausen . Højlundsvej 9 . Stoholm . Tlf. 97 54 13 96

st

STOHOLM TENNISKLUB

Generalforsamling
afholdes i Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Torsdag d. 31. januar kl. 18.30
Dagsorden i h.t. vedtægter.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde
senest torsdag den 24. januar 2019.

Information og oplevelser
TEKNIK & MILJØ

INFORMATION
LEDIGE JOB

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

I denne uge f.eks.:
Væksthusgartner, sygeplejerske, teamleder

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

Læs mere på: viborg.dk/job

GRATIS HJÆLP TIL RYGESTOP

OPLEVELSER

Er du klar til at kvitte smøgerne i fællesskab med andre,
der er i samme båd?

Hundetræning 2019
Indendørs dressur for hunde
i alle racer og aldre

tirsdag den 15. januar kl. 19-20

i ridehal på Bryrupvej 21 i Mønsted
Pris: 350,- kr. for 10 gange
Yderligere oplysninger: 23 70 80 95
Find os på
: Birkesøgruppen

JAZZ I BØRNEHØJDE

Meld dig til gratis rygestopforløb i Bjerringbro med
opstart tirsdag den 22. januar kl. 16-18

Stoholm + Kvols + Fjordklyngen + Sparkær-Mønsted

Skydebaneforening Dalgas

Tilmelding senest den 18. januar på
maro@viborg.dk eller tlf. 22 12 57 74

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

Læs mere på: sundhedscenter.viborg.dk

Skydetider i 2019

BYRÅDSMØDER I 2019
Se Byrådets mødeplan for 2019 på viborg.dk/politik →
Byråd og udvalg → Mødeplan for byråd og udvalg.
Møderne holdes på Viborg Rådhus, Multisalen, Prinsens Allé 5
Byrådsmøderne kan ses live på byraad.viborg.dk. Dagsorden
og referat kan ses på:
viborg.dk/Politik

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

P.b.v.
Formand Gregers Kvist
Violvej 2, Stoholm

Familiekoncert med sprudlende jazz i børnehøjde
Det ”Dejlige Jazzband” åbner op for jazzens rytmiske univers
Lørdag den 19. januar kl. 10.30 / Gratis
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 34

Telefon 87 87 87 87 • viborg.dk

På følgende baner: 25 m, 50 m, 100 m, 200 m og 300 m.
Mandage - fredage ...........................kl. 07.00 – 21.00
Lørdage ............................................kl. 09.00 – 20.00
Søndage ...........................................kl. 09.00 – 18.00
Skydningerne forekommer primært
i sommerhalvåret som følger:
Mandag til onsdag og fredage .........kl. 12.00 – 21.00
Torsdage ....................................
kl. 09.00 – 22.00
Lørdage ............................................kl. 09.00 – 18.00
På bestyrelsens vegne
Fung. fmd. Jørn Termansen
Tlf. 20 54 72 43

Estate Torsten Nielsen · 86645100

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

STOHOLM JYLL EGEVÆNGET 13

MØNSTED BREDGADE 1
Ejendom med central beliggenhed i Mønsted

Centralt placeret i Mønsted ligger denne
store ejendom. Her er der mulighed for at
kombinere bolig og erhverv. Huset er
trukket lidt tilbage på grunden, hvilket
giver gode parkeringsforhold foran huset/
butikken og derudover ligger ejendommen
ud til hovedvejen mellem Viborg og
Holstebro, hvilket vil give en god
synlighed af butikken.
A

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

495.000
B
1.634
C
25.000
2.215/1.895

D

E

Sagsnr. 3259
Bolig/kld. m2 167/40
Stue/vær
3/4

F

Grund m2
Opført

2.154
1880
G

Der er selvsagt en del trafik på
hovedvejen, men her er bilisterne indenfor
bygrænsen og skal samtidig gennem
rundkørslen,TINGVEJ
hvilket betyder
SKIVE
23 at
hastighederne er meget lave tæt ved
Bo
i dejlig gulstensvilla for kun
ejendommen.

