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Kirke på Toftebo ved Brian Krüger Iversen 
Torsdag den 23. marts kl. 10.00 
Højskolesang og den gode fortælling 
Torsdag den 23. marts kl. 10.00 i Kirkeladen 
Højmesse med børnekirke ved Brian Krüger Iversen 
Søndag den 26. marts kl. 10.00 
Frimesse ved Brian Krüger Iversen 
Søndag den 26. marts kl. 16.30 i Gjellerup Kirke 
Tema: "Vis mig din madkasse og jeg skal fortælle dig, hvem du 
er....". Efter gudstjenesten er der pizzaslice og sodavand i 
Kirkeladen til 30 kr. pr. mand. 

 

SUNDS CYKELMOTION 
STARTER SÆSONEN 
Lørdag den 25. marts kl. 10.00 fra Multicenter Sunds, 
Idrætsvej 2 

Vi cykler en lille tur i snakke-
tempo, så ALLE kan være med. 

Efterfølgende serverer vi dejlig 
varm suppe, og informerer
om den kommende sæson. 
Alle cykelinteresserede er meget 
velkommen, og er i nysgerrige
- så check vores hjemmeside: 
www.sundscykelmotion.dk 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Læs mere om ovenstående tilbud på:
www.dgi.dk/201706325002

Hammerum Hovedgade 57 / 7400 Herning / tlf. 4456 5800
hammerum@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/hammerum

En fast rente og 
en fast månedlig ydelse,
der ikke ændrer sig, 
når den først er aftalt.

Noget for dig?

I Handelsbanken tilbyder vi fleksibel boligfinansiering skræddersyet 

til dig. Med  Handelsbankens PrioritetsLån kender du med sikkerhed 

din udgift i hele rente bindingsperioden, hvis du vælger fast rente fra 

1 til 10 år.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ikastvej 50, Ilskov, 7451 Sunds
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Henriks Landkøkken laver skræddersyede menuer 

til din konfirmation.til din konfirmation.
Ring og book et møde, så vi sammen kan finde 

menuen, til netop din konfirmation
Tlf.: 51 23 42 06

Venlig Hilsen Henrik

Sunds Sunds Jiu-
Jitsu Klub belønnet 
for mange års 
arbejde

Af Laila Kempel
lak@ikastavis.dk

PRIS Sunds Jiu Jitsu klub var 
helt fremme på podiet, da Dan-
ske Andelskassers Bank holdt 
aktionærmøde i Ikast.

Klubbens ihærdige arbejde 
med at give børn og unge red-
skaber til at genvinde selvtil-
lid og blive en del af  et større 
fællesskab blev belønnet med 
en af  »Sammen kan vi mere 
priserne« 

En pris som giver klubben 
15.000 kr. mere at være forening 
for. Se trænernes takketale på 
www.aoib.dk

Formanden fior aktionærrådet Allan Kirk Jensen sammen med  trænerne Allan Kierkegaard og Klaus Rude   FOTO HENRIK OLE JENSEN

Sammen kan de mere
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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

Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet.

Kirke & Menighed

Møder og arrangementer Gjellerup sogn

ILSKOV KIRKE
Søndag den 26. marts
kl. 9.00

SIMMELKÆR KIRKE
Ingen

GULLESTRUP KIRKE
Ingen

HAMMERUM KIRKE
Ingen

GROVE KIRKE
Søndag den 26. marts
kl. 10.30

SUNDS KIRKE
Søndag den 26. marts
kl. 10.30

GJELLERUP KIRKE:
Søndag den 26.03. kl. 10.00 
Højmesse med børnekirke ved 
Brian Krüger Iversen
Søndag den 26.03. kl. 16.30 
Frimesse ved  
Brian Krüger Iversen

KIRKELADEN:
Foreninger:

Onsdag den 22.03. kl. 19.10  Ti over syv bøn i Silo. Kl. 19.30 Møde ved 
Landsleder i Bibellæserringen Lasse Iversen.

Tirsdag den 28.03. kl. 14.30  Eftermiddagsmøde i Silo ved forhenværende præst 
Per Toftdahl, Timring. Emne: ”Påsken”

Onsdag den 29.03. 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

Torsdag den 23.03. kl. 10.00  
Højskolesang og den gode fortælling

TOFTEBO:
Torsdag den 23.03. kl. 10.00 
Kirke på Toftebo ved Brian 
Krüger Iversen

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

Velbesøgt 
Modeopvisning

 FOTO H.E. KRATH

 FOTO H.E. KRATH  FOTO H.E. KRATH

AKTIV Sunds Aktiv Center 
havde igen inviteret til mode-
opvisning i cafeen.

Mange deltagere havde fun-
det vej til cafeen på Søglimt 
hvor Senior Shoppen ved Mari-
anne Hedegaard, præsenterede 
den nyeste mode, med modeller 
direkte fra Paris, for de frem-
mødte damer. Centrets egne 
medlemmer gik mannequin 
og fremviste kreationerne på 
bedste vis. 

Årets farver er lyse farver i 
rosa, blå dertil sort og hvidt.

Efter kaffen med flødelag-
kage, benyttede damerne sig 
af, at man straks kunne prøve 
det viste og til en rimelig pris 
erhverve de fine ting.

Stor tilfredshed, fra både Se-
nior Shoppen og arrangørerne, 
med en vellykket dag.

Senior Shoppen kommer igen 
til efteråret den 21. september.  FOTO H.E. KRATH FOTO H.E. KRATH
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Simmelkjær Autolakering & Autoline Skilte
Faunbjergvej 15, 7451 Sunds. - Afd. Syd: Fynsvej 7, 7330 Brande.
Tlf. 97 14 35 66 - 40 36 79 04 - mail@simlak.dk www.simlak.dk

Totalløsning på lakering 
inkl. af-/påmontering, samt skrift/skilteløsning 

i samme opgave.

Industri mm.
Af- og påmontering 
af alle typer -  
opbygning af  
faglært personale

Sandblæsning
Metallisering

Vores 
skilteværksted 
producerer og 
sælger alle former 
for skilte til
industri, forretninger
og private

Lakering af:
Lastbiler 
Påhængsvogne
Trailer
Busser
Varebiler
Personbiler
Motorcykler 
Landbrugsmaskiner 

Sunds Hovedgade 32 . 7451 Sunds 
Tlf. 61 15 97 55

Ingen tidsbestilling
ÅBNINGSTIDER

Mandag og tirsdag kl. 10 - 17
ONSDAG LUKKET

Torsdag og fredag kl. 10 - 17
Lørdag kl. 10 - 13

DIN HERREFRISØRHerreklip: 150,-

Åbent Hus - kom og kig 
Besøg os i Kærnehuset i Ilskov og Glad fitness i Sunds 
•  Kom og hent inspiration til en sundere livsstil med produkter fra 

FOREVER
•  Vi har mange naturligt dyrkede produkter, der kan hjælper dig /jer 

godt på vej til større velvære.
•  Vi har næsten alt, hvad der skal bruges af både børn og voksne i 

hverdagens små udfordringer.
•  Der er også mulighed for et nyt job, da vi altid søger nye 

samarbejdspartnere.. 

