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Morgensang i Gjellerup Kirke 
Alle tirsdage og torsdage i juli måned kl. 9.00 
Kirke på Toftebo ved Ole Rasmussen 
Torsdag den 14. juli kl. 10.00 
Højmesse ved Ole Rasmussen  
Søndag den 17. juli kl. 10.00 
Højmesse ved Ole Rasmussen  
Søndag den 24. juli kl. 9.00 – bemærk tidspunkt 
Kirke på Toftebo ved Karen Stubkjær 
Torsdag den 28. juli kl. 10.00 
Højmesse ved Karen Stubkjær 
Søndag den 31. juli kl. 10.00 
 
 

Kræmm rmarkedKK mm rmmSunds

SPISEBILLETTER TIL MARKEDSBAL – SÅ LÆNGE DER ER PLADS
kan bestilles og betales på sundsgf.dk under linket ‘spisebillet’

– evt. spørgsmål så kontakt Henriette på 2176 4617

OP AF STOLENE
- tá naboen under armen, 
kollegaen i kraven, saml 

familien og kom til 
KRÆMMERBAL...

HUSK OGSÅ

SØNDAG D. 21 AUG.

Menu: Oksefilet, pigalle kam og 
kartofler. Stor salatbar. Møllehjul.

 

KKK
LØRDAG : 20 AUG. 2016 : KL 19-01

Kræmmerbal
God mad � God musik 

Leverandør af kvalitets kartofl er  
til det danske marked og til 
eksport

Ilskov Kartoffelcentral 
Hvidmosevej 17 . 7451 Sunds

Tlf. 97 14 51 26 . Fax 97 14 51 25

FOR FORRETNINGSFORBINDELSER,FAMILIE, VENNER,  
NABOER OG BEKENDTE

TILMELDING PA TLF. 20235384 SENEST DEN 20-7-2016

MED VENLIG HILSEN

FREDERIK HOFF

FERIETUR Lørdag 2. juli ar-
rangerede Søby Brunkulsmu-
seum for første gang en åben 
rundvisning, hvor gæster blot 
kan møde op og deltage. Det 
blev en stor succes med så 
mange som 70 deltagere.

- Vi havde sat grænsen for 

succes til 25, så resultatet lig-
ger langt over forventning, siger 
formand Jan Svendsen, som selv 
stod for dagens to rundvisnin-
ger.

- Nogle havde på forhånd 
ringet og meldt deres ankomst, 
men ideen går ellers ud på, at 

gæsterne bare møder op på selve 
dagen. Der var tydeligt tale om 
meget engagerede gæster, som 
selv kunne bidrage med histo-
rier og enkelte havde endog bil-
leder med, som vi måtte få.

Den åbne rundvisning gæl-
der udelukkende en tur rundt 

på selve museet, men gæsterne 
får et kort og en forklaring, så 
de selv kan køre en tur gennem 
området. 

Succesen bliver gentaget lør-
dag 16. juli. Gæsterne skal be-
tale den sædvanlige entré plus 
samme beløb for rundvisningen

Søby Brunkulsmuseum 
gentager åben rundvisning  
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Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-14.00
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Grove

Sunds

Gullestrup
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Kølkær

Hauge

Ilskov

Hvis avisen udebliver:
Kontakt tlf. 96 26 25 75
Mandag - fredag kl. 8.00-16.00 • Onsdag også kl. 18.00-20.00
Sunds-Gjellerup Avis omdeles senest onsdag.
Medlem af De Lokale Ugeaviser. Danmarks eneste landsdækkende 
salgs- og serviceorganisation med mere end 230 medlemmer.
Erhvervsmæssig og anden kommerciel affotografering af tekst og annoncer er kun tilladt 
med bladets godkendelse. Alt stof og billeder, der indleveres til Sunds-Gjellerup Avis, mod-
tages under den forudsætning, at Sunds-Gjellerup Avis har den fulde ophavsret til stoffet. 
Sunds-Gjellerup Avis påtager sig intet erstatningsmæssigt ansvar som følge af eventuelle 
trykfejl i annoncer og tekst.

Journalist
Laila Kempel
lak@ikastavis.dk
Tlf. 96 26 34 68

Annoncekonsulent
Ib Finn Kristensen
ifk@ikastavis.dk
Tlf. 96 26 34 53

Ord til eftertanke

Guds vej er altid – hvor underligt den end snor sig – hjemvejen.