kr. 3.127/md

Huset
er nyd
indrettet
med et stort
Kom og
fællesskabet
i Mogenstrup.
erhvervsareal
i stueplan,
med store
Der bor folk i alle
aldersgrupper,
vinduespartier
ud mod
børnefamilier, unge
og vejen
gamle.ogSeegen
også:
indgang.
Boligarealet fordelerhvor
sig på to
https://www.mogenstrup.dk
plan,
hvoraktivitetskalender
der er entre, køkken,
toilet og
områdets
fremgår.I
to
store stuerSevel
i stueplan
og fire er
værelser,
nabobyerne
og Vridsted,
det gode
badeværelse
ogatfordelingsgang
muligheder for
handle. Der erpå
skolebus
1.salen.
Ejendommen
til en
til børnenes
skolegangtrænger
i den kommunale
istandsættelse,
men
beliggenheden,
folkeskole i Sevel.
Overbygningen
kan
rammerne
og mulighederne
tages på Vinderup
Realskole.er gode.
Grundarealet er 2.154 kvm.
A
Tilhørende huset er en garage på 22 kvm.
Kontant
495.000
B

A
Velholdt 1-plans gulstensvilla fra 1972 med tilbygning fra 2011
B
Her har man chancen for at få en velholdt og rigtig fin villa med central beliggenhed i
C
Stoholm. Boligen er med en dejlig vinkelstue opdelt i spise-og opholdsstue og dejlig lys
stue i vinklen med udsigt og udgang til haven m.m.
D
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

825.000
1.468
45.000
3.626/3.108

D
et aktivt foreningsliv. Derudover er der
E
mulighed
for
indkøb,
børneinstitution,
Sagsnr. 2985
skole, forskellige aktiviteter ved Østfjends
F
Bolig/kld.
m2 170/12Mønsted
GrundKro
m2og gode
840
hallen , kulturhus,
Stue/vær
1/4
Opført
1972
G
bus forbindelser mod Viborg/Holstebro og
meget mere.

E

Sagsnr. 2962
Bolig m2
Stue/vær

Ejerudgift pr. md.
1.121
Mønsted er en mindre by på godt 740
C
Udbetaling
25.000
indbyggere,excl.
menejerudgift
alligevel byder2.215/1.898
byen på
Brutto/netto

124
1/2

Grund m2
Opført

F

809
1972
G

Kunne
dukan
tænke
en fremvisning?
Så
Din base
blivedig
denne
gulstensvilla,
STOHOLM
JYLL
ANLÆGSGADE
14

køkken med spiseplads,
og to
STOHOLM
JYLL soveværelse
IGLSØVEJ
27værelser samt badeværelse med bruser og

kontakt
Estate Torsten
Nielsen
som er indrettet
med 170
m2 beboelse,

endelig entre og bryggers.
Villa
med
udsigtpåtilenåbne
marker
Huset er
beliggende
velholdt
grund med fin forhave og god stor have bag huset
Denne
villa blev opført i 1946 på en 983
med
drivhus.
kvm. stor grund beliggende i skønne
landlige omgivelser og kun få kilometer
fra Stoholm.
Villaen er opført i røde sten med
eternittag og har et boligareal på 110
kvm. fordelt på to plan, hvoraf de 95 kvm.
er i stueplan og 15 kvm. på 1. salen.
Muligheden for bedre udnyttelse af
A
1.salen er derfor tilstede. Huset er løbende
renoveret og vedligeholdt senest med B
nyere vinduer.
C
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

(kan deles
op i to).
Endvidere midt
soveværelse
Med
en central
beliggenhed,
på
og værelse, badeværelse,
toiletdenne
samt 104
Anlægsgade
i Stoholm, ligger
bryggers
entre samt stort
disponibelt
kvm.
storeogrødstensvilla
i gåafstand
til
kælderrum.Huset
er belliggende
på en
skole,
fritidsaktiviteter,
børneinstitutioner,
meget reel
grund med
indkørsel
til
indkøb
og offentlig
transport.
Derudover
garagen,
stor forhaveafog
en dejlig terrasse
ligger,
i forlængelse
baghaven,
bag huset imed
udgang
anlægget
Stoholm,
somfraerstuen.
et dejligt
grønt område for både børn, unge og
voksne.
A
B