Vi har fået lov at låne Sunds Glad fitness lokaler til dette arrangement.
Her er alle også velkomne til at se Centeret eller få en snak med os.

http://aloewellness.dk

http://www.gladfitness.dk/

Der vil blive serveret kaffe, the og lidt godt til ganen
• Det sker fredag 24. marts 2017  v/Astrid Sangild, Ilskov, 
• Vi holder åbent fra kl. 13.00 til 18.00
• Og i Sunds Glad fitness Sunds hovedgade 51c
• Det sker mandag 27. marts 2017 fra kl. 15.00—17.30
• Alle er velkomne på både på

Sunds Glad fitness
Sunds Hovedgade 51c

Gedhusvej 39 Ilskov, 
7451 Sunds

Tapas  
(2-3) pers.

Forudbestilling  
senest torsdag 

Pris pr. fad. incl. flutes 
og ristet rugbrød

225,-
Retterne kan variere 

FREDAGSHYGGE FREDAGSHYGGE 

Stationsvej 3
7451 Sunds

97 14 29 00
Se www.metteogklaus.com

M
ET

TE
M

ET
TE OG KLAUS

Håndmadder 12 kr.
Smørrebrød 22/26 kr.
(kun mod forudbestilling)

Ring for menuforslag
- ud af huset

Nostalgisk halbal  
i Sundshallen

HALBAL Super Trouper er 
navnet på et ABBA-hit og en 
LP fra 1980. Det er også nav-
net på et ABBA-kopiband, som 
lørdag 25. marts arrangerer no-
stalgisk halfest i Sundshallen 
med koncert - med bandet selv.

Der lægges ud med fælles-
spisning, herefter koncerten 
med Super Trouper, og efter 
koncerten spiller duoen Frø & 
Brigo op til halbal »som i de 
gode gamle dage«.  

Super Trouper er dannet af  
to tidligere Sundsboer, Pedro 
Sollie og Erik Møller.

Pedro Sollie drev restauran-
ten »Røde Okse« og Bodegaen 
»Stalden«, mens

Erik Møller, der boede på Ho-

vedgaden 10, er kendt for at star-
te Sunds FDF´s tambourkorps 
tilbage i 1964. Han flyttede til 
Tyskland med familien i 1971.  
De to spillede i sin tid sammen 
i kvartetten »Les Amigos«, 
som ifølge Erik Møller jævnligt 
spillede til bal i Sunds Forsam-
lingshus. 

Med kvartetten var de også 
på en mindre turné til Norge, 
hvor de spillede til bal i en af  
de mange forlystelsesparker i 
landet.

De har nu fundet sammen 
igen og har sammen med andre 
musikere og sangere - Simon 
Madsen, Rikke Frølund, Char-
lotte Brigon, Cecilie Brigon og 
Nicoline Renbo - dannet, 

Super-Trouper, der angive-
ligt spiller de bedste ABBA-
numre så godt, at man næsten 
ikke kan høre forskel på dem 

ABBA 
til bal 
i Sunds De to sangere i ABBAs bandet, der i weekenden gæster Sunds   

FOTO PRIVAT

og de svenske originaler. Mu-
sikken garneres med en im-
ponerende sceneoptræden og 
lysshow, lover bandet. 

Alle er velkomne til at spise, 
lytte og danse med.

Seneste nyt
lige nu
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FLOORBALL Floorball holdet 
fra Sunds Seahawks mangler 
nu kun en sejr, for at indløse en 
billet til semifinalerne i kampen 
om Danmarksmesterskabet i 
floorball. 

I weekenden blev de to før-
ste kvartfinale kampe afviklet 
mellem Sunds Seahawks og 
Skanderborg Killerbees i Sunds 
Multicenter. 

Det var et ungt Sunds hold 
mod nogle erfarne og stærke 

profiler fra Skanderborg Kil-
lerbees. Det kom også til ud-
tryk i den første kamp lørdag, 
hvor hjemmeholdet tydeligvis 
var en smule nervøse. Det blev 
dog til en sejr til Sunds på 4-3. 
Søndag spillede holdet en god 
kamp, specielt i første og anden 
periode viste de imponerende 
floorball med en stor figther-
vilje for de mange tilskuer, der 
kunne glæde sig over to sejre, i 
de to første kvartfinale kampe.  

Nu venter den tredje kvartfi-
nale kamp på lørdag i Skander-
borg, hvor Sunds med en sejr 
har muligheden for at indkas-
sere billetten til semifinalerne 
som starter i påsken. En evt.  
fjerde kvartfinale spilles søn-
dag i Skanderborg og skal der 
en femte kamp til, bliver det den 
8. April i Sunds Multicenter.

Tæt på en plads
i semifinalen

Sunds drengene Mathias Bust og Anders Holm i forsvaret med målmand Julian van Enckevort i 
målet      FOTO PRIVAT

Hammerum 
Friskole er blevet 
en del af Aarhus 
Kulturhovedstad 
2017 
AF Kristian Graversgaard

KULTURBY Rute 15 er en vej 
tværs over Jylland. Men det 
er også et børnekulturprojekt 
under Papirkontoret i Grenå. 
I det store perspektiv er det et 
internationalt projekt med ak-
tiviteter i Island, Sverige, Fin-
land, Slovakiet og Danmark. 

Regionalt arbejder Papirkon-
toret sammen med Region 
Midtjylland om projektet, der 
indgår som en del af  Aarhus 
Kulturhovedstad 2017. I min-
dre målestok udmønter det sig 
i workshops for 3. klasser på 
bibliotekerne i Videbæk, Ham-
merum og Ikast. Og helt lokalt 
er det 3. klasses elever fra Ham-
merum Friskole, der har byg-
get to onsdage på Hammerum 
bibliotek. 

Våbenskjolde
Den første opgave går ud på 
at fremstille et våbenskjold. 
Der må kun bruges pap, papir, 
lim og saks. Til gengæld står 

en hel kasse med papir af  for-
skellige farver til rådighed. Her 
skal tænkes kreativt. Et våben-
skjold har noget med heraldik 
at gøre. Det vil sige: Det skal 
være enkelt og stramt i sin op-
bygning. Lidt sværere er det at 
tænke i heraldiske farver, men 
der ligger tanker bag. Jonathan 
Nielsen har ikke prøvet det før, 
men det er sjovt og ideen er 
gennemtænkt. Der skal være 
et ridderagtigt kryds, og hans 
yndlingsfarve rød skal indgå 
i skjoldet. Derudover skal der 
indsættes pile, som han synes 
er en enkel og smuk figur.

Også Isabella Merketommas-
sier er helt bevidst om, hvad 

der skal indgå i skjoldet. Der 
er nogle fine servietter til rå-
dighed, og hun elsker sommer-
fugle. Altså skal servietterne 
formes som sommerfugle. De 
hvide sommerfugle står flot til 
en baggrund af  guldpapir, så 
nu gælder det kun om at få lavet 
de rigtige former og lime delene 
sammen.

Den hvide by
Den næste opgave er meget 
stram i sit oplæg. Der skal laves 
en model til en hvid by, der skal 
bygges uden for Hammerum. 
Saks og lim er stadig til rådig-
hed. Men papiret er indskræn-
ket til rent hvidt papir i A3 eller 

A4 størrelse. Til gengæld er alle 
bygningsformer som runde, fir-
kantede eller mere specielle for-
mer tilladt. Med hensyn til ud-
formningen af  døre og vinduer 
er der ingen restriktioner. Alt er 
tilladt undtagen blyanten.

Nogle bygger alene. Andre 
går sammen to og to. Mathias 
Blæsbjerg, Micklas Krukow, 
Lucas Bertelsen og Samuel 
Hust har imidlertid deres egen 
måde at løse opgaven på. De 
skulle hver især udtænke en 
ide. Derefter skal ideerne bryg-
ges sammen til et stort fælles 
projekt. Det samlede projekt 
bliver en togstation til byen. 
Mens nogle laver bygninger, 

laver en anden perroner, og den 
sidste bygger trapper, som skal 
kæde de enkelte dele sammen.

