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Flot fremmøde 
til dyrskue trods 
massiv regnvejr
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

AULUM Den store dyrskue-
plads i Aulum var fyldt med 
dyr og udstillere, da der i lør-
dags traditionen tro var dyr-
skue i Aulum. 

Under bedømmelserne fandt 
de engagerede dommere skuets 
bedste dyr indenfor de forskel-
lige kvægracer, heste, får, ka-
niner og geder. Som noget nyt 
var der også bedømmelser af  
hunde af  racen Dansk Dogue 
de Bordeaux, hvilket også var 
godt besøgt i løbet af  dagen.

Ved børnedyrskuet kom bør-
nene med deres kæledyr, og fik 
dem bedømt af  dommerne. De 
dygtigste vandt ærespræmier, 
mens alle fik et minde med 
hjem med et diplom og en roset. 

”Det var en rigtig god dyr-
skuedag, som var godt besøgt. 

Tilfreds trods hård 
modstand fra vejrguderne

Det var en våd fornøjelse, men 
vi kom alligevel på cirka sam-
me antal gæster som sidste år 
og 4.500 personer på dyrskue-
pladsen i alt.” udtaler Erik Sø-
rensen, formand for foreningen 
Aulum Dyrskue.

Miss Aulum
Vinderen af  Miss Aulum kon-

kurrencen blev fundet med 
publikums hjælp i en sms af-
stemning. De deltagende var 
de kreaturer, der var udpeget 
til Skuet Bedste Jersey, Skuets 
Bedste Dansk Holstein, og Sku-
ets Bedste Kødkvæg. Vinderen 
blev i år Skuets Bedste Jersey 
som var udstillet af  Golden - 
Nødskov.

”Vi har haft mange dygtige 
mennesker til at hjælpe os i år 
igen. Vi er meget taknemmelige 
for den store opbakning til dyr-
skuet, både fra alle de frivillige, 
udstillere, dommere, sponsorer 
og ærespræmiegivere. ” fort-
sætter Erik Sørensen.

 Fortsættes på side 2...

Fotograf Ester Olesen
Danmarksgade 26 · 7490 Aulum · 29 61 10 43

esterfoto@esterfoto.dk · www.esterfoto.dk

SOMMER FRISKE BILLEDER TAGES NU

Åbent efter aftale BESTIL TID NU

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!

WEEKEND-LÆKKERIER.....

Husk at vi i

hver dag året rundt har næsten 600 dagligvarer, som matcher prisen  på landets discountbutikker!

KÆMPE REJEMAD  

SPAR 
KR. 

10000
!!!

KUN 

2500
TA´ 3 FL. FOR 
KUN KR. 

11000

DNA ALMA MUSCAT HVIDVIN    
” En let-sødlig hvidvin med en dejlig friskhed, 
lavet på de populære Muscat-druer. Vinen 
er perfekt som aperitif, til frokostbordet og 
mange forretter, eller som terrasse-vin.”  
Kom og smag!!
Normalpris pr. fl. kr. 69.95



2 Onsdag 16. august 2017

Strøget 40 • 7430 Ikast
Tlf. 97 15 18 00
presse@lokalen.dk
annoncer@lokalen.dk
www.lokalen.dk
Kontortid i Vildbjerg:
Bedst mellem 8.00 og 10.00
Mandag hele dagen

Udgiver:
IB Medier A/S

Tryk:
OTM Avistryk 
Herning-Ikast A/S
Oplag: 10.306

Ledelse:
Chefredaktør: 
Steen Hebsgaard
Direktør: Bo Jensen
Ansv. chefredaktør: 
Alex Nielsen

Indleveringsfrister:
Korrekturannoncer: Senest 
onsdag kl. 12.00
Rubrikannoncer: Senest 
mandag kl. 9.00
Dødsannoncer: Senest 
tirsdag kl. 8.00

Bjergby
Haderup

Feldborg
Hodsager

Vind

Ørnhøj

Abildå
Snejbjerg

Aulum

Ørre

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

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

Fortsat fra forsiden...

Træf for veteranbiler 
og motorcykler
Torsdag aften var der træf  for 
motorcykler og veteranbiler, 
hvor motorinteresserede mødte 
talstærkt op nød en hyggelig af-
ten. Der blev sparket lidt dæk, 
beundret flotte køretøjer, spist 
grillpølser og snakket med an-
dre entusiaster. Cirka 150 vete-
ranbiler og motorcykler deltog 
om aftenen, som bød på hygge 
på dyrskuepladsen for både 
voksne og børn.

Traktortræk
Fredag eftermiddag og aften 
var der motorlarm og sort røg 
ind over dyrskuepladsen da de 
brølende traktorer kæmpede 
med Rærup slæden. Der blev 
både kørt med standard vægt-
klasserne 1-7, samt 1 show ma-
skine med bælte grenknuseren 
Raptor 800 fra Brdr. Willemoes 
Skovservice. Tilskuerne mødet 
talstærkt op og nød en solskin-
saften med brøl og os.

Solens stråler 
spillede 
i nypudsede 
kølerhjelme, 
da dyrskuepladsen 
bød på veterantræf
Tekst: Jacob Hove

AULUM Det er svært ikke at 
blive i godt humør, når en Fiat 
500 - den gamle og meget lille 
model vel at mærke - kommer 
kørende ind på dyrskuepladsen 
med to velvoksne mænd på for-
sædet. 

I det hele taget var der rige-
ligt af  skønne syn, da der tors-
dag aften blev holdt veteran-
træf  i Aulum.

Kristian Nørgård er næstfor-
mand i Dansk Veteranbil Klub 
og manden, der har sørget 
for, at de fine biler var samlet 
i Aulum. I omkring 10 år har 
han haft et samarbejde med 
Aulum Dyrskue. - Vi blev i sin 
tid spurgt, om vi kunne skaffe 
nogle biler. Jeg har en mailing-
liste på cirka 150 personer, som 
jeg har kontaktet og spurgt, 
om de ville være med, og jeg 
vil vurdere, at der var cirka 70 
biler mødt frem, forklarer Kri-
stian Nørgård, der selv kom i 
en NSU RO80.

Solskin og lyden 
af gamle motorer

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

AULUM  Y´s Men´s Club og 
FDF, Aulum havde igen i år 
en fællesstand på Aulum Dyr-
skue, hvor der bl.a. var det tra-
ditionsrige anderæs, men også 
bagning og salg af  vafler, brød 
bagt over bål mv. til dyrskuets 
mange gæster.

Det var i år et jubilæumsår 
– idet det er 10. år, at der arran-
geres anderæs - og ænderne var 
rigtigt i hopla. Det blev til rig-
tig mange spændende løb med 
overraskende vindere. Der var 
ænder, der fra starten tog det 
stille og roligt, andre lagde sig 
på siden, ja - nogle svømmede 
endda med bagenden forrest - 
for til sidst pludselig at sætte 
en fantastisk spurt ind.

Midt på dyrskuedagen fandt 
børnene ud af, at FDF´s stand 
stod ovenpå et markmusebo. 
Det betød at børnene fandt ud 
af, at fodre markmusene med 
popcorn, til stor glæde for beg-
ge parter. I Aulum Y´s Men´s 
Club´s telt blev der bl.a. gået til 

vaflerne – der blev langet mere 
end 400 vafler over disken, lige-
som ænderne svømmede godt 
8.000 kr. ind.  Det er penge, der 
sammen med penge fra Y´Mens 
clubbens øvrige aktiviteter som 
bl.a. drift af  Købmandsgården 
med genbrugssalg og loppe-

marked, udgivelse af  Lokal-
håndbogen, Fyrtoppeklipning, 
julekalendersalg kan søges af  
lokale foreninger m.v.,

”Hver en krone, der tjenes i 
forbindelse med vore aktivite-
ter i øvrigt, bliver givet til lo-
kale foreninger eller  aktiviteter 

til gavn for børn, unge og æl-
dre i ind- og udland” fortæller 
Bjarne Laursen fra Aulum Y´s 
Men`s Club.

Ænderne var i hopla
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PR. PK. KUN KR.

1000

KUN KR.

2000

PÅLÆKKER 
KLASSIKERE 
PÅLÆG....
Vælg mellem mange 
varianter...

10
KÆMPE  
VANDMELONER
4-5 kilo

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!

Husk at vi i

hver dag året rundt har næsten 600 dagligvarer, som matcher prisen  på landets discountbutikker!

KÆRGÅRDEN
Original eller Let.
200 gr. Kg pris v/
1 stk. 50,00.
Max. 6 pr. kunde.
Herefter er prisen
18,95 pr. stk..

PR. STK. 

1000

LUXUS  
LØSVÆGTSSLIK
Pr. 100 gr.

KUN KR. 

795

PR. 1/2 KG 

3995
TA’ 2 STK. KUN

5000

SPAR 
OP TIL 

895

KUN FREDAG:

00

VANDMELONER

PR. 1/2 KG 

SUPER MØRE  
ROASTBEEF  
ELLER STEAKS  
AF INDERLÅR
af DANSK KØDKVÆG
Frit valg

DELIKATESSENS 
HJEMMELAVEDE  
IS-DESSERTER
Pr. bæger 39,95

dagligvarer, som matcher prisen på landets discountbutikker!

