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Når man for eksempel går til casting,  
kan man godt nogle gange føle sig som  
et dyr på et marked
pernille møller

SANGGLÆDE Det kan være livsbekræftende 
at begynde dagen med morgensang. Det har 
man fundet ud af  i Alhuset i Kibæk, hvor 
seniorer mødes til kaffe, hygge og sang fra 
højskolesangbogen.                              SIDE 6
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Model-livet bag 
verdens forsider
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JOB Kærligheden røg i privatlivet - men på 
arbejdspladsen fungerer samarbejdet fint.                    
            SIDE 4

KAFFEMØDE Ældre mødes til en snak i 
Vildbjerg. Det har de gjort hver uge i otte år.                   
            SIDE 20
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Bredahl Transport
 Møltrupvej 1, Timring
 7480 Vildbjerg
 Tlf. 9713 3426 - 60 40 60 40
 
 Kommer overalt
 i Danmark 
 hver uge!

 www.bredahl-transport.dk

Ring og hør

nærmere!
Ring og hør

nærmere!Ring og hør

nærmere!Ring og hør

nærmere!

AF LOKALREDAKTØR HANS MIKKELSEN
hmk@herningfolkeblad.dk

FARVEL Der er en første gang for alting. De fleste 
kan huske, hvornår de fik deres første kys, deres 
første bil, deres første job eller måske den første 
artikel på forsiden - det ligger alt sammen godt 
tilbage i 70’erne for mit vedkommende. 

Der er også en sidste gang for alting. Den ved 
vi heldigvis aldrig præcis, hvornår indtræffer. 
Men jeg føler mig helt overbevist om, at det her 
er den sidste klumme, jeg nogensinde kommer 
til at skrive. 

At skrive en klumme handler meget om at 

skrive om sig selv, og det er ikke noget, som hver-
ken jeg eller mine kolleger på oplandsredaktio-
nen bryder os særlig meget om. Vi vil meget 
hellere skrive om andre. 

Men en gang hvert halve år er en af  os tvunget 
til at kaste os ud idet, nemlig når vi laver vores 
Rundt Omkring-tillæg, og det var så uheldigvis 
mig, der trak nitten denne gang lige på falde-
rebet.

 }

For om par måneder er avis-karrieren slut. Jeg 
har hele tiden været klar over, at jeg 
ville gå af  allersenest, når jeg fyldte 
65 år. Først og fremmest for selv at 
få noget ud af  pensionisttilværelsen, 
men også fordi nu har jeg i næsten 
35 år skrevet om primært Aulum-
Haderup-området, først for Dagbla-
det Holstebro-Struer og siden for 
Herning Folkeblad, og selv om jeg 
kender mange og har mange kilder, 
så må det også indrømmes, at de 
fleste af  dem er ved at være lige så 
grå i toppen, som jeg er. 

Så derfor kan læserne forhå-
bentlig snart se frem til at få no-
get fornyelse og foryngelse her 
på posten. 

Jeg satser på, at jeg selv har 
forberedt mig godt nok på over-
gangen. Det er i hvert fald længe 
siden, at jeg startede nedtællin-
gen inde i mig selv og begyndte 
at krydse af  indvendig: mit sid-

ste kommunevalg, mit sidste dyrskue, min sidste 
julemesse osv. 

Folk spørger mig, om ikke jeg vil komme 
til at savne at skrive. Nej, det tror jeg egentlig 
ikke. Det, jeg synes har været det sjoveste ved 
at være journalist, er nemlig alt det andet. At 
holde kontakt med kilderne, få ideerne, at op-
søge og snakke med folk og inde i hovedet plan-
lægge, hvordan artiklen skal skrives. At skulle 
sætte sig til tasterne har klart været det mindst 
spændende. Nok også fordi det aldrig har flydt 
så let for mig. Jeg er den type, der retter meget 
og skriver om.

Til gengæld er der rigtig mange menne-
sker, jeg kommer til at savne. Første 
og fremmest mine gode kolleger 
her på oplandsredaktionen, men 
også de utrolig mange menne-
sker, jeg har mødt og talt 
med gennem alle årene. 
Undervejs er jeg stødt på 
alle mulige typer, fra lude-
re og klatretyve til sports-
stjerner og topminstre, 
men først og fremmest er 
jeg taknemmelig for at 
have mødt en lang ræk-
ke sjove, spændende og 
engagerede mennesker 
fra lokalområdet, der 
næsten alle brænder for 
et eller andet.

 }

Især i de senere år er der forbløf-

fende få der har brokket sig over det, jeg har 
skrevet. Det er ikke nødvendigvis noget at være 
stolt af  for en journalist, for det kan være tegn 
på, at man er for flink og tør for lidt. 

Mine artikler har da heller ikke væltet verden, 
men jeg tror dog på, at jeg nogle gange har kun-
net være med til at flytte tingene lidt ved at give 
folk ordet.

Og selvfølglig har det ind imellem været stres-
sende, og selvfølgelig har der ind imellem været 
sure dage, hvor intet vil lykkes, men når jeg ser 
tilbage, har det nu mest af  alt været spænden-

de og afvekslende med en 
masse vildt sjove ople-

velser. 
Jeg har haft et 
fedt job!

Den sidste klumme

DE GØR EN FORSKEL
Folkebladets oplandsredaktion sætter i dette 

tillæg fokus på de små og store forskelle, som 

folk gør eller oplever i hverdagen. Det handler 

om at være drevet af engagement og viljen til 

at gøre en forskel i sit eget og andres liv.
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Go’nat-læsning
Intelligente gardiner der følger din døgnrytme

Forestil dig, at dine gardiner automatisk indstiller sig efter din døgnrytme og dine ønsker. 
Uanset om du er ude eller hjemme. PowerView® motorisering er en revolutionerende 
nyhed, der gør det muligt at indstille gardinerne i dit hjem til at rulle op og ned eller åbne 
og lukke på bestemte tidspunkter på dagen - helt enkelt via din smartphone eller tablet. 
PowerView® teknologien kan kombineres med stort set hele Luxaflex® kollektionen. Du skal 
bare vælge din stil.

Hør mere om PowerView® og få en demonstration i butikken.

Rullegardiner med mørklægningsvæv

Brug for at lukke nysgerrige blikke ude?

Brug for at lukke lyset ind?

Brug for at lukke solen ude?

Bliv guidet i 3 steps

lu
xa

fle
x.

dk
/g

ardinguide

Mit liv. Min stil.
Med Luxaflex® Gardinguide kan du blive klogere på dine nye gardiner i 3 enkle steps  - 
start her:  luxaflex.dk/gardinguide

Hos os kan du  se og prøve de mange forskellige gardiner samt vælge præcis det væv, der 
passer til dit liv og din stil - blandt et hav af lækre farver, strukturer og mønstre.  Vi hjælper 
også med måltagning og montering af dine nye gardiner. Velkommen!

Gardin-
konsulent
Book et besøg, hvor 
vi måler og fremviser 
prøver i hjemmet.

Kirkegade 4 
7490 Aulum  
Tlf. 97 47 24 22
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& Udlejning
Aulum Gartnerservice Telefon: 29 88 69 44 

Gartner: Gunnar Najbjerg
Mail: g.najbjerg@live.dk

Gartnerarbejde udføres
for private og erhverv

v/ Steen Hansen 
Skråningen 2 . 7480 Vildbjerg . Tlf. 97 13 71 04

www.n-av.dk

•  Autoreparationer
•  Klargøring syn og service
•  Karrosseriopretning
•  Reparation og skift af frontruder
•  Effektiv 3D. 4-hjulsudmåling

Kærligheden røg  
i privatlivet - men 
på arbejdspladsen 
fungerer  
samarbejdet fint

AF HANS MIKKELSEN
hmk@herningfolkeblad.dk

ARBEJDSLIV På privatfronten kunne 
Christina Hazelden og Lasse Siig ikke 
få det til at fungere. Efter at have dan-
net par i fem år besluttede de sig for 
at bryde op. 

Men professionelt arbejder de sta-
dig tæt sammen, oven i købet med 
succes. De ejer og driver i fællesskab 
web-firmaet One Shopping med syv 
medarbejdere, som sidste år flyttede 
fra midtbyen i Holstebro til Vævervej i 
Aulum, hvor de blandt andet har etab-
leret e-cigaret-butikken Numeddamp. 

- Lige i starten, efter at vi var gået 
fra hinanden, var det svært at skille 
det private fra, når vi var på arbejde, 
men faktisk vænnede vi os hurtigt til 
at have et venskabeligt forhold i ste-
det, siger Lasse Siig.

- For virksomheden er det på mange 
måder en fordel, at vi har været så tæt 
på hinanden. Vi ved ofte, hvad den an-
den tænker uden at skulle sige noget. 
Når vi for eksempel på messer møder 
folk, der ikke kender os, tror de vi er 
mand og kone, siger Christina Hazel-
den.

Web-produkter
Selv om det er et par år siden, de gik 
fra hinanden privat, har ingen af  dem 
fundet nye kærester. 

- Jeg har ikke det store behov for det. 
Også fordi jeg har tre børn fra et tidli-
gere forhold, siger Christina Hazelden.

Lasse har derimod ingen børn. 
- Men det er svært at få tid til en 

kæreste, når man driver egen virksom-
hed, siger han. 

One Shopping er et firma, der pri-
mært sælger produkter på web, lige 
fra gadgets og køkkenudstyr til bar-
nevogne. Cirka halvdelen af  firmaets 
omsætning kommer fra salg af  e-ciga-
retter, som sælges både via web og i de 
fysiske butikker i Holstebro og Aulum, 
og salget er stigende.

- Vi er avanceret til at ligge på en 
fjerde- eller femteplads på listen over 
de butikker, der sælger flest e-ciga-
retter herhjemme, men vi satser også 
hele tiden på at følge udviklingen på 
markedet og have det nyeste udstyr, 
siger Lasse Siig. 

- Vi sælger mest på web. Men der 

kommer også et stigende antal kun-
der i butikken i her Aulum, hvor bi-
listerne jo kan se os fra hovedvejen. 
Vi har fået flere lastbilchauffører som 
stamkunder, fordi vi ligger ved en stor 
p-plads, hvor de har mulighed for at 
vende bilen, tilføjer han. 