Kirke & Menighed

 Møder og arrangementer Gjellerup sogn

TofTebo-cenTreT

Ilskov kIrke
Søndag den 17. juli
Ingen gudstjeneste

sImmelkær kIrke
Søndag den 17. juli
Ingen gudstjeneste

GullesTrup kIrke
Søndag den 17. juli
kl. 09.30

HAmmerum kIrke
Søndag den 17. juli
Ikke oplyst

Grove kIrke
Søndag den 17. juli
kl. 10.30

sunds kIrke
Søndag den 17. juli 
kl. 10.30

KirKeladen
 
Ingen arrangementer i Kirkeladen i de kommende uger

Ingen arrangementer i de kommende uger 
 

Gjellerup kIrke
Torsdag den 14. juli kl. 9.00 
Morgensang
Søndag den 17. juli kl. 10.00 
Højmesse ved Ole Rasmussen
Tirsdag den 19. juli kl. 9.00 
Morgensang
Torsdag den 21. juli kl. 9.00 
Morgensang
Søndag den 24. juli kl. 9.00 
Højmesse ved Ole Rasmussen 
– bemærk tidspunkt
Tirsdag den 26. juli kl. 9.00 
Morgensang
Torsdag den 28. juli kl. 9.00 
Morgensang
Søndag den 31. juli kl. 10.00 
Højmesse ved Karen Stubkjær

Torsdag den 14. juli kl. 10.00 
Kirke på Toftebo ved Ole Rasmussen
Torsdag den 21. juli 
Ingen kirke på Toftebo pga. ferie
Torsdag den 28. juli kl. 10.00 
Kirke på Toftebo ved Karen Stubkjær

Jørgen JørgensenUlrik BaunNiels-Otto Mortensen

Birthe MortensenKim JespersenJørgen JørgensenNiels-Otto Mortensen

Nærvær og omhu 

Tlf. 97 22 54 55

GE N EGA 
BEGRAVELSESFORRETNING

Th. Nielsens Gade 64, Herning

– også aften og weekend

Vi hjælper med det praktiske
så du får tid til det vigtigste

Få udleveret folderen  
“Min sidste vilje”

TILLID, TRYGHED
og personlig hjælp

ved dødsfald

Lisbeth & Finn Vestergaard
Ass. Bedemand / Exam. bedemand

Se priser og praktisk 
information på 
vores hjemmeside

HAMMERUM HERREDS 
BEGRAVELSE
97 11 61 05 - svarer hele døgnet 
www.hhbegravelse.dk
Jens Holdgaardsvej 116, 7430 Ikast

SUNDS
BEGRAVELSE
97 14 08 08 - svarer hele døgnet
www.sundsbegravelse.dk
Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds

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

Overskuddet 
hos værkstøjs-
producenten daler 
som følge af opkøb 
og investeringer
Af Jørn Roed
jro@herningfolkeblad.dk

REGNSKAB Værktøjs-produ-
centen Kyocera Unimerco har 
for første gang rundet en mil-
liard kroner i omsætning.

- For gamle Unimerco og nye 
Unimerco er det en milepæl, og 
det er vi selvfølgelig glade for, 
siger Anders Hegaard, som er 
vicepræsident i Kyocera Uni-
merco.

Omsætningen i Sunds-virk-
somheden landede på 1,013 
milliarder kroner i regnskabs-

året 2015/16 mod 945 millioner 
kroner året før. 

Overskuddet før skat dalede 
derimod fra 103 millioner kro-
ner til 73,5 millioner kroner.

- Med syv procents fremgang 
vækster vi noget mere end 
markedet totalt, så vi er meget 
tilfredse med toplinjen. Bund-
linjen er okay under de givne 
omstændigheder, men lige i un-
derkanten af, hvor vi skal ligge 
fremover. Vi skal helst op på to-
cifrede overskudsgrader igen, 
siger Anders Hegaard.

Store investeringer
Årsagen til nedgangen i resul-
tatet skal findes i, at Kyocera 
Unimerco i årets løb har inve-
steret i produktudvikling og 
ikke mindst i nye datterselska-
ber.

- Vi har fået et par selskaber 

ekstra og er blevet en hel del 
flere, og samtidig er vi kom-
met med en del nye produkter. 
Det ser vi som et enkelt år med 
nogle investeringer, som gerne 
skulle føre til bedre indtjening 
fremadrettet, siger Anders He-
gaard.

Kyocera Unimerco købte i 
maj sidste år en produktions-
virksomhed i Litauen med 47 
ansatte, og kort efter indgik 
man et joint venture om en 
handelsvirksomhed i Tyrkiet, 
som er oppe på 13 mand.

I Italien havde Kyocera Uni-
merco i forvejen ansatte til at 
tage sig af  salg, men aktiveter-
ne var steget til et niveau, hvor 
det var nødvendigt at oprette 
et egentligt selskab, hvor der er 
fire ansatte.

- Vi har en god basis og tror 
på en hel del mere i Italien. Vi 

vil gerne være spredt rundt i 
mange lande og industrier for 
at få den her stabile udvikling 
og risikoudligne ved at være 
mange steder, siger Anders 
Hegaard.

Den geografiske udvidelse 
betyder, at antallet af  medar-
bejdere er steget fra 590 til 681, 
hvoraf  de 20 er nyansættelser 
i Danmark.

Udlandet trækker
78,3 procent af  Kyocera Uni-
mercos omsætning bliver hen-
tet uden for landets grænser, 
og på de etablerede markeder 
har specielt Tyskland og USA 
været inde i en god udvikling, 
mens nærmarkederne som Sve-
rige, Norge og England ikke har 
udviklet helt som ønsket.