DELIKATESSENS 

TORSDAG-FREDAGS-EXTRA.....
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50 års jubilæum
17. august 2017
kl. 14.00-16.00

50 års jubilæum
17. august 2017
kl. 14.00-16.00

,,Birketoft kan nu se tilbage
på et halvt århundredes dage

som har været til trøst
og lyst

for både gamle og svage
Rimerick fra peer

- med venlig hilsen
Else Krabbe

Plejecentret Birketoft

Østergade 2, 7490 Aulum
Tlf. 9641 0140
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Vi har kaffe på kanden!

Åbent husÅbent hus
I anledning af

Plejecentret Birketoft`s
50 års jubilæum,

er alle i by og på land
velkommen til, at besøge os

og fejre denne dag.

Beboerne ønsker sig oplevelser, så
eventuelle gaver kan, i form af

penge, indsættes på konto
Reg. nr. 7617 konto nr.0002020364

       
       

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

www.stokholmautoservice.dk

»  Service af alle typer personbiler

»  Klargøring af biler til syn

»  Altid gode priser på dæk

»  Gratis hjulskifte i forbindelse med service
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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  og reparation 
af alle bilmærker

Leif Stokholm Allan Byskov

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.

For evigt ?
I tilfælde af, at ikke alle ved, 
at Svogerslev Boldklub har 

deltaget i samtlige år

Vildbjerg Cup vandt 
en konkurrence 
om besøg af Sun 
Lollys maskotter 
og to paller gratis 
læskedrik
Af Søren Poder

VILDBJERG De fik sig en 
uventet overraskelse hos virk-
somheden Sun Lolly, der sælger 
is og læskedrikke, da de kon-
taktede vinderen af  en konkur-
rence, som blev udskrevet i maj.

Konkurrencen handlede om, 
at man kunne vinde 200 Sun 
Lolly-frugtdrikke til sin børne-
fødselsdag, gadefest eller lig-
nende sammen med et besøg af  
maskotterne Hanna Hindbær 
og Casper Cola. Men da Anette 
Sepstrup fra Vildbjerg ved et 
tilfælde faldt over konkurren-
cen, nominerede hun Vildbjerg 

Cup som modtager af  besøget.
- Jeg tænkte, at det ville være 

alletiders for Vildbjerg og en 
god oplevelse for de mange tu-
sinde unge mennesker, der er 
med til cuppen. Men jeg havde 
ikke regnet med at vinde, for-
tæller Anette Sepstrup.

Kun et lille besøg
Men blandt mange hundrede 
konkurrencedeltagere blev det 
altså Anette Sepstrup, der blev 
kontaktet af  Sun Lolly, som lige 
ville høre, hvad Vildbjerg Cup 
var for noget. 
Og da firmaet fandt ud af, at 
der bestemt ikke blot var tale 
om en børnefødselsdag, måtte 
de lige tage en dyb indånding 
og overveje situationen.

- Konkurrencen drejede sig 
om et lille besøg, men vi syn-
tes, at Vildbjerg Cup var så 
fint et forslag, at vi valgte at 
udvide vores event, fortæller 
Iben Soltau, der koordinerede 
konkurrencen.

Resultatet blev, at de to ma-
skotter fra Sun Lolly mødte 
op sammen med ikke 200 men 
6000 læskedrikke, som blev 
delt ud til de tørstige fodbold-
spillere.

200 blev 
til 6000

Konkurrencevinderen Anette 
Sepstrup tog sine børn, Tobias 
på 7 og Julie på 12 år, med 
for at hilse på maskotterne 
Casper Cola og Hanna Hind-
bær. FOTO: SØREN PODER
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Vildbjerg
Tilbuddene gælder onsdag-lørdag, hvor andet ikke er anført. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Din Lokale madbutik

Gælder onsdag-lørdag

Uddeler 
Jan Nielsen

Åbent alle dage  
8-20

Frugtmarked Smørrebrød 

6 Entre cote 

10,-
8 stk. 

15,-
Pr. stk. 

HUSK  
Fredagsmenu til 2 pers.

til kun 189,-

5,-
Pr. stk. 

150,-
Kun

Fra kl. 10 - 18

Max 32 stk. pr. kunde 
herefter 2,50 pr. stk.

Roastbeef Vildbjergskud 

60,-
Pr. 1/2 kg

25,-
Pr. stk. 

Vi har  

1500 stk.

ONSDAG:

FREDAG: LØRDAG:

TORSDAG:

Stort Betjent 
Kagemarked 

Inkl. 1 
GRATIS

flaske vin
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HADERUP TRAKTORTRÆK

Det populære traktortræk kan 
fejre 10-årsjubilæum
Jacob Hove

HADERUP Powerpull er det helt store trækpla-
ster, når der på lørdag er byfest i Haderup. 

I år kan traktortrækket fejre sit 10-årsjubilæ-
um, og i den anledning begynder byfesten med 
rundstykker og kagemand til de morgenfriske.

Formand for byfestudvalget Mette Jensen for-
venter, at omkring 70-80 traktorer vil deltage i 
årets træk, der lige som sidste år byder på finalen 
i Farmcup. Og det er godt for tilskuerne, forkla-
rer Mette Jensen.

- 22 af  de deltagende traktorer skal køre Farm-
cup, og det er altså nogle specialbyggede trak-
torer, som virkelig trækker nogle folk med sig, 
fordi her er sandsynligheden for røg og ild større.

Aftenen afsluttes tradionelt med spisning, fest 
og musik i det store telt.

Måneskin
Som sidste år begynder befysten allerede om 
torsdagen, hvor der er »Måneskin på torvet«, 
hvilket vil sige fællesspisning med levende mu-
sik og som noget nyt i år bagagerumsmarked.
Omkring 200 personer ventes at deltage.
- Folk plejer at trodse vind og vejr, for det her er 
noget, man bare skal være med til, siger Mette 
Jensen.
Igen i år er der børnedisko om fredagen, hvor 
DJ Anders spiller hits for de yngste og det hele 
krydres med konkurrencer og lege.

- Sidste år var første år med børnedisko, og 
drengene kom med butterfly og pigerne i gal-
lakjole. Der var gjort noget ud af  det.

Successen med gudstjeneste søndag formid-
dag med kaffe og rundstykker i Jens Jensens 
Anlæg slutter ringen af  arrangementer.

Jubilæum 
til byfesten

•  Næsten alt i brugte landbrugs- 
og entreprenørmaskiner

•  Salg af af nye Fasterholt 
vandingsmaskiner

• Formidling af maskiner

Karupvej 4a • 7540 Haderup • Tlf.: 9745 4206
Preben: 2033 6183 • Peter: 4096 9945

E-mail: mail@staulund.dk • www.staulund.dk

 Dræningsarbejde

Nu både drænplov
og kædegraver

Ring og få et
uforpligtende tilbud.

Alt i dræn,
stort og småt,

opmåling af dræn med GPS.

Entreprenør Lars Lohse
Mobil 2230 5116 - Tlf. 9745 4016

www.entreprenor-lohse.dk

Alt indenfor:
◊ Tilbygninger

◊ Mindre reparationer
◊ Udskiftning af døre og vinduer

◊ Nyt tag
◊ Carporte 

◊ Udskiftning af køkken/garderobe
◊ Nyt gulv 

Tømrermester

Klinik for Fysioterapi og træning Haderup
Nygade 9 -7540 Haderup

97 44 21 21

www.fysioterapivinderup.dk

- Der afregnes kontant -       www.haderup-skovservice.dk        - gertgam@mail.tele.dk - 

Vi kan nu flise læhegn op til 80 cm i diameter

Indehaver Gert Gammelgaard 2047 9882 Skovfoged Thomas Holm 2081 8501 

Skal skoven ryddes eller tyndes, så kontakt Haderup Skovservice  
og få et uforpligtende lbud på arbejde i din skov. 

Haderup Skovservice er et skovfirma med mere end 30 års erfaring, 
hvis speciale er træflis, gavntræ og plantning. 
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HADERUP TRAKTORTRÆK

KIG FORBI !
Der er hygge icafeteriet hver afteni vinterhalvåret !

(

• Nedbrydningsarbejde
• Betonknuser
• Sortering
• Deponering
• Salg af knust beton
• Modtagelse
 af betonbrokker

• Jordarbejde
• Udgravning
• Sandpude
• Dræn og kloak
• Markvandingsrør

Alt nedbrydning- og 
entreprenørarbejde udføres 
– både små og store opgaver!

LØVIG ENTREPRENØR

Rune Hareskov Pedersen • Løvigvej 2 • 7540 Haderup

Tlf. 40 41 42 50
Rune Hareskov Pedersen • Løvigvej 2 • 7540 Haderup

Tlf. 40 41 42 50

Ring og

få et godt

tilbud!

