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Vildbjerg  festen
Lørdag   d. 11 .  marts   kl.  18.00   i  hal   2 

Køb dine billetter allerede nu... 
På Ticketmaster.dk eller hos Vildbjerg Sports - og Kulturcenter.

Vi ses til
”Gas & gris”

Pris 335 kr.

PROGRAM
18.00 - Dørene åbnes
18.30 - Spisning - helstegt pattegris
20.00 - DJ Peuss
22.00 - Gasbox
00.00 - DJ Peuss
02.00 - Vildbjerg festen
     2017 slutter

DJ Peuss

Følg  os  på:  vildbjergfesten.dk  -   tlf. 96270700

Søndergade 2  I  Vildbjerg  I  97 13 36 06

Åbningstider: 
Man-tirs: ...... kl. 9.00-17.30
Ons-tors: ..... kl. 9.00-17.30
Fre: .............. kl. 9.00-18.00
Lør: .............. kl. 9.00-13.00

Dreng u/12 ............179 kr. 

Pige u/12 ..............199 kr.

Dame ....................299 kr.

Herre .....................199 kr.

Herre, pensionister 189 kr.

Dame, pensionist  289 kr.

FAMILIEVENLIGE PRISER

MEDBRING DENNE KUPON OG FÅ 20% RABAT
på alle klip frem til den 28. februar 2017

�

Med eller uden
tidsb� tilling

Alle wella produkter kun 99,-

SKOVDAG
KOM OG SE MASKINERNE I DRIFT

ELKJÆRVEJ 110 ∙ MEJRUP ∙ 7500 HOLSTEBRO ∙ WWW.ANKERBJERRE.DK 

20. JANUAR KL. 10-16 & 21. JANUAR KL. 10-14

Knap 4 millioner 
kroner retur til 
forbrugerne
Af Søren Poder

VILDBJERG Fjernvarmefor-
brugerne i Vildbjerg kan se 
frem til at få penge tilbage, ef-
ter at årsopgørelsen for 2016 er 
gjort op. Det oplyser Vildbjerg 
Tekniske Værker (VTV), som 
samtidig tilpasser priserne for 
2017.

I årets løb har forbrugerne 
betalt et a conto-beløb på 238 
kroner pr. megawatt-time, men 
i årsopgørelsen vil beløbet kun 
lyde på 138 kroner. Det svarer 
til en samlet besparelse for for-
brugerne på knap fire millioner 
kroner, som vil blive modregnet 
i den første a conto-opkrævning 
i 2017, oplyser driftsleder Thor-
bjørn Madsen fra VTV.

Penge på strøm
Den store besparelse har flere 
forklaringer, fortæller driftsle-

deren. For det første har værket 
fået tilbagebetalt 1,1 millioner 
kroner fra Skat for uberettiget 
opkrævning af  CO2-afgift i 

perioden november 2011 til 
oktober 2015, og disse penge 
går nu tilbage til forbrugerne.
For det andet har værket sikret 

et grundbeløb på et højt niveau 
for årene 2016 til 2018.

 
 

42 procent billigere end 
forventet

Driftsleder Thorbjørn Madsen kan sammen med fjernvarmeforbrugerne i Vildbjerg glæde sig over 
et stort overskud for 2016.   FOTO: HENRIK OLE JENSEN
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Vildbjerg

Hvis avisen udebliver:
Kontakt tlf. 96 26 25 75
Onsdag også kl. 18.00-20.00
Lokal•avisen omdeles senest torsdag.
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 Lokal•avisen, modtages under 
den forudsætning, at Lokal•avisen har den fulde ophavsret til stoffet. Lokal•avisen påtager 
sig intet erstatningsmæssigt ansvar som følge af eventuelle trykfejl i annoncer og tekst.

Bladchef
Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk
Tlf. 20 92 17 54

Salgskonsulent
Erling Mikkelsen
em@ikastavis.dk
Tlf. 96 26 34 54

Fortsat fra side 1...

- Det skyldes, at vi kører på 
markedsvilkår på elproduktion, 
og derfor modtager vi et grund-
beløb som kompensation. Be-
løbet skal sikre en indtjening, 
når elprisen er lav, og vi ellers 
ikke ville kunne tjene penge på 
at producere strøm. Men i 2016 
har elpriserne været højere end 
forventet, så vi har tjent penge 
på at producere strøm samtidig 
med, at vi har modtaget grund-
beløbet. Det er forklaringen på 
en stor del af  overskuddet, si-
ger Thorbjørn Madsen.

Solskin i budgettet
Derudover har værkets nye 

solvarmeanlæg også vist sin 
berettigelse.

Det 21.000 kvadratmeter sto-
re anlæg kom i drift i slutningen 
af  2014 med en forventning om, 
at det på sigt kunne producere 
23 procent af  værkets samlede 
forbrug af  varme. Men i 2016 
har det leveret hele 27,7 procent 
af  varmeproduktionen, hvilket 
svarer til 10.991 megawatt-
timer.

- Vi har simpelthen produ-
ceret mere, end vi har budget-
teret med, for hvor meget tør 
man budgettere med, at solen 
vil komme til at skinne? siger 
Thorbjørn Madsen, som dog 
tilføjer, at der i budgettet for 
2017 faktisk er taget højde for, 

at der - forhåbentlig - kommer 
mange solskinsdage.

Det betyder, at forbrugerne i 
2017 skal betale 220 kroner pr. 
megawatt-time i stedet for 238 
kroner.

Hvis folk er flyttet
Thorbjørn Madsen fortæller, 
at de forbrugere, der er flyttet 
i løbet af  2016, selv skal hen-
vende sig til værket for at få 
reguleret flytteopgørelsen og 
få penge tilbage.

- Det ville være et kæmpe-
stort arbejde for os, hvis vi 
skulle ud og finde folk, som 
måske er flyttet til Silkeborg 
eller København. Derfor har 
vi forhørt os hos Dansk Fjern-

varme (fjernvarmens branche-
organisation, red.), hvor vi har 
fået at vide, at dette er måden at 
gøre det på, siger driftslederen.

Thorbjørn Madsen oplyser 
desuden, at varmeværket skif-
ter alle hovedledninger og stik-
ledninger på strækningerne på 
Park Allé, Bellisvej, Nørregade 
og Kløvermarken i forbindelse 
med Herning Vands renovering 
af  kloakledningerne. Og efter 
sommerferien er det planen at 
renovere alle hoved- og stikled-
ninger på Solbakkevej.

RVADSØSØRVADSØRVADSØRVADSØ
Vi sætter Focus på dit lokalområde. Vi kan naturligvis ikke skrive om noget, 
vi ikke har kendskab til, så i opfordres til, at fremsende en mail og 
foto, samt navn og mobilnr. 

Focus på din by
TEMA I DIN LOKALE UGEAVIS ONSDAG 25. JANUAR 2017

Kontakt:
Ivan Kristensen                                           
9713 3618                                                       
ik@lokalen.dk                              

Erling Mikkelsen
9626 3454
em@ikastavis.dk

            
  DEADLINE

Annoncer og redaktionelle 

input torsdag 19. januar.

DERUPHAHADERUPHADERUPHADERUPHA
Vi sætter Focus på dit lokalområde. Vi kan naturligvis ikke skrive om noget, 
vi ikke har kendskab til, så i opfordres til, at fremsende en mail og 
foto, samt navn og mobilnr. 

Focus på din by
TEMA I DIN LOKALE UGEAVIS ONSDAG 1. FEBRUAR 2017

Kontakt:
Ivan Kristensen                                           
9713 3618                                                       
ik@lokalen.dk                              

Erling Mikkelsen
9626 3454
em@ikastavis.dk

            
  DEADLINE

Annoncer og redaktionelle 

input torsdag 26. januar.

Hvalpeaften
Der afh oldes hvalpeaften ca. en 
gang om måneden hos Trehøje 
Dyrlæger i Vildbjerg, og det er 

igen ved at være tid for
tilmelding til næste aften,

som afh oldes 

torsdag d.26. januar
kl. 19 – 21.

Pris pr. person 50,- kr.
Ring for tilmelding og
nærmere information.
Hvis du/I er forhindret, 

ring venligst afb ud,
så vi har mulighed for at

give andre pladsen.

Bredgade 54, 7480 Vildbjerg 
Mads Bjerres Vej 5A, 7500 Holstebro

Tlf. 97 13 19 11 / 97 43 85 11 INFORMATION TIL ALLE
BORGERE I HERNING KOMMUNE

VIDSTE DU! 
... AT DER ÅRLIGT BLIVER FØDT 
CIRKA 1000 BØRN ALENE I 
HERNING KOMMUNE?

L ÆS M ER E PÅ 
W W W.H ER N I NG.DK

Har du lyst til at være med til
opstart af søndagscaféer for ældre?
Frivillige og andre interesserede inviteres til møder om 
mulighederne. Der er planlagt møder: 

 •   Tirsdag den 24. januar 2017  kl. 13 i Vildbjerg
 •   Mandag den 30. januar 2017  kl. 13 i Sdr. Felding
 •   Torsdag den 2. februar 2017  kl. 13 i Herning

Tilmelding via hjemmesiden senest den 19. januar.
Se mere: www.aeldre.herning.dk/moeder-om-soendagscafeer

www.stokholmautoservice.dk

»  Service af alle typer personbiler

»  Klargøring af biler til syn

»  Altid gode priser på dæk

»  Gratis hjulskifte i forbindelse med service

»  Service af alle typer personbiler

»  Klargøring af biler til syn

»  Altid gode priser på dæk

»  Gratis hjulskifte i forbindelse med service

www.stokholmautoservice.dk

»  Service af alle typer personbiler

»  Klargøring af biler til syn

»  Altid gode priser på dæk

»  Gratis hjulskifte i forbindelse med service

Danmarks billigste
kvalitetslinser

Kr. 100
pr. måned + linseforbrug
Vi tilbyder Danmarks bedste og
billigste linsekoncept…
og du betaler kun
for de linser, du bruger.

Bredgade 12 · 7400 Herning · Tlf. 97 12 19 56
www.optikerfrank.dk · mail@optikerfrank.dk 

Besøg osi butikken og få en uformel snak med vores optikere.
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PR. POSE

1000

Bredgade 14, 7480 Vildbjerg 97131058
Åbningstider: Hver dag kl. 8.00-20.00 . Bageriet: Man-lør. kl. 6.00-18.00 . Søn. kl. 6.00-16.00

Hvor ikke andet er nævnt gælder tilbuddene til og med fredag!

PR. STK. KR. 15.-

BESTILLING 

MODTAGES 

INDTIL KL. 11

Skal du bruge mange vil vi gerne have en bestilling dagen før, eller hvis du ikke har 
mulighed for at hente inden kl. 17, så ring til os, og vi har det klar til afhentning!

KÆMPE FRIT-VALGS 
SMØRREBRØDSMARKED

FREDAG DEN 20. JANUAR KL. 11.00-16.30 

VELBEKOMME....

KUN FREDAG:

PR. POSEHATTING  
NATURLIGVIS
Flere varianter.  
360-540 gr.
Max. kg pris v/1 pose 27,78.Frost

PR. 100 GR. 

795Luxus  
løsvægtsslik 

MENY FAST 
LAVPRIS

- over 500 varer..... Billigt som 
discount - vi har tjekket!
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MINEAVISER.DK* Tilbuddet gælder den elektroniske udgave af avisen og kun første gang din husstand køber adgang.
Et abonnement koster 149 kr. pr. md. og kan til enhver tid opsiges til udløb ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.

* 

Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 
vedligeholdelse af landbrugsmaskiner.
Vores faguddannede medarbejdere reparerer på eget værksted 
eller hos kunden.
Få et uforpligtende tilbud på din næste reparation af maskiner.

Vi udfører autorisationskrævende installationer inden for VVS, 
kloak og gas.

Skjernvej 236 . Agerfeld - 7500 Holstebro . www.agerfeld-smede.dk

Agerfeld tilbyder bl.a.:
■ Reparation af landbrugsmaskiner
■ Vandingsanlæg
■ VVS
■ Gasmester til installationer
■ Fjernvarmeanlæg og naturgasanlæg
■ CE-mærket bygningsstål
■ Specialopgaver af enhver art.

VVS   LANDBRUG   HUS&HAVE

Velkommen hos Agerfeld Besøg vor butik og se alt det 
nyeste inden for bl.a. have- og 
parkmaskiner

Til både

privat og

erhverv

Uforpligtende tilbud gives.

Salg og service af naturgas- og oliekedler.

Salg og service af varmepumper

Tilskud til energiforbedringer

Håndværkerfradrag til energiforbedringer.

TLF. 97 13 24 22
www.timring-vvs.dkTIMRING VVS, SMEDE &  

MASKINFORRETNING A/S
Tlf. 97 13 24 22 • www.timring-vvs.dk

Lasse’s Vinduespolering
Mobil 2799 6823

www.vindueskikker.dk
Altid
klart glas...

VINDUESPOLERINGRENGØRING
●  Privat og erhverv
●  Ude samt indvending  

polering
●  Vaskeanlæg til  

store højder

●  Privat samt erhverv
●  Håndværker rengøring

●  Specialopgaver 
indenfor rengøring

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Bredgade 1
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 11 00

- endnu et hotel i Danske Hoteller A/S
Find os på www.hotel-vildbjerg.dk

Frisklavet og leveret varmt 
direkte ind på dit spisebord 
mellem kl. 17.00 og 18.00
Vælg en portion  

til enten 45.- eller 75.-
Kan også afhentes.

DAGENS MIDDAG

Der var fuldt hus 
i Aulum Mølle, hvor 
Aulum Møllelaug 
indledte sæson 2017 
med et velkendt 
navn: Marie Frank 
sammen med 
Anders Pedersen.  

AULUM Marie Franks koncer-
ter har ry for at være båret af  
et sjældent nærvær, nerve og en 
ligefrem ægthed, der tager pub-

likum i hånden i et medrivende 
og ofte humoristisk show, hvil-
ket hun til fulde levede op til. 

Den ligefremme ægthed er 
udsprunget af  et liv, hvor kær-
ligheden til musikken viser ve-
jen. Her er der ingen lette gen-
veje, men derimod livgivende 
omveje. I stemningsmættet 
medrivende musikalitet og 
begavet beretning tog Marie 
Frank publikum med ad disse 
veje, hvor sangene synges for, 
at historierne kan leve. 

Hun og Anders Pedersen 
havde fra starten publikum i 
deres hule hånd i den udsolgte 

mølle, hvor Marie Frank stod 
for vokal og guitar, mens An-
ders Pedersen håndterede flere 
strengeinstrumenter, ofte med 
en overraskende akkord lagt 
ind. 