- I slutningen af  sidste regn-
skabsår og i begyndelse af  

dette har vores kunder i Eng-
land været lidt afventende på 
grund af  afstemningen. Nu har 
de så stemt, og vi er spændte 
på at se, hvad der sker de kom-
mende måneder, siger Anders 
Hegaard.

Sunds-virksomheden har 
både produktionsselskab og 
salgsselskab i England, men 
vicepræsidenten har ikke de 
store bekymringer omkring 
betydningen af  Brexit.

- Jeg tror ikke, at der sker sto-
re ting på det engelske marked 
- hverken op eller ned. Vi er ikke 
bekymrede for, at det går i stå, 
men der er selvfølgelig udfor-
dringer, siger Anders Hegaard.

Tager markedsandele
Ledelsen forventer en vækst 
på mellem 4 og 10 procent for 
indeværende regnskabsår.

- Vores marked har haft en 
generel vækst, som enten har 
været helt flad eller på en enkelt 
procent eller to. Når vi vækster 
syv procent og gerne vil fort-
sætte med den vækstrate eller 
endnu højere, så skal vi tage 
markedsandele fra vores kon-
kurrenter. Det vurderer vi, at vi 
har organisation og produkter 
til, siger Anders Hegaard. 

Ifølge ham er der ikke på nu-
værende tidspunkt yderligere 
planer om at lave opkøb.

- Det er muligt, at vi på et 
tidspunkt starter handelssel-
skaber i nye europæiske lande, 
og selvfølgelig er vi altid åbne 
over for nye muligheder for ak-
kvisitioner eller partnerskaber, 
men vi har ikke konkrete planer 
lige nu og her, siger Anders He-
gaard.

Unimerco runder milliarden

Kyocera Unimerco har haft en vækst på syv procent i omsæt-
ning, og væksten fordeler sig på 7,4 procent i værktøjsdivisionen 
og 6,4 procent i befæstelsesdivisionen.   
FOTO: HENRIK OLE JENSEN



3

Folkets Kirke – 
Menighedens Råd - 
Menigheds-rådsvalg

Under overskriften Folkets 
kirke - menighedsens råd - me-
nighedsrådsvalg  tager menig-
hedsrådet i Sunds hul på for-
beredelserne til det kommende 
valg

Over 75 procent af  den dan-
ske befolkning er medlemmer 
af  Folkekirken, men kun rela-
tivt få gør brug af  den mulig-
hed for medindflydelse man 
som medlem kan opnå, ved at 
lade sig stille op til et menig-
hedsrådsvalg.

Tirsdag den 8. november 
2016 afvikles der menigheds-
rådsvalg i alle danske sogne, 
hvis man ikke allerede på for-
hånd har afviklet et aftalevalg, 

hvor kun de nødvendige kandi-
dater opstiller. 

I Sunds Sogn er der en god 
og lang tradition for, at holde 
dette valg, og igennem lige så 
mange år har tre lister opstillet 
kandidater: FDF, Den Kirkelige 
fællesliste (KFUM&K og Indre 
Mission) samt Borgerlisten.

Indflydelse
Hans Kristian Steffensen, der er 
formand for Sunds Menigheds-
råds valgudvalg nævner: - At 
stemme ved menighedsråds-
valget, giver indirekte indfly-
delse på kirkelivet i dit sogn. 

Direkte indflydelse får man, 
ved selv at lade sig opstille til 
valget – og blive valgt ind. 

- Så overvej allerede på nu-
værende tidspunkt, om det 
er i år det er tid for dig til at 
stille op som kandidat til me-
nighedsrådet, og på den måde 

få mulighed for at være med til 
at forme Sunds Kirke og dens 
aktiviteter og udvikling, siger 
Hans Kristian Steffensen. 

Folkelig opbakning
- Denne gode tradition, med et 
bredt udvalg af  kandidater til 
menighedsrådets arbejde, hå-
ber vi kan fortsætte, også ved 
dette års forestående valg, si-
ger menighedsrådets formand, 
Knud Erik Hansen. 
- Det forudsætter naturligvis, 
at tilstrækkeligt mange kandi-
dater ønsker at lade sig opstille. 
Den brede, folkelige opbakning 
der altid har været i Sunds om-
kring kirken og menighedsrå-
dets arbejde, er særdeles vigtig 
– ja, den er en forudsætning for 
kirkens fortsatte liv og vækst, 
og bevares kun, hvis mangfol-
digheden blandt byens borgere 
tager imod opfordringen til at 

opstille som kandidater til 
valget, således at alle interes-
ser og aldre inden for kirkens 
arbejde repræsenteres, frem-
hæver Knud Erik Hansen med 
opfordringen:
 - Så tag imod opfordringen, og 
stil op til menighedsrådsvalget 
til november – det er også din 
kirke!

Informationsmøde
Tirsdag den 13. september hol-
des der orienteringsmøde i Sog-
negården, om forløb og tidsfri-
ster for valget. Menighedsrådet 

vil husstandsomdele yderligere 
information om valget, i slut-
ningen af  august måned, men 
gør allerede nu opmærksom på 
tidsfristen for indlevering af  
kandidatlister til valget: tirsdag 
den 20. september – tirsdag den 
27. september.

