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Vejdirektoratet har 
igen udskudt sin 
planlagte forbedring 
af fordelerringen. 
Projekt sendes i udbud 
til september

 
 
 
 
 
 
 

AF BO LUNDGAARD
blg@herningfolkeblad.dk

TRAFIK Det er et 10 års jubilæum, som 
de fleste borgere i Sunds gerne havde 
været foruden: Fordelerringen ...

Den store rundkørsel ved motor-
vejstilslutningen nord for Viborgvej 
stod færdig for næsten 12 år siden. 
Men trafikproblemerne i ringen be-
gyndte først, da motorvejene omkring 
Herning åbnede i oktober 2006.

Lige siden har især borgerne fra 
Sunds holdt i lange køer til fordeler-
ringen om morgenen.

Færdig næste forår
Vejdirektoratet har lovet rundkørslen 
ændret en del gange.

Det har tidligere heddet både efter-
året 2014, 2015 og 2016. Men nu skulle 
den være god nok, hvis man ellers tør 
tro på direktoratets nyeste plan, som 
skemasætter de ventede forbedrin-
gerne til at skulle stå færdig senest i 
foråret 2017.

Til gengæld er der blevet arbejdet 
grundigt med en løsningsmodel i den 
trafikale flaskehals, hvor der kører 
3000 biler i timen i myldretiden mor-
gen og eftermiddag.

- Vi regner med at sende projektet 
i udbud først i september, siger pro-
jektleder Niels Arend Koefoed fra 
Vejdirektoratet, som oplyser, at det 
er planen at holde licitation sidst i 
september, hvorefter arbejdet kan gå 
i gang. 

- Det vil afhænge af  vejret, hvornår 
vi kan lægge det sidste asfalt og være 
helt færdige, tilføjer projektlederen.

Shunt fra Viborgvej
Vejdirektoratet vil lave en såkaldt 
»shunt« mellem Viborgvej og motor-
vejen - udenom fordelerringen.

- Det er en ekstra vejbane, som kan 

lede den nordgående trafik på Viborg-
vej ned til den sydgående motorvej. 
Det er omkring halvdelen af  trafikken 
på Viborgvej, der skal ned på motorve-
jen. Dem slipper man så for at få ind 
i fordelerringen, siger projektlederen.

Resten af  projektet omfatter som 

tidligere beskrevet i Folkebladet to 
udkørende spor ad både Sundsvej og 
Viborgvej.

- Det betyder, at der bliver tvunget 
udkørsel fra fordelerringens yderspor 
og mulighed for udkørsel fra inderspo-
ret. Det vil tvinge flere bilister over i 

indersporet, hvilket vil give en bedre 
udnyttelse af  ringen, siger han.

Det er netop et af  problemerne i 
rundkørslen, at bilisterne ikke tør 
trække ind i indersporet, fordi de er 
nervøse for, at de ikke kan komme 
tilbage i ydersporet på grund af  de 
lange bilkøer.

Plads til modulvogntog 
Samtidig vil Vejdirektoratet inddrage 
nødsporet i den nordgående tilkør-
selsrampe fra motorvejen, så to biler 
fremover vil kunne køre ind i fordeler-
ringen på samme tid. 

- Under spidsbelastning holder bi-
ler i kø på tilkørselsrampen helt ned 
på motorvejen. Det er det største sik-
kerhedsproblem i fordelerringen. Den 
risiko, det indebærer, vil vi gerne have 
væk, siger Niels Arend Koefoed.

Han tilføjer, at Vejdirektoratet i pro-
jektet tilpasser alle svingbaner, så der 
kan køre modulvogntog i ringen med 
en længde på op til 25 meter.

Projektlederen understreger, at 
de planlagte forbedringer ikke vil 
løse alle problemer. Og bilisterne fra 
Sundsvej må derfor finde sig i, at de 
ikke slipper for at holde i kø i myldre-
tiden, når presset i fordelerringen er 
på sit højeste.

Trafikproblemer fejrer jubilæum

 | Fordelerringen nord for 
Herning bliver til efteråret 
ombygget til to udkørende 
spor fra den nordgående 
motorvejsrampe samt to 
indkørende spor ad Sundsvej 
og Viborgvej. Desuden vil 
Vejdirektoratet lave en 
såkaldt »shunt«, der kan 
lede den nordgående trafik 
på Viborgvej direkte ned på 
motorvejen. Samtidig udvider 
Herning Kommune Viborgvej 
til fire spor  
FOTO: FLEMMING HANSEN     

Herning Kommune 
udvider Viborgvej 
mellem fordelerringen 
og Engholm Søpark

 
 
AF BO LUNDGAARD
blg@herningfolkeblad.dk

UDVIDELSE Når Vejdirektoratet til 
efteråret begynder ombygningen af  
fordelerringen, følger Herning Kom-
mune trop.

Det drejer sig om den kommunalt 
ejede Viborgvej, der skal udvides til 
fire spor. Det sker for at undgå, at fla-
skehalsen i fordelerringen blot flytter 
sig ned på Viborgvej, der i forvejen er 
belastet i myldretiden.

- Vi har aftalt med Vejdirektoratet, 

at vi laver et samlet udbud på hele pro-
jektet, siger vejingeniør Kim Grarup 
fra Herning Kommune.

Han oplyser, at udvidelsen til fire 
spor i første omgang bliver på stræk-
ningen mellem fordelerringen og lys-
krydset ved Engholm Søpark, mens 
fase 2 er strækningen mellem Eng-
holm Søpark og Vesterholmvej.

- Fase 2 er ikke projekteret, da den 
endnu ikke er på kommunens investe-

ringsoversigt. Det er noget, politikerne 
først skal tage stilling til, siger vejin-
geniøren.

Kommunen forventer, at udbygnin-
gen af  Viborgvej kan foregå uden de 
store gener for bilisterne. Det skyldes, 
at det ekstra kørespor i begge sider 
af  vejen formentlig kan bygges på 
samme tid.

- Arbejdet kræver en udvidelse af  
broen over Herningsholm Å. Men det 

er ikke det store problem, da broen er 
i fin stand, siger Kim Grarup. 

Han forventer, at Viborgvej bliver 
udbygget på samme tid som forde-
lerringen. Det betyder, at den nye vej 
muligvis først står færdig i foråret 
2017, fordi entreprenørerne kun kan 
lægge asfalt, når temperaturen er over 
10 grader.

Viborgvej skal være firsporet

Under spidsbelastning holder biler  
i kø på tilkørselsrampen helt ned 
på motorvejen. Det er det største 
sikkerhedsproblem i fordelerringen
NIELS AREND KOEFOED
PROJEKTLEDER
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Tilbuddene gælder fra den 8. til d. 11/6 2016 
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SuperBrugsen Sunds 
Slagterafdeling  

tlf. nr. 96 29 26 05

Åbent alle dage 8-20

Daniel 
Pallesen
Souschef

Ken
Jespersen
Slagtermester

Danmarks bedste Slagter
og Frugt og Grønt tilbyder

Spier 
Signature
Begrænset parti

 

Uhørt billigt!

Langelænder
pølser
Op til 2 kg

Pr. pose

7900

Perfekt til grill

Storkøb !! Danske  
frilands 
Jordbær
500 gram

Pr. bakke

2500

Lækre og søde

Så er de her!

