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Nytårskur 
med Krarup
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Hvad blev der 
af julestjernen

Side 2

 gjellerupkirke.dk  ·  9711 6088 

Kirke på Toftebo ved Brian Krüger Iversen  
Torsdag den 19. januar kl. 10.00 
Højskolesang og den gode fortælling 
Torsdag den 19. januar kl. 10.00 i Kirkeladen 
Højmesse med børnekirke ved Karen Stubkjær  
Søndag den 22. januar kl. 10.00 
Foredrag ved journalist og forfatter Lars Henriksen 
Tirsdag den 24. januar kl. 19.30 i Kirkeladen 
Emne: ”Livet som journalist og forfatter” 
Spaghetti-gudstjeneste ved Karen Stubkjær 
Torsdag den 26. januar kl. 17.00 
 

Thomas’ Malerfi rma
23 31 11 31

thmaler@hotmail.com

Alt malerarbejde 
udføres.

Uforpligtende 
tilbud gives.

Åbningstider i Herning: 
Mandag-tirsdag og onsdag: ................. 9.00-17.30
Torsdag og fredag: ............................... 9.00-18.00
Lørdag: ................................................. 9.00-13.00
Parkering lige ved døren og bagved

Drop inn frisør
Kun professionelle frisører

hos os

Studierabat

-20%
Udentidsbestil-ling

Vestergade 10C (Nabo til Fakta) - 7400 Herning - Tlf. 28 52 00 20

Drop inn frisør Drop inn frisør
Hammerum Hovedgade 83  |  97 20 9009  |  Parkering bag salonen

Åbningstider i Hammerum :
Mandag-tirsdag ............. 09.00 - 17.30
Onsdag .......................... 12.00 - 17.30
Torsdag .......................... 09.00 - 17.30
Fredag ........................... 09.00 - 18.00
Lørdag lukket, vi henviser til Drop In i Herning

Hammerum

Denise

Herning

 Sara

Herning

Maiken

Børneklip ...................... 130 kr. 

Pigeklip ......................... 200 kr.

Dameklip ...................... 250 kr.

Herreklip ....................... 150 kr.

Herrepensionister ......... 130 kr.
Vask, føn & styling er inklusive prisen.
Alt i farvning og permanent udføres.

Familievenlige priser: Uden
tidsbestilling

Uden
tidsbestilling

Anders, August og Thomas fra Gjellerup var hurtig til at erobre Kælkebakken, da årets første sne blev fulgt op af  et smukt kælke-
vejr. FOTO: KRISTIAN GRAVERSGAARD

Så kom Kong Vinter



2 Onsdag 18. januar 2017

Strøget 40 • 7430 Ikast
Tlf. 97 15 18 00
redaktion@sgavis.dk
annoncer@sgavis.dk
Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-14.00
Udgiver:
IB Medier A/S
Tryk:
OTM Avistryk 
Herning-Ikast A/S
Oplag: 7273
Ledelse:
Chefredaktør: Steen Hebsgaard
Direktør: Bo Jensen
Ansvarshavende chefredaktør: Alex Nielsen

Indleveringsfrister:
Korrekturannoncer: Torsdag kl. 15.00
Mindre annoncer: Mandag kl. 11.00

Ørre

Grove

Sunds

Gullestrup

Hammerum

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

Du skal ikke komme med en masse til Gud.
Det er kun de tomme hænder, der kan gribe om Guds gave.

Kirke & Menighed

Møder og arrangementer Gjellerup sogn

ILSKOV KIRKE
Søndag den 22. januar 
kl. 9.00 

SIMMELKÆR KIRKE
Ingen

GULLESTRUP KIRKE
Søndag den 22. januar 
kl. 10.00 

HAMMERUM KIRKE
Ingen

GROVE KIRKE
Søndag den 22. januar 
kl. 10.30 

SUNDS KIRKE
Søndag den 22. januar 
kl. 10.30 

GJELLERUP KIRKE
Søndag den 22. januar  
kl. 10.00 
Højmesse med børnekirke  
ved Karen Stubkjær

TOFTEBO:
Torsdag den 19.01. kl. 10.00
Kirke på Toftebo ved  
Brian Krüger Iversen