Er man interesseret, eller 
ønsker at vide mere, opfordres 
man til at møde til orienterings-
mødet. Man er også velkommen 
til at kontakte kordegn Lone 
Finnerup på kirkekontoret i 
kontorets åbningstid, eller kig-
ge ind på kirkens hjemmeside.

Sunds Kirke gør klar til valg

Onsdag 13. juli 2016

Køb brugt lokalt

   

 
   

  

5.695,-
FØRPRIS: 
6.589,-

MODEL 1205XL

HERNING TRAILER- OG BÅDCENTER
Navervej 14 • 7451 Sunds

Tlf. 97 14 22 11 • www.htb.dk

Populær trailer 
til hus og have!
inkl. sort ABS-låg, ekskl. montering
Indv. ladmål: 203x116x55cm

Hus og have trailer 
inkl. presenning, næsehjul og travers.
Indv. ladmål: 203x116x55cm

Praktisk trailer med tipfunktion
inkl. presenning og næsehjul
Indv. ladmål: 203x116x35cm

BEGRÆNSET ANTAL

BRENDERUP TRAILERE 
TIL STÆRKE PRISER!

   

 
   

  

4.995,-
FØRPRIS: 
6.963,-

MODEL BASIC VIP

   

 
   

  

6.995,-
FØRPRIS: 
8.799,-

MODEL 1205S

Somm�   2016
Avisen holder

ferielukket
i ugerne 29 og 30

Sidste avis inden ferien 
er onsdag den 13. juli

Strøget 40 · 7430 Ikast · Tlf. 97 12 26 55

INDLEVERINGSFRISTER 
Større annoncer og korrekturannoncer til avisen uge 

31 skal være avisen i hænde 
senest onsdag 27. juli

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

Din tømrer
Sunds

v / Jesper Nielsen

Tlf.: 97 14 19 86
Bil.: 23 34 35 38

ApS

EK-Biler  V/ Erik Kjær Poulsen
Buskvej 17, Gjellerup, 7400 Herning, Tlf: 22 62 2013
Åbningstider: man-tirs kl. 8.00-16.00  fre. 10.00-15.00

Reparation af 
alle bilmærker
Autoværksted 
på landet
=  små                                                  

 omkostninger 
=  lav timepris
Timepris kun 
320 kr.+ moms

GRATIS LÅNEBIL

Fys. Massør
Dorthe Elkjær

Præstegårdsvænget 14 
7451 Sunds . 51 31 87 73

Hans Kristian Steffensen er 
formand for Sunds Menig-
hedsråds valgudvalg   FOTO 

PRIVAT

- Mangfoldighed og folkelig 
opbakning er vigtige ingre-
dienser i sammensætningen 
af  et nyt menighedsråd, siger 
Knud Erik Hansen, der er 
formand for Sunds Menig-
hedsråd FOTO K.E. HANSEN
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Arbejdet med etablering af  legepladsen ved Skivevej skrider frem, men kan først færdiggøres efter sommerferien  K.E. HANSEN

Onsdag 13. juli 2016

FIND MANGE GODE TILBUD PÅ DEAL.DK
START
13. JULI

Dejligt dobbeltværelse, 4-retters aftenmenu og stor morgenbuffet

START
15. JULI

FANTASTISKE 
FUSSER

VÆRDI 1532,-   850,-  SPAR 44% VÆRDI 420,-   210,-  SPAR 50% VÆRDI 599,-   299,-  SPAR 50%

STEMNINGSFULDT 
OPHOLD FOR 2

Bliv klar til sol, strand og sandaler efter en skøn fodbehandling

START
15. JULI

SOMMERGLADE 
SANDALER

 Labre lædersandaler i hvid eller sort

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

Det er især i den 
nye bypark ved 
Skivevej og i Sunds 
Hovedgade der sker 
ændringer 
Af k.e. hansen

SUNDS I en netop udsendt sta-
tus vedrørende byfornyelsen i 
Sunds, skriver landskabsarki-
tekt Christel Ebsen, at entrepre-
nøren afslutter anlægsarbejdet 
den 15. juli. Der er dog dele af  
projektet, som først kan etab-
leres efter sommerferien – for 
eksempel tilsåning af  græs, 

plantning af  træer og stauder, 
samt opstilling af  legered-
skaber til legepladsen, som 
desværre først kan leveres fra 
leverandøren i uge 32. 
I den forgangne uge er der 
blevet malet parkeringsbåse 
på Sunds Hovedgade, men 
trafikanter skal være opmærk-
som på, at det er de opstillede 
trafikskilte der bestemmer om 
man må benytte båsene. 

Christel Ebsen oplyses end-
videre, at det er besluttet, at 
det nyanlagte bed ved Super-
Brugsen fjernes og belægnin-
gen reetableres. Dette sker på 
baggrund af  klager fra brugs-
uddeleren/Coop og enkelte bor-

gere, der har oplevet problemer 
med passagen mellem bedet og 
cykelparkeringen langs Super-
Brugsens facade. 