595.000
D
1.457
E
30.000
2.648/2.267

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

F

G

Sagsnr. 3245
Bolig/kld. m2 110/5
Stue/vær
2/3

Tæt
på skole,
bestående
af bl.a. fritidsaktiviteter
pænt, ældre køkken,
og
grøntopholdsstue,
område stort aktivitetsrum
spisestue,

Grund m2
Opført

983
1946

Huset er indrettet med tre værelser, to

gæstetoilet, vindfang samt stor entre. Fra
Charmerende
ogtilindflytningsentreen er der trappe
1.salen. Der er
klar
villa
i Mønsted
desuden
gulvvarme
i flere af rummene.
Villaen, er opført i 1935 og har gennem
Havengennemgået
er velanlagt med
medrenovering,
hække i skel,
årene
en total
så
fin græsplæne
og hyggelig
flisebelagt
den
i dag fremstår
lys, yderst
velholdt og
terrasse,
ligesom der
er har
storetflisebelagt
klar
til indflytning.
Den
boligareal
indkørsel
op til
55 kvm.total
storerenoveret
udhus/
på
140 kvm,
et det
tilhørende
garage.på 30 kvm, orangeri samt en fin
udhus
carport. Det hele på en 880 kvm velanlagt
Kunne du
tænke
en fremvisning?
grund.
Huset
har dig
en god
og praktisk Så
kontakt Estate
Torsten
planløsning
med
entre, Nielsen
badeværelse,
køkkenalrum, stue og soveværelse i
stueplan m.m.

Byggegrund
i Stoholm
Udenomarealernemidt
er fine,
med en

velanlagt
have
som ikke kræver
det store
Med
en god
beliggenhed
på Egevænget
vedligehold,
fin garage
samt et
udhus.
får
du her enen
grund,
som kunne
være
ideel til et to-plans hus, da det ville give
Kunne
en fremvisningen
havebyen.
interesse?
en
fantastisk
udsigt ud over
Så kontakt
Estate
Nielsen
Grunden
ligger
tætTorsten
på skole,
børnehave,
indkøbmuligheder og Stoholm Fritids- og
Kulturcenter. Ja faktisk alle dagligdagens
nødvendigheder ligger indenfor gå
afstand. Grunden er placeret på en
hyggelig lukket villavej med små
stisystemer rundt til nabovejene.

1.365.000
A
1.289
B
70.000
6.075/5.151

C
På øverste plan er der to gode værelser og
D
et
super 3290
opholds-/ multirum.
Sagsnr.
E
2
2
Bolig m
Grundhvide
m
880
Badeværelset
er140
med nyere,
Stue/vær
2/3
Opført
1935
skabselementer med sort bordplade og F
sorte klinker i brusekabinen. Køkkenet er
G
et flot IKEA køkken, med masser af skabsog skuffeplads, lækre hvidevarer i rustfri
stål samt en flot og praktisk bordplade i
granit.
er Lkarnappen
E J E NI den
D Ohyggelige
M S Mstue
ÆG
ER & VALUAR MDE
medvirkende til et dejligt lysindfald og i
soveværelset er der stor, integreret
Vesterbrogade
8800terrasse.
Viborg
Vestergade 11, 7850 Stoholm
skabsvæg
og udgang til14,
sydvendt
ITelefon
multirummet
på øverste
8664
5100plan er der
Telefon 8664 5100
mulighed for, at etablere et ekstra
E-mail
8801@estate.dk
E-mail 7850@estate.dk
værelse, hvis de to nuværende værelser
ikke er tilstrækkelige.

Estate Torsten Nielsen

facebook.com/estate.torsten.nielsen

Fra alrummet er der udgang til en
hyggelig og velanlagt terrasse samt den

E

F
Sagsnr. 3258
Huset er opført i 1921 og om/tilbygget G
i
2 104/9
Bolig/kld.
m2 I huset
1.034
1972
på m
en 1.034
kvm Grund
stor grund.
Stue/vær
1/3
Opført
1921
er der stor stue med udgang til haven,
køkken, badeværelse, entre, baggang og
bryggers i stueplan. 1 salen indeholder 3
værelser
og et lilleJYLL
toilet. EGEVÆNGET
STOHOLM