Afslutningsfestival
De færdige produkter bliver 
udstillet i tre uger på Hamme-
rum bibliotek. Senere fra 23. til 
30. april flyttes udstillingen til 
Hovedbiblioteket Dokk1 i Aar-
hus, hvor den udstilles. Sam-
men med udstillingen er 200 
børn udvalgt til at præsentere 
deres arbejde med Workshops 
under en festival 26. 27. og 28. 
april, heriblandt Hammerum 
Friskole, der er tildelt en plads 
onsdag den 26.

Friskolen 
og den 
hvide by

Isabella og Jonathan har en klar ide med våbenskjoldenes ind-
hold   FOTO KRISTIAN GRAVERSGAARD

Mathias, Micklas, Lucas og Samuel er dybt koncentreret om det 
fælles projekt: En hvid jernbanestation   FOTO KRISTIAN GRAVERSGAARD

LÆSHERNING FOLKEBLADLØRDAG 

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

Bal for 70. gang 
Jens og Gerda Nielsen fører an i indmarchen i Herning Kongrescenter, 
som man har gjort det så mange gange i årenes løb. Netop i denne 
weekend kan danseskole fejre jubilæum og gennemføre afdansnings-
bal nummer 70.

Skoleskib 
ændrede kursen 
på hans liv
Efter en noget kaotisk tilværelse 
fi k 19-årige Daniel Christiansen fra Kølkær 
endelig den chance, der ændrede hans liv 
om bord på skoleskibet Marilyn Anne.

Nyd morgenen med dagens nyheder
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LANDBRUGSLOTTERIET.DK

MILLIONÆR?
ER DU DEN NÆSTE

 33 millioner kr. i hver serie

Gevinst på hver 2. lodseddel 

Vi finder en ny millionær hver måned

NY SERIE UDE NU

Lodsedler købes her:

4 MIO
Lotteriet med 

den største 
gevinst!

MILLIONÆR?

Sunds Kiosk 
Sunds Hovedgade 24 
7451 Sunds 
Tlf. 97 14 10 25

Alt
malerarbejde

udføres.

Uforpligtende

tilbud gives

Thomas’ Malerfi rma

23 31 11 31

thmaler@hotmail.com

   

 
   

  

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

Din tømrer
Sunds

v / Jesper Nielsen

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

ApS

Hammerum- Gjellerups mad-
kundskabs-hold træner til DM

Af Kristian Graversgaard

MADKUNDSKAB Som omtalt i flere af  de 
lokale medier, har det fælles valghold fra Ham-
merum og Gjellerup skoler kvalificeret sig til 
finalen i DM i madkundskab. 

De tolv finalister skal dyste om den fine titel: 
”Danmarksmester i Madkundskab”. Under te-
maet: Bælgfrugter og bæredygtighed” skal hol-

det kreere den totale menu bestående af  forret, 
hovedret og dessert. 

Sunds Gjellerup Avis har fået lov at overvære 
forberedelserne, der har været i gang siden nyt-
år.  På trods af  den lange projektudvikling har 
holdet holdt fokus og arbejdet målrettet under 
projektets enkelte faser. Indledningsvis lavede 
man små retter af  rene råvarer uden tilsætning 
af  krydderier eller smagsstoffer. De enkelte ret-
ter blev vurderet, og de bedste udvalgt til vi-
dereudvikling. Retterne blev gennemprøvet og 
smagstilpasset med diverse krydderier. I tredje 
og sidste fase drejer det sig om at forfine både 
smag, kvalitet og præsentation.

Mad-ekvilibristerne 
fremtryller 
nye deli-katesser

Opgaven skal løses på to timer, og der hersker travlhed over alt. Skønt der arbejdes i mindre hold, 
er hver enkelt elev klar over sin personlige opgave. Der arbejdes målrettet, mens detaljerne bliver 
diskuteret og vurderet af  holdets øvrige deltagere.  Kan det bruges eller skal noget gøres anderledes?  
Foruden at afprøve nye nuancer, skal der anrettes og resultatet være klar til deadline

Elina Højgaard fra Gjellerup laver forsøg med 
sin linsepasta. Pastaen er lavet på en blanding 
af  Durummel og linser. Der forsøges med for-
skellig konsistens og tykkelse af  den udrullede 
pasta. Foruden at smage lækkert, skal det færdige 
resultat være perfekt i sin anretning.

Magnus Blom (tv), Søren Hvid og Laura Steffensen (th) har ansvaret for en hovedret. Det er et 
erfaren kokkehold. Søren finder madlavning sjov og har selv et par ugentlige dage hjemme, hvor 
han står i køkkenet. Magnus vil overveje, om han skal satse på en fremtid inden for faget. Men her 
og nu drejer det sig om en lasagne med pandekager i stedet for pasta.

Kan præsentationen af  pasta og bælgfrugtboller 
som erstatning for kødboller gøres mere attrak-
tiv og spændende, hvis den almindelige tallerken 
udskiftes med små skåle? Hvad siger kamme-
raterne?

Skønt det primære er, at maden 
en sund og velsmagende, kan 
det vel aldrig skade, at der også 
er lidt for øjnene.

Det samlede valghold bestående af  14 piger og fem drenge fremviser dagens resultater og er parate 
til at modtage såvel ros som kritik af  madkundskabslærer Kirsten Gamborg Andersen og holdets 
øvrige deltagere. Alle må hjælpe med nye ideer, der kan afprøves næste gang. Nu gælder det om at 
fastholde fokus. Konkurrencen er et teamwork og ikke den enkelte, der er i finalen.
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Kølige nætter, 
varmt vand og 
rugbrødsmadder 
er igen en del af 
hverdagen for Stine 
Rinder, der er vendt 
hjem fra Afrikas 
varme hjerte

 
Af Stine Rinder
Gjellerup

AFRIKA Efter seks uger i 
Malawi, ’The Warm Heart of  
Africa’, er jeg nu vendt tilbage 
til Danmark og ikke mindst min 
skønne familie, kølige nætter, 
varmt vand og rugbrødsmad-
der. Men selvom jeg nyder at 
være hjemme, savner jeg også 
livet i Malawi. 

Min rejse til Malawi var den 
mest fantastiske oplevelse. I 
min landsby Nyanthana fik jeg 
en kæmpe stor og helt vild dej-
lig familie, ligesom jeg mødte 
utrolig mange skønne og imø-
dekommende mennesker. De 

tog alle virkelig godt imod mig 
og fik mig til at føle mig som 
en del af  landsbyen. Jeg glemte 
ofte, at jeg var i et af  verdens 
fattigste lande, fordi jeg var 
blandt de mest livsglade men-
nesker fyldt med gåpåmod, håb 
og drømme.

Hinandens familie
I Nyanthana var beboerne én 
stor enhed - alle var hinandens 
brødre og søstre, og enhver 
forælder følte sig ansvarlig for 
naboens børn. Derfor spiste 
andre børn fra landsbyen som-

metider hos os -  det faldt mine 
forældre naturligt at lade andre 
børn få mad, hvis de havde no-
get ekstra. Folkene i landsbyen 
delte meget med hinanden. En 
dag gav jeg én af  drengene en 
politibil, som han kunne lege 
med, og dagen efter legede alle 
børnene med den og delte der-
med glæden ved den. Alle var 
utroligt sociale og mødtes ofte 
om fælles aktiviteter såsom leg 
og dans, og der blev altid grinet 
og smilet en masse. De tog sig 
virkelig tid til hinanden. 