LØVIG ENTREPRENØR

HADERUP
MURER OG ENTREPRENØR

Egon Truelsen
O. Høstrupvej 3, 7540 Haderup

Tlf. 97 45 25 52
Biltlf. 21 25 79 85

Fax 97 45 45 35

VI lover godt håndværk og er omfattet af

Vi er et lille fi rma hvor der er tid til 
både private og erhvervs kunder. 
Vi laver alt inden for tømrer og 
snedker arbejde - intet er for stort 
eller småt.

Intet er for 
stort eller småt

Energi-
besparende 

arbejde 
udføres

Åbent alle hverdage

kl. 7-20
Weekender og helligdage

kl. 7.30-20SPAR Haderup
v/Malene Houni Hansen | Herningvej 1 | 7540 Haderup 

GLS Pakkeshop  |  Følg os på facebook

En af de lokale

3 poser Peter 
Larsen kaffe
500 gr.

KUN

100.-

Ved køb af 
en premium 
kage fås en  
prøvepose  

Peter Larsen  
kaffe

prøvepose 
Peter Larsen 

kaffePR. STK. 

15.-

Ved køb af 
en premium 

Dancake 
Premium kager 

Tilbuddene gælder fra 
torsdag til og med søndag
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Opdaterede kompetente mekanikere
Service af forgafl er til MTB
Mulighed for lånecykel

Parkering lige 
ved døren

bedste
Prøv områdets cykelværkstedPrøv områdets cykelværkstedPrøv områdets cykelværkstedPrøv områdets cykelværksted

Opdaterede kompetente mekanikere

Prøv områdets cykelværkstedPrøv områdets cykelværkstedPrøv områdets cykelværksted

ÅBENT: Man - fredag kl. 8.00-17.30 Lørdag kl. 9.00-13.00

Opdaterede kompetente mekanikere

Vort stærke team
ta’r sig kærligt af din cykel

Snejbjerg Hovedgade 19 . 7400 Herning . Tlf. 9716 8866 . info@perpcykler.dk . www.perpcykler.dk

DAG TIL DAG
LEVERING

Døgnvagt tlf. 9975 2550 . proelteknik.dk 

Lem St. • Skjern/Tarm • Tistrup • Sdr. Felding • Arnborg • Herning

ENERGI-
OPTIMERING

Energi

FACILITY
SERVICE

Facility

MASKIN-
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONER

A

DANMARKS MÅSKE ENESTE FULL-SERVICE 
EL-INSTALLATIONS-VIRKSOMHED

Døgnvagt tlf. 9975 2550 . proelteknik.dk 

Lem St. • Skjern/Tarm • Tistrup • Sdr. Felding • Arnborg • Herning

ENERGI-
OPTIMERING

Energi

FACILITY
SERVICE

Facility

MASKIN-
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONER

A

DANMARKS MÅSKE ENESTE FULL-SERVICE 
EL-INSTALLATIONS-VIRKSOMHED

Døgnvagt tlf. 9975 2550 . proelteknik.dk 

Lem St. • Skjern/Tarm • Tistrup • Sdr. Felding • Arnborg • Herning

ENERGI-
OPTIMERING

Energi

FACILITY
SERVICE

Facility

MASKIN-
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONER

A

DANMARKS MÅSKE ENESTE FULL-SERVICE 
EL-INSTALLATIONS-VIRKSOMHED

Lem St. • Skjern/Tarm • Tistrup • Sdr. Felding • Arnborg • Herning

ENERGI-
OPTIMERING

Energi

FACILITY
SERVICE

Facility

MASKIN-
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONER

TEKNISKE
INSTALLATIONERINSTALLATIONER

A

DANMARKS MÅSKE ENESTE FULL-SERVICE 
EL-INSTALLATIONS-VIRKSOMHED

Morten Christensen  
31 94 90 02
moc@proelteknik.dk

Gregers Pedersen 
31 94 90 01
mgp@proelteknik.dk

Carsten Buchhave 
31 94 90 03
cab@proelteknik.dk

Ruby Bo Møller 
31 94 90 04
rbm@proelteknik.dk

Vildbjerg afd. • Bredgade 56 • Tlf. 99 75 25 53

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

Tlf. 96 92 10 90
Hedestoker.dk 30 dages 

returret

• Tilskud
• Service
• Montering
• Prisgaranti
• Vi hjælper med alt

Til alle RTB
pillefyr medfølger der

GRATIS iltstyring

ALT TIL VARME 
FRA DANMARKS ÆLDSTE OG STØRSTE 

PILLEFYRSFORHANDLER PÅ NETTET

Aulum Bike 2017 
blev udfordret 
af den vestjyske 
sommer – stærk 
blæst.
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

AULUM Årets konkurrence 
blev i år afviklet i tørvejr og no-
get solskin – men i stærk blæst. 
156 personer havde valgt at del-

tage i det populære motionscy-
kelløb Aulum Bike – arrangeret 
af   AG-motion &  Fitness.

Aulum Bike er et cykelløb, 
der retter sig hovedsageligt 
mod 3 persongrupper: Den før-
ste gruppe er cykelryttere, der 
møder frem for at give den gas 
i konkurrence med sig selv og 
andre på en længere rute. Den 
anden gruppe, er alle de som 
på en mellemdistance ønsker 
at konkurrere med sig selv og 
andre. Endelig er der dem, som 
ønsker motion og samvær med 
venner, familie mv. og cykler 

Stærk blæst 
udfordrede 
rytterne Af Ivan Kristensen

ik@lokalen.dk

KULTUR Vinding-Vind Fore-
dragsforening lægger ud i Sil-
keborg med det første arrange-
ment i denne sæson. 

Der bliver besøg på Papir-
museet, der har til huse på den 
gamle Silkeborg Papirfabrik. 
Papiret til de danske pengesed-
ler er tidligere blevet fremstillet 
på papirfabrikken.

I oktober fejrer foredragsfor-
eningen sin 125 års fødselsdag 
med en fest i Sørvad Kultur- og 
Idrætscenter.

Forfatter Stine Bitsch-Larsen 
vil denne aften fortælle om sin 
barndom i Vinding ud fra sin 
bog ”Svanevinger”. Valgme-
nighedspræst Peter Hedegaard, 
Holstebro vil holde festtalen og 
den musikalske duo ”Degnen 
og Præsten” vil levere under-
holdningen. 

I samarbejde med Vinding 
Kultur- og Trivsel og Aulum-
Vinding-Vind Valgmenighed 
indbyder foredragsforeningen 
til en aften om De Vestindiske 
Øer med forfatter og film-og 
TV-producent Ebbe Larsen fra 
Odense.

Tapio Juhl, Spøttrup kom til 
Danmark som et finnebarn. 451 
børn fra Finland blev evakueret 
til Danmark under 2. verdens-
krig. Han vil fortælle om sit liv 
– i Landsbycenter Vind.

I det nye år starte foredrags-
foreningen ud med højskoledag 
i samarbejde med Aulum-Vin-
ding-Vind Valgmenighed og 
Aulum Højskoleforening.

Forhenværende folketings-
medlem Kristen Touborg, 
Gudum skulle have været fore-
dragsholder. En værdig erstat-
ning er fundet – Ivar Brænd-
gaard, tidligere TV-direktør 
på TVmidtvest kommer og 
fortæller.

Kriminalitet er overskriften, 
når politidirektør Jens Kaasga-
ard er foredragsholder.

Sæsonen sluttes af  med et 
besøg på Skærum Mølle.

Så en blandet buket til alle 
fra Vinding-Vind Foredrags-
forening.

En blandet 
buket

Løbet havde en 17 km., 56 km - herre, 56 km – LADY-klassen 
og en 75 km rute;  

17 km  Piger med 6 deltagere:
46.53: Mia Olesen, Aulum
56.52: Line Oleen, Aulum
57.06: Mia Dyrehauge, Aulum. 

17 km Herre med 15 deltagere:
40.32: Hektor Damgaard, Landvest-smart landmåling
46.53: Oliver Dyrehauge, Aulum
52.03: Andreas Stürm, Aulum

56 km LADY-klassen med 11 deltagere:
1.41.12: Mona Stougård, AG Motion & Fitness
1.41.13: Dorthe Lorentsen, Tjørring Cykel Motion
1.41.17: Ane Kirstine Forchhammer, Holstebro Cykel Motion

56 km Herre med 63 deltagere:
1.31.36: Nicolai Madsen, Elite Cycling, Snejbjerg
1.31.37: Rasmus Larsen, Kibæk Cykelmotion
1.31.38: Jørn Olsen, Racemaker

75 km Ruten med 61 deltagere: 
1.53.50: Bo Boi, Team Lageshoppen/Uhrskov Vine (TLUV)
1.53.51: Jakob Czismadia, Ceramic Speed Cycling
1.53.53: Michael Skjoldborg, Ceramic Speed Cycling

stille og roligt af  sted. Dog var 
17 km ruten i år specielt rettet 
mod unge under 15 år, idet der 
her var præmier til de første 3 
piger og 3 drenge under 15 år.

Løbet i år var igen med elek-
tronisk tidtagning, som specielt 
blev værdsat af  cykelrytterne. 
Der deltog flere tandems, hvor 
den bagerste rytter var blind. 
Igen et udtryk for, at løbet er 
for alle.



