
- din vej til en god handel

FLOORBALL Det lokale floorball hold Sunds Seahawks nåede akkurat ikke på medaljeskamlen, da årets mesterskab i floorball 
skulle afgøres. Til gengæld har klubben aldrig gjort det bedre og aldrig nået så godt et resultat som i år. TIl gengæld var der hæder 
til to af  klubbens spillere, der er Floorball Danmark blev tildelt hædren som årets fund og årets spiller  FOTO PRIVAT
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 gjellerupkirke.dk  ·  9711 6088 

Højmesse ved Mikael Grønhøj Skovgård 
Kr. Himmelfartsdag den 25. maj kl. 10.00 
Højmesse ved Karen Stubkjær 
Søndag den 28. maj kl. 9.00 – bemærk tidspunkt 
 
 

Lørdag den 17. juni arrangeres der pilgrimsvandring.  
Få mere information på www.gjellerupkirke.dk eller ved at 
kontakte sognepræst Karen Stubkjær på tlf. nr. 2130 3840  

eller Inge Henriksen på tlf. nr. 2148 6820 
 

TAPAS
(2-3) PERSONER

Forudbestilling senest 
torsdag 

Pris pr. fad. incl. � utes og
ristet rugbrød

225,-
Retterne kan variere 

FREDAGSHYGGE 

Stationsvej 3
7451 Sunds

97 14 29 00
Se www.metteogklaus.com

M
ET

T

M
ET

TE OG KLAUS

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

Ring for menuforslag
- ud af huset

BEMÆRK 
i denne uge 
ingen tapas

Eli Christensens Vej 31 • 7430 Ikast •  Tlf. 97 15 26 11
www. Ikast-automobiler.dk

ForhandlerForhandler

Her koster ekspertise og Vejhjælp ikke ekstra.
Du skal ikke betale ekstra for, at Volkswagen teknikere er på specialkursus 4-5 gange om året.  Eller at vi 
er online med hele Volkswagens samlede ekspertise. Du skal heller ikke betale ekstra for, at vi har special-
værktøj til hver enkelt model og kun bruger originale reservedele. Eller at du får Vejhjælp i 23 lande, når 
sidste anbefalede eftersyn er lavet af os. Det hele er inkluderet i vores priser. Og hvis du tror, de er høje,  
så tro venligst om igen. F.eks. koster et lille serviceeftersyn til en Passat 2.395 kr. Og et stort 2.895 kr. 
– uanset hvilket af vores værksteder, du vælger.
Læs mere og book tid på volkswagen.dk/service

Tilbuddet gælder alle Passat uanset motor, årgang og antal km. og dækker servicearbejde og reservedele 
iht. Volkswagens forskrifter og bilens servicehæfte. Prisen er ekskl. bremsevæske, gearolie, øvrige reservedele 
eller ekstraarbejde. Tilbuddet gælder t.o.m. 30. juni 2015 og kan ikke kombineres med andre rabatter på 
service. Ved køb af service får du uden yderligere beregning Volkswagen Vejhjælp forudsat at evt. anbefalet 
sikkerhedsrelateret ekstraarbejde udføres på et autoriseret Volkswagen værksted.
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Aftale med alle leasingselskaber.  
Volkswagen Vejhjælp inkluderet.

Her får din  
leasingbil ægte  
Volkswagen  
Service

SOMMERKLAR BIL
Air condition 
Rens
inkl. væske 

KR.
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Se fotos fra sidste kamp side 4

To sunds-spillere 
kåret
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Herning Kommunes 
Kulturpris for 
2016 går til Lene 
Mikkelsen, der har 
haft indflydelse 
på utallige 
kulturprojekter.

KULTUR Herning Kommunes 
Kulturpris 2016 går til Lene 
Mikkelsen.

Det blev afsløret ved en ce-
remoni på Herning Rådhus 
tirsdag eftermiddag.

Lene Mikkelsen var i mange 

år koordinator for Kulturelt 
Samråd i Herning, og dermed 
en central figur i Hernings 
kulturliv. Hun stoppede på den 
post i 2015 og arbejder i dag 
som koordinator for Herning 
Teater.

Den mange-årige indsats for 
kommunens kulturliv er altså 
nu prisbelønnet.

- Lene Mikkelsen har med 
vedholdenhed, engagement 
og passion udviklet Herning 
Kommunes kulturliv. Du har i 
årevis har været sparringspart-
ner, fødselshjælper og udvikler 
af  kultur-projekter i hele kom-
munen. Du har været en vigtig 
brik i, at vi i dag har et kultur-
liv, der sprudler, knopskyder 

og trives, lød det blandt andet 
i borgmester Lars Krarups tale 
til prismodtageren.

Med Herning Kommunes 
Kulturpris følger en check på 
10.000 kroner.

Borgmester Lars Krarup overrakte tirsdag Herning Kommunes Kulturpris til Lene Mikkel-
sen  FOTO PRIVAT
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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

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

Ord til eftertanke

Bibelen viser os sandheden om os selv, vores liv og Gud – og den giver 
os et håb om en fremtid i evigheden sammen med Jesus.