Ingen havde travlt
I det hele taget tog de sig god 
tid til alt, og de havde aldrig 
travlt. Begrebet ’African time’ 
gjorde det fuldstændig accep-
tabelt at komme en time eller 
mere for sent til en aftale - det 
var faktisk nærmere reglen end 
undtagelsen. Derudover blev 
alt aflyst, hvis det begyndte 
at regne, eller hvis det var for 
varmt. Det tog tid at vænne sig 
til denne leveform, for jeg er 
vant til at planlægge og at have 
styr på tingene, men her måtte 
jeg slippe al kontrol, fordi ingen 

anede, hvad der skulle ske, eller 
hvornår der rent faktisk skete 
noget. Herhjemme sker der 
mange ting i løbet af  en dag, 
i Malawi kan man bruge flere 
timer under et træ i skyggen 
på at lave ingenting. Her måtte 
jeg sætte tempoet helt ned, og 
selvom det sommetider var en 
stor udfordring, betød det sam-
tidigt, at jeg havde mere tid til 
at snakke med menneskerne 
omkring mig og at høre deres 
historier. For mig var det noget 
af  det mest interessante, fordi 
menneskerne var utroligt inspi-

Tilbage i det kolde nord

FIND MANGE GODE TILBUD PÅ DEAL.DK

VÆRDI 198,-    89,-   SPAR 55% VÆRDI 799,-     399,-   SPAR 50% VÆRDI 75,-  39,-  SPAR 48%

START
24. MARTS

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

START
15. MARTS START

20. MARTS

2-RETTERS MIDDAG
Glæd dig til en skøn pastaret og et imponerende stykke chokoladekage til dessert

BRIZZA LØBETASKE
Til den lange løbe  tur,  er denne taske perfekt til.

1 X CLASSIC HAM-MENU
frisklavet Classic Ham-menu med alt hvad dertil hører!
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Sunds Smede- &
Maskinforretning ApS
DREJERVEJ 13 - 7451 SUNDS

ÅBENT HUS
I anledningen af min 50 års fødselsdag,

firmaets 120 års jubilæum, 25 års jubilæum i firmaet 
og 20 år som selvstændig – vil det glæde mig at se 

forretningsforbindelser, familie, venner og bekendte
til reception på Restaurant Søgården i Sunds 

torsdag d. 6/4-17 fra kl. 14.00-20.00

Med venlig hilsen

Kalle Smed
Sunds Smede- &
Maskinforretning ApS
DREJERVEJ 13 - 7451 SUNDS
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Malerfirmaer

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!

Vvs-installatører

Alt i el-installation og hvide-
varer reparation udføres

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

Bekendtgørelser

Murerfirmaer

Entreprenører

Elinstallatører

rerende, og de gjorde et stort 
indtryk på mig. 

Gæstfrihed
Et sådan indtryk gav min ven-
inde Emmas familie mig for 
eksempel en dag, hvor jeg kom 
hjem til mit hus efter at have 
været på markedet sammen 
med Emma. Her fandt jeg min 
værtsfar utrolig fuld, og han 
var slet ikke til at komme i kon-
takt med, hvilket var virkelig 
ubehageligt. Derfor gik jeg over 
til Emma, som foreslog, at vi 
kunne spørge hendes værtsfor-
ældre, om jeg kunne spise fro-
kost sammen med hende. Men 
før vi fik spurgt, havde Emmas 
værtsmor allerede dækket op 
til frokost, og der stod også en 
tallerken med mad til mig. Både 
Emmas værtsfar og værtsmor 
havde hørt historien om min 
værtsfar fra en af  kvinderne 
i landsbyen, og de mente ikke, 
at nogen burde opleve det. Det 
gjorde et kæmpe stort indtryk 
på mig, at de på trods af  fa-
miliens forholdsvis få midler 
delte deres mad med mig. Der-
udover var jeg overvældet af  
deres overskud, gæstfrihed og 
store medmenneskelighed, som 
de udviste ved at invitere mig 
ind, fordi de vidste, at jeg havde 
brug for det. 

Det simple liv
Jeg savner alle disse mennesker 
og især min familie, ligesom 
jeg savner det tætte, rolige og 
simple liv i landsbyen, en mas-
se grin og store smil, at danse, 
de unikke historier og alle de 
gode oplevelser. At opleve det 
ægte Malawi helt tæt på var 
sommetider både hårdt og ud-
fordrende, men overordnet set 
var det utroligt fantastisk, læ-

rerigt og livsbekræftende. Jeg 
er utroligt glad for, at jeg fik 
muligheden for at tage af  sted. 

Udover de fantastiske ople-
velser har min rejse til Malawi 
givet mig mod på og lyst til at 
rejse endnu mere ud i verden 
for igen at komme i tæt kon-
takt med mennesker fra andre 
kulturer. Men inden jeg forhå-
bentligt rejser igen, skal jeg 
med Folkekirkens Nødhjælp 
og andre volontører på en ka-
ravane rundt i Danmark.

På karavanen skal vi besøge 
10.000 konfirmander, spejdere 
og FDF’ere, og gennem fore-
drag, billedshow, aktiviteter 
og quiz skal vi fortælle om 
forholdene i nogle af  verdens 
fattigste lande. Vi har alle mødt 
fantastiske mennesker og hørt 
deres gode historier, samtidigt 
med at vi har haft massevis af  
gode oplevelser på vores rejser, 
men vi har også oplevet famili-
er, der mangler mad og vand, og 
som lever under barskere vilkår 
end herhjemme. Ved at fortælle 
om det kan vi være med til at 
forandre det. For vi har oplevet 
på egen krop, at hjælpen her-
hjemmefra gør en forskel. 

Lokale nyheder  
gør en verden til forskel
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Slagter 
Carsten Simonsen

Uddeler Simon EriksenUddeler Simon Eriksen

Ugens tilbud
fra  

Super Brugsen Sunds

Majbrit Buch
Byens grøntdame

Tilbuddene gælder fra onsdag den 22/3 til lørdag den 25/3-17

SuperBrugsen Sunds
Tlf. nr. 96 29 26 00

Slagterafdeling 96 29 26 05 

Premium  
Entrecote 
eller ribeye

Spier Arts Casablanca eller 
Winter of Discontent
Sydafrika. 6 x 75 cl.  
Literpris 66,44.  
Frit valg
1 flaske 119,-

Gazelle  
Grenache

Pfaff  
Pinot Gris

Verdensbøf
Flere slags

3 SKARPE VINKUP

Pr. stk.

9,-

Det Gode 
fra Schulstad
Flere varianter. 
500-1025 gr.  
Kg-pris maks. 18,00.  
Frit valg

Taffel chips eller 
Snacks
Flere varianter.  
130-175 gr.  
Kg-pris maks. 76,92.  
Frit valg

Ved køb af mere end 6 flaske  
pr. kunde pr. dag er prisen maks. 
21,00 kr. + pant pr. flaske

1 flaske

10,-

UNDER 1/2 PRIS

6 flasker

299,-
Spar 415,-

Pr. flaske

59,-
Spar 40,95

VORES MEST 

SOLGTE HVIDVIN!

Grenache

6 flasker

299,-
Spar 300,70

Coca-Cola, Fanta, Schweppes, 
Sprite, Aqua drinks eller  
Kildevand
Flere varianter. 100-180 cl.  
Literpris maks. 10,00 + pant.  
Frit valg

6 stk.