9Onsdag 16. august 2017

A/S

Dyrlægehuset Aulum

www.aulum-elservice.dk

EL-INSTALLATØR RONNI SKOVSBØLL

Nybolig Landbrug 
Holstebro - Viborg

Helgolandsgade 13  ·  7500 Holstebro
7500@nybolig.dk  ·  Tlf. 9742 2500Kresten Vestergaard 

Ejendomsmægler · M: 4019 6562
Henning Tovgaard 
Ejendomsmægler · M: 4020 3048

Thomas Lykkeberg
Ejendomsmægler · M: 2053 4096

AULUM - Hallundbækvej 10 45 ha

NYHED

Sag 91669
Meget tiltalende lystejendom nord for Aulum på en rigtig skøn naturgrund, tilba-
getrukket, fuldstændig ugenert og i helt rolige omgivelser med rådyr og andet
vildt helt oppe på græsplænen. Velbygget rødstens stuehus, udbygningerne har
passende størrelse og består af garage + fyrrum sammenhygget med  rigtig god
isoleret hal.

LYSTEJENDOM

Kontant: 5.250.000
Boligareal m2: 112
Ejerudgift pr. md: 1.644
Areal 44,62 ha
Se mere på:
www.nyboliglandbrug.dk

Åbent Hus
Fredag 18. august kl. 15-16

VILDBJERG - Smækbjergvej 21 26 ha

Sag 91681
Meget tiltalende og velholdt lystejendom på 26 ha, beliggende mellem Vildbjerg
og Videbæk i et let kuperet område, tilbagetrukket for enden af privat grusvej.
Beboelsen er løbende renoveret og består af 2 plan foruden kælder. Udbygnin-
gerne egner sig perfekt til en pladskrævende hobby eller et mindre dyrehold. En
lystejendom med mange muligheder, der skal opleves !

LYSTEJENDOM

Kontant: 3.975.000
Ejerudgift pr. md: 1.406
Boligareal m2: 145
Kan evt. købes med mindre jord
Se mere på
www.nyboliglandbrug.dk

UDSTILLING Gennem de se-
nere år er der kommet en stigen-
de interesse for færøsk kunst, 
og en af  de kunstnere, der er 
med til at fremme Interessen er 
62-årige Sofus D. Poulsen. 
Han har malet siden han var 
ganske ung, og symptomatisk 
for ham er, at han aldrig maler 
et billede på det sted, motivet 
findes. 
”Jeg maler i stedet mine billeder 
efter hukommelsen,” siger So-
fus D. Poulsen, som lige nu har 
nogle af  sine billeder hængende 
på Café Møltrup i Vildbjerg. Og 
der er tale om såvel akvareller 
som malerier malet med såvel 
vandbaseret som olie- og akryl-
maling. 

Den vilde natur
Selv siger han, at hans billeder 
skabes gennem farvernes ind-
byrdes samspil og fortolkning 
af  den færøske vilde natur, 
hvor det skiftende vejr til tider 
kan virke kaotisk og overvæl-
dende. 
”Men det giver grobund for 
fantasien og nysgerrigheden, 
”siger Sofus D. Poulsen, som 
ikke lægger skjul på, at hans 
billeder på samme tid både er 
abstraktnaturalisme og prosai-
ske sanseopleveler

Gennem 10 år havde han med 
succes eget galleri i Torshavn 
centrum med mange kunder så-
vel færinger som udlændinge. 
Sofus D. Poulsen har også en 
uddannelse som pædagog og 
for fire år siden rykkede han 
teltpælene op og flyttede til 
Ringkøbing. 

Mange talenter
For nogen tid siden kom han i 
kontakt med Møltrup Optagel-
seshjem, hvilket medførte, at 
han begyndte at arbejde som 
frivillig. 
”På Møltrup er der rigtig man-
ge talenter indenfor mange 
forskellige genrer, ”siger Sofus 
D. Poulsen, og han sammenlig-
ner mange af  talenterne med 
østers.
”En østers begynder at ud-
vikle en perle med et eneste 
sandkorn, og sådan er det med 
Møltrups talenter, der udvikler 
sig fra et sandkorn til en perle 
i et beskyttet oase, hvor de læ-
rer at se på sig selv med nye 
øjne,” siger Sofus D. Poulsen, 
der er utrolig glad for arbejdet 
på Møltrup.

Alsidig og anerkendt
Ud over at være maler og 
pædagog er Sofus D. Poulsen 

Færøsk kunstner 
på Caféen

også musiker og bogillustra-
tor, ligesom han gennem 10 år 
har undervist i aftenskoler i 
billedkunst, tegning og kunst-
historie. Og så har han deltaget 
i udstillinger som Art Herning, 
Art Copenhagen, Art Nordic i 
Aalborg og Hillerød Kunst uge, 
ligesom han er fast repræsen-
teret hos Galleri Sct. Gertrud i 
København med en årlig sepa-
rat udstilling. 

 

Sofus D. Poulsen er færing af fødsel, og det er da også den færøske natur, 
der som oftest er inspirationskilde til hans billeder. Nogle af dem kan ses måneden 
ud på Café Møltrup i Vildbjerg.
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Bredgade 1
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 11 00

- endnu et hotel i Danske Hoteller A/S
Se menuer på www.hotel-vildbjerg.dk

Bredgade 1

MAD UD AF HUSET  

TAKE AWAY
f.eks.  

Cafe Burger

99.- 

FEST/
RECEPTION

Buffet eller  
3 retters middag

Fra KUN

199.- 
(min 6 cuverter)

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
Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 
Velkommen hos Agerfeld
Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 

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

Til både

privat og

erhverv

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...

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

Rasmus 
Birnbaum fra 
Aalborg står bag 
indsamlingen 
sammen med 
Rikke Thusga-
ard fra Sørvad. 
De skal begge 
til Ghana for at 
sikre sig, at tin-
gene havner det 
rette sted.  

Enhver fodboldelsker ville elske kasserne med alt det udstyr, som lige nu befinder sig i Aalborg og 
venter på afskibning til Ghana.   PRIVATFOTO

Udstyr i kassevis 
venter nu kun på at 
blive sendt til Ghana
Af Søren Poder

SØRVAD Den lille fodboldklub 
Royal Sportivo i Ghana har no-
get at se frem til. 

For danskerne har været gav-
milde med at aflevere fodbold-
tøj og -udstyr til den afrikanske 
klub med cirka 130 spillere.

Det fortæller Rikke Thusga-
ard fra Sørvad, som i december 
startede indsamlingen »We 
care about African football« 
sammen med Rasmus Birn-
baum fra Aalborg med det 
formål at indsamle og aflevere 
udstyr til den ghanesiske klub.

- Det er gået så godt, at vi 
har lukket for indsamling af  
tøj, fordi vi har fået så meget, 

at vi er nødt til at sige stop. Vi 
har 47 flyttekasser med støvler 
og tøj, og derudover kommer så 
bolde og udstyr ved siden af, 
siger Rikke Thusgaard, som 
fortæller, at der blandt det ind-
samlede både findes trænings-
dragter, målnet, helt nye bolde, 
fodboldmål, pokaler, hjørne-
flag, kegler og meget andet. 
Både nyt og gammelt.

Ned til Afrika
Bidragene til indsamlingen 
kommer både fra sportsklub-
ber, virksomheder og private, 
og Rikke Thusgaard fortæller, 
at udstyret nu befinder sig i 
Aalborg, hvor det afventer af-
skibningen til Afrika. 

Forinden skal der dog samles 
penge sammen, så hun og Ras-
mus Birnbaum kan komme ned 
og tage imod det.

- Vi skal ned og være med til 
at aflevere det og være sikre på, 

at tingene havner det rette sted. 
Vi regner med, at prisen for 
hotel, fly og rejse bliver cirka 
16.000 kroner i alt for os begge 
to, fortæller hun om leverings-
planerne, som skal finde sted i 
efteråret.

- Vi er i dialog med DSV i 
Aalborg om at kunne få con-
taineren fragtet derned, og vi 
skal også have en agent i Ghana 
til at hjælpe med at få styr på 
alle de godkendelser og papirer, 
der skal til. Det tager cirka 40 
dage at fragte containeren, og 
vi håber, at kunne sende den i 
september eller oktober og så 
selv rejse ned for at modtage 
den i november, men vi er også 
indstillede på at kunne udsky-
de det lidt, hvis finansieringen 
ikke er på plads. Det vigtigste 
er, at vi får det afleveret ordent-
ligt til klubben, siger Rikke 
Thusgaard.

I mål med fodbold-
indsamling
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Ikke færre end fem 
lokale hold 
mødes i efteråret 
i Jyllandsserien.
  
AF THOMAS DAMM

JYLLANDSSERIEN Der er 
lagt op til en lang række lo-
kalopgør i løbet af  efteråret.
Herning Fremad, Tjørring IF, 

Ikast FS, Spjald IF samt Vild-
bjerg SF er alle placeret i pulje 
2, hvor Thisted IF, Skive IK 
samt Mejrup GU er de tre øv-
rige hold.