Køer på marken
Inden de to startede virksomheden 
sammen, arbejdede han hos Tangent 
i Aulum, mens hun var hos Actona i 
Tvis.

- Jeg synes, det er hyggeligt at ar-
bejde i Aulum med udsigt over køerne 
på marken, siger Christina Hazelden.

Underafdelingen Condor Kids, som 
sælger barnevogne til institutioner, 

drives af  Lasses forældre, Heidi og 
Poul Siig, mens det er unge fra Holste-
bro-området og Herning, der er ansat 
i webshoppen.

Christina Hazelden og Lasse Siig ta-
ger sig selv af  Numeddamp-butikken. 

- Blandt vore kunder er der mange 
tidligere rygere, der bruger e-cigaret-
terne til gradvis at afvænne sig fra 
nikotinen i de rigtige cigaretter, siger 
Lasse Siig, der selv damper e-cigaret-
ter med mentol, 

Christina Hazelden har aldrig været 
ryger, men hun har ind imellem dam-
pet blåbærsmag uden nikotin, dels for 
hyggens skyld, dels for at undgå at 
trøstespise. 

Men hun er helt stoppet nu.

Begge tror på en stor fremtid for e-
cigaretten.

- Danmark er et af  de lande, der har 
taget bedst imod e-cigaretterne. Sal-
get boomer ikke som i 2013 og 2014, 
men det går stadig fremad, og jeg tror 
på, det er fordel, at vi er kommet ind 
under Sikkerhedsstyrelsen, som stil-
ler skrappe lovkrav til branchen. For 
det betyder, at folk kan føle sig mere 
trygge ved at dampe. På længere sigt 
forudser jeg, at der vil åbne sig helt 
nye muligheder, hvor også lægeviden-
skaben vil gøre brug af  e-cigaretter. 
Der kører for tiden forsøg i USA, hvor 
man bruger e-cigaretter til at dampe 
penicillin ind i kroppen, oplyser Lasse 
Siig.

Ekskærester har succes med firma

 | Christina Hazelden og Lasse Siig kunne ikke finde ud af det privat, men på jobbet går det fint.  FOTO: HENRIK OLE JENSEN
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Kranio Sakral Terapi 
Reiki Healing 

Lægeeksamineret Massør 
Forever Aloe Vera 

forhandler

Vita Skøtt 
Grønningen 23. 7550 Sørvad 
97 43 85 35 / 28 66 86 23

• Store besparelser på nye og brugte 
 campingvogne
• Gode priser på service og reparation
• Forsikringsskader
• Gastest med rapport kun 695,- inkl. moms
• Salg af originale reservedele til gode priser

Scan koden 
og se vores 
demofilm!

• Kun 5 kg
• Meget nem at bruge
• Full HD og DiSeqc

FULDAUTOMATISK 
PARABOLANTENNE 

Solpanel kit 100W   kr. 2.995,-
Solpanel kit 200W kr. 5.990,-

• Højeffektivt krystalpanel 
• 10 års garanti på 90% 
 effektivitet
• Digital laderegulator med 
 batterikontrol

SOLPANEL KIT PARABOLANTENNE 

Fuldautomatisk Kun10 års garanti på Fra

• Ekstrem kraftfuld
• Varmepumpe kan varme ved -4  
  graders udendørstemperatur
• Lydsvag
• Lav vægt
• Op til 6 års garanti

Air-condition A2000W kr. 9.995,- 
Førpris kr. 14.995,-

Aircondition med varmepumpe kr. 12.995,- 
(klimasystem) K2400W 
Førpris kr. 19.995,- 

Aircondition med varmepumpe  kr. 16.995,- 
(klimasystem) K3400W 
Førpris kr. 21.995,- 

Aircondition 
A2000W 

Fra
kr. 9.995,-

Lav vægt og høj effekt

AIR-CONDITION STANDARD 
AIRCON

MED 
VARMEPUMPE

Op til
års 
garanti6

Vælg et højkvalitets campingprodukt – vælg Kronings®

farveskema

farveskema

Kør til IA Camping ved Simmelkær
– det betaler sig!

HADERUP

SUNDS

SIMMELKÆR

34
ILSKOV

• Store besparelser på nye og brugte 
 campingvogne
• Gode priser på service og reparation
• Forsikringsskader
• Gastest med rapport kun 695,- inkl. moms
• Salg af originale reservedele til gode priser

Scan koden 
og se vores 
demofilm!

• Kun 5 kg
• Meget nem at bruge
• Full HD og DiSeqc

FULDAUTOMATISK 
PARABOLANTENNE 

Solpanel kit 100W   kr. 2.995,-
Solpanel kit 200W kr. 5.990,-

• Højeffektivt krystalpanel 
• 10 års garanti på 90% 
 effektivitet
• Digital laderegulator med 
 batterikontrol

SOLPANEL KIT PARABOLANTENNE 

Fuldautomatisk 
parabolantenne 

Kun

kr. 7.995,-
10 års garanti på 
90% effektivitet

Fra

kr. 2.995,-

• Ekstrem kraftfuld
• Varmepumpe kan varme ved -4  
  graders udendørstemperatur
• Lydsvag
• Lav vægt
• Op til 6 års garanti

Air-condition A2000W kr. 9.995,- 
Førpris kr. 14.995,-

Aircondition med varmepumpe kr. 12.995,- 
(klimasystem) K2400W 
Førpris kr. 19.995,- 

Aircondition med varmepumpe  kr. 16.995,- 
(klimasystem) K3400W 
Førpris kr. 21.995,- 

Aircondition 
A2000W 

Fra
kr. 9.995,-

Lav vægt og høj effekt

AIR-CONDITION STANDARD 
AIRCON

MED 
VARMEPUMPE

Op til
års 
garanti6

Vælg et højkvalitets campingprodukt – vælg Kronings®

farveskema

farveskema

Ivan Andersen • Tlf. 41 14 24 60
Herningvej 94 • Simmelkær • 7540 Haderup

ivan@iacamping.dk • www.iacamping.dk

tore besparelser på nye og brugte 

ode priser på service og reparation

astest med rapport kun 695,- inkl. moms
alg af originale reservedele til gode priser

HADERUP

SUNDS

SIMMELKÆR

34
ILSKOV

Scan koden 
og se vores 
demofilm!

Air-condition A2000W kr. 9.995,- 
Førpris kr. 14.995,-

Aircondition med varmepumpe kr. 12.995,- 
(klimasystem) K2400W 
Førpris kr. 19.995,- 

Aircondition med varmepumpe  kr. 16.995,- 
(klimasystem) K3400W 
Førpris kr. 21.995,- 

Aircondition 
A2000W 

Fra
kr. 9.995,-

AIR-CONDITION STANDARD 
AIRCON

MED 
VARMEPUMPE

Vælg et højkvalitets campingprodukt – vælg Kronings®

Ivan Andersen • Tlf. 41 14 24 60
Herningvej 94 • Simmelkær • 7540 Haderup

ivan@iacamping.dk • www.iacamping.dk

Scan koden og se 
vores demofilm!

•  Store besparelser på nye
og brugte campingvogne

•  Gode priser på service og reparation
• Forsikringsskader
•  Gastest med rapport kun 695,- inkl. moms
•  Salg af originale reservedele til gode priser

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

Vi kan nu flise læhegn op til 80 cm i diameter

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. 

Indehaver Gert Gammelgaard 2047 9882  Skovfoged Anders Røhr Lauritzen 50814632

Dæk handler om din sikkerhed
Vidste du, at dækkets kontakt mod vejen 
kun er på størrelse med en håndflade?

Aulum Bil Center
Farvervej 2
7490 Aulum
Tlf. 9747 2623
aulum-bilcenter.dk

Ørnhøj Autocenter
Hovedgaden 1
6973 Ørnhøj
Tlf. 9738 6166
ornhojautocenter.dk

Autohjørnet Vildbjerg
Finlandsvej 5
7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 2343
autohjoernet-vildbjerg.dk

Bridgestone dæk er specielt udviklet og designet til at bortlede vand fra 
våde vejbaner igennem sine dybe riller. Så bevarer du kontrollen, selv under 
vanskelige vejrforhold. 

Det er vigtigt, fordi bilens dæk er den eneste del af bilens sikkerhedssystem, 
der rent faktisk er i kontakt med vejen. Udviklet for din sikkerhed.

3 års udvidet  
Garanti

Kan dækket 
ikke lappes, 
erstatter vi 
med et nyt

Du får 3 års udvidet garanti på Bridgestone dæk.
Kan dækket ikke lappes, erstatter vi med et nyt.

 | Christina Hazelden og Lasse Siig 
sammen med de fleste af  
de ansatte i Oneshopping.dk.  
Fra venstre er det Kristian Madsen 
og Julie van Düring fra kundeservice, 
Lasses mor, Heidi Siig fra Condor 
Kids, og Malene Hagelskjær,  
som tager sig af lagerbutikken.    

FOTO: HENRIK OLE JENSEN 
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 MIDTJYSK ALBYG A/S  
                                                 - gør en positiv forskel ! 

INDUSTRIVEJ 20 - 7490 AULUM - TLF. 97 47 36 00 
www.midtjyskalbyg.dk - email: Info@midtjyskalbyg.dk 

Erhvervsbyggeri - privatbyggeri 
FAGENTREPRISER      -     HOVEDENTREPRISER       -      TOTALENTREPRISER 
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Kort sagt: 

Du har opgaven 
- vi løser den 

Morgensang i Alhuset 
er så populært, at 
man synger hele vejen 
hjem på cykel

AF IDA TRUE BERG
itb@herningfolkeblad.dk

FÆLLESSKAB - Det er et stort privile-
gium at eje sådan en bog, hvor der er 
over 500 sange at vælge og vrage imel-
lem. I dag er det så mig, der bestem-
mer, og vi skal synge »Lysets engel 
går med glans«. 

Ordene kommer smilende fra Else 
Langkjær, mens hun vifter med høj-
skolesangbogen foran de 32 menne-
sker, der er mødt op til tre kvarters 
morgensang i Alhuset i Kibæk. De 

har den blå sangbog foran sig på 
bordet ved siden af  kaffekopperne, 
og alle er kommet, fordi de godt kan 
lide at synge. Morgesang i Alhuset er 
programsat til cirka seks gange i vin-
terhalvåret. Nogle gange er det mest 
sang, men når det er med Else Lang-
kjær ved talerstolen, så får deltagerne 
også historien om de, der har skrevet 
sangene. 