stuer, køkken, stort
badeværelse, 10A
MØNSTED
SPORTSVEJ

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

475.000
C
1.361
D
25.000
2.123/1.816

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

150.000
319
25.000
724/590

Sagsnr. 3118
Grund m2

Kasper Køser Ravnborg
Trainee

Torsten Nielsen
Indehaver, ejd.mægler MDE

Svend Døssing
Afd.leder, ejd.mægler MDE

Thomas B. Pedersen
Trainee

875

I Stoholm er mulighederne mange.
Handelsstandsforeningen byder på
forskellige arrangementer til alle
aldersgrupper og idrætsforeningen har et
væld af aktiviter. Desuden er der rigtig
gode offentlige transportmuligheder mod
Viborg og Skive i form af tog og bus.
Købesummen er inkl. moms og
tilslutningsafgiften til el er betalt.

3
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Mange millioner til Ørslev Kloster
51 millioner kroner bevilget til det 800 år gamle kloster i Nordfjends
AF BRITTA KRISTIANSEN

Håndværk og industri

bk@fjendsfolkeblad.dk

• Nye installationer
• Vand, varme og sanitet
• Alle former for reparationer
• Naturgas
• Benzin, diesel og
brændstofanlæg
• Alt udføres med garanti

Tlf. 97 54 13 65

Dornen 7 - 7850 Stoholm - Fax. 97 54 22 04
www.tjstoholm.dk - post@tjstoholm.dk

Tømrer- & Snedkermester

PETER RAHBEK

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

Mobil: 29 44 76 55
Mail: peterrahbek@energimail.dk
Vestre Skivevej 110 . SJØRUP . 8800 Viborg

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

Hvis du vil ha’ malet:
Hvis du vil gøre det selv:
www.malingshoppen.dk
Nørregade 15 · Stoholm
97 54
10
70
Nørregade 15 · Stoholm
54
10
70
www.malerulstrup.dk
Bjørn
·· 97
40
72
59
57
www.malerulstrup.dk
Bjørn
40
72
59
57
www.malerulstrup.dk
Bjørn
·
40
72
59
57
Åbningstider butik: Man., ons., tors., fre. kl. 14.00-17.30

KULTUR - Vi glæder os til at
realisere de mange projekter,
som donationerne på 51 mio.
kr. muliggør. Med et fokus på
de langsigtede og bæredygtige
løsninger glæder vi os til at tage
arbejdshandskerne på og skabe
noget vigtigt for Limfjordsegnen og lokalområdet her i Nordfjends.
Sådan siger Garry og Janne
Fruergaard Keyes, klosterforvaltere på Ørslev Kloster, efter
offentliggørelsen af bevillingerne.
Ørslev Kloster får nyt liv i
et omfattende restaureringsog udviklingsarbejde over de
kommende år. En samlet bevilling på 51 millioner kroner fra
en række fonde og foreninger
gør det muligt at fremtidssikre
det 800 år gamle nonnekloster.
Klosteret spiller i dag en vigtig
samfundsrolle – både som arbejdsrefugium og som rekreativt og kulturelt besøgssted.
40.000 refugiegæster
Med en samlet donation på 51
mio. kroner muliggør nogle af
landets største fonde restaurering og udvikling af Ørslev
Kloster Arbejdsrefugium. Det
over 800 år gamle nonnekloster
har siden 1969 givet arbejdsro
til over 40.000 refugiegæster.
En samlet donation sender
arbejdsrefugiet sikkert ind i
fremtiden, ifølge bestyrelsesformand Mads Bille.
- Med donationen kan vi nu
aktivere og styrke det historiske
klosteranlæg. Vi sikrer stedets
enestående funktion, historie

• Sand og grus
sælges og leveres
• Containerudlejning
• Al vognmands
kørsel udføres

L
L

Jordbromølle Sand og Grus
Vognmand Lars Laursen
Højslev
97 53 51 85 - Bil 30 43 51 85

Alt i zink og kobber...
kobber
Vi lægger vægt på kvalitet og godt håndværk, og har
mere end 25 års erfaring i lokalområdet.
• Kviste/præfabrikerede kviste
• Tagrender
• Inddækninger
• Skotrender
• Facadebeklædning
• Skifferarbejde
Zinktag (zink fås i bl.a. grå, sort og blank
• og er et vedligeholdelsesfrit naturmateriale
med en levetid på 40-70 år).
SMUTVEJ 5 . 7850 STOHOLM . JACOB 4041 4436
WWW.IGLSØ-BLIK.DK