Der bliver rigtig mange spil-
lere og trænere, der kender 
hinanden på kryds og tværs 
af  holdene.

Efterårets Jyllandsserie be-
står af  fire puljer med hver 
otte hold. 

I løbet af  efteråret møder alle 

hold i hver pulje hinanden ude 
og hjemme. Til foråret kommer 
de fire bedste hold fra hver pul-
je i Jyllandsserien 1. Her spil-
les der om oprykning til Dan-
markssserien. Nummer fem og 
seks fra hver pulje - samt de to 
bedste syvere - indplaceres i  
Jyllandsserien 2.

De to dårligste syvere samt 
nummer otte i hver pulje rykker 
direkte i Serie 1.

Jyllandsserien 
med flere lokalbrag 

Af Ole Bitsch

FODBOLD Har man lidt løse kontanter i lom-
men, bør man sætte dem på Herning Fremad og 
Tjørring IF.

Sådan lyder opfordringen fra Bet25. Bookma-
keren har nemlig tildelt de to mandskaber favo-
ritværdigheden i Jyllandsseriens pulje 2.

- Sæsonstarten i fodboldens serierækker nær-
mer sig, men allerede nu er der vinderodds ude på 
langt størstedelen af  rækkerne, forklarer Brian 
Trabjerg Kristensen, content og PR-ansvarlig 
hos Bet25, der har base i Silkeborg.

Den midtjyske bookmaker peger på Herning 
Fremad som favorit til at vinde pulje 2 i efteråret. 
Det giver odds 3,00 - altså får man pengene tre 
gange igen, hvis Fremad-spillerne snupper før-
stepladsen. Tror man derimod på Tjørring som 
puljevinder, giver det odds 3,50. 

Til gengæld bør man - ifølge Bet25 - have 
knap så megen tiltro til Ikast FS, Vildbjerg SF 
og Spjald IF. Deres chancer for at vinde rækken 
i efteråret er - hvis bookmakeren får ret - sat til 
henholdsvis odds 12,00, 12,00 og 25,00.

Fremad og Tjørring er favoritter

Serie 1:  
Aulum IF - FS Vestthy 
1-1 (1-1)
Aulum begyndte lørdag efter-
årssæsonen hjemme mod Vest-
thy. I en kamp, hvor hjemme-
holdet var klart dominerende, 
havde de dog alligevel svært 
ved at få omsat chancerne til 
mål. Gæsterne derimod havde 
ikke samme problem, da de 
trodsede spil og chancer og 

bragte sig foran 1-0 efter 32 
minutter. - Vi dominerede dem 
totalt, så det var en kold spand 
vand i hovedet, sagde Aulum-
træner Dann Hvam. 

Aulum fortsatte dog med at 
dominere, og kort inden pau-
sen fik de også udlignet, da 
Rasmus Jensen gjorde det til 
1-1. I anden halvleg fortsatte 
det dominerende hjemmehold 
med at skabe store chancer. 

Skarpheden manglede dog, 
og derfor måtte de nøjes med 
uafgjort. Kampens spiller for 
Aulum blev Kasper Laursen. 

- Det var en kamp, som vi 
ville vinde 9 ud af  10 gange. 
Vi havde en god fornemmelse 
i pausen og tænkte, at det 
ville gå til vores fordel. Men vi 
brændte for mange store chan-
cer, så det er lidt en bitter smag, 
vi har efter kampen. Vi skulle 

Aulum tabte point trods dominans

TIPS VILDBJERG
UGENS HJEMMEKAMP:
Vildbjerg SF - Thisted FC 
lørdag den 19. august
kl. 13.00

3-2 3 - 2

3 - 1

0-2 2 -  1 1 -  3

2 - 1

1 - 0 2 - 2

2-2

Tendentz:

Langkjær Staalbyg aswww.staalbyg.dk

– en stærk løsning
i stålkonstruktioner

Certifikat-
svejsere søges 

se mere på 
www.staalbyg.dk

En bank
uden penge
er som en tømrer
uden søm

Bredgade 6-8 / 7480 Vildbjerg / tlf. 4456 5758
vildbjerg@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/vildbjerg

I Handelsbanken sætter vi en ære i at kunne yde god 

service til dig som kunde. Så naturligvis kan vi tage hånd 

om dine kontanter. Og har du brug for udenlandsk valuta, 

Du er altid velkommen i Handelsbanken.

209 kr.

pr. kuvert

- Mad ud af huset

2014

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 

www.sportscenter.dk

Find os på:

Vælg en forret:

Lakseroulade med rejer og dressing, 

dertil flutes

Tarteletter med høns i aparges (2 stk.)

Tunmousse med rejer. dressing, dertil flutes

Tortillaruller med røget kalkun og pestocreme 

på salatbund med dressing, dertil flutes

Vælg en dessert:

Hjemmelavet daimis med jordbærpure

Nøddetærte med hindbærpure og vaniliecreme

Brownie med vanilieis

Pandekager med vanilieis, jordbærsyltetøj, 

sukker og chokoladedrys

Konfirmationsbuffet

Hovedretten består af følgende:

Lasagne

Store kyllingspyd (leveres kolde)

Barbecue marineret mørbrad

Små smørstegte kartofler eller kartoffelbåde (leveres kolde)

Whiskeysauce (leveres kold)

3 x salat eller salatbar

Madbrød

Sports Allé 6  .  7480 Vildbjerg  .  96 27 07 00  .  vildbjerg@sportscenter.dk

på vores hjemmeside

Se derudover Konfirmationsmenuen
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1 - 1

2 - 2
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Trehøje VelværeCenter ApS . Østergade 48 . 7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 72 25 . Mobil 40 21 72 46

INFORMATION TIL ALLE
BORGERE I HERNING KOMMUNE

L ÆS MER E PÅ W W W.HER NING.DK

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

Hvem er årets frivillig?
Kom med dit forslag til, hvem der skal have ”Herning Byråds pris for frivilligt arbejde” i 
2017. 
Alt vi skal bruge er din begrundelse for indstillingen samt navn og adresse på både den 
indstillede og indstilleren. De oplysninger skal vi have senest torsdag 31. august.

Prisen kan uddeles til grupper, foreninger, institutioner eller enkeltpersoner, der yder en 
frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune. Med prisen følger 5000 kr.  
og et diplom.

Du kan sende din indstilling online på www.herning.dk/frivilligpris, på mail til  
dst@herning.dk eller pr. brev til Direktionens Stab, Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning.
På www.herning.dk/frivilligpris kan du også læse mere om prisen.

Kommunalvalg 2017 
Kommunalvalget nærmer sig.  

Det finder sted: 
Tirsdag 21. november  
kl. 8.00-20.00

Der skal vælges 31 medlemmer  
til Byrådet i Herning Kommune for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021

Hvem har valgret og hvem kan stille op som kandidater?
Du kan stille op som kandidat, hvis du er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og:
•	 er	dansk	statsborger
•	 er	statsborger	i	et	andet	EU-land
•	 er	statsborger	i	Island	eller	Norge	eller
•	 	uden	afbrydelse	har	haft	fast	bopæl	i	riget	de	sidste	tre	år	forud	for	valgdagen.

Hvor kan jeg hente og aflevere de nødvendige blanketter?
Du kan hente de relevante blanketter på rådhuset, Sekretariatet (ved borgmesterkonto-
ret). Det er indgang A, 1. sal. Det er også her, du afleverer blanketterne, når de er udfyldt. 
Vær opmærksom på tidsfristerne!

Kandidatlister
Partier	og	lokallister,	som	er	en	del	af	det	nuværende	byråd	skal	ikke	længere	have	kandidat-
listerne underskrevet af et antal stillere. Disse kandidatlister skal afleveres i perioden  
tirsdag 5. september til tirsdag 19. september 2017 kl. 12. 

Hvis kandidatlisten ikke er en del af det nuværende byråd, er den omfattet af ”stillerkra-
vet”. Det vil sige, at mindst 25 personer, som har valgret i Herning Kommune, skal stå 
som stillere på listen. En stiller er ikke det samme som en kandidat – og er man kandidat 
på listen, kan man ikke være stiller på den samme liste.

Kandidatlister med stillere skal afleveres i perioden tirsdag 19. september  
til tirsdag 3. oktober kl. 12.

Valgforbund og/eller listeforbund
Hvis	du	vil	anmelde	valg-	eller	listeforbund,	skal	det	ske	senest	mandag	9.	oktober	kl.	
12.00. Forbundet skal skriftligt være tiltrådt af stillerne og kandidaterne på de lister, der 
deltager. 

Regionsvalg
Der er valg til Region Midtjylland samme dag, som der er kommunalvalg. Annoncering 
om dette valg sker for sig selv og kommer fra regionsvalgbestyrelsen.
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Snedkere og tømrere

Kontakt Mads Rauff
28 34 62 61

KORN KØBES
- Hvede 
- Byg 
Kontant afregning 
Indlevering: Højslev, 
Sjørup eller Haderup

Alger og flisepest
Bekæmpelse af alge

på tage, fliser, stakit, vægge m.m.
Bekæmpelse af flisepest

På beton fliser
Græsklipning

Store som små arealer
Mosbekæmpelse

Effektiv bekæmpelse af mos i græs
Forhør venligst på

29 92 06 42 / 20 14 64 80
GA Service

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

HØST-SÅNING
•  Mejetærskning udføres  

med 2 stk. 20-24 fod.