»Lysets engel går med glas« er 
forfattet af  B.S. Ingemann, og efter 
salmesangen fortæller Else Langkjær 
om Ingemanns liv. Han var født på 
Falster i 1789. Faren var præst, men 
døde da Ingemann var 10 år gammel. 
Hans mor ville have, at børnene - hvor 
af  Ingemann var den yngste - fik en 
uddannelse, så de flyttede til Slagelse, 
hvor de kom i latinskole. Som voksen 
flyttede han til København. Det er 
hans salmer, der gjorde ham kendt, 
fortæller Else Langkjær, inden for-
samlingen synger Ingemanns »Gud 
ske tak og lov«.

Også nyere salmer optager Else 
Langkjær, så hun fortæller dernæst 

om salmedigter Lisbeth Smedegaard 
Andersen, som er den første kvinde, 
der har fået syv sange med i højsko-
lesangen - og herefter synger de »Mor-
genens grålys«. 

Deltagerne får også en indføring i 
St. St. Blichers liv og hans sang på rav-
jysk om »Mads Doss«, og den afføder 
smil hos nogle, der har svært ved at 
forstå, hvad den handler om. Men Else 
Langkjær fortæller bagefter lidt mere 
om drengen, der blev sendt ud for at 
vogte får. Så er det blevet kafftid, og 
ind kommer Alhusets køkkendamer 
med boller og øllebrød med flødeskum 
i små bægre.

Cykler glad hjem
Det er Doris Nielsen, leder af  huset, 
som for tre år siden fik ideen til mor-
gensang.

- Jeg elsker selv at synge og havde 
gået med tankerne længe og fik bru-
gerforeningen med på ideen. Der var 
god opbakning fra starten, og folk kan 
lide at mødes om sangen, forklarer le-
deren.

Lis Mølgaard er med til morgen-
sang, så ofte det kan lade sig gøre. Det 
passer hende godt, at morgensangen 
ikke ligger på en fast dag, men enten 

foregår en tirsdag, onsdag eller tors-
dag.

- Nogle gange synger vi, fra vi kom-
mer til vi går, og andre gange som i 

Morgensang med 
kaffe og anekdoter
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dag er der fortælling. Det er Else god 
til, siger hun, mens hun tager en slurk 
af  kaffen.

Lis Mølgaard glæder sig til, at hun 

skal synge i Alhuset. Det gør hende i 
godt humør.

- Jeg synger hele vejen hjem på min 
cykel. Det er så hyggeligt, at man også 

kan få en kop kaffe og få snakket med 
nogen, når man ikke længere er på ar-
bejdsmarkedet. 

Og så er Alhusets hjemmebagte bol-

ler også værd at komme efter, siger 
hun med et grin.

Også Anna Weyergang holder af  
begynde dagen med sang. 

- Der er virkelig sangglæde, når vi 
synger sammen. Man bliver glad af  
at synge, og jeg glæder mig altid til 
at komme herhen, lyder det fra hende.

ONSDAG 29. MARTS 2017

R Å D G I V N I N G  •  B E R E G N I N G  •  T I L B U D S G I V N I N G  •  P R O J E K T E R I N G

SE REFERENCELISTE

PÅ VORES HJEMMESIDE

SEJERPEDERSEN.DK

Røddinglundvej 8, 7480 Vildbjerg, tlf. 97 13 13 13, www.sejerpedersen.dk

ENTREPRENØRFIRMAET
ENTREPRENØRFIRMAET

Grundlaget for et godt byggeri
skabes med et godt fundament

 | Else Langkjær (forrest) står for Alhusets morgensang denne onsdag. Hun er dygtig til at 
fortælle om kendte salmedigtere fra B.S. Ingemann til Lisbeth Smedegaard Andersen. Bag 
hendes ses ved klaveret Bente Fjord.   FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 | Morgensangen er 
blevet et tilløbsstykke, 
og der synges altid fra 
højskolesangbogen.   
FOTO: HENRIK OLE JENSEN

SE VIDEO PÅ AOH.DK

http://www.aoh.dk/video
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AF IDA TRUE BERG
itb@herningfolkeblad.dk

VELGØRENHED Røde Kors’ landsind-
samling er altid første søndag i okto-
ber. Nogle gange falder den sammen 
med Jytte Nedergaard Christensens 
fødselsdag 2. oktober, men Røde Kors-
arbejdet kommer altid i første række, 
så hendes fødselsdag bliver holdt bag-
efter. Nogle gange er børnebørnene 
kommet med en fødselsdagskage på 
indsamlingsstedet. 

Jytte Nedergaard Christensen fra 
Kibæk har i 30 år været ansvarlig for 
indsamlingen i den gamle Aaskov 
Kommune. For nylig fik hun 30-års for-
tjenstnålen fra Røde Kors, som ligger i 
en æske med de andre jubilæumsnåle.

Det var i foråret i 1987, at hun kom 
ind i bestyrelsen for den lokale afde-
ling. Hun blev hurtigt kasserer, da hun 
arbejdede som bankdame i Kibæk, og 
der var brug for en i bestyrelsen, der 
var ferm til tal.

- Jeg blev spurgt af  den daværende 
formand og gik så og spekulerede, for-
di jeg havde nok at se til med fuldtids-
job, tre børn og mit frivillige arbejde 
i idrætsforeningens fodboldafdeling. 
Men jeg blev enig med mig selv at sige 
ja, og jeg var også medlem af  Røde 
Kors i forvejen. Ved at hjælpe andre 
gør man også noget godt for sig selv. 
Man får det godt at hjælpe andre, for-
tæller hun over kaffen og et fad med 
småkage på køkkenbordet i sit hjem.

Flere frivillige
I Røde Kors’ lokalafdeling er der man-
ge muligheder for at engagere sig - ud 
over den årlige landsindsamling. Der 
er besøgstjeneste, vågetjeneste, nørk-
ledamerne og integrationsarbejde.

- Røde Kors har mange tiltag både 
internationalt og nationalt. Det er ikke 
kun katastrofearbejde i udlandet, men 
man gør også rigtig meget herhjemme. 
Jeg kan også godt lide de syv princip-
per, som Røde Kors bygger på, som 
blandt andre er medmenneskelighed, 
neutralitet og frivillighed, understre-
ger hun.

Da Jytte Nedergaard Christensen 
kom ind i bestyrelsen for 30 år siden, 
var der over 400 medlemmer lokalt. I 
dag er de omkring 100. 

- Jeg tror, at folk hellere vil give no-
get i raslebøssen end at binde sig til et 
medlemskab. Til gengæld har vi fået 
flere frivillige og har i dag cirka 70, 
konstaterer hun.

- Vi har fået flere ting i gang med 
årene. Det er ikke så lang tid siden, at 
vi fik en vågetjeneste, og til det første 
møde tænkte vi, om der overhovedet 
var nogen, der ville være interesseret 
i det, men der mødte 20 mennesker op, 
og 11 tilmeldte sig efterfølgende, for-
tæller Jytte Nedergaard Christensen.

De frivillige er kernen i Røde Kors’ 
arbejde. Uden dem kunne opgaverne 
ikke varetages.

- For mig personligt giver det én en 
tilfredshed at være frivillig. Man får 
nogle gode oplevelser og kontakt til 
andre. Man keder sig ikke. Det sociale 
har meget at sige og også det at være 
med til at hjælpe, forklarer hun.

Børnene hjalp
De første år var Jytte Nedergaard Chri-
stensen selv ude med raslebøssen, in-
den hun blev indsamlingsleder. 

- Jeg har også haft mine børn med, 
og det giver anledning til nogle gode 
snakke, som vi ikke ville have haft 
derhjemme på samme måde, når vi 
gik og stemte dørklokker. Efter mine 
børn blev voksne er de fortsat med at 
samle ind og har vores børnebørnene 
med. Jeg synes, at det er vigtigt at lære 
ens børn og børnebørn at gøre noget 
for andre, siger hun.

Som indsamlingsleder er hun den i 
Kibæk, der sørger for, at raslebøsserne 
står klar, laver ruter til indsamlerne og 
til slut får talt de indsamlede penge op. 
I Sdr. Felding og Karstoft/Skarrild har 
de deres egen indsamlingsleder.

- Vi har en trofast skare af  indsam-

Det gør godt at hjælpe andre
- Man får det godt af at hjælpe andre, siger 
Jytte Nedergaard Christensen, der på 30. år er 
engageret i Røde Kors’ lokalafdeling i Aaskov

: blå bog
JYTTE NEDERGAARD CHRISTENSEN
69 år

Uddannet bankassistent, har arbejdet hos Nordea i Kibæk

Bor i Kibæk 

Kasserer i Røde Kors i Aaskov

Medlem og kasserer i petanqueklubben i Kibæk

Gift og har tre børn

GAZELLE 
ARROYO C7
• 7 gear
• Hurtigt reagerende 
  og stærke bremser

fra Magura
• Stærk Bosch motor 
 med fodbremse
• Purion sidedisplay 

DER ER 
KAFFE PÅ 
KANDEN!

VI SES!

DER ER 

15.999,-

Man.-fre. kl. 9.00 -17.30 · 1. og 2. april kl. 10.00 -15.00

Kibæk Cykler
Sandfeldparken 34 · Tlf. 97 19 11 80

VI HAR DEN RIGTIGE CYKEL TIL DIG!

• Integreret motor • Minimal vedligeholdelse

• Ekstra støjsvag • 7 gear Shimano Nexus 

• Ridsefast lak

ARROYO
C7 HFP 

13.000,-

SPAR 2.500,-

EL-CYKEL-
WEEKEND!

lørdag 1. april og 

søndag 2. april kl. 10-15

Kig, prøv, oplev – en weekend 

med adskillige gode tilbud!

Her er et 
udpluk!