Årets 
Sommer 
Hvidvin!
New Zealand
Marlborough
Ta_Ku Sauvignon Blanc

Delikatessens 
fiskefilet

Hakket
oksekød 
4-7%

1,3 kg 

6500

Billigt

Storkøb !!

6 flasker

19900

Laaangt under 
halvpris

4 stk.

2500

God pris

Så er den tilbage!

Nyhed i  
SuperBrugsen Sunds

Vi sælger nu 
Friskbagt Brød fra
Brøndums Bageri
alle ugens dage

1 fl.

2900

Stærkt 
begrænset parti!

Lækre og sprøde

10 ÅRS KRITIK AF FORDELERRINGEN
Herning Folkeblad har været i arkivet og fundet følgende uddrag af 
artikler, der handler om fordelerringen nord for Herning:

27. oktober 2006: Sunds Pensionistforening holder temadag i Sunds 
Sognegård. Færdselsbetjent Eigil Klostergaard fra Sunds giver råd 
og vejledning om, hvordan man som bilist mest sikkert og hensyns
fuldt gebærder sig i fordelerringen, som der nu er fuld tryk på. 

6. december 2006: Vejdirektoratet og Herning Kommune arbejder 
på en rapport om den massive myldretidstrafik gennem den store 
rundkørsel mellem Sunds og Herning.

27. juni 2007: Flere borgere i Sunds fremsætter kritik af fordeler
ringen ved et borgermøde om Sunds omfartsvej. Den betegnes som 
en flaskehals, som er skyld i, at folk kommer for sent på arbejde. Der 
er op til to kilometer kø om morgenen.

7. marts 2011: En 20årig kvinde på cykel køres ihjel af en bilist på 
Krøjgaardvej, som flere bilister benytter for at slippe udenom  
fordelerringen.  

11. marts 2011: Vejdirektoratet oplyser, at man har bedt ingeniør
firmaet Rambøll undersøge, hvordan man kan løse fordelerringens 
problemer.

14. marts 2011: Beboer i Gullestrup fortæller, at den dårligt funge
rende fordelerring sender masser af tung trafik gennem Trælund  
og Hollingholt. De fleste ender på Trælundvej ved Gullestrup Skole 
og børnehaven Meldgård.

16. marts 2011: Byrådsmedlem Johs. Poulsen (R) kritiserer  
beslutningen om at føre Sunds omfartsvej ud i Sundsvej. Det vil  
øge problemerne i fordelerringen, siger han.

13. januar 2012: Trafikproblemerne var i centrum, da formand for 
teknik og miljøudvalget, Finn Stengel Petersen (S) stillede op til 
spørgetid på biblioteket.

25. juni 2013: Vejdirektoratet lover at trafikforbedre fordelerringen  
i foråret 2014.

4. juli 2014: Vejdirektoratet meddeler, at trafikforbedringerne  
af fordelerringen er udskudt til foråret 2015.

2. maj 2015: Vejdirektoratet har bestilt firmaet Trafitec til at lave 
en rapport om fordelerringen. Trafiktælling foregår ved brug af en 
flyvende drone udstyret med kameraer.

3. november 2015: Vejdirektoratet lover tre udvidelser i fordeler
ringen, som skal stå færdig omkring 1. august 2016. Arbejdet bliver 
senere udskudt.

14. april 2016: Læserbrev: Den i særklasse fejlkonstruerede fordeler
ring ved vejen mod Sunds forsinker hver dag trafikken og skaber 
alenlange køer, skriver en læser.

MORGENTRAFIK I FORDELERRINGEN
Rådgivningscentret Trafitec ApS undersøgte tirsdag 17. marts 2015 
trafikmønstrene i fordelerringens morgenmyldretid. Der blev talt 
3067 bilister mellem klokken 7.15 og 8.15. 

Rapporten beskriver blandt andet, hvor bilisterne kommer fra,  
og hvilken vej de kører ud ad. Det viser følgende trafikmønster  
 med antalleet af indkørende biler i parentes: 

 } Sundsvej (918): Lundvej (2 procent), Motorvej (47 procent), 
Viborgvej (51 procent)

 } Lundvej (342): Motorvej (12 procent), Viborgvej (73 procent), 
Motortrafikvej (7 procent), Sundsvej (8 procent) 

 } Motorvej (909): Lundvej (2 procent), Sundsvej (40 procent), 
Viborgvej (58 procent)

 } Viborgvej (686): Motorvej (50 procent), Lundvej (10 procent), 
Sundsvej (30 procent), Motortrafikvej (10 procent)

 } Motortrafikvej (211): Viborgvej (86 procent), Lundvej (10 procent), 
Sundsvej (3 procent) 

: fakta
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Vi har altid et anlæg og øl på lager til dig

Fadølsforsyningen 
Midtjylland

leverer fadøl, udstyr og andre 
drikkevarer til enhver fest.

Vi kan levere den komplette løsning inden 
for drikkevarer. Vi har åbent 24/7, hvor  
servicen er i højsæde for at kunderne  

kan få den bedste fest.

Vi leverer til alle slags arrangementer, private, 
firma, by/gadefester og festivaler samt  

kantineordninger. 

Aloewellness
- din vej til velvære

FBO Astrid Sangild, Gedhusvej 39, Ilskov, 7451 Sunds
Tlf. 29471917 mail: asangild@yahoo.dk, www.aloewellness.dk

FOREVERS produktsortiment er et naturprodukt, som kort sagt giver større velvære og 
livskvalitet på alle områder.

FOREVERS produkter er lavet af den fineste indergelé fra 
økologisk dyrket Aloe Vera. Fås som kosttilskud, hud- og 

hårplejeprodukter eller make-up.

Jeg tilbyder råd og vejledning til en 
sundere livsstil inden for Fitness, 
Wellness og Beauty.

Kontakt mig og hør mere...

En sundere livsstil
Få råd og vejledning til kost og større velvære

Fuld tilfredshed
eller alle 

pengene retur 
indenfor 90 dage

Jeg 
afholder gerne

 informationsmøder, 
wellnes- og 
sundheds-

arrangementer 

De første konkrete 
resultater af projekt med 
områdefornyelse kan 
efterhånden ses

AF JESPER WIND
jwi@herningfolkeblad.dk

BYFORNYELSE Tre til fem år. Så lang tid er 
der sat af  til at udvikle de mange projekter, 
som områdefornyelsen i Sunds indeholder.

Det startede med borgermøder og arbejds-
grupper for et par år siden. 

Siden er der skrevet ansøgninger, udfyldt 
formularer og sendt papirer frem og tilbage 
mellem Herning Kommune og Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter.

Arkitekt Lisbet Rørbæk Abildtrup ved 
planafdelingen i Herning Kommune har 
bundet alle enderne sammen og kunne i 2013 
endelig få godkendelsen fra ministeriet til pla-
nerne for områdefornyelsen i Sunds.

En forårsdag, tre år senere, møder vi Lisbet 

Rørbæk Abildtrup ved det, der er de første 
fysiske tegn på arbejdet.

Bænken ved Sunds Sø er gammel og slidt, 
men omkring den er en ny bypark ved at tage 
form.