•  Mejetærskning af skårlagt  
afgrøder med pickup.

•  Presning af halm big og minibig.
•  Såning af raps og vintersæd  

direkte i stub med samtidig 
grubning ned til 30 cm.

•  Der kan placeres gødning  
i samme arbejdsgang.

• Harvning med discharve.

•  6 m. rotorharvesæt samt 4 m.  
disc såmaskine.

• Pløjning 5 furet med jordpakker.

•  Sprøjtning af majs og andre  
afgrøder med 36 m selvkørende.

•  Hegnsklipning med samtidig 
knusning af afklip.

• Flis sælges

Elinstallatører

Malerfirmaer

Diverse

Advokater Diverse

Tlf. 51 22 61 31 • Mail: dan@dkj-toemrer.dk

Godt håndværk  Godt håndværk
til fornuftige 

priser

TG SKROT ApS
Vi køber:

. Jern og metaller
. Landbrugsmaskiner

. Dæk med fælge

. Nedskæring af stalde
Tlf. 29 45 72 71

Cvr. 3141 9573

Afl everer du selv skrot

på pladsen er der

 noget at tjene

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

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

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

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

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.

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

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

Aktuelt landbrug

Gartnere

Vvs-installatører

Aktuelt landbrug

Lokale nyheder  
går aldrig af mode

Læs  
annoncer
før du handler
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Mandag den 21. august 2017
0. -  1. klasse 17:00 - 18:00 

2. klasse 18:30 - 19:45
3. -  8. klasse 18:30 - 20:00

www.fdf.dk/aulum 
facebook: FDF Aulum

Sæsonstart

Vinding-Vind
Foredragsforening

Udflugt til Papirmuseet
i Silkeborg

onsdag d. 23. august.
Vi kører i bus med afgang

fra Torvet i Sørvad kl. 12.30 
og busholdepladsen i

 Vind kl. 12.45.
Pris: 150 kr. pr. person.

Tilmelding senest søndag 
d. 28. august på

tlf. 9743 0105, 4055 3405

Bekendtgørelser

Aftenudflugt
med  

Aulum Højskoleforening  
til

Kroghøj gl. Skole
Onsdag den 23. august.

Afgang fra Aulum Fritidscenter
kl. 18.45 i egne biler.

Tilmelding senest
den 21. august til bestyrelsen.
Tlf.: 42370895 eller 31539931

Alle er velkommen.

Udlejning

Vildbjerg Midtby
Værelse til leje

Henvendelse tlf. 2323 8338

Invitation til 40 års jubilæum 
 

I anledning af Ole Lindholts 40-års jubilæum,  

Inviterer Nettoline A/S til reception 

fredag d. 25/8 – 2017 kl. 13 – 15.30 

Det vil glæde os at se kollegaer, familie og venner til Ole  

i kantinen på Vævervej 33-35, 7490 Aulum 

S.U. senest 21/8-2017 på mail: jrj@nettoline.dk / Tlf. 96410160 

Med venlig hilsen Nettoline A/S 

 

Lejlighed udlejes
Super 5. sals 3 værelseslejlighed med alle faicliteter, udsigt 

og alt inventar, der fremtræder som nyt udlejes fra
1. aug. eller efter aftale.

 Henvendelse 4037 4540

Jordarbejde
med gummiged, rendegraver og minigra-
ver

HØST 2017
•  NYHED Kalk leveres og spredes, nu også med 

GPS. NYHED

• Skårlægning Af raps og helsæd mm. 
 Med 2 stk 21 fod Mac Don evt. 
 sammenlægning af 2 skår.

• Presning af græs og halm. 
 3 stk Bigballerpresser 120x120 m/ballevogn.
  2 stk Midebigballerpresser 90x120 m/u snitter til 

halm og græs.
  2 stk Minibigballerpresser 85x90 m/u snitter 

til halm og græs.
 1 stk Rundballepresser m/u snitter fra 1m til 1,80m.
 2 stk Storriver 9m.
 1 stk Spreder 10m.
 Wrapning af baller 85x90x1,80m og 90x1,20x1,80m

• HALM KØBES og SÆLGES
• GYLLEKØRSEL. Med 
 Slanger i alle mål fra 12-28m m/GPS
  Gylleudlægning med SYRE N Med NYLAVET REN   

svovlsyrer

•  Staldgødning 

• Spuling af kloak og dræn
   Rodfræsning i kloakrør.

• Vejhøvl m/3. skær

•  Alt entreprenørarbejde udføres
      Jord/kloak- og nedbrydningsarbejde m.m.
 p/u foring af kloakrør (undgå opgravning) NYHED!!!
 Kloakfoto – søgning efter rør uden opgravning.
 Separering af regn og spildevand
 Nedsivningsanlæg, Kloakrenovering mm.
 Alt inden for fliser og belægning

• Alt Vognmandskørsel udføres 
 Udlejning af container
 Salg af alt slags sand og grus mm.
 Ang. Vognmandskørsel ring til John 40452377

Timring 
Maskinstation A/S
Aut. kloakmester

Møltrupvej 113
Bil 40 27 46 25

jens@tmjh.dk / tmjh.dk

Flot nyistandsat 
lejlighed

udlejes i Vildbjerg.

tlf. 9713 3197 / 2325 5848

Ring og bestil 
vores 

brochure!

Skal du ha’ fest
- så ring til 

Spjald Madbutik
»Diner Transportable«

Hovedgaden 65 . 6971 Spjald
97 38 17 55 Privat 97 38 17 90

www.spjaldmadbutik.dk
Husk lukket hver mandag

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
www.oerreforsamlingshus.dk

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

Aktuelt landbrug

Trofaste gæster

JUBILÆUM Viborg FF har gennem 30 år været en trofast gæst ved Vildbjerg Cup. For den præ-
station blev de i år hædret med cupens store jubilæumspokal, som blev overrakt til U-11 spilleren 
Mikkel, mens holdkammeraterne så til (billedet). 
En tysk klub kunne også have fejret 30 års jubilæum, men da skoleferien i den tyske delstat sluttede 
dagen for cupen startede, måtte klubben desværre melde afbud til årets cup.

Annoncer
kan bookes på tlf.

97 15 18 00
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Det sker i Vildbjerg

VILDBJERG IM
www.vildbjergim.dk

Familieaften
Torsdag d. 17. kl. 19.00: Søn-
dagsskolen. Superfrø-redaktør 
i DFS Lene Bøndergaard, 
Vildbjerg

Eftermiddagsmøde
Tirsdag d. 22. kl. 14.30 v. Heri 
Elttør, Aulum. 

Bøn
Tirsdag d. 22. kl. 18.30

Møde
Torsdag d. 24. kl. 19.30 v. 
Karlo Brondbjerg, Herning. 

Jesusgensere
Fredag d. 25. kl. 16.00 – 
17.30 Opstart. Fra 4. - 8. 
klasse. 

Udflugt
Lørdag d. 26.:Udflugt

KFUM&K 
Mini-Mok
Mandag d. 21. kl. 16.15-
17.00: Opstart efter sommer-
ferien

Teenklub
Mandag d. 21. kl. 19.00-
21.00: Opstartsaften

Unge/voksne
Tirsdag d. 22. kl.19.30: Spil-
leaften

Familieklub
Fredag d. 18.: Opstartsaften

KIRKENS MENIG-
HEDSLIV
Familieliv
Onsdag d. 23. kl. 17.30: Fami-

lieaften med spisning. Henrik 
Thoftgaard, leder af den 
kristne børnehave i Aulum. 
1. del: ”Legende Skaber” 2. 
del: ”Kirkens fællesskab og 
relationer”.
Tilmelding til fællesspisning 
senest søndag d. 20. aug. 
mogo@nygaard.mail.dk eller 
20926563

FÆLLESTRÆF
Onsdag d. 16. kl. 19.30 i 
kirkecentret

Det sker i Nøvling
 

NØVLING IM
www.zion-im.dk
Torsdag d. 17. kl. 19.30: 
Havearbejde i menighedshu-
set. Kom og vær med til en 
hyggelig aften.

Torsdag d. 24. kl. 19.30: 
Opstartsaften v. lokale kræf-
ter. Vi slutter med lidt godt 
til ganen. 

GENBRUGS- 
BUTIKKEN 
Torsdag d. 17. kl. 14.30: 
Café i genbrugsbutikken.