Marie Frank gav både nogle 
af  de mange højdepunkter fra 
hendes fornemme tidligere 
repertoire og fra sit seneste 
album “Kontinua«, det første 
med danske tekster, hvor san-
gene kredser på poetisk vis om 
udfordringen i at forblive hin-
andens medmennesker i stedet 
for langsomt at udvikle sig til 
hinandens modmennesker.  

Mellem numrene tog Marie 
publikum med ad sjove, tan-
kevækkende og oplevelsesrige 
veje og berettede om en musi-
kalsk karriere, der har bevæget 
hende fra at være omrejsende 
gademusiker til at være prisbe-
lønnet sangstjerne.   

Stemningsmættet og medrivende
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 Vildbjerg

Oma stege- eller Bage-
margarine

20,-
Pr. stk.

Spar 12,95

10,-
Pr. pakke

Spar 5,95

10,-
Pr. stk.

Spar 7,95

20,-
Pr. 1/2 kg

Dansk kød

10,-
Pr. pakke

Spar 6,95

10,-
Pr. stk.

Spar op til 5,95

Så er der prisfest i Vildbjerg!
Kykling Gordon Bleu
Burger eller Panetter

Coop Mozzarella
250 gr.

10,-
Pr. stk.

Spar 5,95

Dansk ribbenstegCheasy 
skyr
Naturel eller vanilje

Coop Nice and Soft 
6 rl. Toiletpapir

10,-
Pr. pakke

Spar op til 11,95

Änglamark Havregryn
1000 gr.

Coop 
Toppings
Flere varianter

NYHED! Tilbuddene gælder nu
helt til og med søndag!
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Guldborgvej 4 | 7400 Herning | Tlf: 97 22 35 00 | post@bilsynherning.dk | www.bilsynherning.dk

Det er os med den bedste service siden 2005

Vi sælger byens 
nummerplader...

BYENS LOKALE 
MOTORKONTOR

René Secher Hansen

- det var li’
 godt Sørens

Og vi er her så du kan se på tilbudene:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Sørens Camping ApS
Teglvænget 7-9 . Herning
Telefon: 97 16 14 18

Se vores tilbud på 
www.scamping.dk

Ugens tilbud -
og alle nyhederne
Tilmeld dig nyhedsmail og få nyheder og gode 
tilbud direkte hjem i stuen via mailen

Eff ekti v
administrati on!
- så du får mere ti d ti l din virksomhed.

www.blicher.dk
Herning - Silkeborg - Aulum

PÅ FORKANT
MED DIN
ADMINISTRATION

Blichers engagerede medarbejdere ti lbyder at 
lett e de administrati ve byrder i din hverdag.
Vi har stor erfaring med rådgivning om eff ekti v 
administrati on og eff ekti ve forretningsgange.
Lad f.eks. Blicher Erhvervsservice stå for lønud-
betalinger, bogføring, moms og andre opgaver, 
som “stjæler” din ti d. Kontakt os for en individuel 
løsning der passer dig og din virksomhed.

- En                  forbindelse
SNEJBJERG EL
v/ Aksel Sixhøj
Snejbjergvej 41 · 7400 Herning
Tlf. 97 16 10 60 · 40 26 41 60
www.snejbjerg-el.dk

Ring til
Aksel

 Renovering
 Tilbygning
 Nyt køkken & bad
 LED belysning m.m.

- En forbindelse
SNEJBJERG EL Renovering

STÆRK

SNEJBJERG - DIN BY

Aktiv samvær - 
hvad er det for en 
størrelse ?
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

SNEJBJERG Formålet for for-

eningen, er at skabe aktiviteter, 
som kan interessere alle voksne 
borgere i Snejbjerg og omegn.

- Vi beskæftiger os om livet 
omkring os ved at besøge for-
eninger, virksomheder, institu-
tioner, naturen og skabe socialt 
og hyggeligt samvær, også ved 
at synge sammen.

- Vi holder et arrangement 
om måneden fra august til 
april. I indeværende sæson 
har vi besøgt ”Hostahaven” 
ved Ringkøbing, været på 
heldagsudflugt til Mors, set 
fiskeopdræt i Sdr. Felding og 
haft ”juleaften” i Kirkely med 
flæskesteg og ris a la mande 

og foredrag ved Ebbe Larsen, 
Møldrup, fortæller bestyrelses 
medlem Kjeld Christensen.

Det medlemmerne har til 
gode i 2017, er et besøg i svøm-
mehallen i Herning, hos Witt 
Hvidevarer i Gødstrup, gene-
ralforsamling og besøg hos 
Herning Erhvervsskole.

Som det fremgår, er der 
tale om et meget alsidigt pro-
gram, og foreningen har også 
den glæde, at der næsten hver 
gang er overtegnet, og enkelte 
gange må de lave et ekstra ar-
rangement.

Ved generalforsamlingen 
kommer Anne Helene Jensen 

på besøg, der vil fortælle om 
turen ”Danmark rundt med 
barnevogn”.

Foreningen har omkring 200 
medlemmer, og alle er velkomne 
i foreningen ”Aktiv Samvær”.

Aktiviteter for voksne
Formiddagskaffe ved ”Harre Vig” ved udflugten til Mors Grillen er tændt ved besøget i ”Hostahaven”
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SNEJBJERG - DIN BY

Solbjerg 6, Snejbjerg
7400 Herning 
Tlf. 2078 4241TØMRER OG SNEDKERFIRMA APS

Arne 
Jensens

Tømrer- og snedkerarbejde
HUSK

Håndværkerfradrag 
i 2016 og 2017

HUSK
Håndværker- 

fradrag 
i 2017

VVS fra kælder til kvist…
■  Nyt bade- 

værelse

■  Reparationer 
og service af 
alle typer VVS  
installationer

■  Blikkenslager- 
arbejde

■  Energi- 
optimering

Vi står altid klar 
til at hjælpe dig!

Din professionelle vvs installatør,  
hvor kvalitet er i højsædet...

VI ER SPECIALISTER
NÅR DET GÆLDER…

• Sanitet

• Fjernvarme

• Alternativ energi

• VVS-installationer

Solskovvej 4 | 7400 Herning | Tlf. 2097 3159 |  www.lavarmeogblik.dk

• Blikarbejde

• Inddækning

• Skifferarbejde

• Ventillation

LA varme og blik er en lokal, autoriseret VVS og blikkenslagervirksomhed. 
Vi holder os altid opdateret med tidens trends. Vi vejleder gerne inden for 
nye materialer, farver og stilarter, og tilpasser os altid dine ønsker. 
Vi har alt fra nye husprojekter til hensynsfulde restaureringer af ældre huse 
med dyb respekt for traditionelt håndværk. 
LA varme og blik har altid en løsning, som passer netop dig og dit behov. 
Gennem årene har vi opbygget en god og loyal kundekreds, som vi er tak-
nemmelige for.  
Ring i dag for et uforpligtende tilbud – vi kan også blive 
din foretrukne lokale VVS og blikkenslager eller gå ind på 
www.LAvarmeogblik.dk for at
• få overblik over vores kompetencer
• søge inspiration i forhold til dit nye projekt
• se billeder af afsluttede og igangværende projekter

LA vArme og bLik ApS 
– få styr på dit næste projekt!

13 forskellige 
afdelinger genererer 
samlet 2500 
medlemmer fra 
1 - 87 år
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

SNEJBJERG Fællesformand 
for Snejbjerg SG&I, Dorthe 
Poulsgaard oplyser til Lokala-
visen følgende muligheder for 
aktivitet;

Aktiv Samvær. Amatørtea-
ter. Badminton. Cykelmotion. 
Fitness. Fodbold. Gymnastik. 
Håndbold. Motion. Seniorsport. 
Svømning. Tennis. Volleyball.

2500 medlemmer

Fire nye dage med 
få ændringer til 
byfesten
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

SNEJBJERG Når Snejbjerg By-
fest til august åbner dørene, bli-
ver succesen fra 2016 ført videre 
med få ændringer inspireret af  
publikum.

Efter et spændende år, hvor 
en helt ny styregruppe havde 
forpligtet sig til at arrangere 

Snejbjerg Byfest, kulminerede 
det hele i 4 fantastiske dage i 
Snejbjerg, hvor gæster i alle 
aldre valgte at tilbringe nogle 
timer sammen med naboer og 
venner.

Og styregruppen bag Snej-
bjerg Byfest er da også klar 
over, at byfesten i år skal vide-
reføre de gode aktiviteter fra i 
fjor, og forbedre på de områder, 
hvor der har været behov for 
det. ”Vi har fra starten været 
indstillet på, at sidste års byfest 
var det nye udvalgs ”fjumre-år”. 
At byfesten gik så godt, som det 

var tilfældet, er bare et kæmpe 
plus”, fortæller byfest-koordina-
tor Jacob Dørr Sørensen og un-
derstreger, at der er blevet lyttet 
til kritik fra gæsterne, og at der 
dermed er grundlag for, at årets 
byfest bliver endnu en succes.

Udvidet besætning
En ændring bliver der dog med 
sikkerhed i forhold til sidste år. 
Styregruppen er nemlig blevet 
forstærket med to medlemmer, 
Lone Hørlyck Ålberg og Andre-
as Sindberg, og dermed tæller 
styregruppen nu 12 medlem-

mer. Dermed er der flere hænder 
til at løse de mange opgaver un-
der hele forløbet. Styregruppen 
består desuden af  Tine Voss, 
Kirsten Lykke Bach, Sven Åge 
Frandsen, Klaus Bindesbøll, 
Rene Isager, Sandra Carey Al-
len, Peter Gundorf  og Ulrich 
Nilsson Lind.

Stor opbakning 
fra frivillige
Et af  de klart største aktiver i 
forbindelse med at afvikle en 
event som Snejbjerg Byfest, er 
det store korps af  frivillige, 
der i løbet af  de 4 dage, festen 
forløber, sørger for at servicere 
gæsterne i boder, barer og ved 
forlystelserne. ”Uden opbaknin-
gen fra de frivillige vil det ikke 
være muligt at levere et accepta-
belt serviceniveau, så vi er dybt 
taknemmelige over den hjælp, 
vi kan få under byfesten”, siger 
Jacob Dørr Sørensen, som erken-
der, at ikke alt gik efter planen 
i fjor. ”Vi er godt klar over, at 
der sidste år var frivillige, der 
stod lidt for længe på deres po-

ster. Det vil vi meget gerne gøre 
endnu bedre i år. Heldigvis tog 
de mange frivillige det meste 
med et smil”.

Seniorfest
Snejbjerg Byfest er en fest 
for hele byen. Derfor vil der i 
år også være noget ekstra på 
plakaten til det danseglade 
publikum. Torsdag aften byder 
på seniorfest i teltet med stem-
ning, buffet og dans. Derudover 
vil pladsen i løbet af  weekenden 
blive præget af  musik, tryllerier 

og en masse aktiviteter for især 
børn men også for voksne.

I 2016 blev byfesten afholdt 
under temaet ”Blomsterfesti-
val”. Festpladsen var pyntet 
med årstidens blomster, hvilket 
skabte en festlig ramme. Og det 
er blevet besluttet at også årets 
byfest skal afvikles under et 
tema – men dette tema er styre-
gruppen ikke klar til at afsløre 
endnu.

Snejbjerg Byfest afholdes ved 
Snejbjerg Hallen torsdag den 24. 
til søndag den 27. august.

Fællesskab, fest & samvær

Herregårdens Madbutik - Møltrupvej 70, Vildbjerg 
altid et besøg værd

Åbningstider: Torsdag og fredag 14.00 – 17.30 Lørdag 9.00 – 13.00
Tlf. 22 23 98 02 / 24 94 47 96

Stort og spændende udvalg  
af pølsemageri - varer kan købes 
hos Snejbjerg Bageri og Madbutik

Lækre udskæringer og  
specialiteter af frisk kød  
fra dyr opdrættet efter  
frilandskonceptet

Studsgaard, Torvet hver torsdag 13.45-14.30
Herning, Tingpladsen hver lørdag 9.00-13.00

Herregårdens Madbutik
Møltrup

Herregårdens Madbutik
Møltrup

Herregårdens Madbutik
www.moltrup.dk

Vores rullende madbutik besøger 

Som noget nyt var der til Snejbjerg Byfest i 2016 mulighed for at køre en tur på barcyklen.
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Hjøllunds 
Autoværksted

Enggårdsvej 23 . Snejbjerg . 7400 Herning
Tlf. 97 16 13 73

Fax 97 16 83 95 . Bil 20 92 93 73
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Skadecenter
SKADMIDT

VEST

SkadecenterSkadecenterSkadecenterSkadecenterSkadecenterSkadecenterSkadecenterSkadecenter
Gratis lånebil

Pladesmed Rasmussen

SOS DANSK AUTOHJÆLP HERNING-HOLSTEBRO APS
Enggårdvej 29, 7400 Herning, Tlf. 97 16 18 44

Abonnementpris fra kr. 576,-

SOS DANSK AUTOHJÆLP 
HERNING-HOLSTEBRO APS 

- Udlandsdækning
- Frit værkstedsvalg
- DinEkstraBil
- ”Vi efterlader ingen!”

Abonnementpris fra kr. 588,-

SOS DANSK AUTOHJÆLP HERNING-HOLSTEBRO APS
Enggårdvej 29, 7400 Herning, Tlf. 97 16 18 44

SNEJBJERG - DIN BY

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

SNEJBJERG Gymnastikfor-
eningen i Snejbjerg rummer i 
denne sæson 24 hold med mere 
end 50 fantastiske instruktører 
og hjælpere. Og der er hold for 
alle, om du er baby, barn eller 
voksen.

Vi er glade for stadig at kun-
ne tilbyde gymnastik til børn 
med særlige behov.

Derudover er man også 
startet op med junior floorball, 
som ledes af  et par fantastiske 

instruktører på holdet, men 
kunne godt bruge lidt flere 
gymnaster. Babygymnastik er 
igen kommet på programmet, 
og der bliver tumlet til den store 
guldmedalje hver fredag. 

Desuden er foreningen også 
med på moden og tilbyder 
trampolin fitness. 

På holdet findes mavemusk-
lerne frem, mens man får sved 
på panden. Det er sjovt og 
udfordrende, og man behøver 
ikke være bange for, at man 
har glemt sine knibeøvelser de 
sidste 10-15 år. 