Borgerforeningen i Sunds 
har i den forbindelse givet ud-
tryk for, at de vurderer, at det 
vil være bedst at fjerne bedet 
igen. 
- Det er selvfølgelig rigtig ær-
gerligt for det samlede projekt 
i hovedgaden, men forvaltnin-
gen ved Herning Kommune 
har alligevel vurderet, at det på 
ovennævnte baggrund er den 
rigtige løsning, skriver Christel 
Ebsen.

Det nyanlagte bed ved Super-brugsen fjernes og belægningen retableres. Det sker på grund af  
klager fra brugsuddeleren/Coop og enkelte borgere  FOTO K.E. HANSEN

Byfornyelsen i Sunds begynder 
at tage form
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Vingårdsferie ved Mosel

Verdensarven i Lübeck

WeinBergHotel Nalbach HHH i Reil, Tyskland
Velkommen til den helt autentiske Moseloplevelse i vinbyen Reil omgivet af borgruiner, middelalderidyller 
og stejle vinterrasser. Her driver familien Schütz foruden egen vingård også deres meget populære hotel få 
hundrede meter fra Mosels bred – og her er I kommet i de bedste hænder, når det gælder traditioner og for-
kælelse. Opholdet inkluderer højdepunkterne på en klassisk Moselferie: Bådturen og vinsmagningen, og I får 
en stemningsfuld introduktion til områdets vintraditioner, som Weinhaus Nalbach selv har modtaget hæder 
for. I kan også glæde jer til nyde livet i vingårdens nye wellnessafdeling, hvor I kan tage en dukkert i swim-
mingpoolen med udsigt over vinmarkerne, der omgiver verdens måske mest maleriske flodvej.

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.499,-
Pris uden rejsekode 1.649,-
Pristillæg fra 16.8.: 50,-

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.499,-
Pris uden rejsekode 2.799,-

Ankomst søndage frem til 23.10.2016. Ankomst 30.10.-4.12.: 5 overnatninger inkl. ½-pension og 1 vinsmagning kun 2.149,-.

Valgfri ankomst frem til 19.12.2016.

Hotel Hanseatischer Hof HHHH i Nordtyskland
Her har I en komfortabel ramme for oplevelserne i den be-
rømte, gamle middelalderby ved den tyske østersøkyst. Fra 
hotellet er der 900 m til Lübecks skæve vartegn Holstentor, 
der markerer indgangen til den smukt renoverede Altstadt, 
og når I vender hjem fra sightseeing, byder hotellet på både 
swimmingpool og wellness i indbydende omgivelser.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	middag
•	 Fri	parkering	i	p-garage
•	 10	%	rabat	på	wellness

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

•	 5	overnatninger
•	 5	x	morgenbuffet
•	 5	x	4-retters	middag
•	 1	x	vinsmagning
•	 1	besøg	på	likørbrænderi
•	 1	bådtur	på	Mosel
•	 Chokolade	på	værelset	ved	ankomst
•	 20	%	rabat	til	KD	Köln-Düsseldorfers		
	 rutebåde	på	Mosel	og	Rhinen
	 (t.o.m.	september)

Sommer	ved	Mariager	Fjord
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

Valgfri ankomst frem til 22.8.2016.
5 overnatninger kr. 2.049,-.

Hotel	Amerika	HHHH ved Hobro
Lyse nætter og solrige dage - når det er sommer i Danmark, 
er det fantastisk at havne her midt i bøgeskoven og lige ned 
til fjord og strand. Her får I højt serviceniveau og lækre mid-
dage, som har gjort stedet særdeles populært – og bor tæt 
på f.eks. Randers Regnskov og Graceland i Randers.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	2-retters	middag/buffet

2	nætter	fra	1.149,-

Miniferie medbobler og gourmetAnkomst	hele	åretkun	949,-

Find flere sydlandskeferieperler påwww.happydays.nu

Ferieromantik	på	Schloss	Klink
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.499,-
Pris uden rejsekode 2.799,-
Ankomst 12.9.-30.10. kun 2.349,-.
Ankomst 31.10.-19.12. kun 2.099,-.

Schloss	Klink	HHHH i Nordtyskland
Swimmingpool med panorama, 5 restauranter, egen sand-
strand og umådelig smuk placering ved søbredden af Mürit-
zer See midt i det Mecklenburgske søparadis: Schloss Klink er 
en lille romantisk tidslomme, hvor man lægger alle bekym-
ringer fra sig! Her er både aktivitetscenter og stor wellness-
afdeling samt vandremuligheder i områdets nationalpark.

•	 4	overnatninger
•	 4	x	morgenbuffet
•	 Velkomstdrink
•	 1	x	4-retters	middag/buffet	
•	 1	dags	cykelleje
•	 Wellnessgavekort	(EUR	20,-)
•	 10	%	greenfeerabat

Valgfri ankomst frem til 19.12.2016.

Wellnessferie i Harzen
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.749,-
Pris uden rejsekode 1.899,-

Valgfri ankomst i perioden 1.9.-17.12.2016.