Den gamle legeplads er væk og en ny skal 
anlægges. Der er fjernet træer og buske for at 
åbne byen ud mod søen. Der er lavet stier for, 
at det grønne område langs Skivevej kommer 
til at ligne en park. Og beboerne på plejehjem-
met »Søglimt« får mulighed for at gå eller 
køre helt ud til vandkanten på nye stabile stier 
og op på et trædæk, der rager ud over vandet. 

- Hovedgrebet på stedet her er at åbne op 
mod søen og skabe synlighed og tilgængelig-
hed, fortæller Lisbet Rørbæk Abildtrup.

Spredt fægtning
Et andet konkret og synligt resultat af  om-
rådefornyelsen kan ses i byens hovedgade. 
Der er dog skruet ned for ambitionerne, fordi 
Herning Vand A/S har vendt rundt på planen 
om at renovere kloakkerne i byen.

I stedet for at starte inde i hovedgaden, har 
Herning Vand valgt at starte udefra og vil nå 
hovedgaden om fem år.

- Så der er det lidt mere spredt fægtning 
med områdefornyelsen af  hovedgaden. Der 
er jo ingen grund til at plante nye træer, der 
skal graves op igen om fire-fem år, siger Lisbet 
Rørbæk Abildtrup.

Nye p-pladser
Der kommer 20 nye parkeringspladser i ho-
vedgaden langs fortovet.

 Nye og lavere gadelamper skal op på en del 
af  strækningen for at give en mere hyggelig 
og intim stemning omkring bylivet sammen 
med kummer med grønt.

At holde gejsten
Den lange proces med mange møder har truk-
ket veksler på tålmodigheden.

- Det kan være svært at holde borgernes 
engagement oppe, men det er imponerende, 
som de har holdt gejsten, siger Lisbet Rørbæk 
Abildtrup.

Sunds Borgerforening har været engageret 
fra starten og her siger Palle Madsbjerg:

- Så længe vi kan se, at der sker noget, skal 
vi nok holde ved.

Langt tilløb til  
en smukkere by

OMRÅDE- 
FORNYELSEN
Borgerne i Sunds har sammen med Herning 
Kommune samlet idéer sammen og lagt 
en plan for, hvordan Sunds skal udvikle sig 
i fremtiden.  Områdefornyelsen har fire 
temaer:

 } Projekt smuk hovedgade - 
trafiksikkerhed og forskønnelse

 } Nyt liv i byen - nye butikker og erhverv

 } Generationerne i Sunds - nye væresteder 
for alle

 } Byen ved søen - den nye bydelspark

Staten har bevilget 1,25 millioner kroner til 
områdefornyelsen, og Herning Kommune 
giver 2,5 millioner kroner.  
Støtten fordeles sådan:

 } Smuk hovedgade: 1.050.000 kroner.

 } Nyt liv i byen: 50.000 kroner.

 } Generationerne i Sunds: 550.000 kroner.

 } Byen ved søen: 1.300.000 kr. og 200.000 
kroner fra Grøn Ordning

 } Borgermøder, konsulenter, ansøgninger: 
800.000 kroner.

KILDE: HERNING KOMMUNE

: fakta
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Vi udfører alt indenfor
TØMRER & SNEDKERARBEJDE

Termografering
Få en GRATIS

uforpligtende energi 
vurdering af dit hus!

- Det betaler sig!

Bl.a.:
�����������
���������������������
���������������
	��������
��������������������������
�����������

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET

Vi
støtter 
lokal-

sporten

Vi har  
mere end 

30 års 
erfaring  

Drejervej 13   |   7451 Sunds   |   Tlf. 2481 6563   |   Web: pgjbyg.dk

PGJ Byg Sunds Aps V/ Svetlana Mikkelsen
Stationsvej 1 - 7451 Sunds

9714 7755 - 2263 6008 

Afrodite
Skønhed & Velvære

www.afrodite.biz

Hos  Afrodite 
får du faguddannet behandling og kvalitets-
tid til dig selv. 
Behandlinger:
◊  Make-Up
◊  Håropsætning
◊  Ansigtsbehandling
◊  Kropsindpakning og behandlinger
◊  Manicure og Pedicure
◊  Hårfjerning med voks og sugaring
◊  Kunstige negle (acryl)
Elektrokosmetik:
◊  DuLac-metoden giver dig et renere og 

smukkere ansigt
Produktsalg:
◊  Salg af make-up, negle og ansigts- 

plejende produkter
◊  Distributør af klinik Make-Up produkter fra  

Arabesque og Tammy Taylor negle 
produkter. 

Følg os på facebook Afrodite Sunds
Parkering lige ved døren

Faguddannet kosmetiker og 
Uddannelsescertificeret negleteknikker.

AF JESPER WIND
jwi@herningfolkeblad.dk

FORSKØNNELSE - Kan man forstå 
det?

Under den overskrift sendte Evald 
Storm for nylig et læserbrev ind til 
Herning Folkeblad.

Det Evald Storm - og med ham 
mange andre i Sunds - ikke kan forstå 
er, at et nyt bed er plantet lige midt i 
fortovet foran Superbrugsen ved bus-
stoppestedet.

En ommer
» Hvem har fået den tåbelige idé med 
at placere et bed midt på fortovet? 
Man kan ikke komme venstre om be-
det uden at komme ud på vejen. Hvis 

en eller to cykler vælter, kan man ikke 
komme højre om. Det er en ommer«, 
skriver Evald Storm.

Bedet er anlagt som led i forskøn-
nelsen af  Sunds Hovedgade. 

Arkitekt ved kommunens planafde-
ling  Lisbet Rørbæk Abildtrup styrer 
projektet og siger til kritikken:

- Vi er opmærksomme på problemet, 
der mod forventning er opstået. Vi er 
lige nu ved at se på, om der skal laves 
mindre justeringer, siger Lisbet Rør-
bæk Abildtrup og fortsætter:

- Vi håber, at vi kan lande en løsning, 
der er acceptabel for alle. Vi vurderer, 
at det kan løses med mindre justerin-
ger. Det her handler til en vis grad 
også om, at folk lige skal vænne sig 
til det.

Hyggelig handelsstrøg
Det omtalte bed skal sammen med nye 
gadelamper, kummer med grønt og 
flere parkeringspladser gøre Sunds Ho-
vedgade til et hyggeligt handelsstrøg.

- Og forhåbentligt kan vi få tvunget 
mere af  den tunge trafik væk fra ho-
vedgaden og ud på omfartsvejen, siger 
Lisbet Rørbæk Abildtrup.

Et kikset bed midt på hovedgaden

 | Det famøse bed på fortovet på Sunds Hovedgade foran 
Superbrugsen i Sunds.  Det er hverken til at komme frem  
og tilbage, hvis cyklister ikke sørger for at bruge stativerne  
og ikke lader deres cykel ligge og flyde på fortovet.  
FOTO: HENRIK OLE JENSEN

Arkitekterne var lidt for smarte  
med deres streger, da de lavede nye bed  
i fortovet foran Superbrugsen
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Det runde hus ved krydset 
skal sættes til salg efter 
sommerferien

AF HENRIK ØSTER-JØRGENSEN
hej@herningfolkeblad.dk

ARKITEKTUR Jeg er kørt forbi det specielle hus 
i krydset Sundsvej/Sunds Hovedgade hundrede-
vis af  gange igennem årene.