100,- 6 stk.  
Smørrebrød

GÆLDER  
KUN FREDAGPr. stk.

30,-

2 x 225 gr.

100,-
SMAGSPRØVER 

FREDAG: 15-18
2,0-2,5 kilo

89,- Grillkam
Flere varianter

KUN FREDAG

Kr.

10,-
SPAR 12,95

NU ER DEN TILBAGE! 
men skynd dig den blev revet væk til vores vinlagersalg!

BEGRÆNSET PARTI!

www.dansesiden.dk

Sæsonstart uge 35
Vi glæder os til at se jer!

Susanne og Liv

Danseskole i Sunds.
Danseundervisningen begynder

torsdag den 30. marts 2017 i Sunds Forsamlingshus.
DanS For Børn:    
1 hold Begyndere/øvede fra 5 år  15.30-16.15 
2 hold fra  0 klasse 15.30-ca. 16.35
3 hold fra  1. Klasse 15.30-ca. 16.55
4 hold fra  2. klasse 15.30-ca. 17.20
5 hold fra  3. Klasse 15.30-ca. 17.40

DiSco /Hip Hop: 
Børn/Teen fra 4. klasse Mødetid:    17.50
Yderligere deling aftales første undervisningsgang.

Disco /Hip Hop elever må desuden gerne deltage på danseholdene om eftermiddagen.

KurSuSvarigHeD: 11 gange
Honorar for dans     kr.  755,-
Honorar for Jazz /Disco/ Hip Hop ................ kr.  780,-

Udover undervisning torsdage er der dans tirsdag 30. maj.
Honoraret kan deles i 2 rater.

Familiemedlemmer bedes indmeldt samtidig af hensyn til beregning af rabat.
Afdansningsballet afholdes i Sunds Hallen torsdag den 15. juni 2017.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

pardans for voksne Begyndere – kun i Herning. Læs mere på hjemmesiden.
Danseskole i Sunds  /  tlf. 20 60 30 14  /  www.dansesiden.dk

MANDAG 6. MARTS 2017      2
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uptur a ve ips De proreero ipsam nusda.  
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De proreero ipsam nusda.
Annelise Nielsen

SPORT    ANALYSE    RESULTATER

SUPERBOWL IGEN IGEN af oBitas ant delo
pedigendae enitem quam exIpicid mod ut 
auda sequos corepelique num veliqui i

Så stikker
vi af...
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ONSDAG 1. MARTS 2017  •  KR. 20.00

SPORTEN • SIDE 38-39 HERNING • SIDE 19

MØBEL/ 
TÆPPE

UDSALG
I AULUM

SPAR 
10% 

30%  
50%
70%

Alt Skovby

÷20%
Atom Reoler

÷25%20
Alle fi ndahl`s

spisestole

÷20%
2020

Square reoler

÷25%
Husk SØNDAGSÅBENT 5/3 kl. 10.00 – 15.00

Gør en 
verden til forskel

blivindsamler.dk
Søndag 12. marts

Bliv indsamler i Herning
for mennesker i nød

Lad os lave maden til din næste  
fest, konfirmation,  
fødselsdag,  
studenterfest...

fest, konfirmation, 

Åbningstider alle dage: 17:00-22:00 
Tlf: 97 18 80 90 

Fonnesbechsgade 18, Herning 
www.restaurantbigworld.dk

Diner transportable
Pris pr. person  

KUN 108,-  
(v/min. 20 personer)

Restaurant Big World

L ØRDAG KL. 10–16
SØNDAG KL. 11–16

WEEKEND
SHOPPING

Dæmningen 17, 7400 Herning
v/Købmand Morten Birkebæk

Tilbuddene gælder fra torsdag 2.3.2017
til og med lørdag 4.3.2017

COCA COLA,
FANTA,
SCHWEPPES,
TUBORG
SQUASH,
SPRITE ELLER
RAMLÖSA
Flere varianter. 1-1,5 liter. Max.
literpris v/1 stk. 9,95. Max.
5 fl asker pr. kunde. Herefter
er prisen op til
20,95 + pant pr. fl aske.
Afhentningspris

PR. FLASKE

995+ pant

3 STK./
1,6-1,9 KG

8995
DANSK
FERSK
SVINE-
MØRBRAD
Max. kg pris 56,22.

Reklameartikler

Firmagaver

Sportstøj

Profilbeklædning
Årstrøjer
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øj Logobolcher
Kildevand

C
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s Alt med tryk

Powerbanks

Notesbøger

Kuglepenne

Kundegaver

Tr
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Tasker

Krus

Drikkedunke

G
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deFr
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tø

j

Paraplyer

BallonerTeglvænget 57 ‧ DK 7400 Herning
Telefon 9717 5599 ‧ info@je.dk ‧ www.je.dk

Gør din virksomhed synlig

Midtjyllands største 
PROFILLEVERANDØR
er flyttet til Herning  PRIVAT 

 ERHVERV 
 HOVEDRENGØRING 
 SLUTRENGØRING 
- af samme person hver gang

 PRIVAT 
Bell’s

Godkendt af Ikast-Brande og Herning Kommuner til ”Fritvalgsordningen”.

FRIT OG GRATIS
Hvis du er visiteret hos 
kommunen, kan du vælge 
os til rengøring samt tilkøbe 
hjælp til indkøb, strygning, 
hovedrengøring mv.

Pæredanske Birgit Alice Kristensen fra Sunds 
blev afvist med en mystisk begrundelse,  
da hun skulle have nyt pas på Borgerservice:  
- Kommunen siger, jeg er tysker

Pas på   
- hun er 
en tysker  

TVUNGET MED I BIL  ELIA  

Blue Fox i kvartfinalen 
som outsider

Kvinde truet 
med pistol

28

Montør kvæstet, da han 
satte sikkerhedsnet op 2

Fra
fl ygtning
til fastansat
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OKTAN    BILER    KØREGLÆDE

VEJHJÆLPEN ER NÆR af oBitas ant delo
pedigendae enitem quam exIpicid mod ut 
auda sequos corepelique num veliqui i

FERIEKLAR BIL af oBitas ant delo enomrke
pedigendae enitem quam exIpicid mod ut 
auda sequos corepelique num veliqui i

KARROSSERIMANDEN af oBitas ant delo 
pedig endae enitem quam exIpicid mod 
ut auda sequos corepelique num veliqui i

Årets bil 
2017

ONSDAG 22. FEBRUAR 2017

3 4 1512-tal til Micra Premiere på Tipo Elegant Megane

2

Test af årets bil

Peugeot 3008 rammer plet
peugeot.dk

- NÅR BARE DU LADER ET AUTORISERET 
PEUGEOT VÆRKSTED SERVICERE DEN

peugeot.dk

PEUGEOT HERNING
C. A. Larsen Automobiler A/S • Lollandsvej 6 • 7400 Herning • Telefon 97 22 16 66 • www.peugeot.dk/herning

DIN PEUGEOT HOLDER 
LÆNGERE END DU TROR

Din Peugeot holder længere end du tror, når bare du lader en autoriseret Peugeot mekaniker servicere den. 
Og selvom den er fyldt 5 år, fortjener den stadig originale reservedele og uddannede mekanikere. 
Derfor har vi skabt Service 5+, som er et særlig fordelagtigt serviceeftersyn til din bil, hvis den er mere end 
5 år gammel. Kontakt os, eller book et Service 5+ eftersyn på www.services.peugeot.dk

PEUGEOT SERVICE 5+

GARANTERET MAKS. PRIS

SERVICE 5+ OG 10+

GAMMEL KÆRLIGHED RUSTER IKKE... 
MED ET AUTORISERET SERVICEEFTERSYN TIL DIN PEUGEOT
SÆRLIGT FOR SERVICE 5+ og 10+ Mulighed for at opnå eller opretholde 
Peugeot Motorgaranti, som sikrer motoren i din bil op til 200.000 km 

Service 5+ omfatter biler, der er mellem 5 og 10 år. Fra den 
dag bilen fylder 10 år er den omfattet af Service 10+

PEUGEOT.DK

Ses vi i weekenden?
Vi holder åbent lørdag 
og søndag kl. 11-16. 