Ørslev Kloster skal ikke bare være et arbejds-refugium, men også et rekreativt og kulturelt besøgssted. Arkivfoto: Anne Kirstine Hansen

og atmosfære. Projektet er en
del af en gennemarbejdet forretningsplan og strategi, hvis
hovedformål er at sikre Ørslev
Kloster som en vigtig del af den
nationale kulturarv og som en
væsentlig del af en regional ressource, siger Mads Bille.
Ekstra værelser
Helt konkret betyder det kommende arbejde, at der bliver
etableret 11 ekstra værelser,
og at der kommer et trappeforløb fra kælderens folkestue
til kirkens tårn, så man kan
bevæge sig rundt i hele anlægget. Klostrets portnerbolig
bliver desuden udbygget til
gruppeophold med otte af de
ekstra nævnte værelser. Ydervægge, døre og vinduer bliver
restaureret, og tekniske installationer bliver fornyet. Samlet
set forbedres faciliteterne både
inde og ude.
Der skal anvendes bæredygtige og langsigtede løsninger.
Det samlede kulturmiljø med
kirke, kloster, gård og de omgivende 48 tønder land med skov,
enge og park udgør nemlig et
af de absolut bedst bevarede
nonneklostre, som er tilbage i
de nordiske lande.
- Vi er glade for de mange
generøse fondsdonationer, som
vil give nyt liv til Ørslev Kloster
og komme mange mennesker
til gode, siger klosterforvalter og middelalderarkæolog

Janne Fruergaard Keyes, der
sammen med sin irske mand
Garry Keyes, som også er middelalderarkæolog, står for den
daglige ledelse af refugiet.
- Udviklingen af Ørslev Kloster er samtidig et almennyttigt
projekt, der skal komme flest
mulige til gode. Klosterområdet spiller i dag en nyttig og
aktuel samfundsrolle - både
som arbejdsrefugium og som
rekreativt og kulturelt besøgssted for mere end 20.000 mennesker hvert år.
Et sted for de mange
Til parken og skoven er der
offentlig adgang året rundt,
og klosteret afholder over 100
rundvisninger om året samt to-

tre events, der trækker mange
mennesker til fra nær og fjern.
Til disse mange besøgende
vil der blive etableret en formidlingsenhed, så alle kan gå
beriget fra et besøg på Ørslev
Kloster – også selvom man ikke
i det daglige kan komme indenfor i klosteret, hvis man ikke er
på arbejdsophold.
Projektet sættes for alvor i
gang i januar 2019 og vil være
færdigt inden udgangen af
2021. Arbejdet er tilrettelagt sådan, at man stadig vil kunne bo
på Ørslev Kloster undervejs og
endvidere har god mulighed for
at følge det spændende projekt.

DE STØTTER
Støtten til Ørslev Kloster er på lige godt 51 mio. kr. og kommer fra:
■■ A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til Almene Formaal (20 mio. kr.)
■■ Foreningen Realdania (9,3 mio. kr.)
■■ Spar Vest Fonden (7.863.586 kr.)
■■ Augustinus Fonden (5 mio. kr.)
■■ Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (5 mio. kr.)
■■ Slots- og Kulturstyrelsen (1.266.000 kr.)
■■ Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond (1 mio. kr.)
■■ Skive Byråd (1.613.586 kr.)
■■ Skive Kommunes Vækstpulje (330.000 kr.)
■■ Skive Kommunes Landsbypulje (250.000 kr.)
■■ Sportgoodsfonden (150.000 kr.)

Aktuelt landbrug
Alle slags heste
og kreaturer købes
Per Thybo, Viborg
86 60 10 26 Bil 20 23 10 26

Book din annonce
på tlf. 97 54 10 02
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Hvad mener du om den nye lov om peberspray?
Den nye lov om peberspray er trådt i kraft 1. januar 2019. Den betyder, at personer over 18 år nu kan købe peberspray og have derhjemme. Det er fortsat ulovligt at
bære den i det offentlige rum. Det vil blive straffet med en bøde på 3000 kroner. Personer, der har været udsat for samlivsrelateret vold eller stalkere, kan få lov at
bære peberspray uden for hjemmet, hvis de kan dokumentere behovet.