Hver gang har jeg tænkt, at det er da et fanta-
stisk hus. Det kunne være sjovt at se det engang.

Så da vi igen skulle lægge hovederne i blød 
og finde historier fra Sunds, kontaktede jeg in-
dehaverne - Jeanett Orbé og Lars Funder. De to 
har ejet ejendommen i 17 år, og i dag driver de 
køreskole i bygningerne på Granly 2.

- I 1999 boede vi i Herning, og vi kiggede efter 
hus. Jeanett fik øje på, at ejendommen var til salg, 
og sagde, at den skal vi se på. Jeg kunne se, at 
den var slidt overalt, men jeg kunne også se mu-
lighederne. Så vi gav et bud og handlede. Vi faldt 
for mulighederne i ejendommen - og charmen 
ved »smølfehuset«. Det er charmen, man falder 
for. Det er den alternative byggemåde, fortæller 
Lars Funder.

Boller og kakao
- Da vi købte, tænkte jeg ikke, at det er helt galt, 
Vi kunne se mulighederne for at drive erhverv. 
Det blev køreskole og den lå lige til højrebenet, 
siger han.

Lars Funder fortæller, at det var murermester 
John B. Madsen, der byggede Granly 2 i 1986. 

Madsen havde også bygget Baunekirken, der 
er tegnet af  arkitekt Kristian Kristiansen, Bran-
de. Når man kommer tættere på Granly 2, så er 
det slående så mange detaljer, der går igen fra 
Baunekirken: Kampestenene i den overdimensio-
nerede mur, de blyindfattede ruder, »skydeskå-
rene« og naturligvis den runde form. 

Det er dog ikke Kristian Kristiansen, der har 
tegnet huset. Det fortæller arkitekt - og søn - Pe-
ter Kristiansen.

- Han syntes godt om den, kan jeg huske. 
Han nævnte den nogle gange, og vi holdt altid 
ind, når vejen gik gennem Sunds. Men det er da 
skønt, at bygherren og murermesteren har ladet 
sig inspirere lidt, fortæller Peter Kristiansen, der 
i dag er medindehaver af  faderens arkitektfirma 
Domo i Brande. 

Jeanett Orbé og Lars Funder faldt også for, at 

der var rigtig god plads i ejendommen. Det ser 
ikke sådan ud fra vejen, men ejendommen er op 
mod 400 kvadratmeter stor, hvis man tager det 
hele med.

- Vi kiggede på det på grund af  min kære 
svigermor. Hun kunne også bo der. Hun har sin 
egen lejlighed på førstesalen, og det passede godt 
med, at hun kunne stå klar med boller og kakao, 
når børnene kom hjem fra skole, bemærker Lars 
Funder.

Skåret i smig
Parret har smidt rigtig mange timer i at renovere 
ejendommen i starten.

- Jeg gik i gang fra kælder til loft. Det trængte 
til et løft. Alt det indvendige - loft, gulve, køkken, 
to badeværelser. Fra vi overtog det og til nu, har 
vi vel brugt en lille million på at renovere det, 
fortæller Lars Funder. 

Han viser rundt indenfor, og der forstår man 

Det runde hus skal sælges

 | De blyindfattede ruder er alle i forskellige størrelser.

 | Stråtaget bugter sig oven over hvælvingerne.
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 | Der er en vold og en hæk rundt om haven, men folk kravler nogen gange alligevel over for at fotografere. 
 FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 | Tagkonstruktionen på det specielle hus kan nemt lede tankerne hen på en 
kirke.

virkelig, hvor mange timer, der ligger i det. Der 
er ikke noget, der bare er firkantet. 

Der er nøgne, runde loftsbjælker, og træloftet 
er monteret mellem bjælkerne. Ingen af  loft-
brædderne har den samme længde, og på grund 
af  de runde naturbjælker skal de også skæres i 
forskellige vinkler.

- Hvert eneste bræt i loftet er skåret i smig, og 
det samme er gulvet. I stuen alene ligger der 70 
kvadratmeter gulv, forklarer John Funder.

Det er heller ikke så nemt at montere fodlister 
på runde vægge.

- Fodlisterne er dampet, så de blev runde, og 
derefter monteret med heftige skruer, siger John 
Funder.

Bordpladen i køkkenet udgjorde også en sær-
lig udfordring. 

På grund af  rundingen ud mod haven, skulle 
to bordplader limes sammen og herefter skæres 
ud efter en skabelon. Alle vinduerne er lavet som 

»skydeskår« - de vinkler ud ad. Derfor kunne 
bordpladen ikke bare skubbes ind i vinduesåb-
ningen - noget af  muren skulle fjernes og mures 
op igen.

Altid køligt
Det særlige går igen udenfor. Ind mod den cen-
trale gård er der monteret blyindfattede ruder 
- ingen af  dem er i samme størrelse. Det er med 
andre ord så langt fra et typehus, som man kan 
komme.

Murene er mellem 40 og 50 centimeter tykke.
- Huset er altid køligt på grund af  de tykke 

vægge - plus at stråtaget holder varmen væk, 
siger John Funder.

Der er dog en undtagelse fra det kølige. Første-
salen er som en sauna på sådan en varm junidag.

Huset ligger klos op ad et stærkt trafikeret 
kryds.

- Selv om vi ligger her, er det ugenert af  trafik-

ken, fordi det vender væk fra vejen, siger John 
Funder.

Huset er opført med en vældig hældning på 
stråtaget.

- Der er ti en halv meter til toppen, så det er 
lidt svært at få det grønne væk, siger John Fun-
der - noget selvsået grønt er begyndt at vokse 
helt oppe i kip.

Ifølge Jeanett Orbé er det ikke specielt at bo i 
et specielt hus.

- Det har været normalt at bo i et rundt hus. 
Bortset fra, at folk hopper over volden i haven 
for at tage billeder helt ind i stuen. Nogen har 
banket på og spurgt, om de måtte tage billeder. 
Er det rimeligt? Men sådan er det vel bare.

Dukkehuset
Parret har dog ikke længere brug for så meget 
plads.

- Børnene er flyttet hjemmefra. Behovet har 

ændret sig. Huset er vokset over vores behov, 
kan man sige. Vi går efter at åbne køreskole i 
Herning. Vi har fundet ejendommen, fortæller 
Lars Funder, der understreger, at køreskolen 
fortsætter uanset, hvordan det går med diverse 
hushandler.

Huset bliver sat til salg engang efter sommer-
ferien.

- Jeg tror også børnene synes, vi skal i noget 
mindre, så vi kan overskue det og holde det ved-
lige. Men det bliver vemodigt at komme af  med 
det. Når vi er sydpå, møder vi folk, der kender 
Sunds, og så siger jeg, at »så ved du, hvor jeg 
bor«. Det er jo et vartegn for Sunds. Sundsbo-
erne kalder det »smølfehuset«. Jeg har også hørt, 
at nogen kalder det »dukkehuset«, fordi det ser 
småt ud fra vejen, fortæller Jeanett Orbé.