Silkeborgvej 110
Tlf. 96 26 24 68

Gå til næste niveau i trækkraft,  
komfort og driftssikkerhed.  
Vælg en Subaru Forester Van  
med permanent firehjulstræk og 
boxermotor.

FORESTER VAN 

fra 239.900,- (+moms kr. 39.006)

Schou-Jensen Biler A/S  
Tjelevej 40 · Holstebrovej   

7400 Herning  
Tlf.: 22221717  
www.sjbiler.dk

FORESTER VAN

fra 239.900,- (+moms kr. 39.006)

Gå til næste niveau i trækkraft, 
komfort og driftssikkerhed. Vælg en 
Subaru  Forester Van med permanent 
fi rehjulstræk og boxermotor.

Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. 

Schou-Jensen Biler A/S
Tjelevej 40 · Holstebrovej  

7400 Herning · Tlf.: 22221717
www.sjbiler.dk

FORESTER VAN

fra 239.900,- (+moms kr. 39.006)

Gå til næste niveau i trækkraft, 
komfort og driftssikkerhed. Vælg en 
Subaru  Forester Van med permanent 
fi rehjulstræk og boxermotor.

Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. 

Schou-Jensen Biler A/S
Tjelevej 40 · Holstebrovej  

7400 Herning · Tlf.: 22221717
www.sjbiler.dk
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Jeg rore nusda vero ipsam es exceper 
uptur a ve ips De proreero ipsam nusda.  
ro ipsam es exceper uptur a ve ips 
De proreero ipsam nusda.
Annelise Nielsen

TIRSDAG 21. FEBRUAR 2017

TV-OVERSIGTEN

11.20 [=] Monopolets Helte  
– Lone Kühlmann og Lasse Jen-
sen.  12.10 [=] Pest over Europa.  
12.50 [=] Dronningen tager 
imod (G).  13.40 [=] Dronningen 
tager imod.  14.10 [=] Hvornår 
var det nu, det var? (G).  14.55 
[=] Hvornår var det nu, det var?.  
15.40 [=] Guldkorn 1970'erne: 
1973 (G).  16.00 [=] Guldkorn 
1970'erne: 1974.  16.20 Mon-
ty Pythons bedste (G).  17.15 
Monty Pythons bedste.  18.10 
Nederlandenes kunsthistorie 
(G).  19.00 Schweiz – Hitlers 
hemmelige bankforbindelse 
(G).  19.55 Dagens sang (G).  
20.00 [=] Vilde hoteller: Sverige 
(G).  20.30 [=] Sex: Pionererne.  
21.00 [=] Filmselskabet.  21.30 
Metro Manila. Engelsk-filip-
pinsk actionfilm fra 2013.  23.20 
Digitalt hukommelsestab (G).  
00.10  Nat-tv  

11.05 Molevitten.  11.20 Kaj og 
Andrea leger bondegård.  11.50 
Elefantvask.  12.10 Lille Nørd.  
12.40 Bamses Billedbog.  13.10 

Skæg med matematik.  13.40 
Musen Tip (G).  13.55 Motor 
Mille og Børnebanden.  14.20 
Sofus (G).  14.35 Gæt med Emil 
(G).  14.55 Ramajetterne (G).  
15.15 Op og Hop II (G).  15.25 
Søpapegøjernes ø (G).  15.30 
Gurli Gris (G).  15.35 Gurli Gris 
(G).  15.40 Kate og Mim-Mim 
(G).  16.05 Chuggington (G).  
16.15 Paw Patrol II.  16.40 
Kasper og Sofie (G).  16.55 Hej 
Ramasjang.  17.00 Skæg med 
Ord.  17.20 Elsa.  17.30 [=] Sofus 
III.  17.50 Mumsfilibaba med 
fisk.  18.05 Chuggington (G).  
18.15 Chuggington (G).  18.30 
[=] Ring til Ramasjang II (G).  
18.40 [=] Ring til Ramasjang II 
(G).  19.00 Robin Hood – spil-
opper i Sherwood-skoven (G).  
19.10 Yakari.  19.25 F for får 
(G).  19.30 Brandmand Sam.  
19.40 Peter Kanin (G).  19.55 
Lillefinger.  

11.25 Earth Shocks – Mega Vol-
cano.  12.20 [=] Kære Dagbog 
2.  12.50 [=] Efterlyst kærlighed 
(G).  13.20 [=] Generation Hol-
lywood (G).  13.45 Black Sails 
III.  15.25 St Trinians 2. Engelsk 
komedie fra 2009.  17.05 Ice 

Road Truckers VIII (G).  17.45 [=] 
Alene i vildmarken (G).  18.30 
The Tonight Show med Jim-
my Fallon.  19.10 Family Guy.  
19.35 Family Guy – Barely Legal.  
20.00 The Human Limits.  20.50 
Naturens mærkelige luner II.  
21.50 Kan vi overleve en mega-
tsunami?.  23.20 True Detec-
tive.  01.10  Nat-tv  

11.15 Mistresses.  12.15 Mig 
og min mor (G).  13.10 Nyskilt.  
14.10 De unge mødre (G).  
15.10 De unge mødre.  16.05 
Greys hvide verden.  18.05 CSI: 
Miami (G).  19.00 CSI: Miami.  
20.00 Silas - mig, min mand og 
min kone (G).  21.00 Step Up 
Revolution. Amerikansk musi-
cal fra 2012.  23.00 One Born 
Every Minute (G).  00.00  Nat-tv  

11.35 Veronica Mars.  12.30 
Special Victims Unit (G).  13.25 
CSI (G).  14.25 CSI.  15.10 CSI: 
New York (G).  16.10 CSI: New 
York.  17.05 Special Victims 
Unit.  18.00 Big Bang Theory 
(G).  19.00 Big Bang Theory.  

20.00 Spartan.  21.00 Fodbold: 
F.C. København-Ludogorets.  
00.00  Nat-tv  

11.05 TV-Shop.  12.05 Tan-
ked.  13.05 Tanked (G).  14.05 
Auction Hunters (G).  15.00 
Perception (G).  16.00 Percep-
tion.  16.55 Two and a Half 
Men (G).  17.25 Two and a Half 
Men.  17.55 Marvel's Agents of 
S.H.I.E.L.D. (G).  18.55 Fodbold: 
Ajax-Legia Warszawa.  21.00 
Fodbold: Tottenham-Gent.  
23.00 Big Bang Theory.  23.55 
Person of Interest.  00.55  Nat-tv  

11.00 Kvik, det er en tysker.  
12.10 Bog og forfatter.  13.00 
Jettes kælegris.  13.30 Europa 
i bevægelse (G).  14.10 Folke-
universitetet på dk4 (G).  14.45 
Forskningsmagasinet.  15.00 
Verdensbilleder i Shanghai.  
15.30 Stambordet med Niels 
Vestergaard.  16.00 Torsdags 
Bingo.  17.00 Golf i Portugal, 
Algarve (G).  17.30 Tysklands 
valg.  18.00 Countryfestival i 
Aalborg.  19.20 Talksjow West.  