Victors	Residenz	Teistungenburg	HHHH i Tyskland
Elegant hotel med bl.a. biergarten, cocktaillounge og well-
nessafdeling til det vokse publikum – men også plads til 
ungerne, der vil elske hotellets sportshaller og badelandet 
med vandrutsjebane og udendørs opvarmet swimming-
pool. Og her begynder dagen med en overdådig morgen-
buffet som optakt til oplevelserne i Harzens herligheder.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	3-retters	middag/buffet		
	 inkl.	salatbuffet
•	 1	times	squash	+	badminton
•	 Fri	entre	til	badeland
•	 Rabat	på	wellness	m.m.

Børnerabat
2 børn 0-11 år gratis.

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

Gæstebedømmelse 4,3 af 5 Gæstebedømmelse 4,5 af 5

Gæstebedømmelse 4,2 af 5

Gæstebedømmelse 4,6 af 5Gæstebedømmelse 4,0 af 5

Born   kr. 
i

Sommer5	nætter	kun	2.899,-

2	nætter	fra	1.249,-3	nætter	fra	1.649,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat gælder ved 2 voksne. Kurafgift på Schloss Klink maks. EUR 2 pr. person pr. døgn.

Husk rejsekode: SUNDS for at få din specialrabat!Teknisk arrangør: Åbent alle hverdage kl. 8-17.

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

KØR SELV-FERIE MED

+ 2017

+ 2017

+ 2017

+ 2017
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Maskinhandler 
Frederik Hoff 
i Simmelkær 
begyndte at handle 
med duer og 
kaniner som 12-årig. 
Den 1. august fejrer 
han 30 års jubilæum 
og 60 års fødselsdag.
Af K.e.hansen

JUBILÆUM Ruller man ind på 
gårdspladsen på Stalmosevej 2 
mellem Sunds og Simmelkær, 
sådan ved middagstid, kan 
man møde Frederik Hoff, sam-
men med sin kone Margit, og 
de to medarbejdere i firmaet, 
Midtjysk Maskinformidling, 
siddende ved det solide have-
bord, i hyggelig snak og med en 
tallerken ristede Frankfurtere 
og ketchup på bordet. 

- Kan du virkelig leve af  at 
køre rundt og skrive historier 
for Sunds-Gjellerup Avis – sæt 
dig hellere og få en pølse med, 
var Frederiks velkomsthilsen, 
og så var tonen slået an til en 
god og lun snak om hans vej 

frem til jubilæum og rund fød-
selsdag.

Duer og kaniner
Frederik Hoff  er født og op-
vokset på en gård i Ruskjær, 
mellem Silkeborg og Viborg. 
Allerede som 12-årig begynd-
te handelstalentet at melde 
sig, med køb og salg af  duer 
og kaniner.

Landbruget fangede ikke 
rigtigt Frederik, så efter endt 
skolegang, kom han i lære 
som smed hos en smedemester 
i Ikast. Herefter kaldte mili-
tærtjenesten – for Frederiks 
vedkommende ved Nærluftfor-
svaret på Flyvestation Karup, 
noget han oplevede som en god 
tid.

Maskinhandel på deltid
- Efter endt militærtjeneste i 
1986 fik jeg arbejde som sme-
desvend, men allerede på det 
tidspunkt begyndte jeg, i min 
fritid, at handle med maskiner 
fra vores bopæl på Øster Snep-
trupvej. – Det greb om sig, og i 
1988 droppede jeg jobbet som 
smedesvend og blev fuldtids 
maskinhandler. Det gik faktisk 
rigtig godt og en dag kom en af  
mine kunder og sagde til mig: 

”Frederik, jeg har lige en gård 
der vil passe til dig. Der vil du 
have plads til alt det du gerne 
vil arbejde med”.

- Nu var det sådan, at jeg 
ikke havde penge at sætte i en 
gård, men det var ikke noget 
problem.

- Det du ikke kan låne i kre-
ditforeningen, kan du arbejde 
af  hos mig, sagde sælgeren – og 
sådan blev det.

Det er så her vi sidder i dag 
– og gården er betalt, smiler 
Frederik.

Handler med stort set alt
Frederik fortæller muntert om 
sin maskinforretning. 

-¬ Vi handler med stort set 
alt – nej, siger Frederik med et 
glimt i øjet – der er én ting vi 
ikke handler med: sure sviger-
mødre. De er simpelthen ikke til 
at komme af  med igen.

- Nej det er hovedsageligt 
brugte landbrugsmaskiner vi 
handler med, men vi fremstiller 
da også forskellige typer vogne 
til landbruget. For eksempel 
tipvogne, kreaturvogne, grise-
vogne og halmvogne. Vognene 
er opbyggede på lastbilchas-
siser med lastbilaksler. Alt 
sammen kan leveres efter kun-

dernes individuelle krav, siger 
Frederik.

Det er ikke Frederik Hoffs 
stil, at bruge masser af  penge 
på reklamer og internet.

- Nej, siger han, vores forret-
ning bygger på personlige rela-
tioner, og på at et ord er et ord.

Sådan har det altid været.