Der findes 
et hold 
til alle

Efter starten i 2010 
er både lokaler og 
maskiner opdateret
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

SNEJBJERG Maskinerne i cen-
tret er skiftet ud i løbet af  2016. 
Spincyklerne er skiftet ud gen-
nem de sidste 2 år. Centret står 
derfor som et nyt, pænt velholdt 
og ikke mindst et rent center.

I Snejbjerg Fitness tilbyder 
man flere gange om ugen en 
håndfuld af  forskellige hold; 
spinning, Xtremefit og cirkel-
træning. Herudover er centret 
til fri af  benyttelse af  centrets 

medlemmer. I spinning køres 
der på forskellige niveauer. 
Samtidig har man konkurrence 
om at finde månedens spinner i 
løbet af  efteråret/vinteren. 

På xtremeFit holdene kan 
man møde mange af  de samme 
øvelser og teknikker, der trænes 
i Crossfit, som er bygget op om 
funktionelle bevægelser. 

Det er dagligdags bevægel-
ser som at sidde, ligge, stå, gå 
eller løfte. Selvom man deltager 
på et hold, er træningen tilpas-
set den enkelte. Man konkur-
rerer ikke mod hinanden, men 
imod sig selv. Instruktøren 
gennemgår hver øvelse forud 
for træningen og hjælper med 
alternative træningsmetoder, 
hvis der skulle være en skade 

at tage hensyn til. Det gør det 
også let at springe med på hol-
det, og alle kan være med uan-
set alder og fysik.

Cirkeltræning, også for 
mænd. Efter hurtig opvarm-
ning træner man ved 12 forskel-
lige stationer, som er placeret 
i en cirkel. Cirkeltræning er en 
kombination af  puls- og styrke-
træning for hele kroppen. 

Både ved xtremefit og cirkel-
træning finder man muskler, 
man måske havde glemt du.  

Centret tilbyder også, at man 
kan købe billet til enten xtre-
mefit eller cirkeltræning. Det 
betyder, at man betaler hver 
gang man er afsted. Dermed 
mister man dog muligheden 
for at bruge centrets maskiner 

og spin-cyklerne samtidig med 
at man træner på hold.

Dygtiggørelse  
og social samvær 
Snejbjerg Fitness arbejder hele 
tiden på at dygtiggøre instruk-
tørerne og udvikle centret, for 
at medlemmerne kan få den 
bedste oplevelse ved at bruge 
centret.

En af  de store fordele er 
også, at der er et lokalt center 
– man møder måske naboen el-
ler en god bekendt, så man også 
får lidt socialt samvær.

Det er muligt at se centret 
hver tirsdag aften, hvor der er 
et af  bestyrelsens medlemmer 
i centret.

Fitness for alle

- læs an  non  cer  ne før  du hand  ler
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Enggårdvej 15 . 7400 Herning

Tlf. 97 16 15 55

Kloakseparering, kloakproblemer 
Ved både private og erhverv 
Ring til os på 97 16 19 33 
 

Vi kan også hjælpe dig med: 
Saltspredning  Snerydning  
Kloakering  TV Inspektion 
Flisebelægning Containerudlejning 
Levering af sand og grus m.m. 

 
 

Entreprenør og aut. Kloakmester 
Tlf. 97 16 19 33 – Mail. post@antonchristensen.dk 

www.antonchristensen.dk 

Er du til spinning, X-treme� t,  cirkeltræning eller 
vil du træne i et center – så prøv Snejbjerg Fitness 

i Snejbjerg hallen.

Der er nye maskiner i centret og nye spincykler.

Centret har åbent hver dag fra kl. 5.30 til 22.45
3 måneders medlemskab koster 480 kr.

Vi har også 6, 7 og 12 måneders medlemskaber
til gode priser. Du kan deltage i alle 

aktiviteter uden merpris.

Yderligere info � ndes på snejbjergsgi.dk/forside/� tness 
eller www.facebook.com/group/230832088620

SNEJBJERG FITNESS

Ørrevænget 2 . 7400 Herning

Tlf. 97 13 63 88
Fax 97 13 63 89

E-mail: post@bmt-tag.dk . www.bmt-tag.dk

GODE
TILBUD
PÅ APOTEKET
LIGE NU!

GÆLDER TIL 1. FEBRUAR 2017

Omega-3 multi 90 stk.
Før op til 162,95. Pr stk. 1,81 
Nu pr stk. 1,49

13450
Omega-3  1000 mg 180 stk.
Før op til 172,95. Pr stk. 0,96 
Nu pr stk. 0,75

13450

SPAR 
OP TIL

  3845

SPAR 
OP TIL

  2845

Apovit® Kosttilskud

Hedrin® Once Gel 100 ml
Før op til 142,95. Pr ltr. 1429,50
Nu pr ltr. 1079,50 

10795
Protect & Go® 120 ml
Før op til 157,95. Pr ltr. 1316,25 
Nu pr ltr. 999,58 

11995

SPAR 
OP TIL

  3800

SPAR 
OP TIL

  3500

Åbningstider
Man.- tors. 9.00-17.30.  Fre. 9.00-18.00
Lør. 9.00-13.30.  Søn. Lukket.

Bredgade 45. Telefon 97 12 00 22
www.herningloeveapotek.a-apoteket.dk

Herning Løve Apotek

Apoteker, Henrik Krog Jensen byder velkommen.

Omega-3 multi 90 stk.
Før op til 162,95. Pr stk. 1,81 
Nu pr stk. 1,49

13450
Omega-3  1000 mg 180 stk.
Før op til 172,95. Pr stk. 0,96 
Nu pr stk. 0,75

13450

SPAR 
OP TIL

  3845

SPAR 
OP TIL

  2845

Apovit® Kosttilskud

Hedrin® Once Gel 100 ml
Før op til 142,95. Pr ltr. 1429,50
Nu pr ltr. 1079,50 

10795
Protect & Go® 120 ml
Før op til 157,95. Pr ltr. 1316,25 
Nu pr ltr. 999,58 

11995

SPAR 
OP TIL

  3800

SPAR 
OP TIL

  3500

Vi leverer 
receptmedicin og 

andre varer fra dag 
til dag.

Budet leverer efter 
kl. 17.00 i 

Snejbjerg Bageri

Tinghus Apoteket
Bredgade 45 
Telefon 97 12 00 22 
herningapoteket.dk

Tinghus Apoteket
Østergade 13 
7400 Herning

SNEJBJERG - DIN BY

Mulighederne er 
mangfoldige 

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

SNEJBJERG Ud fra sin geo-
grafiske placering ved den 
vestlige indfaldsport til Her-
ning er grunden lagt til en ”so-
veby”, hvor beboerne arbejder, 
handler og deltager i aktiviteter 
i Herning. Snejbjerg er kun til 
nattens hvile. 

Men sådan er det heldigvis 
ikke – nok bliver der også sovet 
– men Snejbjerg har et utroligt 
stærkt forenings liv. Snejbjerg 
SG&I i dækker en meget bred 
vifte af  tilbud til børn, unge, 
voksne og ældre. 

I nu godt 20 år har Snejbjerg 
haft et tilbud til voksne, der 

har forladt arbejdsmarkedet. 
I Snejbjerg Seniorsport er der 
omkring 140 aktive seniorer i 
alderen 60-85 år, der hver tirs-
dag mødes til en halv times so-
cialt samvær efterfulgt af  en 
times gymnastik og herefter en 
hel række sportslige aktiviteter 
efter eget valg.  

Formanden for seniorsport, 
Erling Heller er da også både 
stolt og glad for den overvæl-
dende tilslutning til forenin-
gens aktiviteter. 

- I sidste sæson havde vi 
omkring 100 til gymnastik i 
hal 2 og mærkede at presset 
på hallens kapacitet var nået. 
Det er sjovt nok en gang imel-
lem at armstrækningerne når 
sidemanden, men i længden er 
det ”træls” – jo jeg har lært det 
ord, selvom jeg er indvandret 
fra København fortæller Erling.  

- Vi måtte gøre noget. Vi vil 
gerne leve op til, at der er plads 
til alle, både fysisk og i forhold 
til egen formåen – man skal 
have det sjovt. Du må gerne 
blive lidt presset i forhold til, 
hvad du tror du kan, men ikke 
så meget at du giver op. Så i år 
har vi lavet hold på to niveauer 
– et fut hold med gymnastik, 
hvor alle kan være med, og et 
fut-fut hold, hvor der er højt 
tempo og udfordrende øvelser. 
Så vælger du selv hvor du vil 
være med. Og med 140 samlet 
er det bestemt en succes. Efter 
gymnastikken vil der typisk 
være gang i 3 badmintonbaner, 
2 volleyballbaner, et bobspil og 
1 til 2 tæppecurlinghold. Plus 
hvad der nu måtte af  andre in-
teresser, fx hockey eller jakolo, 
beretter Erling næsten forpu-
stet over alle de muligheder, der 

er for aktivitet. - Nu skal det 
ikke være sport det hele. Derfor 
startes tirsdagen med en fælles 
samling – med nogle sange, en 
god fortælling og gerne noget 
information om hvad der sker 
i Snejbjerg. Vi har også lavet 
en aftale med Snejbjerghallen, 
om at man kan købe en varm 
ret, som kan spises i hallen el-
ler tages med hjem. Derudover 
laver vi fællesspisning en gang 
imellem op til ferierne. Det er 
fint når godt 130 havde f.eks. 
havde lyst til at deltage i jule-
frokosten før jul. 

Jo der er gang i vore seniorer, 
men vi tager gerne udfordrin-
gen, hvis der er flere, der har 
lyst til at være med, slutter Er-
ling Heller.  

Aktive seniorer
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Der er således mulighed for
 At få generel orientering om uddannelsen
 At få indsigt i de konkrete studieretninger
 At tale med elever og lærere
 At opleve undervisningsaktiviteter
 At se skolen

Orienteringsmøder
på gymnasiet

H . P.  H A N S E N S  V E J  8  .  T L F .  9 7  2 2  1 0  6 6  .  W W W. H E R N I N G - G Y M . D K

Lørdag  d. 21. januar kl. 10.00-13.00 og 
Torsdag d. 26. januar kl. 19.00-20.00

Orientering for kommende elever og deres forældre
Hør om de muligheder vi tilbyder: et bredt udbud af studieretninger fra 
klassisk sproglig, over kunstneriske og samfundsfaglige til naturvidenskabelige 
retninger, internationalt perspektiv på samtlige studieretninger, kontakter i 
Europa, USA og Afrika, eliteidræt og sangskole ved siden af stx-uddannelsen, 
og mange “udenomsaktiviteter”.

Lørdag d. 21. januar:
10.00-10.25: Præsentation af studieretninger 
10.30-10.55:  Rektor Søren Brøndum og studievejledere orienterer generelt 

om studentereksamen
11.00-11.25: Præsentation af studieretninger og valgfag 
11.30-11.55: Præsentation af studieretning og valgfag 
12.00-12.25:  Rektor Søren Brøndum og studievejledere orienterer generelt 

om studentereksamen
12.30-12.55: Præsentation af studieretning og valgfag

Torsdag 26. januar:
Er du forhindret i d. 21. januar, kan du d. 26. januar få en snak med rektor, 
studievejledere og elever.

2 Vildbjerg piger 
fortæller deres 
oplevelse om det 
første halve år i 
gymnasiet. De går 
på Supersproglig-
studieretning som 
indebærer Engelsk 
A, Spansk A og 
Tysk B niveau

UDDANNELSE Er det den rig-
tige beslutning jeg har taget ?

Laura Amalie Østergaard 
17år, 1.a fortæller:
Jeg valgte Herning Gymnasium 
da det lå tæt på Vildbjerg, og 
fordi der går direkte transport 
til gymnasiet, samt at begge 

mine søskende har gået der. 
Derfor har det været et oplagt 
valg for mig, da jeg altid har 
hørt gode historier om gymna-
siet fra mine søskende. 

Min første tid på gymnasiet 
var rigtig hyggeligt. Det har 
været fedt at lære nye menne-
sker at kende, og lærerne var 
gode til at få os linket sammen 
i opstarten i klasserne, som fik 
os til at lære hinanden hurtigt 
at kende. Jeg har ikke rigtig følt 
mig stresset over at starte et nyt 
sted, da vores klasse bare fun-
gerede med det samme. Jeg sy-
nes også at mængden af  lektier 
og afleveringer er utrolig godt 
spredt ud, så det hele ikke kom-
mer på en gang. 

Det bedste indtil videre har 
været, at vi hurtigt har fået et 
super godt venskab i klassen, 
hvilket virkelig gør en del på 
humøret. Aktiviteterne uden 

for skolen har været med til at 
gøre Herning Gymnasium en 
del federe, for der har vi haft 
mulighed for at få det rigtig 
godt sammen. Disse aktiviteter 
har fx været Wild Life og Stafet 
For Livet. Disse to aktiviteter 
skete begge i starten af  skole-
året, hvilket virkelig fik vores 
fællesskab til at blive bedre.

Dag til dag lektier har dog 
været lidt udfordrende, da 
det er noget andet end i folke-
skolen. Det har også været en 
smule svært lige pludselig, at 
skulle prioritere lektierne så 
højt - men efter lidt tid, kom-
mer man hurtigt ind i rytmen, 
og så fungerer det bare. 

Nikoline Brunhøj Kjeldsen 
17år, 1.a
Herning Gymnasium har altid 
været det oplagte for mig, idet 
at jeg ikke vidste, hvad jeg ville 

bagefter. Selvom jeg stadig ikke 
ved, hvad jeg vil, så er jeg tryg 
ved at vide, at der efterfølgende 
er mange muligheder for mig, 
ved et alment gymnasium. Her-
ning Gymnasium er også det, 
jeg har hørt mest om, samt det 
sted jeg følte, at jeg ville passe 
bedst ind. 

Min første tid på gymnasiet 
har gået forholdsvist hurtigt. 
Jeg havde en forventning om, 
at vi ville få mange afleveringer 
for, og at det ville blive stressen-
de, men det har været en positiv 
og overskuelig start. Min klasse 
har desuden været med til at 
gøre det til en god oplevelse, da 
alle er meget nede på jorden og 

venlige. Fælleskabet har været 
det bedste ved gymnasiet indtil 
videre på baggrund af  fredags-
caféer og fester med klassen. 
De dage hvor vores klasse har 
haft undervisning med de an-
dre klasser på min linje, altså 
de ældre klasser, har været ret 
godt ift. at vi har fået hørt deres 
oplevelser med linjen. 