KIRKELADEN
Torsdag den 19.01. kl. 10.00  
Højskolesang og den gode fortælling
Tirsdag den 24.01. kl. 19.30 Foredrag ved 
journalist og forfatter Lars Henriksen. Emne: 
”Livet journalist og forfatter”

Onsdag den 18.01. kl. 19.30   Bibelkreds i Silo og i hjemmene.  
Alle er velkomne til at komme med i en  
bibelkreds. Er du interesseret kan du kontakte 
Dorte Risager på mail: dorte.risager@live.dk 
eller tlf. 9720 9721

Onsdag den 25.01. kl. 19.00   Årsmøde og generalforsamling i Silo. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Forslag skal være bestyrelsen i hænde  
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Jørgen JørgensenNiels-Otto Mortensen Birthe Mortensen

Genega begravelsesforretning
�. Nielsens Gade 64, 7400 Herning
Tlf. 97 22 54 55

Personlig hjælp i en svær stund...

– den lokale bedemand– den lokale bedemand

Få udleveret folderen 
“Min sidste vilje”

TILLID, TRYGHED
og personlig hjælp

ved dødsfald

TILLID, TRYGHEDTILLID, TRYGHED
og personlig hjælp

ved dødsfald

Lisbeth & Finn Vestergaard
Ass. Bedemand / Exam. bedemand

Se priser og praktisk 
information på 
vores hjemmeside

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

Søndag den 29. 
januar holdes 
der i Viborg stift 
for tredje år i 
træk en forbøns-
gudstjeneste for 
flygtninge, forfulgte 
kristne og andre, 
som forfølges på 
grund af deres tro.

KIRKE Selv om der det sidste 
år ikke er kommet så mange 
nye flygtninge til Danmark, og 
selv om man ikke hører så me-
get om forfølgelse af  kristne og 
andre på grund af  deres tro, så 
betyder det ikke, at problemer-
ne er løst eller blevet mindre.

Stadig er der rundt i verden 
et rekordstort antal mennesker, 

der på grund af  krig, forfølgel-
ser og umulige levevilkår tvin-
ges til at forlade deres land og 
søge at finde et andet sted, hvor 
de kan være. Millioner af  men-
nesker lever som flygtninge 
rundt i verden, de fleste under 
meget usle forhold i lejre eller 
på gader eller i parker uden no-
get sted at være.

De kommer Syrien, Irak, 
Eritrea, Somalia og mange an-
dre lande.

I Viborg Stift er opfattelsen, 
at man også her i Danmark bør 
yde sit og gøre en indsats for at 
hjælpe, så de kan få en frem-
tid. Og selv om Danmark kun 
kan hjælpe et begrænset antal 
rent materielt og praktisk, så 
mener stiftet, at man kan bede 
for dem.

Og det er det, som sker ved 
denne forbønsgudstjeneste.

Og det samme kan og bør 
gøres for de mange, mange 

tusinder af  kristne, som rundt 
om i nogle af  verdens urocen-
tre forfølges på grund af  deres 
tro. Mange af  dem bliver også 
tvunget til at flygte, fordi de el-
lers risikerer at miste livet.

Gamle kristne kirker i Syrien, 
Irak og Ægypten er truede, og 
kristne i Irak, Pakistan, dele af  
Nigeria og Mali, og en række 
andre steder er meget trængte 
og udsættes for forfølgelser og 
chikane.

I Danmark er det naturligt, at 
mennesker har ret til at prakti-
sere deres religion og frit tro på 
det, som de nu gør, men rundt i 
verden er der rigtig mange, som 
forfølges på grund af  deres tro, 
de fleste af  dem kristne. Men 
alle, der forfølges af  trosmæs-
sige grunde, er det på sin plads 
at bede for.

Og netop det sker ved denne 
forbønsgudstjeneste.

Ved gudstjenesten i Viborg 

vil sognepræst i Bording Lind-
vig Osmundsen prædike og 
der vil være fire forbedere, 
heriblandt den katolske præst 
i Viborg og en arabisk kristen. 
Foruden fællessalmer og alter-
tjeneste ved sognepræst Mari-
anne Koch fra domkirken vil 
et kor af  arabiske kristne også 
synge, og der vil være lejlighed 
til at tænde et lys for de mange 
lidende medmennesker.