Hvad sådan en ejendom kan indbringe, er 
der ingen der tør at gætte på - for den er meget 
speciel.

 | Der er i alt 400 kvadratmeter at boltre sig på i »Smølfehuset«. Stuen alene er 
på 70 kvadratmeter.
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Nielsens Gårdbutik

Skivevej 56, 7451 Sunds, Tlf. 27648570
Ilskovhovedgade 36, Ilskov, 7451 Sunds

Nye danske kartofl er
Agurker fra eget drivhus 

Honning
Salat og persille

SENERE: 
Jordbær og ærter

11 forskellige slags 
spisekartofl er 13 slags kål

Gulerødder i 5 farver
Rødbeder, løg 

og meget andet

Fra 1. juni har vi overtaget 
gårdbutikken i Ilskov

Hos AutoPartner servicerer og reparerer 
vi alle bilmærker – også under fabriksga-
rantien.

Vi kvalitetskontrolleres af FDM, som 
tjekker vores faglige stolthed – så du kan 
trygt køre ind til din lokale AutoPartner.

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG 
HÅND OM DIN BIL

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Sunds Auto
Navervej 19 • 7451 Sunds
Tlf.: 97 14 44 42
www.sundsauto.dk
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Kør til I.A. Camping 
ved Simmelkær
- det betaler sig...

HUSK forårsklargøring af vognen nu ...

HADERUP

SUNDS

SIMMELKÆR

34
ILSKOV

Ivan Andersen
Tlf. 41 14 24 60
Herningvej 94
Simmelkær
7540 Haderup
www.iacamping.dk

• Store besparelser på  
nye campingvogne  
og trailere

• Gode priser på service 
og reparation

• Rep. af forikringskader

• Gastest med rapport  
kun 650,- inkl. moms

• Salg af originale reserve-
dele til gode priser

Special tilbud
- alt inklusiv i prisen
Fuldautomatisk moversy-
stem med Optima 4.2YTS, 
digital lader og montering.

Kr.  14.995,-
Semiautomatisk moversy-
stem med Optima 2.7YTS, 
digital lader og montering.

Kr.  11.995,-

•  Store besparelser på 
nye og brugte camping-
vogne samt trailere

•  Gode priser på service 
og reparation

• Rep. af forikringskader

•  Gastest med rapport 
kun 695,- inkl. moms

•  Salg af originale reser-
vedele til gode priser

Special tilbud  
- alt inklusiv i prisen 
Fuldautomatisk moversy-  
stem med Optima 4.2YTS,  
digital lader og montering.

Kr.  14.995,- 
Semiautomatisk moversy- 
stem med Optima 2.7YTS,  
digital lader og montering.

Kr.   11.995,-

• Store besparelser på  
nye campingvogne  
og trailere

• Gode priser på service 
og reparation

• Rep. af forikringskader

• Gastest med rapport  
kun 650,- inkl. moms

• Salg af originale reserve-
dele til gode priser

Special tilbud
- alt inklusiv i prisen
Fuldautomatisk moversy-
stem med Optima 4.2YTS, 
digital lader og montering.

Kr.  14.995,-
Semiautomatisk moversy-
stem med Optima 2.7YTS, 
digital lader og montering.

Kr.  11.995,-

Kør til I.A. Camping  
ved Simmelkær  
- det betaler sig...

HUSK ferieklargøring af vognen nu ...

AF JESPER WIND
jwi@herningfolkeblad.dk 

SAMLINGSPUNKT Tilbage i sep-
tember 2012 holdt Multicenter Sunds 
fest.

Da blev udvidelsen med en ny mul-
tihal  med springgrav, motionscenter, 
stort mødelokale til Sunds Pensionist-
forening og omklædningsrum fejret 
med taler og  snoreklip.  Nu står mul-

ticentrets bestyrelse igen med planer 
om at bygge til. 

- Vi har pustet lidt ud, haft en større 
udskiftning i bestyrelsen og har brugt 
det sidste år på at finde ud af, hvor vi 
vil hen, fortæller formanden for Mul-
ticenter Sunds, Lars Krog. 

Hele byens mødested
Fritidslivet og foreningerne er i dag 
spredt rundt tre steder i Sunds.

Der er foreningerne ved søen, der 
er byens fodboldklub Sunds IF ude  
ved omfartsvejen vest om byen, og så 
er der alle foreningerne i Multicenter 
Sunds.

- Det er ting, vi må lære at leve med, 
men vi har den ambition, at vi gerne 
ser mere samarbejde i byen, og at vi får 
en samling af  aktiviteterne, fortsætter 
Lars Krog.

Tankerne i multicentret har fået 
næring gennem planerne om et Gene-
rationernes Hus, som byens borgerfor-
ening har arbejdet for.

- Multicentret kan blive byens navle, 
siger centerleder Jack Madsen og til-
føjer, at multicentrets tre haller er så 
rigelig i brug.

Om formiddagen af  skolebørn og 
pensionister. Om eftermiddagen og 
aftenen rykker de mange idrætsfor-
eninger ind.

- Vi har brugt dette forår på at få 
tankerne ned på papir. Et  Generation-

ernes Hus er en god idé. Det vil være 
optimalt at lægge det her i multicen-
tret. Her kommer folk jo i forvejen, 
tilføjer Lars Krog.

600 kvadratmeter
Endnu er ingen streger sat, men be-
styrelsesmedlem Erik Dalbjerg kan se 
projektet for sig:

- Vi vil bygge 600 nye kvadratmeter 
ud på hallens parkeringsplads i første 

fase.  Så undgår vi at bygge på sports-
pladsen, hvor kroket og petanque er i 
dag. Hvis Generationernes Hus bliver 
bygget her, vil det være meget billigere 
for Herning Kommune, siger han.

De første nye kvadratmetre skal 
efter de første skitser rumme lokal-
historisk arkiv, dagplejens legestue, 
hallens cafeteria skal flyttes ned til 
multicentrets hovedindgang, og det 
er tanken, at Sunds Jiu-jitsu Klub 

Multicenter med 
nye byggeplaner
Nye planer tager form efter et par års pustepause efter den 
seneste udvidelse af Multicenter Sunds

VISION 2025 FOR MCS
Multicenter Sunds har fået repræsentantskabets godkendelse  
til at arbejde videre med en Vision 2025 for multicentret. 
Visionen skal sikre en styret udvikling af området omkring  
sportshallerne på Idrætsvej i Sunds.

Visionen er delt i to faser:

Fase 1 er i hovedtræk et nybyggeri på 600 kvadratmeter med:
 } Et nyt borgerhus »Generationernes Hus« opføres som en del  
af multicentret.

 } Lokalhistorisk Arkiv og områdets dagplejebørn skal flytte ind.
 } Kampsporten får en ny måttesal.
 } Pladsen mellem Multicenter Sunds og Sunds Skole ombygges til 
oplevelsesområde, og Idrætsvej lukkes for trafik.

 } Café flyttes til nyt indgangsparti med reception.

Fase 2:
 } Ny ekstra multihal i fuld størrelse og squashbaner
 } Sunds Bibliotek flyttes ned i multicenter.