Det mest udfordrende har 
dog været at gå et par karak-
terer ned. Det føltes lidt som 
et nederlag i starten, hvis man 
ikke fik samme karakter som 
i folkeskole. Nu har jeg bare 
accepteret det, da lærerne her 
bare har højere forventninger 
til én. Man får også bare mere 

lyst til at fokusere på sit skole-
arbejde, så ens karakterer kan 
udvikle sig i en god retning. En 
vigtig ting at huske inden man 
starter på en ny uddannelse er, 
at vælge det rigtige sted til at 
starte med, så man slipper for 
alle de komplikationer, der kan 
opstå, når man skifter linje. Når 
man så har valgt det helt rigtige 
sted, er det utrolig vigtigt, at 
man er åben overfor alt og alle. 

Gymnasie 
uddannelsen 
er populær
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AULUM 52 har meldt sig Spis 
Sammen på Kastaniegården i 
aften. - Det er ny rekord, så det 
tegner godt for 2017, siger ak-
tivitetskoordinator Ann Chri-
stensen. 

Rekord 
tilmelding

Snejbjerg Bageri 
og Madbutik 
fylder fuldkorn på 
danskerne den 20. 
januar
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

SNEJBJERG Når virksomhe-
der, kommuner, hospitaler, su-
permarkeder, bagere, bosteder, 
julemærkehjem, kantiner og 
mange andre markerer Årets 
Fuldkornsdag den 20. januar, 
er Snejbjerg Bageri og Madbu-
tik også med,

Sæt kryds i kalenderen lige 
nu, så du ikke går glip af  
Årets Fuldkornsdag og lækre 
smagsoplevelser med fuldkorn 
hos Snejbjerg Bager og Mad-
butik. På denne særlige dag 
vil mange forskellige enheder 
landet over gøre en indsats for 
at få danskerne til at spise mere 
fuldkorn. Over 1000 har meldt 
deres deltagelse.

Dagen er organiseret af  
Fuldkornspartnerskabet, som 
siden januar 2009 har arbejdet 
for at forbedre folkesundheden 
ved at få danskerne til at spise 
mere fuldkorn.

Snejbjerg Bageri og Madbu-
tik deltager ved at at give alle 
kunder 2 gratis fuldkorns bol-
ler oven i handelen.

Årets Fuldkornsdag skal 
minde danskerne om, at de 
skal huske deres 75 gram 
fuldkorn om dagen. Det gæl-
der ikke kun denne dag, men 
året rundt. Danskerne spiser i 
gennemsnit 63 gram fuldkorn 
om dagen, men 70% får ikke 
de anbefalede mængder, viser 
tal fra DTU Fødevareinstitut-
tet.  - ”Opbakningen til Årets 
Fuldkornsdag har aldrig været 

større. Det glæder os, at rigtig 
mange fejrer dagen og giver 
danskerne en god fuldkornsop-
levelse” siger Camilla Toft Pe-
tersen, som er kampagneleder 
for Fuldkornspartnerskabet 
og fortsætter”. Der er mange 
nemme måder at få mere fuld-
korn ind i hverdagen fx havre-

gryn til morgenmad, en skive 
fuldkornsrugbrød til frokost, 
knækbrød som mellemmåltid 
eller fuldkornsris eller pasta 
til aftensmad”.  

Så hold øje i dag, om der er 
ekstra fokus på fuldkorn på din 
arbejdsplads, hos den lokale ba-
ger eller i dit lokale supermar-

ked og hvis ikke, så efterspørg 
fuldkorn. 

Fakta om Fuldkorn og 
Fuldkornspartnerskabet
• Fødevarestyrelsen anbefaler, 
som en del af  de 10 officielle 
kostråd, at en voksen spiser mi-
nimum 75 gram fuldkorn om 

dagen, mens børn anbefales at 
indtage 40-60 gram om dagen. 

• Danskerne spiser i dag 63 
gram fuldkorn om dagen. Før 
Fuldkornspartnerskabet blev 
etableret, spiste danskerne kun 
36 gram fuldkorn om dagen. 

• 43 procent af  alle børn 
spiser den anbefalede mængde 

fuldkorn. Børn anbefales at 
spise 40-60 gram fuldkorn om 
dagen. 

• Fuldkornspartnerskabet 
består af  Hjerteforeningen, 
Diabetesforeningen, Kræftens 
Bekæmpelse, Fødevarestyrel-
sen og en række fødevarevirk-
somheder. 

Fuldkorns boller med i handlen

Bankens formuepleje
har klaret sig godt i 2016

 F
O
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P
L

E
JE

Tlf. 9721 4800  /  herning@landbobanken.dk  /  landbobanken.dk

Afkast for 2016 inkl. alle omkostninger
Bankens formuepleje har klaret sig godt i 2016. I tabellen 
kan du se afkastet for pensionsformueplejen 2016 i procent 
- efter at alle omkostninger er medregnet. 

Eksempel: 
Hvis du havde investeret din opsparing i bankens formue-
pleje ved middel risiko og lang tidshorisont (mere end 6 år) 
i hele 2016, så havde du fået et afkast på mere end 6 % p.a. 
efter alle omkostninger.

Har du købt værdipapirer for din opsparing? 
Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter 
købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen. 
Løbende overvågning og omplaceringer kan til gengæld 
øge dit afkast.

Optimér din opsparing med en aftale om formuepleje 
hos os - en investeringsordning målrettet alle former 
for opsparing.

Fuld gennemsigtighed og overblik 
Med formuepleje hos os får du en personlig investerings-
ordning med fuld gennemsigtighed og overblik. 

Vi sørger for at vedligeholde dit depot, så det altid passer 
med din aftalte risikoprofil og forventninger til fremtidigt 
afkast.

På landbobanken.dk/formuepleje kan du læse meget mere.

Afkast 
inkl. alle omkostninger

Kort
horisont
(0-2 år)

Mellem
horisont
(2-6 år)

Lang
horisont

(over 6 år)

Lav risiko 1,0 % 1,7 % 3,2 %

Middel risiko 1,9 % 3,0 % 6,3 %

Høj risiko 1,8 % 6,3 % 5,6 %

På landbobanken.dk/formuepleje kan læse meget mere om dine muligheder.

Kontakt os på tlf. 9721 4800 og lad os give dig et uforpligtende forslag til at optimere din opsparing.

Historiske afkast er desværre ingen garanti for fremtidige afkast.

STUDSGÅRD  I sidste uge 
var fodbolden afløst af  en con-
troller, da støtteforeningen for 
Studsgård GIF startede en ny 
sæson med netcafé i klubhuset.

Netcaféen er åben for alle 
børn fra seks-syv års alderen 
og opad, og der vil være voks-
ne til at sørge for mad, hjælpe 
til med det tekniske og spille 
brætspil for de børn og unge, 
der hellere vil det.

Netcaféen, der lukker til 
midnat, holdes en gang om 
måneden. 

Netcafé



12 Onsdag 18. januar 2017

Se løsningen i næste uge

Sudokuen
må du selv klare,

men får du brug for 
hjælp med andre tal, 
kan du bare ringe på

tlf. 97 13 11 11

SUDOKUSUDOKU

Sidste uges løsning

©
& 

Di
st

rib
ut

io
n:

 w
w

w.
kn

ig
ht

fe
at

ur
es

.c
om

/w
w

w.
pi

b.
dk

su
d

ss
01

63
.ti

f
©

&
 D

is
tr

ib
ut

io
n:

 w
w

w
.k

ni
gh

tfe
at

ur
es

.c
om

/w
w

w
.p

ib
.d

k
su

d_
ss

01
62

a.
tif

©
& 

Di
st

rib
ut

io
n:

 w
w

w.
kn

ig
ht

fe
at

ur
es

.c
om

 / 
w

w
w.

pi
b.

dk
su

d_
ss

03
11

.ti
f

Se løsningen i næste uge

Sudokuen
må du selv klare,

men får du brug for 
hjælp med andre tal, 
kan du bare ringe på

tlf. 97 13 11 11

SUDOKUSUDOKU

Sidste uges løsning

©
& 

Di
st

rib
ut

io
n:

 w
w

w.
kn

ig
ht

fe
at

ur
es

.c
om

/w
w

w.
pi

b.
dk

su
d

ss
01

63
.ti

f
©

&
 D

is
tr

ib
ut

io
n:

 w
w

w
.k

ni
gh

tfe
at

ur
es

.c
om

/w
w

w
.p

ib
.d

k
su

d_
ss

01
62

a.
tif

Se løsningen i næste uge

Sudokuen
må du selv klare,

men får du brug for 
hjælp med andre tal, 
kan du bare ringe på

tlf. 97 13 11 11

SUDOKUSUDOKU

Sidste uges løsning

©
& 

Di
st

rib
ut

io
n:

 w
w

w.
kn

ig
ht

fe
at

ur
es

.c
om

/w
w

w.
pi

b.
dk

su
d

ss
01

63
.ti

f
©

&
 D

is
tr

ib
ut

io
n:

 w
w

w
.k

ni
gh

tfe
at

ur
es

.c
om

/w
w

w
.p

ib
.d

k
su

d_
ss

01
62

a.
tif

©
&

 D
is

tr
ib

ut
io

n:
 w

w
w

.k
ni

gh
tfe

at
ur

es
.c

om
 / 

w
w

w
.p

ib
.d

k
su

d_
ss

03
10

a.
tif
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www.lokalen.dk

 Kør selv-ferie
Som læser af Lokalavisen Trehøje får du dette
særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden ”Trehoje”
ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

BESTILLING
Husk rejsekode: 

Trehoje

på www.happydays.nu
eller ring 70 20 34 48  

Åbent hverdage kl. 8-17.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-.
Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Teknisk arrangør:

Ekstra: Søndagsåbent hele januar kl. 10-15.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
 med valgfri hovedret
• 10 % rabat på entre til
 kurbadet Kristalltherme
 Altenau

Idylliske dage i Harzen

Landhotel Alte Aue HHH

Når man kører ind i Harzen igennem 
Okertal, møder man et landskab 
væsentligt anderledes, end hvad 
man hidtil har set på vejen ned igen-
nem Tyskland. Pludselig rejser de 
skovklædte bjerge sig på begge sider 
af vejen. Overalt ligger store og små 
søer, vandfald og bække risler ned ad 
bjergsiderne, og små, maleriske lands-
byer ligger spredt med rund hånd og 
fortæller anekdoter om rigdommene 
fra Harzens historiske minedrift.

Ankomst: Onsdag til fredag frem til 
20.1., torsdag til fredag 2.2.-10.3. 
og 23.11.-15.12. samt valgfri 30.3.-
3.11.2017.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

4 dage på hyggeligt hotel i Altenau, Tyskland

5 overnatninger 1.949,-

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.
2 børn 5-12 år ½ pris.
Ekstra opredning over 13 år: 1.099,-.
Kurafgift maks. EUR 1,75 pr. person pr. døgn.

  

       
       

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

AULUM Der ser ud til at blive 
pænt fyldt op på Aulum Hotel, 
når Sussi og Leo giver koncert 
lørdag den 4. februar. 

- Foreløbig har vi solgt 130 
billetter, så vi har kun 50 plad-
ser tilbage til spisningen, siger 
Ramesh Srirajasingam. Men 
man kan dog også nøjes med 

at komme til musikken, tilføjer 
han.

I øvrigt har hotelejeren al-
lerede et nyt musikalsk arran-
gement i støbeskeen. Lørdag 
den 29. april, kommer Pernille 
Højmark med sit Sweethearts-
band og giver koncert på hotel-
let.

Glad musik 
på hotellet

Sussi og Leo giver den gas på hotellet lørdag den 4. februar.
FOTO: FLEMMING HANSEN 

Pernille Højmark kommer med sit band den 29. april.  
FOTO: KIM KRISTENSEN 

fakta klar med 
fremtidens 
discountbutik
Af Ivan Kristensen 
ik@lokalen.dk

AULUM fakta i Aulum bliver 
nu moderniseret og gøres klar 
til fremtiden. Det skal være let-
tere at spise bedre. Derfor vil 
kunderne opleve mange for-
bedringer i den nye butik. Det 
bliver usvært at handle ind til i 
dag og i morgen. 

fakta vil give kunderne ma-
didéer. Her tilbydes nem og 
hurtig inspiration til aftens-
maden. Hver uge kommer nye, 
nemme og hurtige retter til lave 
priser. Varerne til disse retter 
er samlet i en centralt placeret 
køler. Butikken har også for-
doblet udvalget af  færdige sa-
later og enkle måltidsløsninger 
i C-mærket.

Frugt og grønt afdelingen er 
gjort større, og sortimentet er 
udvidet med flere økologiske 
varer, bær og sæsonaktuelle 
varer. Kvaliteten af  frugt og 
grønt er højnet, samt rytmer 

og rutiner i butikken sikrer 
kunden, det altid er friskt. Er 
kvaliteten ikke på plads – ”gi’r 
vi en kvajebajer”. 

Kødsortimentet er udvidet 
markant. Der er lanceret flere 
forskellige kødkoncepter, som 
skal styrke udvalget af  kød i 
fakta.

Andre spændende tiltag 
Brødskabet med friskt brød. 
Alle varer sælges kun én dag, 
det er kundens garanti for den 
bedste smagsoplevelse. 

”Verdensmad”, grænseløs 
madglæde med et bredt og pris-
billigt udvalg af  udenlandske 
specialiteter. Så uanset hvor 
kunden drømmer om at smage 
sig hen, starter det med en tur 
i den nye fakta.

På vin og specialøl gør fakta 
det også lettere at vælge den 
vare, som passer til kundens 
mad, humør og temperament, 
med et særligt hyldeskilt og 
nemme symboler på alle varer. 

Det er ikke kun nye varer og 
sortimenter, som gør det nye 
fakta til et bedre sted at hand-
le. Butikken er også frisket op 

Modernisering med 
henblik på fremtiden

Åbningen markeres med en række særlige gode tilbud fra torsdag 
den 2. februar. Butikschef  Luisa og resten af  personalet glæder 
sig til at vise den nye butik frem for kunderne.

i den måde, den ser ud på. Den 
er moderniseret og bygget op 
med klare farver og flotte bil-
leder inde i butikken. Der er in-
vesteret i nyt inventar til frugt 
og grønt samt et meget massivt 
og tydeligt tilbudsområde midt 
i butikken – Markedspladsen. 
Det er her, kunderne finder de 
mange nye varer, som kommer 
hver uge. 

Ved kassen er der indført 
”maks. 4 i kø”, det sikrer en 
hurtig og flink betjening.  
Salgschef  Lars Kristoffersen 

glæder sig til at vise kunderne 
den nye butik:

”Det nye fakta giver en række 
ekstra fordele til vores kunder, 
som har en ting til fælles: Vi vil 
gøre det mere usvært for vores 
kunder at få bedre mad i det 
daglige,” siger Lars Kristoffer-
sen, fakta.