Hele gudstjenesten varer om-
kring en time.

Og alle er velkomne til at 
deltage.

Det er Stiftsudvalget for 
Økumeni, Mission og Religi-
onsmøde, der står bag guds-
tjenesten.

   

Forbønsgudstjeneste i 
Viborg domkirke

 FOTO COLOURBOX

Kirke i Børnehøjde

GJELLERUP Torsdag den 
26. januar er der igen Spa-
ghettigudstjeneste – også 
kaldet ”Kirke i Børnehøjde” 
– i Gjellerup Kirke. Det skal 
handle om stjernen over Bet-
lehem. Hvad blev der egent-
lig af  den, da den var færdig 
med at lyse over stalden i 
Betlehem? 

Sognepræst Karen Stub-
kjær vil fortælle en historie 
om den. Kirkens ”Spirekor” 
vil medvirke, og alle får mu-
lighed for at synge med på 
både gamle og nye sange.

Efter gudstjenesten er der 
aftensmad i Kirkeladen. Der 
bliver leg og hygge – inden 
der sluttes med en aftensang.

Hvor blev 
stjernen af
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SUPERBRUGSEN HAMMERUM
97 11 60 03 Tilbuddene gælder fra torsdag d 19-1 til lørdag d- 21-1

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Fersk 

SvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbradSvinemørbrad

Pr. ½ kg

2500

 FANTASTISK PRIS

Hardys Crest 
Rødvin
Australien

Pr. stk.

2995

BEMÆRK 

5-6 KG

Pr. stk.

34995

Hel fersk

OksefiletOksefilet
.

Oksefilet

Æg

15 stk.

1500

DET ER BILLIGT

Onsdag 18. januar 2017

FOREDRAG Tirsdag den 24. 
januar er der igen foredrag i 
kirkeladen i Gjellerup. Denne 
gang ved journalist og forfat-
ter Lars Henriksen. 
LARS Henriksen er til daglig 
journalist på Kristelig dagblad, 
men han er også forfatter til 
syv bøger. 

Lars Henriksen vil fortælle 
om, hvordan avisen om livets 
store spørgsmål bliver til. Der-
udover vil han fortælle om, 
hvordan han i hans fritid finder 
inspiration til at skrive om alt 
fra Troels Trier til kendte dan-
skere, der fortæller om deres 
livs mest afgørende øjeblikke.

Lars Henriksen er født i 1975 
og voksede op i Hammerum. 
Siden 2004 har han arbejdet 
som journalist på Kristeligt 
Dagblad, hvor han skriver om 
værdier og dannelse. Han bor i 
dag i Hvidovre med sin familie.

Livet som journalist og forfatter

Klar til praktik

Et nyt hold har bestået grundforløbet på Agroskolen og er nu klar til den praktiske del af  deres 
uddannelse
Bagerste række fra venstre: Jens Peder Christensen (Varde), Jeppe Vibe Nielsen (Ørnhøj), Magnus 
Jørgensen (Sørvad), Frederik K. (Herning), Nicolaj Kjerulff  (Aulum)
Midterste række fra venstre: Simon Schurmann (Herning), Kristian Arreborg (Sørvad), Mads 
Madsen (Harboøre), Jakob Hansen (Give), Jeppe Nielsen (Herning)
Forreste række fra venstre: Mathias Baun (Kibæk), Andreas Pedersen (Vildbjerg), Daniel Egeberg 
(Hurup Thy), Christian Laugesen (Bækmarksbro), Jakob Thomsen (Lemvig)
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FIND MANGE GODE TILBUD PÅ DEAL.DK

Bliv smertefri med laserterapi inkl. nakkemassage med infrarød varme.