Ugens krydsord

HELLE HAANING BROGAARD
VRIDSTED
Det er sund fornuft at give os danskere mulighed for at kunne forsvare os selv i vores
hjem. Ældre får nu mulighed for at kunne
forsvare sig med en peberspray mod for
eksempel hjemmerøverier. Når adgangen til
peberspray har fungeret uden problemer i
andre lande som Frankrig og Tyskland, kan
det selvfølgelig også lade sig gøre i Danmark. Jeg ser gerne, vi
også får lov at bære peberspray i det offentlige rum.

33

FRANK MIKKELSEN
MØNSTED
Grundlæggende er jeg imod, at borgerne skal
have våben til at forsvare sig med, og det er jo
egentlig det, som peberspray er. Det er unødvendigt, og faren for, at et eventuelt overfald
eskalerer, stiger. Og så frygter jeg, at det ender
i de forkerte hænder.

FORSVARER

... OG
GOKKE

RIG

PIGENAVN

NEON

NØGLE

STRØMPE

2

SPÆNE

GAMMELT

PITCH
TRÆ
NYDELSE

9

BÅD

STUEN

SKOLEBØRNENE

Hygge
HJØRNET

BY

VEST

ARBEJDSRUM

BESMYKKET

Sidste uges vinder
af 100 kroner:
Oliver Skou
Iglsøvej 18, Stoholm
Forrige uges vinder
af 100 kroner:
Helle Rosgaard
Åløkken 23, Vridsted

KOMMENDE
(TO ORD)

PAPEGØJE

JOD

4

ØL

SPIL

SKINDET
PENGE

PYNT

RUSSISK

SPIDS

RUTE

MÆRKE

MAJORITET

TAXI

DEL
AF
SKIB

LISE HALD
SPARKÆR
Der kommer så mange nye love, så almindelige mennesker kan have svært ved at sætte
sig ind i dem, og nogle er lidt halvhjertede.
Jo flere regler, jo lettere er det at komme til
at overtræde dem. Selvfølgelig skal vi holde
os inden for loven, men nogle gange ser det
ud, som om de bare laver nye love for at lave
noget, de kære politikere. Jeg køber bestemt ikke en peberspray,
men synes andre at have behov for en, kan de jo købe den på
lovlig vis nu.
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ROMERTAL
OPDATERET
UNGERNE

P.T.

Navn:

Kodeord:

Adresse:

Indsend kuponen til Fjends Folkeblad, Nørregade 15, 7850 Stoholm,
mrk. »Ugens krydsord« eller mail til: info@fjendsfolkeblad.dk
senest mandag kl. 9.00. Skriv løsningen i emnefeltet og oplys navn,
adresse samt hvem gavekortet skal udstedes til.

Gavekort udstedes til:
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PART

SIDE
PÅSTANDENE

Der trækkes lod om 1 gavekort i hver
uge blandt de indkomne, rigtige løsninger af Fjends Folkeblads “krydsord” og
gavekortet udstedes til en af krydsordssidens annoncører efter vinderens ønske.
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BEHANDLING

Sidste uges løsning:

FYNSK
BY

HAST

SPANIEN

Sidste uges kodeord:
TRÆKFUGL

KRIMINELLE

RODFRUGT
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ATTER
MÅLMÆND

KULDET

KONTINENT

STJÆLER

ASTAT
OPDAGE
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BILLEDE

DENNE
PLADS
kan blive
din...
Kontakt os
for mere
information

Dagens Lune
Hver dag kl. 11.00 - 13.30

Onsdag 9/1 Stegt kylling
m/flødekartofler og salat

Så skal der
strikkes!