Ombygningen sker som led 
i en investering af  faktas ejer, 
Coop, på cirka 300 millioner 
i at omstille alle kædens 400 
butikker.
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Dan Christensen  |  Tlf. 50 50 42 18
dan.t@outlook.dk  |  dc-toemrerogmontage.dk

Alt tømrerarbejde  
- store som små opgaver – udføres

FIND MANGE GODE TILBUD PÅ DEAL.DK

Bliv smertefri med laserterapi inkl. nakkemassage med infrarød varme.

OLIELYS TIL 
HJEMMEHYGGEN 

VÆRDI 400,-   199,-  SPAR 50% VÆRDI 249,-   99,-  SPAR 60% VÆRDI 299,-  149,-  SPAR 50%

SMERTE-
LINDRING

Spred lys og stemning med 2 stk. olielys, som aldrig brænder ned.

START
20. JANUAR

SØLV ØRESTIKKER 
MED ZIRKONIA

Sort, lilla, klar eller champagne? Vælg mellem 4 forsk., stilfulde sæt ørestikker

FÅ DAGENS GODE DEAL I DIN MAILBOX - tilmeld dig på deal.dk

SMERTE

START
18. JANUAR

OLIELYS TIL 

START
19. JANUAR

Overmontør
Michael Nielsen
Tlf: 40 91 01 66
michael@jensbyskov.dk

Elektriker 
Karsten Hansen 
Tlf: 40 94 30 66
karsten@jensbyskov.dk

Elektriker 
Tommy Kjeldgaard
Tlf: 25 37 73 11
tommyk@jensbyskov.dk

Bogholderi
tlf: 97 32 01 66 
bogholderi@jensbyskov.dk
Hverdage 7-15

GOD SERVICE
DØGNET RUNDT

Parkvej 2   I   6971 Spjald   I   Tlf. 97 32 01 66 Søndervang 3   I   6973 Ørnhøj  I   Tlf. 97 38 60 93

NV Revision 
sammenlægges med 
Blicher Revision & 
Rådgivning
af Hans Mikkelsen

AULUM - Jeg føler det som en 
naturlig udvikling. De to firmaer 
har gennem flere år haft et godt 
samarbejde og enkelte gange 
også udvekslet kunder. Inden 
for de senere år har Per Jensen 
og jeg et par gange mødtes over 
en kop kaffe og drøftet mulighe-
den for en sammenlægning. Nu 
føler vi begge, at tiden er inde 
til det. 

Det siger registreret revisor 
Svend Bohnsen, den 55-årige 
indehaver af  NV Revision i 
Aulum, der med virkning fra 1. 
juli bliver en del af  Blicher Re-
vision & Rådgivning, der har af-
delinger i Herning og Silkeborg 
og siden 2011 også i Aulum.

Der er fire medarbejdere i Bli-
chers afdeling på Rugbjergvej 
og tre hos NV Revision på Nå-
lemagervej. Det er endnu uvist, 
hvor i Aulum revisionsfirmaet 
fremover skal have adresse, 
men det ligger fast at alle syv 
medarebejdere fortsætter uæn-

dret, også når de til sommer 
samles under et tag, og det er 
også aftalt, at Svend Bohnsen 
ved den lejlighed indtræder 
som partner i Blicher Revision 
og Rådgivning. 

Tænker på fremtiden
Svend Bohnsen begyndte som 
revisor hos NV revision i 1986 
og havde således sidste år 
30-årsjubilæum som revisor i 
Aulum. 

- Jeg har på ingen måde pla-
ner om at stoppe, men det er 
klart, at jeg også må tænke på 
at fremtidssikre mig selv og 
min virsomhed, for det er jo 
ikke sikkert, at det vil være let 
af  afhænde den om 5 eller 10 år. 
Samtidig løber den faglige ud-
vikling jo også virkelig stærkt,  
siger Svend Bohnsen. Han tror 
ikke, han vil få svært at affinde 
sig med, at der fra 1. juli ikke 
længere er noget, der hedder NV 
Revision. - Selvfølgelig skal vi 
alle lige vænne os til det, men 
vore kunder vil blive betjent af  
den samme medarbejder som 
før, og de vil kunne se frem til 
en hurtigere og bedre rådgiv-
ning, når vi ikke længere skal 
ud i byen for at hente specialist-
viden, siger Svend Bohnsen.

Et stærkt team
Også lederen af  Blichers Aulum-
afdeling, statsautoriseret revisor 
Per Jensen, glæder sig. 

- Jeg ser sammenlægningen 
som en styrkelse både i forhold 
til kunder og medarbejdere. Vi 
får mulighed for at give hinan-
den mere sparring og udnytte 
hinandens kompetencer. Vi 
kommer til at danne et stærkt 
team, der med en stærk organi-
sation i ryggen vil kunne løfte 
flere og større opgaver for virk-
somhederne i området, siger 
han. 

Per Jensen oplyser, at der ikke 
er taget stilling til, om revisions-
firmaet skal fortsætte det ene el-
ler andet sted - eller eventuelt et 
helt tredje sted i byen. 

- Vi er jo blevet flere medar-
bejdere og det afhænger af  hvor 
der er bedst plads til, at vi kan 
indrette os, siger han.

Han oplyser, at Blicher Re-
vision & Rådgivning når sam-
menlægningen træder i kraft 
vil beskæftige i alt 37 medar-
bejdere, heraf  5 statsautorise-
rede revisorer og 7 registrerede 
revisorer. 

Hurtigere og 
bedre rådgivning

De syv revisorer i det fusionerede firma er fra venstre:  Lisbeth Simonsen, NV, Jonna Toft, Blicher, 
Thomas Olesen, NV, Per Jensen, Blicher, Svend Bohnsen, NV, Tove Kærgaard og Vibeke Snogdal 
begge Blicher.   PR-FOTO
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Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

KONCERT En forrygende vel-
oplagt Jesper Lundgaard gav 
i den grad de over 400 publi-
kummer en storslået oplevelse 
i Skave Hallen.

Sammen med det ligeså 
oplagte orkester Vestjydsk 
Concertband under ledelse af  
dirigent Charlotte K. Andersen 
var der en rigtig god stemning 
fra allerførste nummer, hvor or-

kestret traditionen tro lagde ud 
med »Radetzky march«, hvor-
efter Jesper Lundgaard sang Se-
bastians version af  »I Danmark 
er jeg født« og efter »Schiwago 
vals« flot spillet af  orkestret 
var der igen en dansk klassiker 
på programmet nemlig »to lys 
på et bord«, efterfulgt af  et flot 
orkesternummer, nemlig Char-
lie Chaplins »Limelight«, spillet 
af  orkestrets første trompetist 
Henrik Vedel - som det kan ses - 

en skøn blanding af  forskellige 
sangskrivere.

I pausen kunne publikum 
nyde champagne og kranse-
kage.

Anden del startede Jesper 
Lundgaard med en fordansk-
ning af  »What a Wonderfull 
World« med tekst af  Henrik H. 
Lund, hvorefter orkestret spil-
lede »Wonderfuld Copenhagen. 
Med en række anekdoter fra sin 
store karriere og sin fremra-

Flot og festlig 
nytårskoncert

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

ØRNHØJ Filosoffen, forfatte-
ren, debattøren og foredrags-
holderen Jacob Birkler kommer 
til Ørnhøj Sognehus i forbin-
delse med ”Week 4 you”, som 
Præstbjerg Y`s Men afholder 
den 24. januar. 

Jacob Birkler har været med-
lem af  Etisk råd siden 2010, og 
en årrække formand derfor.

Han har været en flittig de-
battør om kultur, tvivl, liv og 
død. Han har skrevet mange ar-
tikler, ligesom det er blevet til 
mange bøger, samt en del faglit-
teratur. Han har undervist på 

sygeplejeskoler og været lektor 
på jordemoderuddannelsen i en 
årrække.

Præstbjerg Y´s Men forven-
ter at foredraget bliver interes-
sant, da vi lever i en tid, hvor 
der er mange etiske dilemmaer. 

Spændende at høre, hvad han 
mener om at dele og kønssor-
tere fostre, eller om det er etisk 
rigtig at vælge livet fra, hvis 
det er blevet for besværlig at 
leve. Netop dette vil han snak-
ke om. Der vil blive mulighed 
for at diskutere bl.a. sådanne 
spørgsmål. 

Mød op, og lad os blive bare 
lidt mere klogere på livets store 
spørgsmål Alle er velkommen.

Etiske dilemmaergende sangstemme, formåede 
Jesper at underholde publikum, 
både som konferencier og so-
list - og han overraskede alle, da 
han udenfor programmet valg-
te at synge Tommy Seebachs 
»Under stjernerne på himlen« 
helt uden musikledsagelse - 
fremragende - og da han med 
sin sidste sang »Time To Say 
Goodbye« - stod alle op under 
hele nummeret, og gav efterføl-
gende en lang applaus.

Efter uddeling af  blomster, 
sluttede aftenen med den tra-
ditionelle »Champagnegalop«, 
hvor der var stort bifald til or-
kester og dirigent.

Igen i år var salen festlig 
pyntet af  Hogagers damefrisør 
Tove Nørgård, der er dygtig til, 
at få en ellers ret kedelig hånd-
boldhal til at se festlig ud.

Arrangør Hogager GF er rig-
tig godt tilfreds med aftenens 
forløb, der startede med spis-
ning for 222 gæster i den nye 
multihal, hvor der blev serveret 
en lækker menu der fik megen 
ros af  de fremmødte.

Klubben er også meget stolt 
af  den store opbakning, der er i 
området, idet ikke mindre en 28 
foreninger og erhvervsdrivende 
både giver sponsorstøtte, men 
også på anden vis hjælper til 
med koncerten, og hvor mange 
frivillige gør en stor indsats, 
både før under og efter koncer-
ten - noget det er med til at styr-
ke sammenholdet i området.

LÆSHERNING FOLKEBLADLØRDAG 

Bestil et abonnement på tlf. 9626 3770 eller aoh.dk/plus

Brandes sidste skomager
Brande blev en god, gammeldags håndværker fattigere ved årsskiftet til 
1992. Thorvald Bramming besluttede nemlig at lukke sit lille skomager-
værksted i Storegade 33. Dermed lukkede også Brandes sidste skomager.

Kom videre mand
Herning Selvhjælp Herning hjælper kriseramte 
mænd med kurset »Kom videre mand«, og en 
del af kurset omfatter et såkaldt livstov..

Nyd morgenen med dagens nyheder
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MURERFIRMAET
KURT NIELSEN A/S

KVALITETSHÅNDVÆRK

Hedelandsvej 39, 7400 Herning, www.mur-kn.dk

lg en lokal håndværker, der  
er medlem af Dansk Byggeri  

Vestjylland, og få adgang  
antiordningen

-  Facaderenoveringer med  
sandblæsning og netpuds

-  Energiløsninger med facade-
isolering og netpuds

-  Flisearbejde i forbindelse med 
nyt køkken-bad-gulve med varme

NV Revision - Nålemagervej 14 - 7490 Aulum - Tlf. 9747 2811 - www.nv-revision.dk

Vi er fra Midtjylland
- og det er vi stolte af!

NVRevision er et  
lille godkendt revisionsfirma
Hos os lægger vi vægt på det nære og tætte 
samarbejde. Der er derfor kun én revisor 
tilknyttet hver kunde.
Derfor – har du en mindre virksomhed, så ring 
til os i Aulum og hør hvad vi kan tilbyde.  
Vi sidder klar ved telefonen.
Kig også på vores hjemmeside nv-revision.dk
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Bredgade 39
6920 Videbæk
97171299

Torvegade 6
6870 Ølgod
75246622

Lavhedevej 54
7500 Holstebro
97411500

Jernbanegade 5
7330 Brande
97180088

Kom godt videre

Sag 69203402

Bolig/
kælder m²

64/6

Grund
m²

103040

Rum/
vær.
3/2

Opført

1940
Kontakt tlf. 97171299

SOLGT

Lystejendom på 10,3 ha

Langgade 43A, Feldborg, 7540
Haderup
Lystejendom på 10,3 ha med man-
ge muligheder beliggende i udkan-
ten af Feldborg by tilbagetrukket
ad privat grusvej i en flot natur
med både agerjord, mose og eng.
Indlagt byvand.

VURDERING

Kontant kr. 160.000

97171299

HEDE-/SKOVAREAL PÅ 3,860 HA - VILDBJERG
KÆRRIMMERVEJ 3,
7480 VILDBJERG

Sag 69204821 .
På Kærrimmervej 3, Vildbjerg sæl-
ges et hede-/skovareal på 3,860
ha. med god beplantning og man-
ge jagt- og naturoplevelser.
 
Arealet sælges til en person, som i
forvejen er ejer af en ejendom med
landbrugspligt.

NYHED

Sag 69204567G

Pris/udbetaling 1.040.000/55.000
Brt/nt ekskl. ejerudg. 4.805/4.009
Ejerudgifter 84.605

Bolig m²

134

Grund

74288

Rum/vær.

5/5

Opført/
ombygget
1888/72

Kontakt tlf. 97171299

Landejendom beliggende ved Kilde lidt syd for Aulum

Spegbjergvej 6, Kilde, 7490 Aulum
Landejendom beliggende ved Kilde lidt syd for Aulum - ligger i fredelige om-
givelser med ca. 7,4 ha jord rundt om bygningerne. Stuehuset er ældre,
men ganske hyggelig og charmerende med 134 m² boligareal. Udbygnin-
gerne består af staldbygning, muret maskinhus og ladebygning.

7,4 ha jord

NY PRIS

edc.dk
Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

Poul Erik
Nielsen
Tlf. 20 14 82 99

Jan 
Vistisen
Tlf. 21 76 46 62

Jørgen 
Christensen
Tlf. 61 55 29 88

Mark von 
Meyeren Høg
Tlf. 61 62 78 80

Videbæk Ejendomskontor har 4 mæglere, som har 
specialiseret sig i salg af produktionslandbrug, 

fritids-, heste- og lystejendomme 
samt nedlagte landbrug.Videbæk 

I 35 år har han 
arbejdet hos Danish 
Crown. Der er 
meget at se til med 
fuldtidsarbejde og 
fritidslandbrug 
på fødegården 
i Nøvling
Af Hanne Steen Hansen

NØVLING Verner Josefsen, Ny-
bogårdvej 1 i Nøvling, fyldte 60 
år fredag 13. januar. Samtidigt 
fejrede han, at han 18. januar 
havde arbejdet i 35 år hos Da-
nish Crown i Herning.