: fakta
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Kør ind og stol trygt på at
DIN BIL ER FERIEKLAR

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Lad os tjekke:
• Bremser og bremsevæske
• Dæk og dæktryk
• Støddæmpere og styretøj
• Køler og evt. aircondition
• Olie

A.P. Auto og 
Maskinværksted ApS
Sundsvej 26 • 7430 Ikast  
Tlf. 97 15 17 75 • www.apauto.dk

HELSEHUSET

MOBIL FODPLEJE

JENNY HESTBECH
lægeexam.

Røjenvej 10
7451 Sunds

Tidsbestilling 8-9

2049 3213

Klinik for massage, 
zoneterapi 

og fodpleje

www.helseh.dk

Gavekort 
udstedes

Få et godt tilbud 

på kørekort til:

- Bil
- Bil + Trailer

- Lastbil

- Bus

Teoriundervisning foregår i Sunds . 
Praktisk undervisning fra Sunds eller Herning

GENERHVERVELSE: 
Weekendkursus, 
den sidste weekend 
i hver måned

Ring og hør nærmere: Lars Hansen, mobil 21 84 02 31

Få et godt tilbud  

på kørekort til: 

- Bil  
- Bil + Trailer  

- Lastbil  

- Bus

skal være centrum for en afdeling til 
kampsport med en ny måttesal. 

Byrådsmedlem Anne Marie Chri-
stensen (S) sidder i hallens bestyrelse 
og fortæller, at Multicenter Sunds 
tidligst kan komme på Herning Kom-
munes »finanslov« for 2018 med min-
dre Multicenter Sunds når at sende 
en ansøgning ind om byggeriet inden 
august.

 | Multicenter Sunds har  
i dag tre idrætshaller og er 
blandt andet hjemmebane for 
floorball-klubben Sea Hawks. 
En ny vision for multicentret 
vil udvide idrætshallen til at 
være mødested og kulturelt 
nøglepunkt for hele Sunds.  
FOTO: TOM LAURSEN

TEKST OG FOTO: JESPER WIND
jwi@herningfolkeblad.dk

HUSVILD Endnu ligger legered-
skaberne spredt rundt i det høje 
græs i haven bag Rønne Allé 2. 

Bag vinduerne i stueetagen 
vidner mere legetøj om, at her 
samles dagplejerne og deres børn 
i legestue.

Et skilt ved fordøren fortæller, 
at her har Sunds Lokalhistoriske 
Arkiv til oppe på første sal og hol-
der åbent to timer om aftenen hver 
torsdag.

Om til hallen
Palle Madsbjerg sætter sig på 
en bænkene i det lange græs og 

kigger op på det, der engang var 
kommunekontor. Her havde Palle 
Madsbjerg og Sunds Borgerfor-
ening en drøm om at lave et hus 
for alle. 

- Det, vi nu taler om, er at have 
aktiviteterne i hallen. Det er bedre 
at samle tingene, siger Palle Mads-
bjerg.

Forgæves forsøg
Borgerforeningen forsøgte først at 
finde plads i den tidligere Nordea-
bygning ved Møllekrogen. Der 
kom det private motionscenter 
Glad Fitness først og lejede sig 
ind.

Siden kom det tidligere kom-
munekontor på Rønne Allé i spil. 

Herning Kommune ville skænke 
bygningen til formålet, men sa-
gen er siden udsat på grund af  
økonomi.

- Vi kan ikke være der, hvis dag-
plejen og lokalhistorisk arkiv også 
skal være her. Vores problem her i 
Sunds har været, at vi ikke som i 
Vildbjerg og Aulum har haft byg-
ninger, der var åbenlyst egnede. 
Nu håber vi, at de kan blive her på 
Rønne Allé til det andet er faldet 
på plads, siger Palle Madsbjerg fra 
Sunds Borgerforening.

Generationernes Hus er en del 
af  projektet med områdefornyelse 
i Sunds.

Målet med huset er at være et 
midtpunkt for byen for alle aldre.

Generationer  
uden et hus 
Borgerforeningens planer om et  
Generationernes Hus mangler et - hus

 | Endnu sidder  
det gamle vindue  
i indgangsdøren 
med åbningstiderne 
i det, der engang var 
kommunekontor  
på Rønne Allé  
i Sunds. Herning 
Kommune ville 
skænke bygningen 
til projektet 
Generationernes 
Hus, men 
borgerforeningen 
ser nu mere 
mod Multicenter 
Sunds. FOTO: JESPER 

WIND
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MULTIARENAEN VED
MESSECENTER HERNING
Projektet omfatter 10.000 kvm udvendige facader i 200 mm 
mineraluldspaneler, samt 4.000 kvm indvendige skillevægge 
i 150 mm mineraluldspaneler.

SNEJBJERG SKOLE
Pro Montage A/S har udført facadebeklædningen 
på den nye Snejbjerg Skole på ialt 3800 m2 i 
Ivarsson plader. Kontakt Erik Gammelgaard 
for et uforpligtende tilbud på mobil 40600851 
til dit næste facadeprojekt. 

SNEJBJERG SKOLE
Pro Montage A/S har udført facadebeklædningen på den nye 
Snejbjerg Skole på ialt 3800 m2 i Ivarsson plader. 
                                       Kontakt Erik Gammelgaard for et 
             uforpligtende tilbud på mobil 
                       4060 0851 til dit næste 
                 facadeprojekt.

Biltlf. 40 36 94 04

97 14 32 10

Al vognmandskørsel 
og kranarbejde  
udføres
• Levering af sand og grus
• Udlejning af container

20 23 53 84
Stalmosevej 2, Simmelkjær, 7451 Sunds

www.landbrugsvogne.dk

• Salg og produktion af landbrugSmaSkiner
• brøndboring
• køb af jern og metal

• SALG OG PRODUKTION AF LANDBRUGSVOGNE
• BRØNDBORING
• KØB AF JERN OG METAL

AF PALLE HEERING NIELSEN
phn@herningfolkeblad.dk

TILBYGNING Lokale håndværkere 
fra Sunds er i øjeblikket i gang med 
et større projekt ved Sunds Sognegård, 
der er ved at blive udvidet med nye 
lokaler mod vest.

Cirka 200 ekstra kvadratmeter 
bliver det til, og det hele blev skudt 
i gang, fordi sognegården fra 1994 
havde et for lille køkken.

- Vi har længe manglet bedre køk-
kenfaciliteter. Det var ikke til at vide, 
da sognegården blev bygget, at mel-
lem 10.000 og 12.000 mennesker ville 
benytte sognegården i løbet af  et år, 
fortæller menighedsrådsformand 
Knud Erik Hansen, da han viser rundt 
i tilbygningen.

Bedre forhold for præster
Køkkenet bliver opdateret med nye 
maskiner, men det er blot en af  de for-
bedringer, personalet og husets øvrige 
brugere kan se frem til.

- Vi får primært bedre forhold for 
præsterne, forklarer menighedsråds-
formanden.

Planerne tog ekstra fart, da Grove 
præstegård blev solgt for et par år si-
den, så sognets præst måtte til Sunds 
for at finde et egnet kontor.