Skovbrynet 14 · 6973 Ørnhøj . Tlf. 24610717
ornhojkoleteknik@gmail.com · CVR-nr.: 32 74 39 27 .  www.ornhojkoleteknik.dk

ISO 9001

certificeret
Salg og

service af

alle former

for køl og

frys samt

varmepumper
Eftersyn af
køleanlæg
på mælke-
køletanke
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lere, og jeg har også en til at hjælpe 
mig med at finde nye indsamlere. Alle 
ruterne er altid dækket ind. Det sætter 
jeg en ære i, siger hun.

Der skal generelt gøres noget ekstra 
for at få den yngre generation til at 
engagere sig. Det mærker man også 
hos Røde Kors.

- Folk er mere involveret i deres børns 
skole og fritid i dag. Det var vi også i 
min tid, men børn fylder nok mere i dag, 
mener Jytte Nedergaard Christensen.

Glad for Kibæk
Jytte Nedergaard Christensen flyttede 
med sin mand, der i dag er pensioneret 
lærer, fra Aarhus til Kibæk i 1972. De 
faldt hurtigt til i den lille by og kunne 
ikke forestille sig at bo et andet sted 
i dag.

- Vi ville ikke have, at vores børn 
skulle vokse op i en storby, og min 
mand ville gerne ud på en mindre 
skole, siger hun.

For otte år siden tog hun hul på sit 
otium, og dermed blev der bedre tid til 
bestyrelsesarbejdet i Rød Kors. Hun er 
også medlem af  bestyrelsen for Kibæk 
Petanqueklub, hvor hun er kasserer.

- Det er vigtigt at holde sig i gang, 
pointerer hun.

ONSDAG 29. MARTS 2017

 | Jytte Nedergaard Christensen bliver ved med sit frivillige arbejde hos Røde Kors, så længe det er stadig er sjovt, som hun udtrykker det.  FOTO: HENRIK OLE JENSEN

Svært ved at læse og skrive?
Få skoleglæden tilbage på Sdr. Felding Efterskole

Vi hjælper normalt  begavede unge med  læse- og  
skrivevanskelighederog tilbyder et skønt år  med gode  

skolefaciliteter,  
masser af aktiviteterog alsidig læring midt i  et naturskønt  

område med skov og å!

I-pad tilhver elev

Sdr. Feldingvej 32Sdr. Feldingvej 32
7280 Sdr. Felding7280 Sdr. Felding7280 Sdr. Felding
Tlf.: 97 19 89 00

www.sfeefterskole.dk

Sdr. Feldingvej 32n Håndværker
n Musik  
n Social- og sundhed  
n Heste

Udover de boglige fag tilbyder vi 
otte stærke linjefag:

n Billedkunst  
n Mad  
n Idræt  
n Motocross

Vi hjælper normalt begavede unge med læse- og skrivevanskeligheder Vi hjælper normalt begavede unge med læse- og skrivevanskeligheder Vi hjælper normalt begavede unge med læse- og skrivevanskeligheder Vi hjælper normalt begavede unge med læse- og skrivevanskeligheder 
og tilbyder et skønt år med gode skolefaciliteter, masser af aktiviteter og tilbyder et skønt år med gode skolefaciliteter, masser af aktiviteter 
og alsidig læring midt i et naturskønt område med skov og å!og alsidig læring midt i et naturskønt område med skov og å!

EFTER-SKOLERNES AFTENOnsdag 7. januarfra kl. 18 – 21Alle er velkomne!

I-pad til  hver elev

Svært ved at læse og skrive?
Få skoleglæden tilbage på Sdr. Felding Efterskole
Svært ved at læse og skrive?
Få skoleglæden tilbage på Sdr. Felding Efterskole
Svært ved at læse og skrive?
Få skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding EfterskoleFå skoleglæden tilbage på Sdr. Felding Efterskole

 Mad
 Idræt
 Motocross

 Billedkunst

syv stærke linjefag:

Sandfeldparken 39 · 6933 Kibæk
Tlf. 29 86 47 99 (ring eller sms)
E-mail: maryfroelund@gmail.com
www.klinikfroelund.dk

Dit intro tilbud:
3 gange for  
2 ganges pris

Her har du mulighed for at afprøve om Kranio sakral terapi er noget for dig. 

Kunne det være behandlingen, der lige kan hjælpe dig?
Kranio sakral terapi kan være en god ide ved vedvarende smerter  
i kroppen, spændingshovedpine, bækkenproblemer, migræne,  
manglende overskud, stress og angst.

Åbningstider: Mandag og torsdag 8-19.00 
tirsdag og onsdag formiddag 8-12.00, fredag 8-16.00 
Ring eller book på min hjemmeside



VILDBJERG  AULUM  KIBÆK10 Herning Folkeblad:  hf@herningfolkeblad.dk
Chefredaktør:  Vibeke Larsen • Tlf:  96 26 37 37

ONSDAG 29. MARTS 2017

Pernille Møller fra 
Vildbjerg har arbejdet som 
international model i 10 år

 
 
 
 
 
 
 
 

TEKST: SØREN PODER
pod@herningfolkeblad.dk
FOTO: HENRIK OLE JENSEN
hoj@herningfolkeblad.dk

MODELKARRIERE Det er de færreste, der allere-
de som 24-årige kan se tilbage på 10 års erfaring 
fra deres branche. Men det er også de færreste, 
der bliver »opdaget«, sådan som Pernille Møller 
blev det, da hun som 14-årig var en tur i Tivoli i 
København sammen med en veninde.

Her blev hun prikket på skulderen af  en med-
arbejder fra modelbureauet 1st Option, der til-
fældigvis var i Tivoli med sin kæreste samme 
dag og straks kunne se noget specielt i den unge 

Vildbjerg-pige. Og så gik det ellers stærkt. Et år 
senere var Pernille Møller på vej til New York og 
derfra videre ud i verden.

- Det gik godt for mig, men jeg fik også meget 
at lave lige fra starten, og det havde jeg slet ikke 
regnet med. Derfor var det også meget hårdere, 
end jeg forventede, fortæller Pernille Møller i 
dag, hvor hun har sat modelkarrieren på deltid 
for i stedet at studere International Business i 
Birk. Et studie, som hun afslutter til sommer.

Frygten for at skuffe
Over kaffen i sin lejlighed i Herning ser Pernille 
Møller tilbage på nogle af  de udfordringer, der 
dukkede op, da hun som blot 15-årig pludselig 
befandt sig alene i udlandet.

En ting var de begrænsede sproglige færdig-
heder, noget andet var at skulle passe på sig selv, 
spise ordentligt, selv vaske tøj og i det hele taget 
leve »rigtigt« og fornuftigt. Samtidig skulle hun 
gøre sig gældende i en benhård branche.

- I den alder tror man stadig, at de voksne vil 
en det bedste. Men selvom bureauerne siger, at de 
vil passe på en, så bliver man behandlet, som om 
man selv er voksen. Man bliver bedt om at møde 
på forskellige tidspunkter, nogle gange meget sent, 
og skal måske arbejde 12 timer eller mere, uden 
at man ved det på forhånd. Derfor skal man selv 

kunne sige fra, og det kan godt være svært, når 
man er så ung. Samtidig er der en frygt for at 
skuffe og få at vide, at »så vil man det ikke nok«. 
Nogle gange kan man godt føle, at man ikke har 
noget valg, fortæller Pernille Møller om sine tidlige 
oplevelser i modelbranchen. Heldigvis havde hun 
sine forældre og en god opvækst at støtte sig til.

- Mine forældre har givet mig en sund fornuft 
med. Det har betydet rigtig meget, siger hun.

De hårde vilkår for pigerne betød, at Pernille 
Møller overvejede at droppe modelkarrieren 
allerede efter sit første år. Men i samråd med 
forældrene besluttede hun at give det lidt tid, 
og efterhånden begyndte hun at kunne lide det.

Skulle være 
voksen  
som 14-årig

I den alder tror man stadig,  
at de voksne vil en det bedste.  
Men selvom bureauerne siger, at de vil 
passe på en, så bliver man behandlet, 
som om man selv er voksen
PERNILLE MØLLER
MODEL
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 | Pernille Møller har aldrig haft stjerne-
drømme, og modeltilværelsen har ikke gjort 
hende stenrig. Men lidt har hun dog sat til 
side, hvilket blandt andet har gjort det muligt 
for hende at lede efter hus sammen med 
kæresten, selvom hun stadig er studerende.

LÆS MERE SIDE 16-17

 | Jobbet som model 
indebærer, at man skal 
være udadvendt og have 
fokus på at møde de 
rigtige mennesker, gå 
til casting og sælge sig 
selv. Nogle gange kan 
man godt føle sig lidt 
som et dyr på et marked, 
fortæller Pernille Møller.

Hvordan er det at se sit ansigt 
på modelbilleder?

- Det er mærkeligt. Det føles ikke altid som 
mig, og jeg identificerer mig heller ikke som 
model-Pernille. Men jeg kan også blive glad 
og stolt over det. I starten blev jeg nogle gange 
genkendt på gaden i New York, og så blev jeg 
meget genert - jeg var jo bare en lille pige fra 
Jylland. Jeg har også været bange for, at folk 
ville bedømme mig anderledes, fordi der er 
så mange stereotype opfattelser af  modeller, 
men i dag er jeg for det meste bare stolt af  
mit arbejde.

Hvad ville dit drømmejob som model 
være?

- Jeg kunne godt tænke mig at lave et Victo-
ria’s Secret-show på grund af  hele det setup, 
der er omkring det. Det er lidt af  en fest, som 
kunne være sjov at deltage i.

Hvad ville du aldrig stille op til?
- Jeg ville aldrig lave noget, der krævede, 

at jeg skulle tabe mig helt vildt. Og jeg ville 
heller ikke lave noget pornografisk. Men bu-
reauet sorterer også opgaverne for mig, og 
jeg tror slet ikke, at jeg ville blive spurgt om 
sådan noget.

Hvad er skønhed for dig?
- Skønhed kan være så mange ting, og jeg 

tror på, at det kommer indefra. Det handler om 
udstråling og om det unikke ved folk. Derfor 
er det i virkeligheden også så åndssvagt med 
alle mulige skønhedsidealer, for hvis vi alle 
sammen skulle leve op til dem, så ville vi alle 
sammen gå rundt og være ens. Jeg forsøger 
ikke at leve op til noget ideal, i stedet prøver 
jeg at være glad for at se ud, som jeg gør.