20.10 Søstrene Bisp.  20.40 Tea-
termagasinet.  21.20 På tur til: 
Douro-floden, Portugal.  21.50 
Seniormagasinet.  22.20 Stam-
bordet med Poul Smidt.  22.45 
På ski igen, igen, igen.  23.25 
Danefæ Top 10.  00.35  Nat-tv  

11.10 Hawaii Five-0.  12.05 
Numbers 4 (G).  14.00 Bo-
nes (G).  15.00 Bones.  16.00 
Numbers 4. 18.00 NCIS L.A. 
(G).  19.00 NCIS L.A..  20.00 
Simpsons.  20.30 Simpsons.  
21.00 Simpsons 27.  21.30 To-
tal Recall. Amerikansk-canadisk 
sci-fi-actionfilm fra 2012.  23.55 
Cloverfield. Amerikansk sci-fi-
film fra 2008.  01.35  Nat-tv  

11.00 Tennis: Dubai Duty Free 
Championships (k).  13.00 Ten-
nis: Dubai Duty Free Champi-
onships (k).  15.00 Langrend: 
VM – sprintkvalifikation (k).  
15.30 Langrend: VM - sprint-
kvalifikation (m).  16.10 Sports-
Lab filler: Kortere stave i lang-
rend.  16.25 Langrend: VM – 
sprintfinaler.  18.40 Basketball: 

Bakken Bears-Horsens IC.  20.20 
HåndboldMatchen: Aalborg-HC 
Midtjylland (m).  22.10 Hånd-
boldMatchen: Studiet.  22.30 
Tennis: Dubai Duty Free Cham-
pionships (k).  00.30  Nat-tv  

11.25 Miami Vice.  12.30 TV-
Shop.  13.35 Nash Bridges.  
14.35 M.A.S.H. (G).  15.45 
M.A.S.H..  16.55 MacGyvers 
Missioner.  18.00 Walker Texas 
Ranger.  19.00 Walker Texas 
Ranger.  20.00 Fodbold: Europa 
League-studiet.  21.00 Fodbold: 
Shakhtar Donetsk-Celta Vigo.  
23.00 Monk.  23.55 M.A.S.H. 
(G).  00.30  Nat-tv  

11.00 Fodbold: Sevilla-Leicester 
(G).  13.00 Fodbold: Cham- 
pions League Goalshow.  14.00 
Fodbold: Porto-Juventus (G).  
16.00 Fodbold: Sevilla-Leicester 
(G).  18.00 Fodbold: Champions 
League Goalshow.  19.00 The 
Dart Show.  20.00 Dart: Premier 
League.  23.00 The Dart Show.  
00.00-04.30  Nat-tv  

08.05 Real Housewives  
of Beverly Hills (50) 
09.05 Luksusfælden (65) (G) 
10.05 Undercover Boss US 7  
(7) (G) 
11.00 Undercover Boss US 7 (8) 
12.00 Masterchef 2017 (15) (G) 
13.00 The Kardashians  
(71:130) (G) 
14.00 The Kardashians (72:130) 
15.00 For lækker til Love (39:49) 
16.00 Luksusfælden (66) 
17.00 Med kniven for struben 
(42:43) 
18.00 Masterchef 2017 (15) 
19.00 Masterchef 2017 (16) 

20.00 Familien fra Bryggen (1) 
Cengiz har en hemmelighed i 
ærmet, som han vil dele med 
svigermor. Han vil nemlig fri til 
Stephanie, så han indvier Linse i 
hans romantiske ideer, og sam-
men lægger de skumle planer. 
Og så rammer en kæmpe tra-
gedie den lille familie; Mor Ann 
sover stille ind efter længere  
tids sygdom.
21.00 Dagens mand (3) 
22.00 Paradise Hotel 2017 (3) 
22.50 Jurassic Park 
Amerikansk actioneventyr  
fra 1993 med Sam Neill og  
Laura Dern.
Instruktion: Steven Spielberg.
01.20 NCIS 13 (17:24) 
02.10 Bones 11 (22) (G) 
03.05 Bones (107:212) 
03.50 Shades of Blue (4) 
04.35 Girlfriends' Guide to  
Divorce 1 (8) 
05.20 Fetter (3) 
05.40-05.59 Fetter (4) 
Dansk komedieserie.

08.00 Doktor Kleist (6) 
08.55 Doktor Kleist (7) 
09.55 Doc Martin (33) 
10.55 Bjerglægen (65) (G) 
11.45 Bjerglægen (66) 
12.40 Kommissær Rex (64) 
13.40 Blue Bloods (130) (G) 
14.30 Blue Bloods (131) 
15.20 Fornyet mistanke (90) 
16.20 Fornyet mistanke (91) 
17.25 Små og store synder  
(264) (G) 
18.20 Små og store synder (265) 
19.15 [=] Spørg Charlie 
19.55 Fint skal det være (6) 

20.35 [=] De røde heste 
Dansk drama fra 1968 med  
Kjeld Nørgaard og Puk 
Schaufuss.Ole Offor er en dygtig 
landmand, som af sin far Hans 
Offor bliver sendt af sted til pro-
prietærgården Enekær. Her er 
tingene gået skævt, den heste-
glade ejer Anders Munk er slemt 
forgældet, og han og hans dat-
ter, Bente, står magtesløse over 
for den truende katastrofe.
Instruktion: Annelise Meineche.
22.20 [=] Comedy vs. Opera  
(2:2) (G) 
23.25 [=] Hvem vil være  
millionær? 
00.20 [=] Hvem kender hvem 
01.05 [=] Spørg Charlie 
01.40 Murdoch-mysterierne (86) 
Canadisk-engelsk krimiserie.
02.35 Skadestuen i Holby (170) 
Engelsk dramaserie.
05.00 For himlens skyld (117:169) 
Tysk komedieserie.
05.55-06.55 For himlens skyld 
(118:169) 
Tysk komedieserie.

08.30 Top 20 Funniest 
09.15 Kongen af Queens  
(189+ 190:207) (G) 
10.15 The Good Wife (138:156) (G) 
11.00 The Good Wife (139:156) 
11.50 Beverly Hills 90210  
(6:294) (G) 
12.45 Beverly Hills 90210 (7:294) 
13.35 Desperate Housewives 
(173:180) (G) 
14.25 Desperate Housewives 
(174:180) 
15.15 Modern Family (136) (G) 
Amerikansk komedieserie.
15.40 Modern Family (137) 
Amerikansk komedieserie.
16.10 Dybvaaaaad! 
17.10 American Dad (9+ 10) 
Amerikansk animationsserie.
18.05 Kongen af Queens  
(195+ 196:207) (G) 
Amerikansk komedieserie.
19.00 Venner (8:235) (G) 
Amerikansk komedieserie.
19.30 Venner (9:235) 
Amerikansk komedieserie.
19.50 Dybvaaaaad! 
20.20 Dybvaaaaad – Reality 
Awards Special 2.0 (G) 
Dansk underholdning fra 2017.
21.00 Bruce den almægtige 
Amerikansk romantisk komedie 
fra 2003 med Jim Carrey og 
Morgan Freeman.
Instruktion: Tom Shadyac.
22.40 SJIT Happens (3) (G) 
Dansk sitcom.
23.15 SJIT Happens 5 (G) 
Dansk sitcom.
23.50 The Late Late Show with 
James Corden 
Eng. underholdning.
00.35 Dybvaaaaad! 
01.35 Nørgaards netfix 
02.40 American Dad (6) (G) 
Amerikansk animationsserie.
03.10 Kongen af Queens 
(192:207) (G) 
Amerikansk komedieserie.
03.40 Gotham (35) 
Amerikansk krimiserie.
04.30 Ravenswood (8) 
Amerikansk thrillerserie.
05.20-06.15 The Millers (9) 
Amerikansk komedieserie.