Det var hans svigerfar, der fik 
ham ind på slagteriet dengang 
i 1982.

- Han troede ikke, at jeg kunne 
forsørge hans datter, siger Ver-
ner Josefsen lunt.

Hans kone, Hanne Josefsen, 
behøver sådan set ikke at blive 
forsørget, for hun har sit eget 
job at passe. Der er dog den 
sandhed i det, at gården, hvor 
de bor - lige uden for Nøvling 
- ikke kan ernære en familie, så-
dan som den kunne, da Verner 
Josefsen var dreng.

- Jeg er født lige dèr, siger han 
og peger over mod skabet bag 
det bord, hvor vi drikker kaffe.

Job på maskinstation
Verner Josefsen gik syv år i Nøv-
ling Skole og tog 8. årgang på 
Vildbjerg Skole, og så ville han 
ikke gå i skole mere.

- Jeg har overhovedet ingen 
uddannelse, men har klaret mig 
godt, siger han.

Først hjalp han sin far på 
gården, der har knap 30 hek-
tar jord, og dengang var det et 
almindeligt landbrug med mal-
kekøer. Verner Josefsen hjalp 
til derhjemme, og sommetider 
kørte han for maskinstationen 
på en af  nabogårdene.

- Jeg ville gerne have en gård, 
jeg kunne leve af, men så ville 
jeg jo blive bundet af  det og få 
en masse gæld, tænkte jeg. Min 
kone og jeg boede i hus i Skib-
bild fra 1978 til 1988. Da min far 
blev ældre, spurgte han, om vi 
kunne tænke os at komme her-
hen og bo. Priserne var sådan, 
at det ikke var dyrere end et hus 
på det tidspunkt, og vi kunne 
måske leje jorden ud. Men det 
gik ikke så galt, fortæller Verner 
Josefsen.

Gode bøffer
Fødselaren købte kødkvæg af  
Limousine-racen og har lige nu 
14 kreaturer og opdræt. Kødet 
bliver solgt gennem Friland 
Food, og det giver en bedre pris, 
mens der til gengæld er mange 
krav at leve op til.

- De skal have et godt liv og 
gå løse, og der kommer nogle fra 
Dyrenes Beskyttelse og kontrol-
lerer det hele. Det giver gode bøf-
fer, og vi spiser gerne kødet selv, 
når vi ved, de har haft et godt liv, 
siger han.

Bortset fra kreaturerne er der 
kun katte på gården.

Verner Josefsen dyrker selv 
jorden, så der er korn og halm 
til dyrene, og han har maskin-
fællesskab med naboen. Hans 
svigerfar og svoger vil også 
gerne hjælpe til i høsten. I ha-
ven udenfor står nogle flotte, 

høje bøgetræer ud mod vejen, og 
de har naturligvis en betydning 
for Verner Josefsen, som har le-
vet med de skyggefulde træer, 
siden han var barn. Ellers går 
han ikke så meget op i at holde 
haven som prydhave.

- Vi kan ikke nå det hele: 
Have, fuldtidsarbejde, land-
brug, sommerhus og gerne også 
rejser, siger han.

Fri for at løfte
Da Verner Josefsen begyndte på 
slagteriet, var han noget spændt 
på, hvordan det ville gå.

- Jeg var lidt betænkelig ved 
at komme på så stor en arbejds-
plads, og jeg ville helst ikke stik-

ke grisene. Jeg er i frysehuset. 
I begyndelsen kørte jeg truck, 
men jeg har aldrig slagtet og har 
aldrig skåret, siger han.

I frysehuset kommer der to 
bånd med hver 90 til 100 tons 
kød om dagen, men Verner Jo-
sefsen og hans kolleger skal 
ikke løfte det manuelt, for de 
bruger vakuumsuger.

- Vi løfter meget lidt, og vi har 
arbejdsuger, hvor vi roterer med 
skiftende mødetider. Det er dej-
ligt at komme tidligt hjem. Til 
gengæld: Når jeg møder klok-
ken fem, skal jeg op klokken 
halvfire, fordi jeg først skal ud 
til dyrene, siger Verner Josefsen.

Han tilføjer, at tempoet gen-

nem årene er blevet skruet op 
- ligesom alle andre steder. Til 
gengæld er han glad for, at ar-
bejdstiden er 40 timer om ugen.

- Det er guld værd for mig, 
siger fødselaren, som sparer 
tid op og i alt har 11-12 friuger 
hvert år. 

Kan lide jargonen
Verner Josefsen bliver kaldt 
»Krølle« af  kollegerne, og det 
forklarer han sådan:

- Jeg var langhåret, da jeg 
startede - med helt negerkruset 
hår.

Man kan stadig ane krøllerne 
i hans kraftige, nu kortklippede 
hår, og navnet hænger ved, for 

det er almindeligt med øgenavne 
på arbejdspladsen. Verner Josef-
sen fortæller, at han er blevet på 
slagteriet på grund af  sammen-
holdet, og fordi der er så mange 
kolleger, at man altid kan finde 
nogen at falde i snak med.

- Vi er cirka 30 i afdelingen. Vi 
hygger os i pauserne, og jeg kan 
lide jargonen, siger han.

Han har da også tænkt sig 
at holde den høje kadence med 
både slagteriarbejde og land-
brug. Han kan først gå på efter-
løn, når han er 63, og siger:

- Jeg fortsætter i hvert fald 
til efterlønnen og måske lidt 
længere.

Fast job på slagteriet og 
ammekøer i stalden

Verner Josefsen hilser på den nye tyr, Frederik.   FOTO: HENRIK OLE JENSEN
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BekendtgørelserStillinger

Grund med hal sælges
Stor indhegnet grund på mini-
mum 3800 m2 og hal på 150 m2

med toiletforhold, sælges om-
gående. Pris 265.000 kr. 

Henvendelse 61 70 58 22

Gartnere

MalerMesterMortensen
v/Per Risgaard Mortensen

Rugbjergvej 6
Aulum

Tlf. 23 60 25 73
Ring og få et tilbud

God håndværksmæssig kvalitet

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES
GARANTIORDNING

Aktuelt landbrug

En stilling som organist ved Hodsager Kirke,
Herning Nordre Provsti er ledig og ønskes besat pr. 
1. april 2017.

Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til kontaktperson Lissi Bertelsen 
på tlf. 5180 0523, sognepræst Maj-Brit Hvid 
Christensen på tlf. 5151 0306 eller organist i 
Aulum Maria Krogh Melgaard på tlf.: 3036 1820.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kon-
taktperson Lissi Bertelsen, Østvænget 9, Hodsager,
7490 Aulum eller på mail: 8793fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde
senest den 1. februar 2017. 

Du kan se opslaget i sin fulde længde på
www.jobnet.dk

ORGANIST

2-vær. lejlighed
og 4-vær. lejlighed 

udlejes i Vildbjerg Midtby.
21 20 17 87

Lejlighed
stor flot istandsat lejlighed

til leje i Ørnhøj.
Henvendelse

97 38 61 25 el. 28 13 90 02

Videbæk Telt- og Serviceudlejning
Gulve, borde, stole, fadøl.

Sommertilbud: Helstegt pattegris + tilbehør
inkl. telt m.m. 205,- kr. pr. kuvert.

Vi har mange menuer til en god og vellykket fest.

Tlf. 97 17 19 32 - Mobil 40 83 33 45

Lej Ørre Forsamlingshus
til store og små fester.

Evt. hjælp til mad og servering kan anvises.
Huset kan beses efter aftale.

Tlf. 29 62 40 54 eller e-mail: herdis@vipcom.dk

Advokat

Ørn Bergmann
Møderet for Højesteret

Landbrugscentret
Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf. 96 29 66 66

Erhvervsparken
Rugbjergvej 6, 7490 Aulum

Tlf. 96 29 66 66

Kontortid:
Mandag - torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00

Træffes
i Erhvervsparken, Rugbjergvej 6, 7490 Aulum

på onsdage ifølge aftale.

Anonym rådgivning ydes kl. 15.30-16.30
den 1. onsdag i måneden i Erhvervsparken,

Rugbjergvej 6, 7490 Aulum

Denne rådgivning er gratis.

L Ø S N I N G E R
- med fokus på mennesket

Bredgade 20 6920 Videbæk Tlf. 97 17 22 44 www.paulex.dk

Paul Johansen (Adv.H) Lotte Bliddal (Adv.L) Michael Jørgensen (Adv.L) Berit Holmstrøm (Adv.L)

A D V O K A T F I R M A E T

J O H A N S E N       B L I D D A LJ O H A N S E N       B L I D D A L&J O H A N S E N       B L I D D A L&J O H A N S E N       B L I D D A L&J O H A N S E N       B L I D D A L&J O H A N S E N       B L I D D A L

ADVOKAT ERIK SØJBORG
Møderet for højesteret.
Kontortid 8.30-16.00.

Bredgade 6 . 7470 Karup
Telefon 97 10 24 44

Aulum El-
SErvicE ApS

Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

Din tryghed for kvalitet og garanti

www.aulum-elservice.dk . info@aulum-elservice.dk .  
Tlf. 9747 2320 . Mobil 2071 2320 . Industrivej 7 . 7490 Aulum

Døgnservice

En god og sikker kontakt til
dine el-installationer

Tommys Taxi i Aulum
Tlf. 97 47 14 00

8 pers. bil. Sygekørsel udføres

HAVEANLÆG
• Nyanlæg
• Omforandring
• Flisenedlægning
• Græsplæner
• Beplantning
• Brolægning

KVALITET:
ALTID TIL RIMELIG PRIS

· Topkapning · Væltning · Rydning

HEDEAGER  
MARK-

SERVICE 
Klipning af læhegn  
Flytning af gylle  
Halm sælges

Henning Nielsen  
Trehøjevej 19, Vildbjerg  

Mobil 40 81 41 11

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

Advokater

Flishugning / Hegnsklipning
•  FLISNING af træer med diameter op til 40 cm
     eller mere udføres med 2 stk. �ishuggere m/kran

•  UDTYNDING af læhegn og lignende udføres
     med traktormonteret kran m/fældehoveder
     samt motorsav

•  SPULING af dræn og kloak

•  SALG AF TØR FLIS

Maskinstation Erling Kjær
Røddingvej 5
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 10 69

Diverse

Malerfirmaer

Udlejning

Vvs-installatører

Elinstallatører

Udlejning

Læs  
annoncer
før du handler

Til leje
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Vinding-Vind
 Foredragsforening

torsdag d. 26. jan. kl. 19.30
i Landsbycenter Vind

Allan Ploug Sørensen,
 tidl. sognepræst og 

højskolelærer

”Højskolesang og den 
gode fortælling” 

Alle er velkomne

Generalforsamling  
Vennekredsen afholder ordinær generalforsamling  

på Plejecenter Birketoft.
Mandag den 6. februar 2016 kl.19.00

Dagsorden ifølge vedtægter. 
På valg til bestyrelsen er: Tove Karlsmose, Anni Madsen,

Bodil Nielsen, Bente Gylling og Gunner Larsen.
Som suppleanter: Lis Mølbæk og Jan Nielson.

Alle medlemmer opfordres til at møde op denne aften.
Vennekredsen er vært ved kaffebord.
Efter generalforsamlingen kommer

Karin Andersen og fortælle om sin tur til Nordkorea. 

Bestyrelsen

I 1992 drog jeg ud på en rejse sammen med Royal 
Unibrew - en fantastisk rejse der nu har varet i 25 år. 
Inden rejsen fortsætter, vil jeg gerne markere dagen, 
og det vil derfor glæde mig at se kunder, forretnings-
forbindelser, nuværende og gamle kollegaer, familie, 
venner og andet “godtfolk” til reception 
fredag den 27. januar 2017. 

Vi starter kl. 13.30 og slutter kl. 17.00, hvor Royal 
Unibrew vil være vært for lidt god mad og et glas 
velskænket fadøl. 

Receptionen afholdes i: Aulum Fritidscenter 
Markedspladsen 10 
7490 Aulum 

Af hensyn til køkkenet ville det være dejligt 
med tilmelding senest den 24. januar 2017 
på mail: per.videbak@royalunibrew.com eller 
sms til mobil 29 23 05 50. 

Jeg glæder mig til at se dig 

Per Videbæk

Genbrugs-
butikken
er åben

tirsdage kl. 15.30 -17.30
onsdage kl. 9.30 – 11,
torsdage kl. 15.30 – 17 
 og lørdage kl. 10-12

holdes i gården sidste lørdag i hver måned.
Brugbare effekter kan afleveres i åbningstiden
eller afhentes ved henvendelse på flg. tlf. nr.:

   

 75 28 72 60

 

 97 47 29 06
 Aulum Y’s Men’s Club FDF Aulum

LOPPEMARKED

IDRÆTSFORENIN
G

FE
LD

BORG 1970 HADER
U

P

F H I F

Feldborg/Haderup IF

Så er vi igen klar til udendørs sæsonen i fodbold 

Herre Senior starter op lørdag d. 4-2 kl. 13:00 

Træner: Peter Ellebæk

Efter træning er der spillermøde og der serveres suppe.
Suppen sponseres af Feldborg Hallens Cafeteria

Vi glæder os til at se alle ”gamle”  
såvel som nye spillere.

Træningsstart
Senior

Åben: man.-fre. 10-17
Lørdag 10-13 

Varer modtages med tak i butikken.
Vi afhenter gerne fra dødsbo
- eller hvis du har store ting.  

40 30 16 85 

VILDBJERG 
GENBRUG
Lysgårdvej 24

Tlf. 23 62 03 21

Kirkens
Korshær

Folkekirkens
Nødhjælp

Bekendtgørelser

Lokale
nyheder 
gør en 
verden
til forskel

Lokale
nyheder 
gør en 
verden
til forskel

Henrik Stougaard, 
eneindehaver 
i sports- og 
cykelbutikken har 
allerede sadlet om
Af Søren Poder

VILDBJERG - Jeg skulle lige 
vænne mig til det. Men beslut-
ningsprocessen er da ikke så 
lang mere, lyder det med en 
latter fra Henrik Stougaard, der 
siden efteråret har været alene 
som indehaver af  Sportigan i 
Vildbjerg. I september valgte 
hans mangeårige makker, Ri-

chard Krüger, nemlig at søge 
nye udfordringer som direktør 
og medindehaver af  det nystif-
tede Skjern-Tarm Køkkencen-
ter.

De to tidligere partnere ejede 
Sportigan sammen i fem år, 
og før det var Richard Krüger 
ansat af  Henrik Stougaard i 
fem år. I perioder så de mere til 
hinanden end til deres familier, 
så det var en ny hverdag, der 
meldte sig i butikken fra 1. sep-
tember.