Med tilbygningen får præsterne et 
ekstra kontor, og der bliver også en 
ekstra konfirmandstue, så præsterne 
kan dele pastoratets konfirmander op 
i mindre hold i stedet for at samle alle 
til undervisning i samme lokale.

Samme arkitektur
Tilbygningen til sognegården er teg-
net af  arkitekterne fra Arkitec i Birk, 

og de har valgt at udforme tilbygnin-
gen i samme stil som den eksisterende 
bygning, der har røde teglsten og oven-
lysvinduer i gangarealerne.

Murerfirmaet Erik Dalbjerg ApS fra 
Sunds har hovedentreprisen, og det er 
stort set kun lokale håndværkere, som 
arbejder på tilbygningen.

Det eksisterende byggeri havde en 
åben gård mod vest, og den er nu luk-
ket inde og er blevet til en atriumgård, 
som personalet kan benytte, når de 
trænger til frisk luft eller en samtale 
udendørs.

Et par af  de eksisterende rum bliver 
flyttet for at få kabalen til at gå op.

Et sogn i forandringer
Det er ikke gratis at bygge til, og me-
nighedsrådet har selv sparet omkring 
en halv million sammen. Hele projek-
tet løber op i 4,6 millioner kroner.

Menighedsrådsformanden glæder 
sig til at kunne indvie de nye faciliteter. 
Det er afslutningen på nogle år, hvor 
sognet har været gennem en række 
forandringer.

Der er ansat nye præster, sognet er 
lagt sammen med andre i et storpa-
storat, og kirken har været gennem en 
større renovering.

- Nu vil vi gerne have lidt ro på, siger 
Knud Erik Hansen med et smil.

Reception og åbent hus
Menighedsrådsformanden fra Sunds 
roser personalet for at udvise tålmo-
dighed og forståelse i forbindelse med 
den støj, der er uundgåelig i en byg-
gefase. 

Planen er, at tilbygningen til Sunds 
Sognegård skal stå færdig 15. august, 
og den sidste søndag i august vil me-
nighedsrådet være vært for en recep-
tion efter gudstjenesten, hvor der også 
bliver inviteret til åbent hus i sogne-
gården.

Sognegård udvides i samme stil
Sunds Kirke bygger cirka 200 kvadratmeter til 
den eksisterende sognegård og giver dermed 
præster og personale bedre forhold

 | Menighedsrådsformand Knud Erik Hansen fra Sunds har fulgt byggeriet af de cirka 200 nye kvadratmeter, som skal 
give personale og brugere af Sunds Sognegård bedre faciliteter.  FOTO: TOM LAURSEN

 | Arkitec i Birk har valgt, at tilbygningen 
skal udføres i samme stil som de eksisterende 
bygninger med røde teglsten.  TEGNING: ARKITEC
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Dine arbejdsopgaver vil bestå af:
  Bogføring
 Afstemninger
  Lønadministration
  Lønudbetaling
  Fakturering
  Debitoradministration
  Udarbejdelse af perioderegnskaber med 

 budgetkontrol
  Udarbejdelse af budgetter
  Kontakt til revisor, bank og forsikringsselskab

  Erfaring gerne direkte fra revisionsbranchen,  
 eller du har arbejdet som regnskabschef,  således
 at du har god erfaring og interesse i de op- 
 gaver, som er oplistet.

  Selvstændig og god til at analysere tal
  Som person besidder du et højt energiniveau,  

 er udadvendt, ambitiøs og humoristisk.
  Du formår at engagere dine kollegaer, og du er  

 ikke bange for at påtage dig ansvar og arbejds- 
 opgaver.

  Omhyggelig og i stand til at levere høj kvalitet -  
 også under tidspres.

Søg stillingen
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning di-
rekte til direktør Jesper Juul Sørensen pr. post eller
på mail jjs@hvm-meteor.dk. Hvis du har spørgs-
mål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Jesper Juul Sørensen på 31 68 13 30.

Ansøgningsfristen er 25. februar 2013. Da jobbet 
ønskes besat hurtigst muligt, vil ansøgningerne 
blive vurderet løbende.
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Du bliver ansvarlig for virksomhedens regnskabs-
afdeling. Regnskabsafdelingen omfatter en med-
arbejder mere, som hjælper til med bogholderi og 
produktionsadministration.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af:
  Bogføring
 Afstemninger
  Lønadministration
  Lønudbetaling
  Fakturering
  Debitoradministration
  Udarbejdelse af perioderegnskaber med 

 budgetkontrol
  Udarbejdelse af budgetter
  Kontakt til revisor, bank og forsikringsselskab

  Erfaring gerne direkte fra revisionsbranchen,  
 eller du har arbejdet som regnskabschef,  således
 at du har god erfaring og interesse i de op- 
 gaver, som er oplistet.

  Selvstændig og god til at analysere tal
  Som person besidder du et højt energiniveau,  

 er udadvendt, ambitiøs og humoristisk.
  Du formår at engagere dine kollegaer, og du er  

 ikke bange for at påtage dig ansvar og arbejds- 
 opgaver.

  Omhyggelig og i stand til at levere høj kvalitet -  
 også under tidspres.

Søg stillingen
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning di-
rekte til direktør Jesper Juul Sørensen pr. post eller
på mail jjs@hvm-meteor.dk. Hvis du har spørgs-
mål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Jesper Juul Sørensen på 31 68 13 30.

Ansøgningsfristen er 25. februar 2013. Da jobbet 
ønskes besat hurtigst muligt, vil ansøgningerne 
blive vurderet løbende.

Se verden fra luften - Bliv pilot

Midtjysk Flyveskole er fl yveskolen: 
- hvor sikkerheden er det vigtigste
- hvor det er inspirerende, spændende
  og sjovt at lære at fl yve
- hvor du altid er i centrum
  ---  Vi har tid, når du har tid! ---

Se her!
Går du også rundt med en drøm om at lære 
fl yvningens fascinerende verden at kende?
Midtjysk Flyveskole kan hjælpe dig
med at gøre drømmen til virkelighed.
Starter du på teorien her i efteråret, kan du
måske allerede til sommer kalde dig pilot.

Når du tilmelder dig Midtjysk Flyveskole, får du
adgang til skolens omfattende Distance Learning
materiale med kompendie, videoer og opgaver. Du
kan så sidde i ro og mag hjemme ved computeren
og lære teorien. Men du er også meget velkommen
til at deltage i aftenundervisningen, når du har tid
og lyst. På hjemmesiden kan du læse mere – bl.a.
kan du fi nde lektionsplan for aftenundervisningen.
Tilmeldingen til næste hold er startet.

PRØV DET
Kontakt skolen for en demotur, hvor
du selv kan få lov at styre fl yet, og få
informati on om, hvordan du bliver
privatf lyverpilot.