FRED UDENFOR OG 
INDENI
EDet er dejligt, når der 
sker noget, og vi er i gang. 
Vi har vores kræfter for at 
bruge dem og vores evner 
for at udfolde dem.
Andre gange er det godt 
at have fred og ro. Vi skal 
ikke være i gang hele 
tiden. Nogle gange skal vi 
sige nej til aktiviteter og ja 
til at hvile.
Men det kan også blive 

svært: Når man oplever, at 
der er ro omkring én, men 
uro indeni. Når tankemyl-
deret melder sig, og det 
kniber med at få pulsen 
ned eller at sove om nat-
ten. Når man har lavet 
en fejl, som har fået store 
konsekvenser. Når der er 
opstået en konflikt, og det 
er svært at se løsningen.
På søndag taler Jesus om 
fred. Han taler til byen 
Jerusalem og siger: ”Vidste 

blot også du på denne 
dag, hvad der tjener til din 
fred.”
Jesus ønsker at give men-
nesker del i sin fred. Han 
ønsker at vi lægger vores 
uro og bekymringer over 
til ham. Han vil, at vi taler 
åbent til ham om de svære 
ting i vores liv. Freden fra 
Jesus er stærkere end al 
den uro, vi møder både 
omkring os og indeni.
Det er, hvad det handler 
om ved gudstjenesterne 
på søndag. Kom og høre 
mere om, hvad der tjener 
til din fred.

Venlig hilsen
René V. Jensen, sognepræst

GUDSTJENESTER
Søndag d. 20. aug.
10. s.e.t.
Vildbjerg 9.00 Asger Korsholm
Nøvling 10.30  Asger Korsholm. Rytmisk. Inds. 

”Fredagsklubben”lokalt 

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

GUDSTJENESTE PÅ 
ÅGÅRDEN.

Pensionister der ønsker at 
deltage i gudstjenesten på 

Ågården torsdag d. 24. 
aug. kl. 9.45 og ønsker 

transport, kan henvende 
sig til kirkekontoret på tlf. 
97131132 senest onsdag 

d. 23. aug.
kl. 12.00

MENIGHEDSRÅDS-
MØDE

Vildbjerg menighedsråd 
holder møde 

torsdag d. 17. aug.  
kl. 19.00 i Vildbjerg  

kirkecenter.
Se dagsorden på  

www.vildbjergkirke.dk

SOGNETUR FOR 
VILDBJERG SOGN
Tirsdag den 12. sept. 

2017
Til Museet Fængslet, 

Horsens, med rundvisning, 
formiddagskaffe, middag 
på Pejsegården, kaffe og 
fortælling på Silkeborg 

Højskole.
Afgang fra Vildbjerg  
Kirkecenter kl. 8.00,  

hjemkomst ca. kl. 16.30.
Pris 300 kr. betales i  

bussen, ekskl. drikkevarer 
til middagen. 

Tilmelding fra onsdag 
d. 16. aug. og senest 1. 

sept. (først til mølle-reglen 
gælder) til kirkekontoret 

tlf. 97131132 eller  
bki@km.dk 

Arr. Vildbjerg  
Menighedsråd

Sogneaften
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30
i Vildbjerg Kirkecenter
Tale over Robinsons roman "Lila"
v/sognepræst Erling Kristensen

Entré inkl. kaffe 60 kr.
Alle er velkomne

Arr. Vildbjerg Menighedsråd

SOGNETUR
En spændende tur til Museet Fængslet  
i Horsens og Silkeborg Højskole.
Tirsdag den 12. september 2017.
Afgang fra Vildbjerg Kirkecenter kl. 8.00  
- hjemkomst ca. kl. 16.30
Prisen for turen incl. bus, entré og forplejning  
hele dagen kr. 300,00, som betales i bussen.
Tilmelding fra 16. august - 1. september  
til kirkekontoret 97131132 eller bki@km.dk
Arr. Vildbjerg Menighedsråd

Sogneaften
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30
i Vildbjerg Kirkecenter
Tale over Robinsons roman "Lila"
v/sognepræst Erling Kristensen

Entré inkl. kaffe 60 kr.
Alle er velkomne

Arr. Vildbjerg Menighedsråd

tager vi 

Mødested: Vind by kl. 12.30
Vinding Missionshus kl. 12.40
Pris pr. deltager: 50,00 kr.

Tilmelding til turen skal ske senest 
den 17. august 2016 til Aase Mogensen 

tlf. 97 43 83 57 / 21 27 71 57

Vind og Vinding Menighedsråd

Menighedsmøde i Vinding
 Onsdag d. 23. august klokken 19.30  

i konfirmandstuen i præstegården.
Alle er velkomne til orientering om  

menighedsrådets arbejde.
 Vi drøfter blandt andet præstegårdens fremtid.

Menighedsrådet

For to år siden var 
Christoffer Grøndahl 
Svinth Olesen og hans 
hustru, Anita, blot to 
studerende 
i en lejlighed i Aarhus. 
I dag har parret to børn 
og bor i præstegården 
i Timring, hvor han 
allerede har været igen-
nem det første år i sit 
embede.  
 FOTO: FLEMMING HANSEN

Det første 
år har været 
begivenhedsrigt for 
Timring-Tiphedes 
sognepræst
Af Søren Poder

TIMRING-TIPHEDE Christof-
fer Grøndahl Svinth Olesen vir-
ker næsten overrasket, da han 
bliver konfronteret med den 
kendsgerning, at det nu er et 
år siden, at han 7. august 2016 
blev indsat som sognepræst i 
Timring-Tiphede Sogn.

- Allerede et år? Ja ... Det er 
først og fremmest gået helt vildt 
hurtigt. Men det har været en 
rigtig god start. Allerede fra den 
første gudstjeneste med recep-
tion bagefter, hvor der var folk 
fra hele byen, fra skolen, borger-
foreningen, Møltrup ... Det var 
næsten som et 25-årsjubilæum 
med gaver og taler og fine ord, 
så det var meget overvældende 
og virkelig et privilegium at 
starte på den måde og mærke 
så stor en opbakning, siger 
sognepræsten, der i Timring 
tiltrådte sit første embede som 
sognepræst og samtidig flyttede 
ind i præstegården efter at have 
boet i Aarhus hele sit liv.

 

Familien er på plads
Det første halve år boede Chri-
stoffer Grøndahl Svinth Olesen 
alene, mens hans hustru, Anita, 
læste sit sidste semester før spe-
cialeskrivning på lingvistik-stu-
diet på Aarhus Universitet. I de-
cember blev familien, der også 
talte sønnen Svend, dog samlet 
i præstegården, og i januar kom 
datteren Vilde til verden.

- Nu er vi kommet rigtigt på 
plads i byen. Vi var måske lidt 
nervøse for, om vi ville blive en-
somme ved at flytte fra familie 
og venner i Aarhus og komme 
hertil, hvor vi ikke kendte no-
gen. Men sådan blev det hel-
digvis slet ikke. Der er mange 
børnefamilier i området, som 
har været gode til at invitere 
til arrangementer, frokost og 
lignende, så vi føler allerede, 
at vi har fået et stort netværk 
og bekendtskaber. Det heldige 
ved mit job er jo også, at det er 
meget offentligt, så stort set hele 
byen vidste, at vi ankom, og folk 
har været gode til at tage imod 
os og invitere os med til ting. 
Så jeg er meget taknemmelig 
for den start, vi har fået - både 
arbejdsmæssigt og familiemæs-
sigt, siger Christoffer Grøndahl 
Svinth Olesen.

Mange travle dage
På forhånd var Christoffer 
Grøndahl Svinth Olesen blevet 

Ny præstefamilie 
føler sig godt tilpas

varslet om, at tilværelsen som 
sognepræst ville byde på mange 
travle dage, især i starten. Og 
det har vist sig at holde stik.

- Der har været mange sene 
aftentimer. Især i december sker 
der mange ting, og med fire 
gudstjenester 24. december var 
det en meget anderledes jul, end 
jeg havde prøvet før. Så lige efter 
Svend var jeg den første til at gå 
i seng juleaften, da jeg også hav-
de gudstjeneste igen dagen efter. 
Og henover foråret, hvor der 
normalt er fridage i forbindelse 
med påske og lignende, er det jo 
ekstra arbejde for en præst. Så 
det har været travlt, men det har 
været til at overskue, for det er 
gode og hyggelige opgaver, siger 
sognepræsten og tilføjer:

- I løbet af  sommeren har 
tingene så til gengæld været 
lidt stille. Der har været nogle 
bryllupper, men der er ingen 
konfirmander eller lignende. Så 
det har været et lille pusterum, 
hvor jeg er kommet ned i gear og 
har samlet kræfter, før det hele 
begynder igen.

Føler mig stadig ny
Samtidig har rutinen også lige 
så stille indfundet sig i flere af  
præstens opgaver, efterhånden 
som »den første gang« er blevet 
til mange.