- De første måneder var det 
da lidt mærkeligt. Og jeg kan 
også godt mangle den sparring, 
vi havde hen over bordet. Men 
før Richard blev medejer, havde 

jeg også butikken selv og skulle 
selv træffe beslutningerne, så 
det var jo ikke helt ukendt for 
mig. Nu er det ligesom faldet 
på plads, og nu trives jeg i det, 
siger Henrik Stougaard.

Nye områder
Butiksindehaveren glæder sig 
også over, at han har fundet en 
ny medarbejder i skikkelse af  
Jacob Thomsen, så der inklusive 
ham selv fortsat er fire ansatte 
samt en ungarbejder i butikken. 
Jacob Thomsen skal blandt an-
det fungere som kørende sælger 
til klubber og erhverv.

- Det er blandt andet der, vi 
skal finde væksten fremover. Vi 
havde for eksempel stor succes 
med at tilbyde firmajulegaver, 
og den slags vil vi bruge flere 
kræfter på fremover, så den 
første udfordring bliver at få 
virksomheder og industri til 
at huske, at vi ikke kun er en 
sportsbutik, men at vi også 
er der for erhvervslivet, siger 
Henrik Stougaard, som fortæl-
ler, at efteråret har budt på flere 
strategiske overvejelser, både 
på grund af  Richard Krügers 
afsked, men også på grund af  
det ændrede samarbejde med 
Vildbjerg Cup.

Mindre Cup
Efter mange års samarbejde 
mellem Sportigan og Vildbjerg 
Cup om levering af  udstyr og 
beklædning blev der fra års-
skiftet ændret på sammensæt-
ningen, så det fremover bliver 
sportskæden Sport 24, der skal 
løfte Vildbjerg Cup, mens den 
lokale Sportigan-butik skal 
drive setuppet omkring VSF i 
hverdagen.

- Vores rolle i Vildbjerg Cup er 
blevet mindre. Men det betyder 
også, at vi ikke skal bruge så 
mange kræfter på cuppen, som 
vi tidligere har gjort, og det har 
vi taget som en mulighed for at 
kigge på nye områder, som vi 
førhen ikke havde tid til at prio-
ritere så højt, altså blandt andet 
industri- og erhvervslivet, siger 
Henrik Stougaard.

Ny strategi 
er skudt i gang

Henrik Stougaard har vænnet sig til at sidde alene i førersædet for Sportigan i Vildbjerg, efter at 
medindehaveren gennem fem år, Richard Krüger, sagde farvel i september.   FOTO: TOM LAURSEN

KIRKEUGE I FELDBORG:
Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 19.30
Kort gudstjeneste ved præst Betty From Jensen, Ikast
Onsdag d. 25. januar 2017 kl. 19.30
Koncert med Haderup-Karup GOSPEL
Torsdag d. 26. januar 2017 kl. 19.30
Kort gudstjeneste ved provst Asger Korsholm, Vildbjerg
Alle aftener er der efterfølgende gratis kaffe/the i menighedslokalet 
bag i kirken.
Alle er velkommen. Arr. Feldborg Menighedsråd

hoved-sponsor:kamp-sponsor:

Husk Bankospil hver torsdag kl. 19.15

Dato  Kl.  Række  
 07-05-2014 17:30 U11 Piger/7 Stævne
 07-05-2014 18:30 U13 Drenge/7 Tvis Fodbold
 09-05-2014 17:00 U15 Drenge M Viborg Sdrm. IK
 09-05-2014 19:00 Herrer Serie 2 Spjald IF
 10-05-2014 10:00 U15 Piger A FC Tim - Hee
 10-05-2014 14:00 Kvinder Serie 2 Herning KFUM
 11-05-2014 13:00 U13 Piger B FC Tim - Hee
 12-05-2014 18:45 U15 Drenge B Herning Fremad
 12-05-2014 19:15 Herrer Serie 6  Timring IK

  Fodbold
        Aulum Fritidscenter

Production A/S

BO OG SPIS 
TIL SAMME PRIS 

Kr. 875 for 2 pers. 
Også i værelser 
med spa bad.

 Borbjerg Mølle Kro 
Tlf. 97 46 10 10 

www.borbjergmill.dk
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Opstart Herrer Senior + U-19 Drenge 
Lørdag den 28. januar kl. 14.00 (omklædt)

Efter træningen er klubben vært ved en gang suppe,  
her vil træner teamet orientere om den nye sæson.

Nye, nuværende og tidligere spillere er hjertelig velkomne.

Trænerteamet består af:
Dann Hvam, Niels Hovesen

Morten Mosekjær og Palle Pedersen
Herefter er der træning hver tirsdag og torsdag kl 19.00

Velkommen til go inspirerende træning og hygge i AULUM IF

HUsk følg med på www.aulumif.dk

Hoved-sponsor:

Bekendtgørelser
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Luther i små 
bidder
Det er nok gået op for de 
fleste, at vi i 2017 fejrer 500-
året for Reformationen. Den 
31. okt. er det 500 år siden 
munken Martin Luther slog 
sine 95 teser op på kirkedøren 
i Wittenberg.
Luthers tanker bredte sig især 
i Nordeuropa og kom til Dan-
mark, hvor kongen i 1536 be-

sluttede, at den danske kirke 
gik over til at være evangelisk 
luthersk.
Det har påvirket dansk kirkeliv 
og samfundsliv på mange 
måder, at vi er et land, der er 
præget af evangelisk luthersk 
kristendom. Det er noget, som 
bliver taget op i mange fore-
drag i anledning af reformati-
onsjubilæet.
Men Luther var ikke først og 
fremmest samfundsforandrer. 
Han var først og fremmest teo-
log og en fremragende bibel-
læser. Han kunne på skrift og 
i prædiken udlægge bibeltek-
sterne på en fornyende karsk 
måde. Han lagde stor vægt 
på at få Bibelen oversat til de 
sprog, som folk nu engang 
talte, så mennesker selv kunne 
læse i Bibelen. 
Vil man stifte bekendtskab 
med Luthers måde at læse og 
udlægge Bibelen, er der god 
hjælp at hente i en bog, der 

netop er udkommet: Martin 
Luther: ”Et år med Luther”, 
Lohses forlag.
Bogen er bygget op med et 
lille stykke til hver dag i et 
år. Der er citeret et bibelvers 
og Luthers forklaring til det. 
Det er alt sammen hentet fra 
Luthers mange skrifter, og bag 
i bogen er det angivet, hvor 
Luther-citatet er fra.
Fhv. rektor ved Teologisk 
Pædagogisk Center, Eberhard 
Harbsmeier skriver i foror-
det: Luther er en meste i at 
udtrykke sig i korthed, klart og 
opbyggeligt på én gang. Man 
behøver egentlig ikke aktua-
lisere ham kunstigt, han taler 
for sig selv den dag i dag.
Bogen kan varmt anbefales 
som en overkommelig måde, 
at få indblik i Luthers kristen-
domsopfattelse.

Asger Grove Korsholm

K I R K E •N Y T
 FRA VILDBJERG OG NØVLING SOGNE

GUDSTJENESTER
Onsdag d. 18. januar
Vildbjerg 17.00
Pizza-gudstjeneste.  
Asger Korsholm. 
Søndag d. 22. januar
3.s.e.h.3K
Vildbjerg 9.00 
Asger Korsholm
Nøvling 10.30
Asger Korsholm

VILDBJERG IM
www.vildbjergim.dk

Familieaften 
Torsdag d. 19. kl. 19.00 i 
missionshuset v. Randi Taul-
borg, Aulum. 

Bøn
Tirsdag d. 24. kl. 18.30 i 
missionshuset

Møde 
Torsdag d. 26. kl 19.30 i 
missionshuset v. sømands-
missionær Jørgen Bech 
Knudsen, Mårslet 
Fortæller om indlands sø-
mandsmission. 

KFUM&K 
Mini-Mok
Mandag d. 23. kl. 16.15-
17.00: Fortælling og aktivitet

Vildbjerg teen-klub
Mandag d. 23. kl. 19.00-
21.00: Det freakede efter-
skoleliv

Vildbjerg børneklub
Tirsdag d. 24. kl. 18.00-
19.30: Rekordaften

Familieklubben
Søndag d. 22. kl. 13.00: Den 
store bagedyst på Vildbjerg 
skole

KIRKENS  
MENIGHEDSLIV
Familieliv
Onsdag d. 18. kl. 17.00: 
Pizza-gudstjeneste i Vildbjerg 
kirke. 

Voksenliv
Onsdag d. 25. kl. 19.30: 
Thomas Kristensen, præst 
Hvide Sande. ”Velsignelsens 
røde tråd i bibelen”

FÆLLESTRÆF
Onsdag d. 18. kl. 19.30 i 
kirkecentret

Det sker i Nøvling:

NØVLING IM 
www.zion-im.dk

Torsdag d. 19. kl. 19.30: 
Møde i menighedshuset v. 
Martin Gydesen Faldt,  
fritidsforkynder Hvide Sande
Torsdag d. 26. kl. 19.30: 
Opdeling af ny bibelkredse. 
Indledning v. René Vejen 
Jensen

GENBRUGS-
BUTIKKEN 
Torsdag d. 19. kl. 14.30: 
Café i genbrugsbutikken. 

Det sker i Vildbjerg:

VILDBJERG
/NØVLING 

KIRKEKONTOR 
Sognepræst kbf. provst
Asger G. Korsholm

agko@km.dk
Træffes tirsdag kl. 11-12 på 

præstekontoret i kirkecentret, 
tlf. 97131125

Lørdag er fridag.

Sognepræst
René Vejen Jensen

rvj@km.dk
Tfl. 97132699

Træffes efter aftale 
- dog ikke mandag.

Sognepræst 
Christoffer Olesen

cgo@km.dk
Tlf. 97131765

Træffes efter aftale 
dog ikke mandag.

GUDSTJENESTE  
PÅ ÅGÅRDEN 

Pensionister der ønsker at 
deltage i gudstjenesten på 
Ågården torsdag d. 26. jan. 
kl. 9.45 og ønsker transport, 
kan henvende sig til kirke-
kontoret på tlf. 97131132 
senest onsdag d. 25. jan.

kl. 12.00

HØJSKOLEDAG 
 

Lørdag d. 28. jan.  
kl. 9.30 – ca. 15.30 i  
Vildbjerg Kirkecenter

Medv. biskop  
Henrik Stubkjær og  

organist Willy Egmose
Pris kr. 200 for hele dagen 
inkl. frokost og 2 x kaffe

Tilmelding kirkekontoret  
tlf. 97131132  

senest d. 20. jan.
Arr. Vildbjerg  

menighedsråd

MENIGHEDSRÅDS-
MØDE 

Nøvling menighedsråd hol-
der møde 

onsdag d. 18. januar kl. 
19.00 på Nøvlingskovvej 2.

Se dagsorden på  
www.noevlingkirke.dk

 Gudstjenester
Søndag den 22. januar

Vildbjerg ...................09.00
Nøvling ..................... 10.30
Timring ..................... 10.30
Tiphede ....................09.00
Aulum .......................08.45
Hodsager ...................10.15
Vinding ..................... 10.30
Vind .......................... ingen
Ørre .......................... 10.00
Sinding ..................... 10.00
Ørnhøj ...................... 10.00
Haderup ...................09.00
Feldborg ................... 10.30
Grove ........................ 10.30
Simmelkær ............... ingen
Ilskov ........................09.00
Snejbjerg .................. 10.30

De efterladte 
risikerer at stå 
tilbage med den 
store beslutning

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

kirke Fire ud af  ti danskerne 
mangler at tage snakken med 
den nærmeste familie om, hvor-
vidt den sidste rejse skal ende 
på kirkegården, i en skov, på ha-
vet eller et helt fjerde sted. Det 
viser en spørgeundersøgelse 
fra Stenhuggerlauget i Dansk 
Byggeri.

- Vi oplever ofte, at familien 
henvender sig til os, og har 
svært ved både at skulle rumme 
sorgen og samtidig tage stilling 
til, hvordan en gravsten skal se 

ud, og hvad deres kære egent-
lig gerne ville have. Det er en 
lettelse for mange familiemed-
lemmer, hvis de på forhånd har 
taget snakken. Spørgeundersø-
gelsen viser desuden, at det er 
der langt flere i Nordjylland 
og Midtjylland, der har gjort, 
end andre steder i landet, siger 
oldermand i Dansk Byggeris 
Stenhuggerlaug, Ole Grage.

Ifølge undersøgelsen føler 
seks ud af  ti danskere, at et 
traditionelt gravsted er den 
rigtige måde at mindes den, 
man mistet.

- Men mange ældre har meget 
fokus på, at de ikke ønsker at 
ligge nogen til last på den ene 
eller den anden måde. Derfor 
fravælger de i nogle tilfælde 
et traditionelt gravsted, fordi 
det er familien, der frem i tiden 
kommer til at betale for grav-

stedet. Det er et misforstået 
hensyn til de efterladte, som 
i mange tilfælde rent faktisk 
gerne vil have et sted at kunne 
bearbejde sorgen over at have 
mistet, siger Ole Grage.

Det bakkes op af  undersø-
gelsen, hvor 57 procent svarer, 
at økonomien spiller en rolle i 
forhold til, hvilken begravelse 
de selv vil vælge. Men de tanker 
er helt unødvendige, da næsten 
80 procent af  de danskere, der 
i løbet af  de sidste to år har 
planlagt en begravelse, svarer, 
at økonomien ikke har spillet 
en rolle.

- Det er en anden grund til, at 
det kan være godt at få talt om 
begravelsen før det er for sent, 
så man ikke træffer et valg på 
baggrund af  tanker, som ikke 
har hold i virkeligheden, siger 
Ole Grage.

Ved dine kære, 
hvordan du vil begraves?

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

SKIBBILD-NØVLING For-
tæller og præst Palle Jensen 
fra Odense kommer til Skib-
bild-Nøvling Forsamlingshus 
torsdag d. 26. januar til borger-
foreningens sogneeftermiddag.

Palle Jensen, der er født på 
Mors, blev teologisk kandidat 
fra Århus Universitet i 1981 og 
har siden i 33 år arbejdet sog-
nepræst i Fyens Stift, hvoraf  

han de sidste 15 år var provst i 
Faaborg Provsti.

Nu er han Pastor Emeritus 
og bruger bl.a. sin tid på at rejse 
rundt og fortælle.

Han vil her fortælle »Erin-
dringsglimt af  et stille folk«.