12.00 [=] Nyhederne 
12.30 Regionale nyheder 
12.40 [=] BS & manddomsprøven 
(4) 
13.25 [=] Felix jagter vejen  
til succes  (4) 
14.15 [=] Liebhaverne (3) 
14.50 Grænsepatruljen 
15.50 [=] Razzia (2+ 3) 
17.00 [=] Nyhederne 
17.16 Regionale nyheder 
17.25 [=] Go' aften Danmark 
17.55 Dit vintervejr 
18.00 [=] Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go' aften Danmark 
Dan. underholdning.
19.00 [=] Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 

20.00 Jernmandens fald 
Dan. dokumentar. 
I juni 2015 blev ekstremcykelryt-
teren Anders Tesgaard kørt ned 
af en bil på en amerikansk ho-
vedvej. Den 43-årige gymnasie-
lærer fra Esbjerg var tæt på mål 
og en eftertragtet 3.-plads  
i verdens hårdeste cykelløb  
– Race Across America, da den 
tragiske ulykke skete.
20.45 Station 2: Våben til salg 
Kriminalmagasin.
21.35 Station 2: På britisk patrulje 
Eng. reportage.
22.00 [=] Nyhederne 
22.27 Regionale nyheder 
22.45 Natholdet 
23.15 Now That's Funny 
00.10 Når alt går galt 
00.40 Grænsepatruljen 
01.40 Cold Case (85:156) 
02.30 Cold Case (84:156) (G) 
03.20-06.00  Nat-tv

08.45 [=] Økonomi for dummies 
– med Huxi (8:8) 
Dansk underholdning.
09.15 [=] Penge: Giftige stråler 
koster 
09.40 Placebo – en mirakelkur? 
Engelsk dokumentar  
fra 2015.
10.30 Björk møder  
Attenborough 
Engelsk dokumentar fra 2013.
11.20 [=] Horisont:  
Krigen i Brasilien (G) 
11.45 Beatrice Mtetwa  
og retsstaten (G) 
Amerikansk dokumentar  
fra 2013.
12.45 [=] Penge: Giftige stråler 
koster 
13.10 USA's hemmelige krig 
Amerikansk dokumentar  
fra 2011.
13.30 Døve uden sprog 
Engelsk dokumentar  
fra 2014.
13.55 [=] Nak & Æd:  
Ulven kommer (G) 
Dansk dokumentar fra 2016.
15.25 [=] Oceanernes kæmper 
(1:3) (G) 
Engelsk dok.-serie.
16.20 [=] Langt fra Bruxelles  
(4:5) 
Dansk dok.-serie.
17.00 [=] DR2 Dagen 
18.30 [=] Felix og Vagabonden II 
(5:10) (G) 
Dansk dok.-serie.
19.15 Trump: Den første tid (G) 
20.00 [=] Debatten 
21.00 [=] Detektor 
21.30 Dødsgangen – sandheden 
Engelsk dokumentar  
fra 2015.
22.30 [=] Deadline 
23.00 Gift med en russisk  
oligark 
Islandsk-russisk dokumentar  
fra 2015.
00.05 [=] Debatten 
01.05 [=] Detektor 
01.35 Tripoli brænder! 
Engelsk dokumentar  
fra 2014.
02.00-07.00 Deadline Nat 

08.15 De flyvende læger (74:224) 
09.00 De flyvende læger (75:224) 
09.45 Find min familie (4:6) 
10.30 Antikkrejlerne (97) 
11.15 Antikkrejlerne (98) 
12.00 [=] Under hammeren 
12.40 [=] Kender du typen? 2012 
(1) 
13.20 [=] Hammerslag 2009 
13.50 Dommer John Deed (25:25) 
15.30 Hun så et mord (72:268) 
16.15 Hun så et mord (75:268) 
17.00 Landsbyhospitalet (79) 
17.50 [=] TV-avisen 
18.00 [=] Fra yt til nyt 
18.30 [=] TV-avisen 
18.55 [=] Vores vejr 
19.05 [=] Aftenshowet 
19.55 [=] TV-avisen 
20.00 [=] Bonderøven (8:10) 

20.30 U-turn 2 – Et liv uden  
piller? (8:9) 
Chris MacDonald og seks 
danskere med type 2 diabetes 
er på en udfordrende rejse i 
Grønlands vildmark. Deltagerne 
Michael og Tina kæmper under-
vejs på turen, men overvinder 
de krævende situationer, når de 
skal sove udenfor i minusgrader 
eller styre en hundeslæde
21.00 [=] Kontant: Halvt fjernet 
blæk – pengene er væk 
21.30 [=] TV-avisen 
21.55 [=] Langt fra Borgen 
22.20 [=] Sporten 
22.30 Kriminalkommissær  
Barnaby 
00.00 [=] OBS (G) 
00.05 Dommer John Deed  
(17:25) (G) 
01.35 Water Rats (107:177) 
02.20-05.00  Nat-tv

23.02
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Kreativt 
kaos

FYLDT MED LOKAL VIDEN 
OG INSPIRATION

Stærk nyhedssektion        inspirerende magasiner:

Et driftigt og selvstændigt lokalområde som vores har brug for en driftig og 
selvstændig lokalavis - og omvendt. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag NYT 
månedsmagasin

Lørdag

*fra 16. marts bytter to magasiner ugedag, så Erhvervsmagasinet udkommer tirsdag, og Kulturmagasinet med ugens tv-program udkommer torsdag.

Der sker utroligt meget på så mange felter her 
i området, og det skal der lokalt være nogen til 
at fortælle om. 
Det gør Herning Folkeblad med stor fornøjelse.
 
Vi skriver om stort og småt i lokalområdet hver 
eneste dag og bringer mennesker og meninger 
sammen. Både i den daglige nyhedssektion og i 
vores magasiner, hvor du får ekstra viden og in-
spiration om de emner, der optager mennesker i 
vores lokalområde: sport om mandagen, erhverv 

om tirsdagen*, biler eller bolig om onsdagen, 
kulturliv og tv om torsdagen*, oplevelser og 
livsnydelse i det nye »Lev Livet« den sidste fredag 
i måneden samt menneskeliv og lokalhistorie i 
Weekend om lørdagen.

Nu kommer kulturmagasinet med tv-ugepro-
grammet om torsdagen. Det har været et stort 
ønske fra mange læsere, så vi også kan nå at få 
de nye biograffi lm, teaterpremierer, nye udstil-
linger og andre kulturoplevelser med, som ofte 
sker i og omkring weekenden.

Dermed kan vi også lægge hurtigere fra land 
efterweekenden med ugens aktuelle erhvervs-
emner og perspektiv på arbejdsliv og ledelse,
                           når Erhvervsmagasinet nu kommer    
                                     om tirsdagen.
 

      

Læs Herning Folkeblad 
hver dag 

- og kom endnu tættere 
på dit lokalområde

God fornøjelse
Vibeke Larsen

chefredaktør