Torsdag 10/1 Hakkebøf
m/løg, kartofler og sauce

J. T.

Vinduespolering

Fredag 11/1 Bøfsandwich
Tirsdag 15/1 Hakkebøf
m/kartofle, sauce, bløde løg og surt
Onsdag 16/1 Skinkeschnitzel
m/råstegte kartofler og sauce
Torsdag 17/1
Kalkungryde
m/løse ris
og gulerodssalat

Pr. portion

4000

97 54 14 51

nok
Besøg midtjyllands vel
.
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17.30
Mandag til fredag 12.00- 00
13.
0010.
Lørdag

Nørregade 1 - Stoholm
Tlf. 2228 2100 - www.si-ki.dk

Nu også rengøring
af solceller
med rentvandsanlæg
(destilleret vand)

Snerlevej 22 . Stoholm
Sidste uges løsning

Mobil 40 31 16 10

1. DIVISIONS-HÅNDBOLD
I STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER

Fotos: Benjamin Christensen
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Erhver vsklubben
mødes kl. 12.30
til frokost,
hvor der også
vil være oplæg
fra træner
Allan Kjær.
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En flot af
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Vi
så de igen kan yde en toppræstation.

Styrk dit netværk med et medlemskab af Erhvervsklubben SIFH
Stoholm . 97 54 21 00

Nykøbing Mors . 96 17 87 00

Skive . 96 147 147

Hvid
pms 7462c

Tlf. 97 54 10 98
www.hobby-huset.dk

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Stoholm
Revisionskontor
Stoholm
. 97 54 16 00

Tlf. 86 60 33 33 · www.sbnet.dk
Du bedes venligst returnere en godkendelse på ovenstående korrektur indenfor 24 timer
for at undgå forsinkelse i produktionen.
Når du har godkendt korrekturen, har du accepteret logo, størrelse, farver og placering.
Bemærk venligst, at trykfarver af det endelige produkt kan variere fra farvegengivelse på din skærm.
Ovenstående illustration tjener som kontrol for indhold med hensyn til logo, farver og placering.
Illustrationen er ikke målfast.

Vestergade 6 · 7850 Stoholm
Telefon 9754 1600 · Fax 9757 1637

Kontorhuset Jebjerg
BAGER
Nørgaard

BAGER
Nørgaard

Bager Nørgaard
V/Heidi & Poul Nørgaard
Østergade 12
7850 Stoholm
Telf: 97 54 10 46

Skive Frugt

Rævevej 26 - 7800 Skive
Tlf. 9752 0223 / 9752 0022

KIM

Østergades Butikstorv 1 · 7870 Roslev
Telefon 9757 5800 · Fax
4675
Aut.9757
Kloakmester

Skive afdeling

MADSEN

Nørregade 11, 1. sal · 7800 Skive
Telefon 9758 5810 · Fax 9757 4675

Tøjeksperten - Tj Stoholm
270x95mm

Hobby Huset

Dahl, Rask & Partnere
Brevlinie

86 62 04 75
www.viborgturisttrafik.dk

APS

TLF: 61685365.

Mail: bagernoergaard@mail.dk
www.bagernoergaard.dk

Stoholm . 97 54 10 46

• Kloak
• Dræn
• Pumpestationer

Visitkort

• Højvandslukker
• Skybrudssikring
• Rottesikring

Christian
Danielsen

Engblommevej 8 – 7850 Stoholm - www.kloakmesterkimmadsen.dk

FB Sandblæsning
Stoholm . 97 54 14 51
40 42 25 52

Stoholm . 97 54 16 21

DEN LILLE

TØMRER

Sdr. Boulevard 7 · Skive · skatek.dk

97 54 25 88

Murermester

JENS VROUE

Stoholm . 97 54 18 90

Ulvevej 6, Skive
Tlf. 97 52 66 65

Torsten
Nielsen

Skive • tlf. 96 16 16 16

Solbakken 3 . Mønsted . 86 64 65 66

Mønsted . 86 64 65 66

Vestergade 11 . Stoholm
86 64 51 00

6.

Kornblomsten

House .Garden .Life .Style

Stoholm . 97 54 16 44
Mønsted . 86 64 52 44

97 54 18 11

Cramer EL-service
HØJRUP

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

Kjeldbjerg . 97 54 51 52

Vindhøj’s
malerfirma
v/ Henning Wilstrup . 7850 Stoholm
Telefon 97 54 84 40 . 20 71 91 40