Jubilæum og fødselsdag
På jubilæumsdagen, den 1. 
august, indbyder Frederik 
Hoff  forretningsforbindelser, 
familie og venner til åbent hus 
på adressen, hvor en af  værk-
stedshallerne bliver pyntet op 
til lejligheden.

- Den dag fejrer vi primært 
jubilæet, men også lidt min fød-
selsdag. Jeg har lavet en aftale 
med min kone, der også kan 
fejre rund fødselsdag omtrent 
samtidig, om, at vi i stedet for 
at holde fest, tager på krydstogt 
op langs den norske vestkyst. 
Det glæder vi os begge meget 
til, siger Frederik Hoff, mens 
han byder velkommen til en 
kunde, der spørger, om det kan 
tænkes at Frederik har sådan 
en, du ved – den der sidder lige 
under ...? 

30 år som smed og 
maskinhandler i 

Simmelkær

Frederik Hoff  var kun 12 år gammel da han fik smag for 
handel. Den 1. august fylder han 60 år og fejrer 30 års jubi-
læum   FOTO K.E. HANSEN

Handel med jern og metal skrot er også en væsentlig del af  aktiviteterne hos Frederik Hoff  FOTO K.E. HANSEN

- Vi er godt ”dækket ind” siger Fredrik Hoff, der sælger ganske 
mange brugte lastvognsdæk til landbrugsvogne, som ikke skal køre 
på landevejen. – De holder til de siger BANG! FOTO K.E. HANSEN

Et godt tilbud – i al sin skønhed. En lille tur rundt på ”lageret” 
hos Midtjysk Maskinformidling, efterlader det indtryk, at ”hvis 
noget findes, så finde det her” FOTO K.E. HANSEN
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I anledning af
Gurli og Brians

sølvbryllup

bydes på morgenkaffe
i Gjellerup Præstegård

onsdag den 20. juli kl. 8.
Velkommen!

Bekendtgørelser

Vvs-installatører

Per Hussak
MALERFIRMAET
Hjejlevej 193, 7451 Sunds

Bil 4093 2082
ALT

MALER-

ARBEJDE

- indvendig 

& udvendig

RING OG FÅ ET TILBUD!
hannehussak@mail.dk

Dansk kvalitetsmaling 
sælges...
 Du ringer – vi bringer!

Thorupvej 28 b

Alt i el-installation og hvide-
varer reparation udføres

www.sundsel.dk 
Døgnservice

           • Solcelleanlæg                 • Hvidevarer
           • Videoovervågning           • Industri
           • Varmepumper                 • Landbrug
           • El-motorer                       • Private
           • Alarm                              • Nybyg

Sunds El A/S . Navervej 16 B . 7451 Sunds . 97 14 10 44

Navervej 16 B - 7451 Sunds
    sundsel@sundsel.dk

A Grummesgaard
v/Brøndum 

VVS
INSTALLATØR

VVS med garanti 

Tlf. 97 11 94 22
VIRKELYST 54 · 7400 HERNING 

www.brondum.dk

•	VVS
•	Skifer
•	Blik
•	 Ventilation
•	Sprinkler

Kim:	20	14	00	61	
Michael:	20	10	16	28

•	Automatik
•	 Fjernvarme
•	 	Industri	og		
miljø

•	 Totalløsninger

v/Claus Melhedegaard og Martin Jørgensen 

SALG/VÆRKSTED 
Martin Jørgensen , 2170 0491 

BUTIK/RESERVEDELE 
Claus Melhedegaard, 2639 7502 

VI HAR FORHANDLING AF 
Fendt - Zetor - Delaval 

Husqvarna og mange fl ere... 
Vi servicerer stadigvæk Renault/Claas traktorer. 

Åbningstider:
Man.-tors. 8-16.30 - Fre. 8.00-16.00 - Lørdag 9-12 

Besøg vores webshop på www.cmmaskincenter.dk

Diverse

Murerfirmaer

Entreprenører

Elinstallatører

Malerfirmaer

Avisbude søges i hele 
vores udgivelsesområde
Har vi ikke en ledig rute til 

dig, kan du blive skrevet op.
Ring og hør nærmere på

tlf. 96 26 34 90
eller send en mail til 

info@samdi.dk

Se din lokale aviS på nettet

.dkSundSgjellerupaviS
➙

Friluftsbadet i 
Hammerum har 
flere gange måttet 
lukke  
på grund af afføring 
i vandet 
Af Lars Work Kristensen
lwk@herningfolkeblad.dk

HAMMERUM Et iøjnefal-
dende skilt ved indgangen til 
Gjellerup Sogns Friluftsbad i 
Hammerum gør det med enkle 
piktogrammer meget tydeligt, 
at man skal bruge toilettet og 
vaske sig, før man går i vandet.

Det er en selvfølge for de fle-
ste, men ikke desto mindre har 
friluftsbadet flere gange i denne 
sæson været nødt til at lukke 
ned, fordi badegæster opda-
gede, at nogen havde besørget 
i et af  bassinerne.