Det er en fortælling om, hvor-
dan steder og lokaliteter former 
os og om, hvordan et person-
galleri af  såkaldt almindelige 
mennesker giver os den bedste 
ballast her i livet. Det er Palle 
Jensens håb, at han med disse 

fortalte - og lidt muntre - glimt 
vill kunne fremkalde genken-
delige billeder hos tilhørerne.

Der er således lagt op til en 
eftermiddag, hvor der drages 
minder fra et helt liv frem. Der 
vil både være noget at tænke 
over og more sig over.

Alle er som sædvanlig  meget 
velkomne, og borgerforeningen 
håber, mange vil komme og 
være i hyggeligt selskab med 
en god fortæller.

Sognedag 
med fortælling

KIRKE Søndag den 29. januar 
vil der efter 9-gudstjenesten i 
Nøvling kirke være kirkekaffe. 

Efter en kop kaffe vil to Kir-
ke-til-kirke volontører fra prov-
stiet fortælle om deres ophold 
på Trinity School i Tanzania. 
Det er volontørerne Anne Thy-

Skolegang i Tanzania

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

HØJSKOLESANGBOGEN 
bliver flittigt brugt, når Vin-
ding-Vind Foredragsforening 
afholder arrangementer.

Men når tidligere sognepræst 
og højskolelærer Allan Ploug 
Sørensen er aftenens foredrags-
holder torsdag den 26. januar i 
Landsbycenter Vind, kommer 
højskolesangbogen i højsædet. 

Allan Ploug Sørensen har 
flere gange vikarieret i Vind 
og Vinding kirker, så han er et 
kendt ansigt i området.

Fortæller og pianist Al-
lan Ploug Sørensen mener, at 
livsmodet styrkes ved sang 
og fortælling. Så derfor skal 
stemmerne flittigt røres denne 
aften. Han vil give deltagerne 
den gode fortælling, i stedet for 
de nedslående historier medi-
erne ofte er fyldt med. 

Højskolesang 
og den gode 
fortælling

gesen og Anne Haagensen, som 
har været dernede og hjælpe 
som volontører. De har oplevet 
børns skolegang, hjemmebesøg 
hos skolebørn, jordskælvets 

skadevirkning samt tanzanisk 
kirkeliv. Alle er velkomne til at 
komme og høre mere.
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Den 19. Januar 
fylder Inga Birkkjær, 
Sørvad, 90 år.

SØRVAD Inga er født i Må-
bjerg, og har hele livet boet i 
Holstebro området.

Ingas arbejdsliv og store in-
teresse er landbruget. Hun har 
sammen med hendes mand 
Ingvard drevet landbrug, først i 
Bur, og senere på gården Ager-
bæk i Vinding. Yngste søn Erik 
overtog gården i 1993, hvor 
Inga og Ingvard flyttede til Ud-

sigten i Sørvad. Inga blev enke 
i 2006 og flyttede i lejlighed på 
Langgade i Sørvad.

Inga og Ingvard fik 6 børn, 
som er bosat vidt omkring, 
Canada, Australien, Sjælland, 
Videbæk og Vinding.

Dette har givet anledning til 
adskillige udenlandsture og 
spændende oplevelser.

Inga havde den store sorg at 
miste datteren Minna i 2014. 
Inga har altid været viljestærk 
og trods denne store sorg, har 
hun formået at komme videre 
og få det bedste ud af  tilvæ-
relsen.

Familien består endvidere af  
21 børnebørn og 25 oldebørn.

Inga har den store glæde, 
at have et hold børnebørn tæt 
på. Dette er til fælles glæde og 
gæstesengen benyttes stadig 
ugentlig, når de lige snupper 
en overnatning hos bedstemor.

Inga har kunnet følge land-
brugslivet i Agerbæk gennem 
årene, hvilket har været særde-
les betydningsfuldt for hende.

Hun har altid været arbejd-
som og der findes ikke tal på de 
antal strømper og slumretæp-
per hun har fremstillet. Kryds 
og tværs opgaver og en rask 

gåtur hører med til hverdagens 
gøremål og ofte aflægges et lille 
visit hos venner og bekendte i 
Sørvad. Trods nedsat syn kla-
rer Inga selv både bagning og 
madlavning. Maden serveres 
gerne for gæster og allerhelst 
krydret med en god diskussion 
om politik, landbrug eller hvad 
der er oppe i tiden.

Fødselsdagen fejres i Sørvad 
Fritidscenter med den store fa-
milie.

90 år

Mærkedage

Mindeord
Ved dødsfald bringer vi 
gerne nekrologer, men 
tager også imod minde-
ord. Det er gratis at få 
mindeord i avisen.

Annoncer
kan bookes på tlf.

97 15 18 00

Mærkedage

Vores kære far, 
svigerfar og bedstefar

Tage Laursen
* 5. november 1932    †  15. januar 2017

er stille sovet ind

På familiens vegne

Jørgen
Jens og Birte
Børnebørn

Begravelsen finder sted fra Aulum Kirke
fredag den 20. januar kl. 13.00.

Højtideligheden slutter ved graven

Vor kære bror og svoger
Tage Laursen

er stille sovet ind.
Tove og Peder

Vera og Åge
Grethe og Børge

Det er med stor sorg, at vi har mistet
 vores afholdte medarbejder og vellidte kollega

Finn Hulgaard Jensen
er gået bort den 12. januar 2017.

Æret være hans minde
BLÜCHER

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 
vores kære far, svigerfar,

farfar og oldefar

Verner Frandsens
begravelse.

Tak for blomster og kranse.

På familiens vegne

Maibrit, Ingvard og Bo

Hjertelig tak
for at så mange deltog ved

Frode Raahede´s
Bisættelse.

I var med til at gøre det til en smuk og værdig
afsked

Tak for de fine blomster og kranse.

En særlig tak til Læge Hansen og hjemmeplejen
for et usædvanligt omsorgsfyldt forløb under 

Frodes sygdom og død.
På familiens vegne

Bodil

Bedemænd

Hjertelig tak 
for venlig deltagelse ved 

Kirsten Sandika Teut´s begravelse 
fra Nøvling kirke. Tak for blomster og kranse.

Ernst
Ib og Inger

Sanne og Villy
Bjarne og Charlotte

Det er min fødselsdag
Du har fødselsdag én gang om året, og hvorfor
skal dine kammerater og gode venner ikke vide 
det? Er du under 15 år, kan du helt gratis få 
optaget din fødselsdag i "Børnenes spalte".

Send foto og tekst på mail (senest torsdag kl. 12.00) 

annoncer@lokalen.dk
Husk at skrive: navn, adresse, fødselsdato, 
ugedag, og hvor gammel du bliver
(Fremover modtages fødselsdage kun pr. mail.
Billeder skal vedhæftes som jpeg. el. tiff)

Frederik Hørlyck 
Andreasen
fyldte 6 år tirsdag 
den 17. januar.

Mikkel  
Søndergaard
fyldte 7 år 
lørdag d. 14. jan.

Benjamin Boye 
Stougaard
fylder 8 år  
søndag d. 22. jan.

Nikolaj Pagh 
Hundevad Mørup
fyldte 7 år mandag 
d. 16. januar.

Nanna 
B. Lundager
fylder 4 år  
mandag d. 23. jan.

Tobias 
Luckmann
fylder 7 år 
fredag d. 20. jan.

Dødsfald

TILLID, TRYGHED
og personlig hjælp

ved dødsfald

TILLID, TRYGHEDTILLID, TRYGHED
og personlig hjælp

ved dødsfald

Lisbeth & Finn Vestergaard
Ass. Bedemand / Exam. bedemand

Se priser og praktisk 
information på 
vores hjemmeside

SUNDS BEGRAVELSE Tlf.: 97 14 08 08
Sunds Hovedgade 41, Sunds  n  www.sundsbegravelse.dk Svarer hele døgnet

Se priser m.m. på vores hjemmeside...

Bente og Jørgen Ødegaard, eksam. bedemænd
Danmarksgade 11, 7490 Aulum
Telefon 9712 0610, www.ødegaard.dk

Gravsten

Sletten 5  .  7500 Holstebro  .  97 42 35 55  .  www.holstebrostenhuggeri.dk

Holstebro Stenhuggeri

Mindesten bør vælges med omhu 
og faglig vejledning...

Stor udstilling af gravsten både ude og inde.  

Gravsten

Sletten 5  .  7500 Holstebro  .  97 42 35 55  .  www.holstebrostenhuggeri.dk

Holstebro Stenhuggeri

Mindesten bør vælges med omhu 
og faglig vejledning...

Stor udstilling af gravsten både ude og inde.  

Niels-Otto Mortensen  Jørgen Jørgensen Kim Jespersen Birthe Mortensen

GEN EGA
B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G  T R E H Ø J E

Jyllandsgade 13, Vildbjerg · Tlf. 97 13 36 55

AU LU M-V I L DBJ ERG
B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G

Kirkegade 5, Aulum · Tlf. 97 47 20 31

Nærvær og omhu 
– også aften og weekend Få udleveret folderen  

“Min sidste vilje”

Hanne Bülow’s 
Begravelsesforretning
Vildbjerg/Trehøje og omegn.

Mette Strøm        Hanne Bülow         Sonja Andersen    Marianne Bülow

Jernbaneallé 4,  7480 Vildbjerg

Tlf.  97 13 75 00
Garanti for tryghed, rådgivning og service



Zanussi vaskemaskine 
til 7 kg tøj
• 1400 omdr.
• Udskudt start
•  20 min. lynvask
• Energi A+++
• Tidsforkortelse

super udsalg

DIN VASKEMASKINE

LUG
TER

Vi har mere end 200 forskellige hvidevarer på lager 
- på den måde garanterer vi, at vi ALTID finder netop det, 
der dækker dine behov og ønsker

Duften af nyvasket tøj er en god oplevelse. 
Men hvad er der galt, hvis  vaskemaskinen lugter 
surt? Har det noget med sæbemængden at gøre?

SPØRG OS! 
Vi ved det - og det 
koster ikke ekstra.

30 FORSK. OPVASKEMASKINER 30 FORSK. VASKEMASKINER

Gorenje komfur 
med varmluftovn
• 67 liter ovn
• 8 ovnfunktioner
•  Cool door

Liebherr fryser som 
aldrig skal afrimes
• 345 liter
• Energi A++
•  8 skuffer – glas ml. skuffer
• Vippehåndtag
• Tysk topkvalitet

3999,-
SPAR 2900,-

PRISGARANTI

Siemens opvaskemaskine 
i rustfrit stål
• 5 programmer
• Vario speed
 – Halver opvasketid
•  Resttid – udskudt start
• Kun 46 dB støj
• Glasprogram

2699,-
SPAR 1300,-

PRISGARANTI

med varmluftovn

2999,-
SPAR 1000,-

PRISGARANTI 7999,-
SPAR 3800,-

PRISGARANTI

16 FORSK. KOMFURER 25 FORSK. FRYSERE

Tlf. 97 38 11 11 · Hovedgaden 50 · 6971 Spjald 

RAMSING
S H O P P I N G  C E N T E R HVIDEVARER

Mandag-torsdag . . . . . . . . . . . 9.00-17.30
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.00-18.00
Lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.00-12.00
1. søndag i måneden . . . . . 10.00-15.00

hos

Særlig passion for 
at lave maden fra 
bunden med friske 
råvarer

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

VILDBJERG Carsten Larsen, 
48 år er det nye navn kunderne 
til Vildbjerg Sports og Kultur-
centers køkken skal lære at 
kende.
Carsten, som er bosat i Herrup 
med kone og 1 hjemmebeoende 
pige på 15 år, har startet det nye 
år med at besigtige gryder og 
lignende køkkeninventar, for 
hurtigt at danne sig et overblik 
og konstatere, at med disse faci-
liteter sammen med et energisk 
personale, er mulighederne 
uanede.

Carsten er tidligere leder af  
kvalitet og udvikling på Aal-
borg Universitets hospitals 
køkkenafdeling, hvor imple-
mentering af  arbejdsgange og 
sikring af  kvaliteten på maden 
til patienterne var gøremålene, 
som var en stilling, der blev op-
rettet, da Sygehus Himmerland 
blev lagt sammen med Aalborg 
Universistetshospital. De sene-
ste 7 år har bilen fra morgenen 
af  været vendt mod det Nord-
jyske. Før denne stilling var 
Carsten i 9 år leder af  kantine-

afdelingen hos Mercantec ud-
dannelsescenter i Viborg. 

Udfordringen
- Det der gør det spændende i 
Vildbjerg, er den meget brede 
spektor af  forskellige kunder, 
og dermed mad der skal leve-
res og også præstereres - endda 
nogle gange på megen kort tid. 

Sammenholdt med min passion 
for at lave maden fra bunden, 
som også var et kreterie fra 
Vildbjerg Sports og Kultur-
centers side, vil det helt sikkert 
give mange spændende udfor-
dringer fremadrettet, beretter 
Carsten Larsen, som allerede 
efter den første uge på job for-
tæller, at mavefornemmelsen 

var rigtig, idet personalet ud-
stråler en fantastisk energi og 
holdspirit.

Pudsigt nok arbejder 1 af  
Carstens 3 voksne drenge i 
Kildebakkens Børnehave i 
Vildbjerg.

Ny køkkenchef

SKIBBILD-NØVLING Af-
tenskolen i Skibbild-Nøvling 
begynder forårssæsonen med 
et foredrag om demens. 

Det er Tina Enevoldsen, som 
er demenskonsulent i Ringkø-
bing-Skjern Kommune, der 
kommer og fortæller om det 
at være demensramt samt at 
være pårørende til en, der har 
demens. Foredraget finder sted 
31. januar i Skibbild-Nøvling 
Idrætscenter.

Ud over demensforedraget 
har aftenskolen traditionen tro 
madlavning for mænd på pro-

grammet, og som en pendant til 
mændenes hold har aftenskolen 
i år tillige et madlavningshold 
for kvinder. Derudover er der 
også i år pileflet med mulighed 
for at flette kurve eller flette 
med levende pil. I begyndelsen 
af  marts inviterer aftenskolen 
endvidere til vinsmagning, 
hvor man kan høre om og 
smage på vine fra Hargaard 
Vinimport fra Thyholm. Der 
er udelukkende tale om vine 
fra økologiske vinproducenter, 
og til de mange vine serveres 
en let tapas-anretning.

Mange 
muligheder

Demenskonsulent Tina Enevoldsen åbner aftenskolens sæson med 
et foredrag om demens.  PRIVATFOTO

20 Onsdag 18. januar 2017

Carsten Larsen glæder sig til at lave spændende mad til kunderne.