OLIELYS TIL 
HJEMMEHYGGEN 

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

SMERTE-
LINDRING

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

START
20. JANUAR

SØLV ØRESTIKKER 
MED ZIRKONIA

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

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

SMERTE

START
18. JANUAR

OLIELYS TIL 

START
19. JANUAR

MINEAVISER.DK* Tilbuddet gælder den elektroniske udgave af avisen og kun første gang din husstand køber adgang.
Et abonnement koster 149 kr. pr. md. og kan til enhver tid opsiges til udløb ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.

* 

Lars Krarup i op- og 
nedture

Af Kristian Graversgaard

GJELLERUP Arrangørerne 
af  Kirkeladens foredragsafte-
ner havde gjort lidt af  et scoop, 
da de fik arrangeret en aften 
med Hernings borgmester, 
Lars Krarup.  Foredragsholde-
ren var nemlig borgmesteren 
og personen Lars Krarup, der 
næsten havde glemt, at han 
også var politiker. Han valgte 
at fortælle om femten år og ni 
dage som borgmester i Herning 
med fokus på højdepunkter og 
lavpunkter.

Tal i lange baner.
Borgmesteren indledte med at 
orientere om kommunens tørre 
tal. Det blev til mange om kom-
munens størrelse, indbyggertal 
og ikke mindst om ansatte, 
indtægts- og udgiftsposter. 
Det var store tal. Indtægterne 

som skulle fordeles på diverse 
poster udgjorde over fem mil-
liarder kroner. Man havde ansat 
godt 7000 medarbejdere for-
delt på alt fra administration, 
folkeskoler, medarbejdere ved 
udearealer, til servicemedarbej-
der i ældre og omsorgsplejen. 
Overraskende var måske, at 
borgerservice årligt behandlede 
105.000 borgeropkald foruden 
40.000 personlige henvendelser.

Højdepunkter.
Efter denne upersonlige og ob-
jektive datastrøm, kom perso-
nen Lars Krarup selv på senen. 
Hvad anså han for de største 
landvindinger i de 15 år han 
havde stået i spidsen for Her-
ning kommune?

Selv var han ikke i tvivl. Det 
største var ubestridt investerin-
gerne i sundhedssektoren, med 
supersygehuset i Gødstrup. Her 
tænkte han ikke alene på her 
og nu gevinsten med en byg-
geplads til tre milliarder kroner. 
Det fører langt ud i fremtiden 
med en bedre sundhedssektor 
foruden de mange arbejds-

pladser, der følger i byggeriets 
fodspor.

Politiskole
Også den for tiden meget om-
talte politiskole, som Herning 
ikke bare fik ideen til, men også 
brugte et halvt år til et forar-
bejde, inden offentliggørelsen, 
anså han for et højdepunkt. 
Han kunne således glæde sig 
over, at placeringen i Herning 
var skrevet ind i regerings-
grundlaget. At der så er gået 
politik i placeringen, og nogle 
forsøger at kaste grus i maski-
neriet, ændre ikke på den gode 
ide og det flotte forarbejde, 
kommunens ansatte har udført.

Efterhånden har Herning 
etableret sig som Event by. 
Herning messecenter har haft 
store koncerter og radiohuset 
har fået øjnene op for de gode 
faciliteter. På sportsområdet 
har byen haft store arrange-
menter som Giro Italia, VM i 
bordtennis og brydning. Næste 
års VM i ishockey har henlagt 
en pulje til Herning, og i år skal 
byen være vært for EM i cykel-

løb 2.-8. august. Skønt vi kun 
udgør 1,47 procent af  landets 
befolkning udgør omtalen i 
diverse medier en væsentlig 
større anpart.

Blandt de sidste højdepunk-
ter glæder Lars Krarup sig over 
den økonomiske udvikling. Fra 
at være gældbunden og have 
underskud på budgettet samt 
en renteudgift på ca. 55 mio. om 
året, har blandt andet salget af  
Energiselskabet forbedret øko-
nomien, så man nu kan holde 
skatterne i ro på trods af  en 
mindre opsparing.

Sidst nævnte borgmesteren 
Folkeskolen, som han kaldte 
kommunens flagskib og byg-
ningen af  idrætshaller for at 
styrke lokalområderne. Ligele-
des flytningen af  biblioteket til 
midtbyen blev anset for at give 
city mere liv og aktivitet og til 
fordel for handelslivet.