Hvordan holder du dig i form?
- Jeg motionerer og lever sundt. Jeg kan for 

eksempel godt lide at cykle på racercykel sam-
men med min kæreste. Nogle gange svømmer 
jeg også eller går til motionsboksning, og en-
gang imellem går jeg til zumba med min mor. 
Jeg har altid været slank fra naturens side, og 
jeg har aldrig sultet mig eller sådan noget - det 
ville jeg ikke kunne gøre, for jeg er simpelthen 
alt for glad for mad.

Fem hurtige til 
Pernille Møller

Hun har rejst meget, fra Hongkong til New 
York, har mødt mange mennesker og er blevet 
stærk af  sine oplevelser.

- Man bliver jo bedømt på sit udseende og skal 
være god til at sælge sig selv. Når man for eksem-
pel går til casting, kan man godt nogle gange føle 
sig lidt som et dyr på et marked. Og hvis der i en 
periode ikke er noget job, begynder man hurtigt 
at tvivle på sig selv. Jeg er også blevet bedt om 
nogle mærkelige ting: For eksempel skulle jeg 
starte med at ryge, fordi det ville forhindre min 
krop i at vokse mere, og jeg skulle gå i sko, der 
var for små, for at forhindre mine fødder i at 
vokse mere, fortæller hun med et smil, der tyde-
ligt viser, at den sunde fornuft også hjalp hende 
her: Pernille Møller ryger ikke, og hun går i det 
fodtøj, som hun selv har lyst til.

Manglede noget mere
Ved siden af  modelkarrieren har Pernille Møller 
også gennemført gymnasiet og altså snart ud-
dannelsen i Birk. I dag er hun tilknyttet bureauet 
Diva Models i Aarhus og har cirka to job om 
måneden. For selvom hun i et par år arbejdede 
på fuld tid som model, har hun aldrig haft stjer-
nedrømme - hverken som teenager eller nu.

- Det er en verden, der godt kan blive lidt for 
overfladisk, og jeg følte, at jeg manglede noget 

mere. Jeg vil gerne have lov til at bruge hovedet 
også, og nu synes jeg, at jeg har fundet en rigtig 
god kombination, hvor jeg stadig kan rejse, møde 
en masse dejlige mennesker og tjene nogle penge, 
men hvor jeg samtidig kan have et normalt liv 
ved siden af  og holde mig på jorden, siger hun.

PERNILLE MØLLER
Er 24 år og har været model,  
siden hun var 14 år. 

Hun har arbejdet som model rundt 
om i verden og er i dag tilknyttet  
Diva Models i Aarhus.

Pernille Møller bor i Herning sammen 
med sin kæreste, men er opvokset  
i Vildbjerg, hvor hendes forældre 
stadig bor.

Afslutter sin uddannelse  
i International Business til sommer.

: blå bog
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DYRELIV Aulum Fritidscenter har 
efterkommet et ønske om at bygge 
boliger til overnattende gæster. 

I sidste uge blev der opført 26 nye 
boliger på centret, som alle er taget i 
brug med det samme. 

Det drejer om boliger til nogle af  
centrets mindre brugere, nemlig stæ-
rene, der er flyttet ind i nye special-
designede kasser på gavlen til hal 1. 

Stærene er yderst populære på 
centret. De sørger nemlig for at holde 
græstæppet på stadion og de øvrige 
baner fri for stankelsbenslarver og 
gåsebiller. 

- For over 20 år siden var vi hårdt 
ramt af  gåsebiller, der totalt ødelagde 
græsset. Derefter satte vi stærekas-
serne op, og lige siden har vi været 
helt fri for at få græstæppet ødelagt af  
den slags angreb, fortæller centerleder 
Poul Erik Østergaard. 

Det er ornitolog Ole Olesen, der 
sammen med en anden fugleven, Bent 
Gasseholm, har fremstillet de nye stæ-
rekasser. De gamle stærekasser er an-
bragt i træerne rundt omkring i områ-
det, så der nu er masser af  muligheder 
for centrets mange venner med fjer på 
at slå sig end her.  | De mange nye overnatningsmuligheder på Aulum Fritidscenter er med det samme taget i brug.  FOTO: FLEMMING HANSEN  
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NYT HUS ELLER  
RENOVERING?

•  Energirenovering
•  Bæredygtigt byggeri
•  Nybyggeri for privat og erhverv
•  Renovering/vedligeholdelse 

Haunstrupvej 6 · Fjelstervang · 6933 Kibæk
Tel: 20 96 03 49 · mail@ftmbyg.dk · www.ftmbyg.dk

Tommys Taxi
i Aulum

Tlf. 97 47 14 00
8 pers. bil. Sygekørsel udføres

Vi udfører vores
arbejde med 
samvittighed
Alt i glas og fuge
♦  Forsikringsskader
♦  Termoruder
♦  Butiksruder
♦  Spejle
♦  Drivhusglas
♦  Fugning af døre/vinduer
♦   Tyverisikring af 

dine termoruder

Tlf. 97 13 26 13 . www.herningglarmester.dk

Brandfuger

Fugefi rma

5 ÅRS
GARANTI

GLASMESTER GENNEM 30 ÅR

26 nye boliger i Aulum
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HAMA Perler
Normalpris 14,95

NU PR. POSE 

500
Køb alle dem  

du vil!

Køb 2 blækpatroner 
Efter eget valg og få 1 pk. 
kopipapir m. 500 ark papir

GRATIS NU

4995

NU

6995

Mode 
dukker 
Før 199,95 

VILDBJERG BOGHANDEL
Søndergade 3, DK-7480 Vildbjerg • Tlf.: 97 13 10 53 • butik@vildbjergboghandel.dk • www.godtlegetøj.dk

Vi er i forårshumør, derfor…

Tilbuddene gælder torsdag, fredag & lørdag.

Super tilbud 
på Penolsæt 
Før 99,95

BYFORSKØNNELSE Stakroge 
får besøg af  borgmester Lars 
Krarup (V), når han lørdag 29. 
april indvier byens nye park ved 
aktivitetshuset.

- Vi er meget glade for, at Lars 
Krarup kommer og er med til 
indvielsen af  Stakroge Bypark, 
hvor han skal plante en borg-
mesterbøg. Det betyder, at Ak-
tivitetshuset har været med til 
at sætte Stakroge på landkortet. 
Det er et af  husets intentioner 
og med borgmesterens hjælp, 
håber vi, at vi ikke bliver glemt 

eller gemt - og at vi måske endda 
kan lokke nye beboere til byen, 
siger formand Henning Nyholm 
fra Aktivitetshuset.

Dagens program er ikke 
fastlagt endnu, men der bliver 
muligvis et kræmmermarked, 
en betonudstilling, og gæsterne 
vil få mulighed for at se parken 
og Aktivtetshusets lokaler.

- Vi vil også bruge dagen på 
at sige tak til alle de frivillige, 
der har hjulpet os gennem de 
mange opgaver der har været, 
siger Henning Nyholm.

Bypark indvies  
af borgmester

UNDERHOLDNING Lørdag 29. april 
giver Pernille Højmark koncert på 
Aulum Hotel i spidsen for sine Swe-
ethearts. 

Hotelejer Ramesh Srirajasingam 

håber på en opfølgning af  successen 
i februar, hvor der var fuldt hus til kon-
certen med Sussi og Leo. 190 var med 
til spisning, og der var endnu flere, da 
det gik løs fra scenen. 

Sweethearts-arrangementet holdes 
på lignende vis med en stor buffet, in-
den Pernille Højmark og Co. går på. 
Bagefter spiller et andet band op til 
dans.

Sweethearts på hotellet
 | Lars Krarup 

indvier Stakroges 
nye bypark i den 
sidste lørdag i april.   
FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 | Pernille Højmark og Sweethearts giver koncert på hotellet sidst i april.  FOTO: KIM KRISTENSEN



VILDBJERG  AULUM  KIBÆK14 Herning Folkeblad:  hf@herningfolkeblad.dk
Chefredaktør:  Vibeke Larsen • Tlf:  96 26 37 37

AF IDA TRUE BERG
itb@herningfolkeblad.dk

OPBAKNING FC Midtjyllands største 
sponsorer kaster millioner efter regio-
nens fodboldflagskib. I Sdr. Felding 
koster det under 10.000 kroner at være 
guldsponsor.

Hos FCM drager de største bidrags-
ydere på en sponsortur til udekamp 
mod Manchester United. 

I Sdr. Felding har man ingen aktu-
elle planer om en udebanetur, selv om 
det vel ellers lyder kult at skulle en tur 
til forårets modstandere Lem, Klitten, 
Ølstrup, Tim eller Faster/Hanning.

Trods de åbenlyse forskelle mel-
lem regionens største fodboldhold og 
en klub, der har et førstehold i serie 
5, så er der en helt afgørende fælles 
sandhed:

- Uden sponsorer går det ikke. Vi er 
eksempelvis gået all in med vores nye 
motionscenter. Der er kommet nye ma-
skiner både til spinning, løb og andet. 
Havde vi ikke haft vores sponsorer, 
havde vi ikke kunnet få lavet et nyt 
motionscenter, siger fællesformand i 
SF GIF, Johnie V. Larsen.

Pengene giver plads til alle
Der er 17 store sponsorer i forenin-
gen, hvis man kan kalde beløbene for 
store, når det vel cirka svarer til, hvad 
Christiano Ronaldo tjener på under et 
minut. Men Johnie V. Larsen er meget 
glad for sponsorerne, og fortæller, at 
de eksempelvis har været helt afgø-
rende for at man kunne investere 1,1 
millioner kroner i det nye motionscen-

ter, der åbnede for snart tre uger siden 
i Det Legende Hus.

- Vi kunne godt have forhøjet kon-
tingentet, men så ville vi ikke få kun-
der i butikken. Desuden ville vi også 
sortere de folk fra, der ikke havde råd 
til det i lokalområdet. Vores formål er 
idræt for alle uanset indkomst - alle 
skal kunne være med, fortæller han.

Jordnære ting
Der er mange forskellige virksomhe-
der, der støtter. 