- Det vigtigste ved den sag 
er, at vi nu har fået det stoppet, 
fastslår friluftsbadets formand, 
Ursula Aadahl.

- Vi tror ikke, der er nogen, 
der har gjort det med vilje, men 
vi ved ikke, hvem det er - om 
det er en eller flere, eller om det 
er et stort eller et lille barn.

Bestyrelsen har valgt en tre-
delt tilgang til problemet:

- Vi har bedt pædagoger på 
fritidshjem samt skolelærere 
om at hjælpe med at informere 
om renlighed og hygiejne, vi 
har sat skilte op ved friluftsba-
det, og vi har sat ekstra fokus 
på, at der altid er rent og pænt 
på vores helt nye toiletter, for-
tæller Ursula Aadahl.

De gange, der har været 
konstateret fækalier i vandet, 
er friluftsbadet straks blevet 
lukket i de ni timer, det tager 
at rense vandet. Det har betydet 

aflysning af  svømmeklubbens 
aftentræning, ligesom det er 
gået ud over grupper, der havde 
lejet friluftsbadet for en aften.

Forstående brugere
- Fækalier i vandet kan sidestil-
les med de gange, vi har måttet 
lukke på grund af  tordenvejr 
eller teknikproblemer. Frilufts-
badets gæster er fulde af  for-
ståelse, for de ved, at den slags 
er vi ikke herrer over, siger fri-
luftsbadets formand.

- De tilkendegivelser, vi har 
fået, går da også på, at selvføl-

gelig er det ulækkert, men man 
ved godt, at vi gør, hvad vi kan, 
for at stoppe det. Vi synes også 
selv, vi har tacklet det ret godt 
- og vi er videre, understreger 
hun.

Friluftsbadet i Hammerum 
åbnede for sæsonen 30. april 
og lukker officielt igen 26. 
august. Vandet i de to bassiner 
på henholdsvis 25 og 12,5 me-
ter er altid 25-27 grader varmt, 
og ud over rutsjebaner og vip-
per kan man forlyste sig med 
beachvolley, hoppepude eller 
leg og solbadning.

Sommeren igennem er der liv og glade dage i friluftsbadet i Hammerum - men flere gange siden 
sæsonstarten har der været lukket, fordi vandet skulle renses, efter at der var fundet menneskelig 
afføring i et af  bassinerne.  FOTO: TONY BRØCHNER

Sommeren igennem er der liv og glade dage i Gjellerup Sogns 
Friluftsbad i Hammerum - men flere gange siden sæsonstarten 
30. april har der været lukket, fordi vandet skulle renses, efter 
at der var fundet menneskelig afføring i et af  bassinerne.  FOTO: 

TONY BRØCHNER 

Et friluftsbad er ikke et toilet
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Spar op til

70%
på oplevelser, 
forkælelse & 

rejser

De bedste deal
s 

fra Midtjylland.

Tilmeld dig vores 

tilbudsmail på 

Deal.dk

NYE SPÆNDENDE SERIER
I HERNING FOLKEBLAD

Nu får du endnu mere mere perspektiv i dine lokale avis. 
Vi har zoomet den journalistiske kikkert ind på en række spændende emner, 

som vi præsenterer i nye serier. 
Glæd dig til: »Medaljejagten« i Sportsmagasinet om mandagen, »Kulturgæsten« 
i Kulturmagasinet om tirsdagen, »Tirsdagsduel« i hovedavisen om tirsdagen og 

»Madsnedkeren« i månedsmagasinet End’lig Fredag.

MEDALJE
JAGTEN MAD

SNEDKEREN
TIRSDAGS
DUEL

KULTUR
GÆSTEN

Om mandagen perspektiverer vi i se-
rien »Medaljejagten« 
i Sportsmagasinet de lokale topholds 
slutspurt i denne sæson. Vi stiller 
skarpt på den synkrone medaljejagt i 
FC Midtjylland, Herning Blue Fox og 
FCM Håndbold og bringer læserne 
endnu tættere på både kampe, mand-
skaber og præstationer.

Om tirsdagen bringer vi i hovedavisen 
serien »Tirsdagsduel«. Her giver vi et 
aktuelt emne eller en spændende de-
bat ekstra kant og perspektiv, når vi 
sætter to personer stævne til en frisk 
duel på synspunkter og holdninger - til 
både provokation og eftertanke.

Om tirsdagen sætter vi i serien »Kultur-
gæsten« ekstra perspektiv på dæknin-
gen af områdets spændende kultur-
tilbud. Vi inviterer en oplagt gæst med 
på et lokalt kulturbesøg, så læserne 
kan opleve en udstilling, koncert el-
ler forestilling gennem kulturgæstens 
øjne og ører - og få den umiddelbare 
reaktion på oplevelsen.

I End’lig Fredag-magasinet zoomer vi 
ind på mad- og vinkulturen her i om-
rådet, når vi besøger månedens lo-
kale madprofi l. Det er i portrætserien 
»Madsnedkeren«, hvor vi går tæt på 
passionen for mad, råvarer, opfi ndsom-
hed og kulinarisk kreativitet. 