Lavpunkter.
At alt imidlertid ikke var gået, 
hverken som forudset eller øn-
sket, lagde borgmesteren ikke 
skjul på. For eksempel kom 

det bag på kommunen, at poli-
timesteren pludselig ændrede 
alle planer om placeringen af  
retten og politihovedkvarte-
ret. Det blev pludseligt flyttet 
til Holstebro. Argumenterne 
holdt dog ikke bedre, end rets-
bygningen kom tilbage til Her-
ning igen.

Et ubestridt lavpunkt er æl-
dremaden. Ved sin tiltrædelse 
havde Lars Krarup nogle flotte 
ambitioner om en væsentlig 
højere madkultur, hvor de 
ældre skulle have mulighed 
for at vælge frit mellem cirka 
25 forskellige retter. Det blev 
imidlertid for dyrt, og som før 
set blev økonomien den ikke 
ukendte bremseklods. Resul-
tatet blev centralt producerede 
vacumpakkede portioner. No-
get, der ikke altid har fået de 
mest positive reaktioner. I øje-
blikket arbejdes på en anden 
form, hvor de enkelte beboere 
på plejehjemmene skal opdeles 
i mindre grupper med et selv-
stændigt køkken.

Det seneste lavpunkt gælder 
Hernings natteliv. Med blandt 

andet udefra kommende grup-
per er nattelivet blevet både 
mere råt og utrykt for bebo-
erne. Triste eksempler er den 
forøgede kamp om misbrugs-
miljøet, samt den for nyligt 
kastede håndgranat. 

Stor spørgelyst.
Efter en kort kaffepause stil-
lede borgmesteren sig til rå-
dighed for spørgsmål, der blev 
indledt med anerkendende be-
mærkninger om den måde, han 
forvaltede sit job på.

Blandt de første spørgsmål 
hørtes undrende indslag, om 
hvordan en stor landsdæk-
kende avis -formodentlig mod 
bedre vidende - kunne vedblive 
at fremture med usaglige og 
forkerte oplysninger om poli-
tiskolen. 

Da man var i Gjellerup, var 
der naturligvis også mere kriti-
ske spørgsmål om grundsalge-
ne på henholdsvis Spinkebjerg 
og Ravnsbjerg. Til det første 
kunne borgmesteren fortælle, 
at grunden var privatejet og 
kommunen uvedkommende. 

Borgmester fyldte kirkeladen
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Lars Krarup måtte bruge mi-
krofon af  hensyn til tilhørere i 

et tilstødende lokale  FOTO

Onsdag 18. januar 2017

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

Orienteringsmøder
på gymnasiet

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

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

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

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

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

om studentereksamen
12.30-12.55: Præsentation af studieretning og valgfag

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

Derimod udtrykte han at være 
supertræt af  grundsalget på 
Ravnsbjerg.  I bagklogskabens 
lys fandt han det uheldigt, at 
ingen havde tænkt på at spørge 
grundejerforeningen, om den 
var interesseret. Men samtidig 
mente han også, at grundejer-
foreningen havde haft mulig-
heden for selv at henvende sig, 
idet grunden havde været an-
nonceret til salg over tre år. 

Sidst blev borgmesteren bedt 
om sit svar på, hvad han mente 
Herning skulle være kendt for. 
Uden tøven blev svaret: Gode 
folkeskoler, Erhvervsvenlig-
hed, Gode oplevelser i form af  
events og Nyt social ansvarlig-
hed.
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Andreas Stenbjerg 
er klar til at give 
flere penge til 
ansættelse af flere 

voksne i børnehaver 
og vuggestuer

Af Laila Kempel
lak@ikastavis.dk

PÆDAGOGER Radikale Ven-
stre vil have flere pædagoger i 
børnehaver og vuggestuer. Par-
tiet vil give kommunerne penge 
til at ansætte flere pædagoger, 
så kommunerne har mulig-
hed for at prioritere mindst to 
pædagoger og en medhjælper 
til 10 vuggestuebørn eller 19 
børnehavebørn. I alt 4400 flere 
pædagoger på landsplan. 
- Det betyder også flere pæda-
goger i de midt- og vestjyske 
vuggestuer og børnehaver, for-
tæller Andreas Steenberg, som 