- Det er lige fra den lokale frisør og 
op til Jeld-Wen, der er byens største 
virksomhed. Vi har også sponsorer 
udenbys, der føler en eller anden form 
for tilknytning til byen. Det spænder 
vidt, men alle har interesse i at støtte 
projektet, siger Johnie V. Larsen.

Han fortæller, at sponsorkronerne 
går til helt jordnære ting som nye fod-
bolde og gymnastikredskaber.

- Vi fik også renoveret vores klubhus 
for fire år siden. Det var kun muligt, 
fordi vi har sponsorindtægter. Derfor 
er vi ekstra taknemmelig for, at virk-
somhederne støtter op om os. De må 
synes, at vi gør det fornuftigt og or-
dentligt, når de forlænger kontrakten 
med os, siger han.

En driftig by
Han tror, at sponsorerne blandt an-
det støtter med den bagtanke, at en 
idrætsforening er med til at skabe liv 
og aktivitet i en mindre by.

- Virksomhederne vil gerne støtte, 
fordi det er lokalområdet. De vil gerne 
sikre en by i drift, og at der kommer til-
flyttere. Vores sponsorere er dygtige til 
at støtte op om foreningen, siger han.

Og mens FCM-sponsorerne kan 
komme en tur til europæisk fodbold 
i Manchester, møde en cheftræner og 
få besøg af  superliga-spillere, så kan 

en serie 5-klub ikke matche den slags.
- Det er nok lidt begrænset, hvad 

vi kan tilbyde. Vi har en årlig afslut-
ningsfest, hvor vi kræser for forenin-
gen, og hvor sponsorerne også bliver 
budt med. Desuden får de deres navn 
på trøjerne, og så pønser vi på nogle 
tiltag for virksomhedernes ansatte, 
men det kan jeg ikke løfte sløret for 

endnu, siger Johnie V. Larsen, der an-
ser Sdr. Felding for at gøre det fint på 
sponsorfronten:

- Vi har rigtig god opbakning fra 
sponsorerne. Mange af  de andre byer 
misunder os det. Men vi ved i Sdr. 
Felding, at det er rigtig vigtigt, at vi 
hjælper hinanden og står sammen, 
påpeger Johnie V. Larsen.

Uden sponsorer går det ikke

ONSDAG 29. MARTS 2017

Nybyg • Tilbyg • Reparationer
Alt tømrer- og snedkerarbejde 

udføres til private, landbrug og erhverv

Vi hjælper også med totalentrepriser

Tilbud gives uden forbindende.

Ring og forhør ...

AULUM . TLF. 40 46 46 97

Er dit tag
utæt og klam?

- så ring til Søren Dam!

ap
s

Er dit tag
utæt og klam?

- så ring til Søren Dam!
- så ring til Søren Dam!

 | I Det Legende Hus er 
der åbnet et spritnyt 
motionscenter. Det har  
ikke kunne ladet sig gøre 
uden sponsorerne.  
Det siger fællesformand  
Johnie V. Larsen, SF GIF.   
FOTO: FLEMMING HANSEN

Selv et serie 5-hold har sponsornavne  
på trøjerne - og uden sponsorer var der  
ikke råd til alt fra fodbolde til gymnastik-
redskaber i Sdr. Feldings idrætsforening
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Tusbækvej 31
7540 Haderup
tlf. 97 45 69 00

JENS MADSEN

Tlf. 21 91 43 77

www.feldborgentreprenoer.dk
E-mail: feldborgent@mail.dk

Åbent alle hverdage
kl. 7-20
Weekender og helligdage

kl. 7.30-20

Åbent alle hverdage

SPAR Haderup
v/Malene Houni Hansen | Herningvej 1 | 7540 Haderup 

GLS Pakkeshop  I  Følg os på facebook

En af de lokale

 

1/2
PRIS

HELE SOMMEREN

1/2
ALLE is-pinde fra Premier Is

Tusbækvej 31
7540 Haderup
Tlf. 97 45 47 00

www.feldborgentreprenoer.dk
E-mail: feldborgent@mail.dk

AUT. KLOAKMESTER

FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING A/S

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 Åbningstider
Hverdage kl. 10.00-17.00

Lørdage kl. 9.00-12.00

FABRIKSUDSALG
Møllegårdsvej 42
6933 Kibæk
Tlf. 97 19 23 20

Kæmpe
udsalg

Åbningstider

Nyt tøj til
forårets fester?

Blonde-
toppe 

Fra

199,-
Kjoler

Fra

349,-

Hos Jeld-Wen tror 
man, at lokale 
sponsorater giver 
mere tilfredse 
medarbejdere

AF IDA TRUE BERG
itb@herningfolkebladk.dk

OPBAKNING En af  guld-spon-
sorerne hos idrætsforeningen i 
Sdr. Felding er dørproducenten 
Jeld-Wen.

Og det er en tilfreds sponsor, 
selv om markedschef  for Jeld-
Wen Danmark, Claus Beier, er-
kender, at det lokale sponsorat 
nok hverken giver ekstra or-
drer, et nyt netværk eller omtale 
i de landsdækkende medier.

- Det kan ikke direkte aflæses 
i regnskabet, at vi er sponsor i 
Sdr. Felding - på ingen måde. 
Men vi tror til gengæld meget 
på, at det kan give stolte med-
arbejdere, at de er i en virk-
somhed, der gerne hjælper til i 
lokaleområdet, siger han.

Claus Beier fortæller, at fir-

maet har ændret i deres spon-
sorpolitik.

- Før hjalp vi ligesom lidt 
over det hele, men nu er vi 
blevet mere fokuserede på at 
hjælpe i vores lokalområde. 
Vi har fabrikker i Sdr. Felding, 
Herning og Løgstør, og så er det 
her, vi hjælper, påpeger han.

Lydhørhed
Han fortæller, at sponsoratet i 
Sdr. Felding blev til på en måde, 
som er helt typisk for virksom-
hedens sponsorater.

- Det starter som regel med 
en medarbejder, der kommer 
til os. Og hvis vi kan mærke 
en lokal indsjæl, der gerne vil 
have hjælp, er vi som regel 
lydhøre. Vi ved jo godt, hvor 
svært det kan være økonomisk 
for den lokale idrætsforening, 
rideklub eller spejderklub. Her 

kan vi hjælpe, og det giver os 
stolte og glade medarbejdere, 
når vi støtter lokale projekter, 
siger han.

Claus Beier understreger der-
for, at de lokale klubber ikke 
behøver at arrangere det ene 
og det andet for sponsorerne.

- Det handler ikke om net-
værk og at få en god årlig 
sponsormiddag. Pengene skal 
bruges i klubben, hvor der er 
brug for dem, siger han.

Han tror ikke direkte, at det 
at have et skilt i den lokale for-
ening hjælper til nye ordrer.

- Men til gengæld tror jeg, 
at det muligvis kan give nye 
medarbejdere. Hvis man sid-
der i hallen og snakker om, at 
man vil søge et job, så kan det 
da godt være, at en peger op på 
vores skilt og siger, »skulle du 
ikke prøve at søge job hos dem 
- de støtter klubben og er en god 
virksomhed«, siger Claus Beier.

Sponsorater giver 
stolte medabejdere

INDUSTRI- & GARAGEPORTE

v/ Villy Højmark . Hodsagervej 70 . 7490 Aulum

Tlf. 97 47 64 48 Fax 97 47 65 48
www.vhportservice.dk

Salg, montage
& service af alle:
PORTTYPER
BRANDPORTE
LÆSSEBROER
SLUSER

Mere end
25 års erfaring

DØGN
VAGT:  30 32 74 48

Det handler ikke om netværk og 
at få en god årlig sponsormiddag. 
Pengene skal bruges i klubben, 
hvor der er brug for dem
CLAUS BEIER
MARKEDSCHEF HOS JELD-WEN
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TEKST: HANS MIKKELSEN
hmk@herningfolkeblad.dk
FOTO: HENRIK OLE JENSEN
hoj@herningfolkeblad.dk

MODELKARRIERE På mange måder min-
der Mette Bæksted om de fleste andre 
17-årige. Hun bor hjemme hos forældrene 
i Aulum, går i 10. klasse i Holstebro, har 
en fast kæreste og hænger ud med ven-
ner og veninder i Vildbjerg og Herning i 
weekenden. 

Men alligevel er hendes liv meget ander-
ledes end hendes venners. Siden hun var 
14 år og gik i 8. klasse på Aulum Byskole 
har den høje flotte pige på 1,80 meter arbej-
det som model for Le Management og haft 
opgaver rundt om i Europa for blandt an-
dre Hugo Boss og modemagasinet Vogue 
og hjemme i Danmark for Copenhagen Fur 
og Malene Birger. 

Det bliver også hendes fremtid, i hvert 
fald det næste halvandet år.

Sabbatår 
- Når jeg er færdig med skolen til sommer, 
tager jeg et sabbatår hvor jeg vil prøve at 
arbejde som fuldtids-model. Så må vi tage 
den derfra. Jeg tænker ikke så langt ud i 
fremtiden, siger Mette Bæksted.
Indtil nu har hun kun godt at sige om til-

værelsen som model, der blandt andet har 
ført hende til Marokko i en uge, til Græ-
kenland i en måned, gjort hende moden i 
en tidlig alder og hævet hendes engelsk-
karakterer i skolen fra 02 til 10. 

- Det er ikke noget liv i luksus, som 
mange tror, og der er ikke mange penge 
i det. Men jeg synes, det er sjovt at op-
træde som model. Det har givet mig nogle 
oplevelser, som jeg ellers aldrig ville få 
og også nogle rigtig gode veninder rundt 
om i Europa. Det er en branche, hvor der 
hele tiden er gang i den, og det kan jeg 
godt lide. Men jeg ved også godt, at man 
skal være forsigtig og passe på, for der 
er mange fristelser og mange smarte fyre, 
der gerne vil udnytte en, siger Mette Bæk-
sted.

Slut med fodbold 
Hun skal passe på sig på flere måder. 
Hun er for eksempel holdt med at spille 
fodbold, både fordi det kniber med tiden, 
og fordi det er for risikabelt for hendes 
karriere. 
Ligeledes havde hun, da hun i forrige uge 
var med klassekammeraterne på skiferie 
i Sverige, fået besked om at holde sig fra 
de farligste pister. 