Teori:
v/Henning Andersen, Fyrrely 13. Sunds

 28 28 67 46 - h.b.sunds@secret.dk

   www.midtjyskfl yveskole.dk

Praktisk skoling til PPL(A) og LAPL

Teori - også som Distance learning

PPL(A)-(UL)-(H) og LAPL
BEG- og N-BEG radio

Gør drøm til virkelighed Bliv pilot

Se verden fra luften - Bliv pilot

Midtjysk Flyveskole er fl yveskolen: 
- hvor sikkerheden er det vigtigste
- hvor det er inspirerende, spændende
  og sjovt at lære at fl yve
- hvor du altid er i centrum
  ---  Vi har tid, når du har tid! ---

fl yvningens fascinerende verden at kende?
 kan hjælpe dig

med at gøre drømmen til virkelighed.
Starter du på teorien her i efteråret, kan du

Når du tilmelder dig Midtjysk Flyveskole, får du
adgang til skolens omfattende Distance Learning
materiale med kompendie, videoer og opgaver. Du
kan så sidde i ro og mag hjemme ved computeren
og lære teorien. Men du er også meget velkommen
til at deltage i aftenundervisningen, når du har tid
og lyst. På hjemmesiden kan du læse mere – bl.a.
kan du fi nde lektionsplan for aftenundervisningen.
Tilmeldingen til næste hold er startet.

PRØV DET
Kontakt skolen for en demotur, hvor
du selv kan få lov at styre fl yet, og få
informati on om, hvordan du bliver
privatf lyverpilot.

Teori:

Praktisk skoling til PPL(A) og LAPL

til virkelighed
28 18 67 46 - h.b.sunds@secret.dk

Sunds IF flytter byfesten 
og lejer hele Multicenter 
Sunds

AF JESPER WIND
jwi@herningfolkeblad.dk

SAMMENHOLD Det store festtelt plejer at stå 
på pladsen ved Møllekrogen, når Sunds IF by-
der på næsten to uger med sports- og byfest.

I år har teltet holdt flyttedag. Nybyggeri er 
kommet i vejen på Møllekrogen, og festteltet 
rejses i stedet ved siden af  Multicenter Sunds.

- Det bliver meget bedre i forhold til de ting, 
der skal ske under byfesten. Vi kan lave akti-
viteter både i hallerne og ude på stadion, siger 
Jesper Lauridsen fra Sunds IF’s eventafdeling.

Fodboldklubben står for faste indslag så 
som hoppeborge, tombola og banko, mad, 
musik og drikke i og omkring festteltet ved 
Multicenter Sunds. 

Og i den ramme er det op til byens øvrige 
foreninger at vise flaget.

- Vi er paraply for det hele, og vi har lejet 
hele multicentret i weekenden 17.-19. juni. Der 
kan foreningslivet vise, hvilken fantastisk by, 
Sunds er, siger ordførende formand Ole Olesen 
hos Sunds IF.

Ild og vand
Både byens gymnastikforening Sunds GF og 

Sunds Sejlklub er klar med deres indspark til 
byfesten.

Festen starter til vands onsdag 11. juni med 
Spar Nord Cup på Sunds Sø.

Byens borgerforening runder rækken af  
tilbud af  torsdag 23. juni med sankthansbål 
ved søen.

Undervejs byder dagene på cykelgadeløb, 
torvedag, gudstjeneste og Sunds GF Motion er 
klar med årets midsommerløb onsdag 22. juni.

Stolt over fint besøg
For fodboldklubben ligger det absolutte høj-
depunkt onsdag 15. juni.

Sunds IF har i år 75-årsjubilæum. Det fejres 
drypvis hen over året, fortæller Ole Olesen, 
men netop jubilæet gør, at Sunds IF får besøg 
af  FC Midtjyllands superligatrup.

- De kommer med 40 spillere, ledere og 
trænere om eftermiddagen for at spille som-
merkamp mod vores førstehold fra serie 4, 
fortæller Ole Olesen.

Gratis adgang
Kampen spilles på fodboldklubbens stadion, 
og der er gratis adgang for tilskuere, og spil-
lerne vil give autografer.

- Det er fem år siden, at vi søgte om, at FCM 
ville spille deres sommerkamp hos os. Så det 
er lidt dejligt, at de har sagt ja til at komme i 
år, hvor vi som klub har jubilæum, siger Ole 
Olesen, formand for Sunds IF.

Byfest er en buket 
af muligheder

 | FC Midtjylland fik bronze i år. Det er man glade for i Sunds IF, for hvis 
det var blevet til medaljer af mere ædel karakter, ville fodboldklubben  
i Sunds og de unge spilere på serie 4-holdet ikke kunne få besøg af Ulvene 
til årets sommerkamp.  FOTO: TOM LAURSEN



Mandag - torsdag  10.00-17.30
Fredag 10.00-18.00 · Lørdag 10.00-14.00
Søndag 1. og sidste søndag i hver mdr. 11.00-15.00
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• Ultimativ siddekomfort med indbygget 
   lændestøtte
• Perfekt støtte til nakken, når der skal ses TV
• Genial sovefunktion i nakkestøtten
• Skammel med vippefunktion giver ekstra  
   støtte til benene
• Fås i 2 højder og i 3 bredder
• Al produktion foregår i Norge
• Første Stressless® blev produceret i 1971

SOMMERUDSALG PÅ ÆGTE KOMFORT

Stressless® Garda lænestol
Monteret med sort læder i dessin Batick. Classic stel i
bøg lak. Medium str. Trinløs glidefunktion og automatisk 
regulérbar nakke- og lændestøtte. Fås også i brunt læder. 
Andre farver mod tillæg.
Fodskammel med vippefunktion. Pris 2.199,- 

M L

Stressless® Garda
lænestol

 NU 5.999,-
   FAST LAVPRIS  

Stressless® Capri
lænestol

 NU 14.499,-
   SPAR 2.071,-  

Stressless® Capri lænestol
Monteret med læder i dessin Paloma. 
Sort classic stel. Medium str. Normalpris 17.070,- 
Fodskammel med vippefunktion. 
Normalpris 4.350,- Nu 3. 699,- Spar 651,-

Stressless

S
Stressless® Capri lænestolStressless

M
 Capri lænestol Capri lænestol

L
Stressless® Nordic lænestol
Monteret med læder i dessin Batick. 
Sort signaturestel. Medium str. Trinløs glidefunktion 
og automatisk regulérbar nakke- og lændestøtte samt
BalanceAdapt (TM). Normalpris 12.610,-  
Fodskammel med vippefunktion. 
Normalpris 3.690,- Nu 2.999,- Spar 691,-

Stressless

S
Stressless® Nordic lænestolStressless

M
 Nordic lænestol Nordic lænestol

L

Stressless® Nordic
lænestol

 NU 9.999,-
   SPAR 2.611,-  

DIN 
LOKALE SPECIALIST
i Stressless® stole 

og sofaer.
Kom ind og få råd 

og vejledning, 
vi ved hvad 

vi snakker om...

Fås også i fl ere forskellige stof og læder kvaliteter og farver. 
Trækanten kan bestilles i 7 forskellige farver.
3 pers. sofa L219 cm. i stof gr. 1 Pris 15.540,- 
2 pers. sofa L161 cm. i stof gr. 1 Pris 12.190,- 

Viste model på foto:
Ekornes® Manhattan sofa 
Monteret med sort Batick læder.  
Armbakker i massiv træ.
3 pers. sofa L219 cm. Pris 20.200,- 
2 pers. sofa L161 cm. Pris 15.750,- 
Normalpris 35.950,- 

Ekornes® 
Manhattan stue i 

SORT Batick læder

 NU 24.999,- 
    FAST LAVPRIS    