er valgt for partiet i Vestjylland.
- Børn er vores fremtid. Vi 

vil investere i børns opvækst 
og uddannelse. På den måde 
mener vi, at Danmark går en 
stærk fremtid i møde. Vi vil 
hæve pensionsalderen tidligere 
for dem, der kan, og det giver os 
mulighed for at stoppe bespa-
relser på uddannelse og inve-
stere i børnene, siger Andreas 
Steenberg, Radikale Venstre.

Partiet har regnet ’baglæns’ 
for at se, hvor ekstra pædago-
ger, der vil komme i kommu-

nerne for at nå målet. Overalt 
i Midt- og Vestjylland vil der 
komme flere pædagoger:

Herning: 71- Holstebro: 47 

- Lemvig: 12 - Struer: 14 - Sil-
keborg: 72 - Ikast-Brande: 34 
- Skive: 32 - Viborg: 78 - Ring-
købing-Skjern: 41

- At investere i børn, er noget 
af  det bedste vi kan gøre. Vi 
mener, at der er for få voksne 
i institutionerne, og det vil vi 
gerne sætte penge af  til. Det 
styrker alle børn og især de sva-
geste, siger Andreas Steenberg, 
Radikale Venstre.

Onsdag 18. januar 2017

LÆSERREJSER

Som læser af Sunds-Gjellerup Avis får 
du dette særlige læsertilbud. Oplys rejse-
koden ”Sunds” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

 Kør-selv-ferie

BESTILLING
Husk rejsekode: 

Sunds

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

Åbent hverdage kl. 8-17.

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

Ekstra: Søndagsåbent hele januar kl. 10-15.

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

Idylliske dage i Harzen

Landhotel Alte Aue HHH

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

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

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

4 dage på hyggeligt hotel i Altenau, Tyskland

5 overnatninger 1.949,-

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

  

  v/Bent Troelsen
               Lind - Tlf. 97 22 06 60

DERES LOKALE GARDINMAND
tilbyder

Besøg i deres hjem eller virksomhed 
med “hele” forretningen

Gardinvask - Det er også os!
Midtjyllands kørende gardinforretning

· Råd og vejledning af fagmanden
· Fast pris inkl. alt
· Omhyggelig og perfekt montering
· Det er “Ham selv” der kommer

       
       

BILLIGE PORTE 
LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL

De kendte HÖRMANN porte    kr. 2.995,- incl. m

HEJSEPORTE     kr. 4.750,- incl. m

Eks. 4x4 =     kr. 12.600,- + m

PORTSPECIALISTEN.DK
70252625 - 40161621

         Ring for brochure - gerne aften

BILLIGE PORTE 
LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL

De kendte HÖRMANN porte    kr. 2.995,- incl. m

HEJSEPORTE     kr. 4.750,- incl. m

Eks. 4x4 =     kr. 12.600,- + m

PORTSPECIALISTEN.DK
70252625 - 40161621

         Ring for brochure - gerne aften

   

 
   

  

20.700,-
    MODEL 5325ATB

HERNING TRAILER- OG BÅDCENTER
Navervej 14 • 7451 Sunds

Tlf. 97 14 22 11 • www.htb.dk

Kvalitetstrailer 
med aftagelige sider 
Totalvægt: 1300 kg
Indv. ladmål: 258x143x35cm

Trailer med stort ladmål
Totalvægt: 2000 kg
Indv. ladmål: 325x180x35cm

Praktisk trailer med tipfunktion
ideel til transport af plæneklipper

Indv. ladmål: 258x153x40cm

BRENDERUP TRAILERE 
TIL STÆRKE PRISER!

8.990,-
FØRPRIS: 
9.990,-

MODEL 2260 S tip

   

 
   

  

14.900,-
FØRPRIS: 
16.190,-

MODEL 4260ATB

Vejl. udsalgspris
22.990,-

NYHED!