- Mit bureau var ikke glad for, at jeg 
ville af  sted, for det ville jo ikke være godt 
for mig, hvis jeg brækkede noget eller fik 
skrammer i ansigtet, men det gik heldigvis 
godt, siger hun. 

Når hun er på opgaver i udlandet, skal 
hun blandt andet passe på smarte promo-
ters, der lokker hende og andre fotomodel-

Hun blev 
prikket på 
MacDonald’s

OPDAGET - Langt de fleste af  vore 
modeller bliver opdaget ude på gaden 
eller andre offentlige steder. 

Det siger Anna Maria Munk, der er 
scout for bureauet Le Management 
og også laver nogle af  aftalerne for 
Mette Bæksted. 

- For Mettes vedkommende var 
det den ene af  vores ejere Martin 
Lyne. der så hende på MacDonald’s i 
Aarhus og efterfølgende kontaktede 
hende, oplyser hun. 

Modsat hvad mange tror, har 
bureauet ikke defineret nogle helt 
bestemte mål, som modellerne skal 
opfylde.  

- Selvfølgelig skal de helst have et 
smukt ansigt og proportionerne skal 
være i orden. Men ellers handler det 
meget om udstråling. Det vi leder ef-
ter er det, man drages af  og det der 
lidt udefinerbare, siger Anna Marie 
Munk. 

Det er ikke i vintermånederne, hun 
er mest aktiv som scout. Det er lettere 
at få øje på modellerne i foråret og 
sommeren, hvor der er mange flere 
at spotte på gaden og ude i det fri. 

- Især festivalerne er sted, hvor 
vi får øje på mange af  vores mo-
deller, oplyser Anna Maria Munk.  
HM

Flest spottes på festivaler

17-årig skolepige fra Aulum er i gang  
med at skabe sig en karriere som model
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 | - Det er ikke et liv i luksus. Men det giver mig nogle 
oplevelser, som jeg ellers aldrig ville få, siger Mette Bæksted.

 | Mette Bæksted tager sig næste år et 
sabbatår fra studierne for at leve som 
fuldtidsmodel.

Hvordan er det at se sit ansigt 
på modelbilleder?

- Det er både sjovt og lidt underligt. 
Men man vænner sig jo til det.
Hvad ville dit drømmejob som 
model være?

- Det, jeg allerbedst kunne tænke mig, 
er at være showgirl ved en af  store mo-
deuger i New York, Milano og Paris. Men 
det er slet ikke noget, der er realistisk for 
mig nu.

Hvad ville du aldrig stille op til?
- Jeg vil ikke lave billeder, der kræver, 

at jeg skal være helt nøgen. Men ellers er 
jeg med på det meste. Jeg har også lavet 
billeder, hvor jeg er i undertøj, og det ge-
nerer mig ikke.

Hvad er skønhed for dig?
- I vores verden går meget ud på ens 

udseende og krop, men jeg tror helt sik-
kert på, at skønheden kommer indefra. 
Også som model, hvor meget jo handler 
om, hvordan du er i stand til at leve dig 
ind i en rolle. 

Hvordan holder du dig i form?
- Jeg har altid dyrket meget sport, og 

selv om jeg ikke spiller fodbold i klub 
mere, får jeg masser af  motion til daglig 
som elev i sportsklassen på Sct. Jørgens 
Skole i Holstebro. Desuden power-wal-
ker jeg og laver hver aften nogle styrke-
øvelser derhjemme. Jeg er ikke fanatisk 
med mad. Der kan godt ryge både en 
burger og en fastelavnsbolle ned. Men 
som regel spiser jeg sundt med masser 
af  grønt.

Fem hurtige 
til Mette 
Bæksted

ler på diskoteker med gratis drinks, som 
de ikke ved, hvad der kommet i.

- Men jeg er nu aldrig selv kommet ud 
i ubehagelige situationer. Vi er altid flere 
af  sted sammen og kan kontakte vores 
bureau, hvis der er problemer. Og når man 
som jeg har fået en god opdragelse hjem-
mefra og har lært at tænke sig om, synes 
jeg faktisk ikke, det er svært at begå sig, 
siger Mette Bæksted.

Cool forældre
Hun kommer fra en speciel familie. Hun 
var bare to år, da faderen, Danny, der er 
tidligere førsteholdsspiller i Aulum IF, 
blev involveret i et trafikuheld, der gjorde 
ham lam i benene og delvis lam i armene, 
og han har lige siden siddet i kørestol. Al-
ligevel har han blandt andet ved hjælp af  
en mundstyret computer præsteret at være 
formand for Aulum IF’s ungdomsafdeling 
i en periode. 

Moderen, Kirsten, er leder af  hjælpeord-
ningen for faderen, og begge har støttet 
deres to fysisk aktive børn meget i deres 
aktiviteter. 

Mettes storebror, Casper, satser på en 
karriere på en professionel fodboldspiller 
og er på en ungdomskontrakt med Hor-
sens AC.

- Begge mine forældre er virkelig cool. 

Jeg beundrer min far meget, fordi han er 
i stand til at få så meget ud af  sit liv. Jeg 
tror, at det, vi har været igennem, har væ-
ret med til at give os et ekstra stærkt fa-
milie-sammenhold, siger Mette Bæksted.

På MacDonald’s 
Den allerede dengang meget høje skole-
pige blev opdaget for snart tre år siden på 
en familietur til Aarhus, hvor de var inde 
at spise på en MacDonald’s. 

På vej ud blev de stoppet af  en fyr, der 
spurgte, om Mette kunne tænke sig at 
være model. 

-Jeg blev vildt overrasket og vidste ikke, 
hvad jeg skulle svare, Men det endte med, 
at vi tog op på bureauet, og så tog det fart, 
siger hun. 

Hun er en pige, der interesserer sig for 
mange ting, også for at digte og skrive 
tekster - og hun har også en lille drøm om 
at blive skuespiller.

- Noget af  det sjoveste ved at være mo-
del er at være med til at fortælle en historie 
i billeder og kunne leve sig ind i forskellige 
roller. Nogle gange skal jeg jo være rigtig 
feminin, andre gang rå og sexet. Jeg tror, 
det er lidt ligesom at være skuespiller, si-
ger hun..

- Men der er også mange andre ting, 
jeg kunne tænke mig at blive. For ek-
sempel psykolog eller arbejde for socialt 
udsatte. Det vigtigste for mig er, at jeg 
kommer til at gøre en forskel, siger Mette 
Bæksted. 

Folkebladet siger tak til Karen Margrethe 
og Leif  Klausen, Engvej i Aulum, 
for venligt at have stillet deres have til 
rådighed som location for modelfotos.

Tak

METTE BÆKSTED
17 år,  har været model siden 
hun var 14 år. Tilknyttet  
bureauet Le Management,  
der har afdelinger i København 
og Aarhus.

Bor i Aulum hos sine forældre.  
Går i 10. klasse sportslinjen  
på Sct. Jørgens Skole  
i Holstebro.

: blå bog
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Ole Karlsmose & Søn I/S
Al vognmandskørsel 
udføres
✓  Levering af sand, sten, 
 grus og støbemateriale

✓  Pallegods

✓  Container udlejes

Nålemagervej 5 · 7490 Aulum
Mobil 20 75 31 91 · 20 93 84 20 97 47 31 91

Ole Karlsmose & Søn I/S
Al vognmandskørsel 
udføres
✓  Levering af sand, sten, 
 grus og støbemateriale

✓  Pallegods

✓  Container udlejes

Nålemagervej 5 · 7490 Aulum
Mobil 20 75 31 91 · 20 93 84 20 97 47 31 91

✓    Levering af sand, sten,  
grus og støbemateriale

✓    Pallegods
✓    Container udlejes

97 47 31 91

Al vognmandskørsel 
udføres

Nålemagervej 5 · 7490 Aulum 
Mobil: 20 75 31 91 · 20 93 84 20

Vognmand
Brian Nielsen • Aulum
4 0  2 6  2 4  9 6

www.brianvognmand.dk

• Grise- og kreaturkørsel
• Container udlejes
• Sand og grus leveres

 | Det er bestemt ikke farligt 
at røre gulvet, men derfor 
kan man jo godt lege det. 

 | Trille Trolle er en slags 
håndboldtræning for 
børn, som blandt andet 
indebærer kast med 
risposer. Det er ikke så 
nemt, som det ser ud til, så 
Malina Vogt Andersen og 
Elias Schmucker Galsgaard 
(begge tre år) er nødt til at 
koncentrere sig.

Hver mandag runger 
det i Ørnhøj Hallen, 
hvor de små har - 
næsten - frie tøjler  
til at Trille Trolle

AF SØREN PODER
pod@herningfolkeblad.dk

BEVÆGELSE Det virker som en tem-
melig god idé med de dér bander rundt 
om banen i Ørnhøj Hallen. 

I hvert fald indhegner banderne den 
virak, der uundgåeligt opstår, når 25 
små børn får lov til at tumle rundt i 
strømpesokker og lege håndbold - el-
ler »Trille Trolle«, som det hedder. En 
slags håndbold for de allermindste.

- Når vi er udenfor, kan de nemmere 
stikke af, men her er der styr på dem, 
konstaterer en smilende Birgit Fa-
strup, institutionsleder i Børnehøjen 
i Ørnhøj, hvor de små størrelser har 
deres daglige gang.

Hver mandag er børn fra Børne-
højen et smut i hallen, hvor en hånd-
fuld børn fra Ørnhøj Skoles fjerde 
og femte klassetrin sørger for akti-
viteter. De voksne er bare med for at 

hjælpe, hvis det bliver nødvendigt.
- Det betyder, at nogle af  de børn, 

der er for små til at gå til gymnastik 
eller håndbold uden en forælder, alli-
gevel får mulighed for at lave fritids-
aktiviteter. Og det har stor betydning 
for dem, siger Birgit Fastrup.

Reglerne bliver bøjet
På trægulvet har børnene travlt med 
at suse rundt, løbe, glide og more sig.

Men på de opstillede baner er akti-
viteterne sat nogenlunde i system: En 
slags stafet, noget der ligner »jorden 
er giftig«, kast med risposer gennem 
opstillede ringe - eller ud i ringe, lagt 
på jorden.