- Jeg behøver ikke længere stå 
i kirken en time før gudstjeneste 
for at lægge alle papirer på plads 
og gennemgå det hele 100 gan-
ge. Jeg har også nogle gode kol-
legaer, som har taget godt imod 
og båret over med mig i forhold 
til alle de nye ting, der har været. 
Så jeg kan godt mærke, at der er 
kommet en rytme. Men samtidig 
føler jeg mig stadig meget ny, 
og sådan noget som begravel-
sessamtaler bliver forhåbentlig 
aldrig en rutine. Nu har jeg haft 
syv-otte begravelser og har selv-
følgelig fået noget erfaring, men 
det vil altid være specielt at tage 
ud til nogen, der lige har mistet 
og er i stor sorg, siger Christof-
fer Grøndahl Svinth Olesen og 
fortsætter: - Men på en mærkelig 
måde er det jo også en god op-
levelse at tale med familien om 
alle de gode minder og kærlighe-
den til den afdøde. På den måde 
er der et lys i mørket ved også at 
være glad for alt det, som man 
har haft, midt i sorgen over det, 
som man har mistet.
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Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vores kære mor

Grethe Madsens
begravelse fra Ørnhøj Kirke.

Tak for de flotte blomster. En særlig tak til personalet på
Ørnhøj Friplejehjem for kærlig omsorg og pleje.

På familiens vegne

Ellen og Poul

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)

Simone Mølsted 
Madsen fylder 
12 år torsdag 
den 24. august.

Silke Foldager 
Hauris Pedersen
fyldte 5 år mandag 
den 14. august.

Isabella Trabjerg 
Medhurst
fyldte 11 år 
onsdag 
den 9. august.

Anna Barner 
Løkke Borg
fylder 5 år onsdag  
den 16. august.

Lucas Juul Jensen
fyldte 8 år torsdag 
den 10. august.

Vor elskede mor,
svigermor, mormor og oldemor

Nora Iversen
* 2. marts 1919

er stille sovet ind 

Aulum, den 12. august 2017

På familiens vegne

Inga og Hugo
Dan og Marianne

Oldebørn

Begravelsen finder sted fra Feldborg Kirke
torsdag den 17. august kl. 11.00.

Ove 80 år
Vi inviterer familie, venner, naboer og bekendte

til middag i Sinding Forsamlingshus

fredag d. 8. september kl. 16.00
Med venlig hilsen

Lotte og Ove Koch, Sinding
SU: Senest d. 23. august på mobil 40370860

Vielse og Reception
 Lizette og Mathias
vies i Vinding Kirke

lørdag d. 19. august kl. 13.00.
I den anledning vil det glæde os at se alle, som har lyst til at

dele dagen med os, til vielsen og efterfølgende reception
i haven på Skolegade 1 Sørvad

Venlig hilsen
Lizette og Mathias

Gerda og Bjarne  -   Tove og Erik

Bryllup og reception
I anledning af Rikke og Tobias’ bryllup,

vil det glæde os at se naboer, venner og familie
til vielsen i Aulum Kirke den 26. august 2017 kl. 13.00
og efterfølgende reception på Rotvigvej 5, 7490 Aulum.

Med venlig hilsen
Rikke og Tobias

Dagmar og Poul Erik Riis
Inge Marie Tolderlund     Svend Nielsen

Mærkedage Dødsfald

Bedemænd

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

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

Mærkedage

Bedemænd

VILDBJERG Kirsten Høj, 
datter af  Kidde og Jens Høj, 

Vildbjerg skal den 18. august 
forsvare sin PHD (forsknings-

Forsvar af PHD

Stærkt 
vanedannende at 
synge gospel
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

VILDBJERG Så er Vildbjerg 
Gospelkor igen klar til at tage 
hul på en ny sæson efter som-
merferien, med opstart den 16. 
august.

Der er ikke nogen optagel-
sesprøve til koret, så hvis man 
tænker det kunne være sjovt 

og prøve, hvad Gospel er for 
en størrelse, så kan man enten 
kontakte en fra bestyrelse, eller 
man kan bare møde op til en 
øve aften i kirken.

Der er plads til alle, som har 
kan lide at synge og have det 
sjovt sammen med resten af  
koret.

Der øves under ledelse af  den 
karismatiske korleder Lydiah 
Warimu, kkompagnieret af  
pianist Henrik Tjagvad, som 
tryller på klaveret.

En øve aften varer ca. 2 ti-
mer, hvor man indøver reper-

toiret til kommende koncerter.
Det sociale vægtes meget højt i 
koret og har en altid kaffepause 
midtvejs i en øve aften, hvor der 
hygges og snakkes.

Hvorfor synge Gospel er 
der sikkert en hel del, som vil 
spørge ?

Medlemmer fortæller at det 
er faktisk ret simpelt at svare 
på. Det er simpelthen så livs-
bekræftende og emmer af  
positivitet, og ja, så kan man 
simpelthen ikke undgå og blive 
glad i låget af  at synge Gospel.

Gospel 
giver energi og 
livsglæde

resultat) på Aarhus Universitet. 
Hun er lægeuddannet, men har 
de sidste fire år forsket på Aar-
hus Universitet.

Hun har, da hun boede hjem-
me i Vildbjerg, været skrivende 
medhjælper ved Lokalavisen et 
par år.

Titlen på forsknings-emnet 
er : Konditionsmåling ved fore-
byggende helbredsundersøgel-
ser - en evaluering af  effekt og 
anvendelighed.

Forskningsresultaterne ind-
går i et nyt ph.d.-projekt fra 
Aarhus Universitet, Health. 

Annoncer
kan bookes på tlf.

97 15 18 00
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vil du se det

største udvalg

290 forskellige hvidevarer  •  Fagmæssig betjening  •  Levering og montering af egen montør  •  Du får den rigtige vare til dit behov og til den rigtige pris

Liebherr køl 
m. Biofresh
•  Med 2 termostater
•   Kun 133 kW pr. år 
• Energi A++
•  H: 185,2 cm 

B: 59,5 cm
•  358 liter Fås i hvid, 

rustfri stål, 
Black Steel og til 

træ-fronter.
Kom ind og  
få et godt  

tilbud

Liebherr er tysk topkvalitet køle skab 

med 3 biofresh skuffer - se forskellen 

på Liebherr og et alm. køleskab:

Eksempler: HOLDBARHED

Grøntsagsskuffe
5 dage

Biofresh
13 dage

Forskel: 8 dage

Grøntsagsskuffe
50 dage

Biofresh
80 dage

Forskel: 30 dage

Grøntsagsskuffe
5 dage

Biofresh
13 dage

Forskel: 8 dage

Broccoli

Gulerødder

Salat

Grøntsager 
og frugt 

holder sig mere 
frisk og saftig
- samt bevarer 

mange flere 
c-vitaminer

Inkl.
4 års

garanti

VESTFROST VINSKABE - 5 MODELLER

Vestfrost 
vinskab W38  
til 38 flasker 

• 2 døre med UV-filter
• 5-18 grader

Vejl. 8.935,-

• 2 døre med UV-filter• 2 døre med UV-filter

Vestfrost 
vinskab FZ365  
til 113 el. 197 flasker hals til hals

•  6 regulerbare træhylder 
•  Elektronisk temp. fra 5 til 22 grader 
•  3 temperatur zoner
•  Kulfilter som nænsomt 
 renser luften
•  H:186 x B:59,5 cm

Vejl. 14.275,-

til 113 el. 197 flasker hals til hals

i eksklusive varer i topkvalitetstørste udvalg
i eksklusive varer i topkvalitet

så ta’ til Ramsing

UNDGÅ MADSPILD

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

Spørg os! 
Vi ved det 
- og det koster 
ikke ekstra!

Bosch supermodel 
opvaskemaskine
som kan tørre plast helt tør og glas 
bliver skinnende blankt
• Bestikbakke
• Kan spare op til 60% af tiden
• Energi A+++
• Plads til høje glas
• Kun 44 dB støj
•  Resttid - udskudt start

• Kan spare op til 60% af tiden

Liebherr fryseskab
- på 345 liter som aldrig skal 
afrimes. Tysk topkvalitet

•  Energi A++ kun 0,8 kW pr. døgn
•  Vippehåndtag
• Udvendig temp.
• 8 skuffer
• Glas mellem skufferne
•  H: 195 cm B: 70 cm 
 D: 75 cm

- på 345 liter som aldrig skal 
afrimes. Tysk topkvalitet

PRIS-
GARANTI

Inkl.
4 års

garanti

25 FORSK. FRYSERE

Inkl.
4 års

garanti

PRIS-
GARANTI

30 FORSK. OPVASKEMASKINER

5999,-
SPAR 2936,-

9999,-
SPAR 4276,-

150 FORSK. KØLESKABE

5999,-
SPAR 1900,-

7999,-
SPAR 3800,-

KØB LIEBHERR KØL

M. BIOFRESH

Bosch 
vaskemaskine
med indbygget tørretumbler

•  Kan vaske 8 kg tøj 
 og tørre 5 kg i en arbejdsgang
•  1500 omdr.
• Kulfri motor 
 med 10 års motorgaranti
• Udskudt start

30 FORSK. VASKEMASKINER

7999,-
SPAR 600,-

Super 
»Amerikaner« skab
med 0 zone skuffe, vand med 
og uden brus og isterninger

•  372 liter køleskab
•  123 liter frys skuffe med NO FROST
• Energi A+
• Inverter kompressor med 10 års garanti
•  Superflot

19999,-
TILBUD

Inkl.
4 års

garanti