Ole Jørgensen og pianist Kristian Enevoldsen evnede at få salen med på sangene, så det hele 
gyngede  FOTO PRIVAT

146 forventningsfulde seniorer fra Sunds, Ilskov og Simmelkær var mødt op i Sognegården i 
Sunds til Sunds Aktiv Centers traditionsrige nytårskur  FOTO PRIVAT

Radikale vil have flere pædagoger

SUNDS 146 forventningsful-
de seniorer fra Sunds, Ilskov 
og Simmelkær var mødt op i 
Sognegården i Sunds til Sunds 
Aktiv Centers traditionsrige 
nytårskur.

Og de blev ikke skuffede. 
En oplagt borgmester - Lars 

Krarup - fortalte levende om 
de første 15 år som Hernings 
borgmester.

Lars Krarup gjorde en slags 
status for de forløbne femten 
år - både det, der var gået godt 
- og det var ikke så lidt - men 
også, hvad der kunne have 
været bedre. Det gode var at 
få kommunens økonomi bragt 
i en god gænge, hvor kommu-
nen ved Lars Krarups start som 
borgmester havde en udgift til 
gammel gæld på 55 millioner 

årligt i renter og afdrag til nu 
at have styr på udgifterne uden 
lån. 

Lars Krarup fortalte, at der 
sidste år blev investeret fire mil-
lioner i events, som resulterer 
i store arrangementer i Boxen. 
En investering som giver god 
omtale og omsætning for hele 
kommunen.

En enkelt ting, som han måt-

te indrømme kunne have været 
bedre, var centraliseringen af  
køkkenerne på plejecentrene. 
Det kunne ikke lade sig gøre 
at lave mad centralt til en kon-
kurrencedygtig pris og med til-
strækkelig service. Derudover 
manglede aktiviteten og sam-
været omkring madlavningen 
i centrene. 

Lars Krarup lovede, at det 

bliver lavet tilbage i de kom-
mende år - måske i en lidt anden 
form end tidligere.

Korleder og solist Ole Jør-
gensen – Herning - underholdt  
på bedste vis med evergreens. 
Ole Jørgensen og pianist Kri-
stian Enevoldsen evnede at få 
salen med på sangene, så det 
hele gyngede. En forrygende 
eftermiddag for deltagerne, der 

fik krydret fællessangen med 
hyggeligt samvær i den rette 
nytårskur stemning, inden der 
blev sluttet af  med portvin og 
kransekage.

Nytårskur for seniorer i Sunds Sognegård

Andreas Steenberg vil have mere personale i de kommunale 
daginstitutioner  FOTO TOM LAURSEN

Læs lokale 
annoncer  
før du 
handler. 
Det  
betaler  
sig
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Den danske 
musiktrio giver den 
19. januar koncert 
for de unge

Af Laila Kempel
lak@ikastavis.dk

KONCERT Rosa – Dansk Rock 
Samråd har siden 2007 arran-
geret koncerter på danske efter-
skoler – i samarbejde med de 
danske efterskoler og Aftryk 
Festivalen.

Derfor Hammerum Efter-
skole Tårn for en aften

Tårns sange er gjort af  et 
stof, som kan få pigeøjne til at 
stråle og drengehjerter til at 
banke.

Sådan skrev Soundvenue ef-
ter Tårns koncert på dette års 
Spot Festival. Drengene i den 
dansksprogede indie-trio ud-
gav i marts 2016 debutalbum-
met Ud Ad Mit Vindue.

Albummet blev rigtig godt 
modtaget af  anmelderne. Ud 

Ad Mit Vindue indeholder 
numre som “Stille Stille” og 
“Solskin Over Tage”.

Gaffa skrev i deres 5-stjer-
nede anmeldelse af  Tårns 
koncert på Loppen i marts 
2016, at ”Musikalsk er der ikke 
en finger at sætte på noget, og 
man er sikkert videre i et sæt, 
der smelter smukt sammen 
omkring en blanding af  sikre 
album-track-vindere, såvel som 
helt nye sange, der denne aften 
prøves af  for første gang. I det 
hele taget er man som tilskuer 
altid i gode hænder, hos Tårn-
drengene.”