Nogle gange bliver der ganske vist 
overtrådt en smule, og ofte bliver reg-
lerne lige bøjet en gang eller to, hvis 
børnene kan slippe afsted med det. Det 
vigtigste er, at det er sjovt. Og måske 
kan det også blive til håndbold en dag, 
eller en anden fritidsaktivitet.

Trille Trolle-træningen er nemlig 
vinterens afløser for den udendørs 
sandkassefodbold, der blev fløjtet i 
gang sidste år. Initiativernes formål 
er både at give de ældre børn lidt træ-
nererfaring samt at introducere de 
yngste til holdsport i det hele taget. 
Samtidig skal der bare skabes nogle 
gode oplevelser. Og Birgit Fastrup er 
ikke i tvivl, mens børnene myldrer 
omkring:

- Det er en absolut succes! konsta-
terer hun.

Her er mandag en dejlig dag

 | Det kan da godt være, der bliver overtrådt en smule, eftersom meningen er, at børnene skal kaste, mens de står inde 
i ringen. Men det betyder ikke så meget, når bare de har det sjovt. Og det har treårige Christoffer Dam Kristensen i hvert 
fald.   FOTO: HENRIK OLE JENSEN
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Thorsens Autoteknik
Korsbækvej 1 • 7550 Sørvad
Tlf: 25 34 02 09

Ny opstartet  
autoværksted 

med kvalitetsarbejde til en fair pris
Autoreparationer samt klargøring til  

syn og service udføres på alle bilmærker. 

Mulighed for 
Lånebil.

Værkstedstimepris  

kun 325 + moms

Følg mig på

STÅLINDUSTRI ApS
Estlandsvej 1 · DK-7480 Vildbjerg 
Tlf. 97 13 10 40 Fax. 97 13 37 40 
E-mail: esstaal@esstaal.dk
www.esstaalindustri.dk

En gruppe frivillige har 
gjort ombygningen 
og indretningen af 
et motoriklandskab 
i Sørvad Kultur og 
Idrætscenter mulig. 
De har blandt andet 
været med til at rejse 
cirka 500.000 kroner 
til projektet, som skal 
påbegyndes i maj

Hvad får du ud af din indsats?
 | INGE JESSEN, SØRVAD,  

AKTIV I VUIF:
- Jeg får mulighed for at 
skabe oplevelser for unge 
mennesker og arrangere 
ting, som er til glæde for 
byen og fællesskabet. Det 
giver mig også en person-
lig glæde at være en aktiv 
del af lokalsamfundet  
og kunne bidrage til det.
FOTO: TOM LAURSEN

 | LAUGE HØJ, SØRVAD,  
MOTORIK-/IDRÆTSLÆRER PÅ VINDING SKOLE:
- Jeg synes, det er dejligt at være med til at 
skabe ting, som mange mennesker får glæde 
af i fremtiden. Som skolelærer kan jeg også se 
mange fordele ved et motoriklandskab, både 
for indskolingen og for bevægelse i undervis-
ningen, så jeg har både en personlig og profes-
sionel interesse i projektet. Desuden har vi haft 
det hyggeligt med at mødes, og det er en dejlig 
følelse, når det endelig lykkes at få ført vores 
tanker ud i livet.

 | MARIANNE ANDERSEN, SØRVAD,  
MEDLEM AF CENTRETS FORRETNINGSUDVALG:
- Det er vigtigt, at Sørvad ikke bare er en 
soveby, men at der er nogle attraktive ting her, 
og det vil også sige et attraktivt center. Når 
man engagerer sig, så møder man også men-
nesker og lærer folk at kende, som man ellers 
ikke ville møde, så på den måde er det sociale 
aspekt også vigtigt.

 | MALENE LARSEN, VIND,  
ANSAT I VINDING BØRNEHAVE:
- Først og fremmest synes jeg, at det er vigtigt 
at gøre noget for lokalsamfundet, og at vi 
hjælper hinanden med at skabe et levende 
samfund her, hvor vi bor. Gennem mit arbejde 
kan jeg også se hvor stor en glæde, børnene 
kommer til at få af de nye muligheder i centret, 
når projektet er lavet færdigt.

 | ANJA BENDESEN, SØRVAD,  
AKTIV I FORENINGSLIVET:
- Man får en positiv respons, som er fantastisk, 
og så mærker man, hvad det vil sige at være en 
del af et fællesskab og et lokalsamfund. Vi flyt-
tede hertil i 2003, og vi kom hurtigt til at lære 
folk at kende ved at engagere os og være med 
til tingene. Det er jo også vigtigt, at man yder 
en indsats, hvis man gerne vil have, at der sker 
noget i lokalsamfundet.
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Hver onsdag  
mødes beboerne  
i »De Gamles Hjem« 
i Vildbjerg ved 
kælderens langbord 
for at spise gode sager 
og lade mundtøjet 
løbe med løst og fast 
fra ugens løb

TEKST: SØREN PODER
pod@herningfolkeblad.dk
FOTO: TOM LAURSEN
tom@herningfolkeblad.dk

HYGGE Ind ad døren, til venstre ned 
ad trappen, og så kan man bare følge 
duften af  kaffe eller lyden af  samtaler 
og klirren i det musselmalede service.

Hver onsdag formiddag mødes be-
boerne i »De Gamles Hjem« i Vildbjerg 
omkring det lange bord med voks-
dugen, som er dækket op i kælderen. 
Her spiser de brød, pølse, postej, ost 
og marmelade, mens snakken går, og 
til de to årlige fester er der små lune 
retter.

Det ugentlige kaffemøde har fundet 
sted i otte år, siden Røde Kors Trehøje 
inviterede for første gang. Tre-fire af  
Røde Kors-afdelingens medlemmer 
deltager og sørger for kaffen, mens 
beboerne selv skal betale 15 kroner 
for det øvrige. Og alle er garanteret 
en hyggelig stund.

- Det er et afbræk i hverdagen for 
beboerne, og vi får talt om mange 
ting hernede. Lige fra hjemmeplejen 

til fjernsynet, der ikke virker, siger 
Sonja Sørensen fra Røde Kors-afde-
lingen. Det var hende, der i sin tid tog 
initiativet til kaffestunderne, og hun 
er selvfølgelig også selv med, når det 
lader sig gøre.

Møderne er ikke formelle. Der er in-
gen dagsorden, bortset fra, at sangen 
»Dagen i dag er din, min ven« skal 

synges. Og her må John Hjuler gerne 
lægge for - han synger nemlig så godt, 
siger de andre, som også udråber ham 
til »humørbomben«, fordi han kan for-
tælle nogle gode historier.

Render ikke på dørene
Selv tager den 88-årige John Hjuler 
ikke så megen notits af, hvad de an-
dre siger om ham. Han stammer op-
rindeligt fra København, men boede 
i 50 år i Sandet ved Sdr. Felding, før 
han for fem år siden flyttede ind i »De 
Gamles Hjem«. For ham, som for alle 
de andre, er onsdagskaffen i kælderen 
top-prioritet.

- Normalt render vi jo ikke hinanden 

på dørene. Det skyldes nok en form 
for blufærdighed - man vil ikke så-
dan blotte sig for hinanden. Men her 
kommer vi alle for det samme: For at 
snakke med hinanden. Det betyder me-
get med socialt samvær, og her er så 
mange dejlige mennesker at tale med. 
Hvad vi ikke ved her, det er slet ikke 
værd at vide, siger John Hjuler.

Munden skal bruges
På sådan en onsdag kan der snildt 
sidde 10 mennesker om det lange bord. 
Og Sonja Sørensen må give John Hjuler 
ret: De ved meget, især om hinanden.

- Vi kommer jo til at kende hinan-
den rigtig godt, fordi vi ses hver eneste 

uge. Så følger vi også op på de ting, 
som vi talte om sidste gang, forklarer 
Sonja Sørensen og tilføjer, at det ugent-
lige kaffemøde også er en stor fordel 
for de beboere fra »De Gamles Hjem«, 
der senere flytter ind på Plejecentret 
Kildehøj, fordi de så i forvejen kender 
nogen dér også.

I mellemtiden skåler John Hjuler 
med sin borddame, Inga Tønnesen. 
Der bliver skålet i kaffe, fordi vin og 
stærke sager er forbeholdt de årlige 
fester. Snakketøjet er til gengæld med 
til bords hver eneste onsdag.

- Vi skal jo have munden brugt, når 
vi er her. Derhjemme får vi jo slet ikke 
gjort det nok, forklarer Inga Tønnesen.

Mundtøjet er altid med til bords

 | Inga Tønnesen (midten) og John Hjuler skåler i kaffe. De stærke sager bliver kun serveret til festerne, men snakketøjet er med til hvert eneste møde.

 | Hver onsdag  
er der dækket  
op med masser  
af gode sager  
i kælderen under 
»De Gamles 
Hjem«. Deltagerne 
prioriterer 
møderne meget 
højt, for der er  
så mange dejlige 
mennesker med.

TIL KAFFE I KÆLDEREN
Røde Kors Trehøje arrangerer hver onsdag kaffe og hygge i kælderen 
under »De Gamles Hjem« i Vildbjerg.

Indtil nu har kaffemødet kun været besøgt af hjemmets beboere, 
men folk fra hele byen er meget velkomne til at være med,  
understreger Sonja Sørensen fra Røde Kors-afdelingen,  
der samtidig appellerer til Herning Kommune om at visitere flere 
beboere til »De Gamles Hjem«.

- Der er tomme lejligheder her, og det er da ærgerligt,  
for beboerne har også stor glæde af hinanden, siger hun.

Det ugentlige kaffemøde er blot ét af mange områder, hvor Røde 
Kors Trehøje er aktive. Afdelingen står også for ledsagerordning, 
vågetjeneste, besøgsvenner, »nørklere« med mere. Det til trods  
for, at der blot er 62 medlemmer i afdelingen, og da et medlemskab 
kun koster 140 kroner, hvoraf 34 procent bliver afleveret til lands-
kontoret, er der ikke mange penge at drive lokal velgørenhed for.

- Mange af vores aktiviteter her bliver jo betalt af medlemmernes 
kontingent, og det betyder, at vi ikke har så mange penge  
at gøre godt med. Så vi vil meget gerne have flere medlemmer,  
siger Sonja Sørensen.

: fakta