Oven på en veloverstået for-
årsturné, i kølvandet på det 
anmelderroste debutalbum, har 
Tårn turneret landet tyndt, og 
de er netop gået i studiet for at 
indspille album nummer to. Her 
i januar er det efterskolernes 
tur til at stifte bekendtskab med 
Tårns iørefaldende og medri-
vende greb om rocksange på 
modersmålet.

Hammerum efterskole får Tårn-besøg

Tårn er navnet på en ny dansk musiktrio, der i øjeblikket er på turne rundt til danske efterskoler  FOTO PR

n y tå r s k u r
Centerrådet inviterer alle over 60 år 

samt førtidspensionister 
i Hammerum-Gjellerup området 

til en hyggelig formiddag med lidt til ganen 
og til ørerne

fredag den 22. januar 2016 kl. 9.30 
i  Toftebo Aktivitetscenter, 
Elmegade 32, Hammerum

GRATIS ADGANG – INGEN TILMELDING

Velkomst og Information 
om det kommende Centerrådsvalg

Ta’ - selv kaffebord og et lille glas

Årets gæstetaler:
Ældrechef Lis Bukholt 

Udviklingen inden for sundheds- og ældreområdet

Orientering om aktiviteterne og
rundvisning på centret

Ca. 12.30 Afslutning

Centerrådet inviterer alle over 60 år  
samt førtidspensionister 

i Hammerum-Gjellerup området 
til en hyggelig formiddag med lidt til ganen 

og til ørerne
fredag den 20. januar 2017 kl. 9.30 i 

Toftebo Aktivitetscenter, 
Elmegade 32, Hammerum

GRATIS ADGANG – INGEN TILMELDING
Velkomst og Information 

om det kommende Centerrådsvalg

Ta’ - selv kaffebord og et lille glas

Årets gæstetaler:
Regionrådsformand Bent Hansen

Ældre i region Midtjylland -
Hvordan kommer vi fra sundhedsbyrde til  

sundhedsstyrke

Orientering om aktiviteterne og
rundvisning på centret

Ca. 12.30 Afslutning
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LÆSHERNING FOLKEBLADLØRDAG 

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

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

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

Nyd morgenen med dagens nyheder
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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

Thorupvej 28 b
Indbydelse

I anledning af, at jeg fylder 90 år den 19. december 
holdes der åbent hus lørdag den 28/1 kl. 11:30 
i Simmelkjærhus for familie, naboer og venner.

Tilmelding senest den 21/1 til Esther på 
tlf. 60167953, bedst efter kl. 17.

Med venlig hilsen - Anders Haderis Christensen

Bekendtgørelser

Vvs-installatører

Entreprenører

Elinstallatører
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Tilbuddene gælder fra onsdag den 18/1 til lørdag den 21/1-17

Ugens tilbud
fra  

Super Brugsen Sunds

SuperBrugsen Sunds
Tlf. nr. 96 29 26 00

Slagterafdeling 96 29 26 05 

Slagter 
Carsten Simonsen

Uddeler Simon Eriksen

Majbrit Buch
Byens grøntdame

Nakkefilet el. 
Pulled pork

Entre Cote
Skåret af Irsk oksefilet.

Rød Merrild  
103., Max. 8 pr kunde.

Whiskas
Menuboks el.  
Tørkost.

Karen volf
Kagemarked  
Flere varianter

Finca  
milena  
Boks vin

Hjemmelavet
Stor pizza 

Pr. 1/2 kilo

2495
Pr. 1/2 kilo

25,-
10 stk.

3995

Hamburgerryg
Røget her i huset. 

Svinemørbrad Paneret  
Kalkun
M ost/skinke

Pr. 1/2 kilo

1995

1 boks/1 kilo

29,-
Normalpris op til 44,95

Pr. stk.

4995

120-200 gr.

10,-
Spar op til 6,95

3 liter

89,-
Spar 10,00

4 stk/800 gram

100,-
500 gram

35,-
Vi har 500 poser.

Bähncke  
Bernaise

350 gram

895
Spar 11,00

WEEKEND TILBUD
GÆLDER FREDAG & LØRDAG 