Kirke & Menighed

Møder og arrangementer Gjellerup sogn

Ilskov kIrke
Søndag den 28. maj
kl. 9.00

sImmelkær kIrke
Søndag den 28. maj
ingen

Gullestrup kIrke
Søndag den 28. maj
kl. 10.30

HAmmerum kIrke
Søndag den 28. maj
kl. 9.00

Grove kIrke
Søndag den 28. maj
ingen

sunds kIrke
Søndag den 28. maj
kl. 10.30

Gjellerup kIrke:
Torsdag d. 25.maj kl. 10.00
Højmesse ved Mikael Grønhøj 
Skovgård.

Søndag d. 28. maj kl. 09.00
Højmesse ved Karen Stubkjær – 
Bemærk tidspunkt

KirKeladen:
Foreninger:
Den 24.-28. maj Kristi Himmelfarts Camping.
Tirsdag den 30. maj kl. 14.30  Eftermiddagsmøde i Silo ved Johan Schmidt 

Larsen. Emne: ”Min Far – en moderne lignelse 
om den fortabte søn”

Onsdag den 31. maj 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 97 21.

 

Ingen arrangementer i den kommende uge.

toftebo:
Ingen kirke på Toftebo pga. 
Kr. Himmelfartsdag.

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

Kulturpris går 
til kulturens 
sparringspartner

 > Fakta
Siden 1990 har Herning 
Kommune hvert år ud-
delt kulturprisen som 
en særlig anerkendelse 
til borgere, som har 
udvist et helt særligt 
engagement og ydet en 
helt særlig indsats for 
kulturen i kommunen.
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Forældre inviteret 
til festaften og 
teater-forestillingen: 
Bedstefars kuffert

AFSLUTNING - Uanset om du 
nu tror det, så ved jeg, at lyset 
brænder for dig, og kigger du 
op, er der nok en vej.

Sådan lød den smuykke kor-
sang, der fyldte gymnastiksa-
len på Skalmejeskolen.

Da sangen stilnede af  blev 
rummet fyldt af  familiers 
overdøvende klapsalver, glade 
stemmer og tilråb. 

Skalmejeskolen er normalt  
mørkt og stille, men den 4. maj  
skinnede et lille lys i vindu-
erne. Det var ikke en hvilken 
som helst torsdag. Det var den 
4. maj og der varSkalmejefest. 

Den historiske stemning, der 
minder om befrielsen i 1945, 
danner perfekt ramme om 
Skalmejeskolens opsætning af  
egenproduktionen ”Bedstefars 
kuffert”. Stykket handler om 
Bjørn, der efter den musikalske 
bedstefars død får sin gamle 
kuffert med ting fra et helt liv. 
Igennem tingene og bedstemo-
rens fortællinger oplever Bjørn 
og publikum et stykke familie-

historie ind i Danmarkshisto-
rien gennem de sidste 72 år. 

Aftenens Skalmejefest var 
kulminationen på en emneuge, 
hvor skemaet har været brudt 
op og der er blevet arbejdet 
på kryds og tværs af  klas-
ser med dans, sang, stomp, 

skuespil og meget mere. 
Det er en uge hvor helt an-

dre kompetencer end regning 
og skrivning kommer i spil 
og hvor børnene altid vokser 
et par centimeter i stolthed og 
robusthed og som når de går 
ud af  skolen ser tilbage på med 
glæde.

Principperne om den åbne 
skole har i høj grad været 
taget i brug med gæstelæ-
rere fra både Den jyske sang-

skole, Susannes danseinstitut 
og kapelmester fra MCH.

”Bedstefars kuffert” der er 
skrevet af  nogle af  skolens er-
farne manuskriptforfattere har 
både givet børnene på Skalme-
jeskolen historisk viden, prak-
tisk kunnen og en oplevelse af  
fællesskab, af  at man kan mere 
end man tror og af  at når man 
gør en ekstra indsats så lønner 
det sig i sidste ende. 

Tirsdag 23. maj 2017

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,-

   

 
   

  

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!

  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

Skalmeje fejrede befrielse og emneuge

 FOTO PRIVAT

 FOTO PRIVAT FOTO PRIVAT  FOTO PRIVAT

 FOTO PRIVAT

 FOTO PRIVAT
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FIND MANGE GODE TILBUD PÅ DEAL.DK

VÆRDI 399,-    119,-   SPAR 70% VÆRDI 89,-    49,-   SPAR 44% VÆRDI 199,-    79,-   SPAR 60%

START
24. MAJ

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

START
23. MAJ START

23. MAJ

PAS GODT PÅ 
DIT ELEKTRONIK

Beskyt din iPhone eller iPad med et fl ot cover i god kvalitet
OPLAD OVERALT

Løb aldrig tør for strøm med denne powerbank

MOBILHOLDER 
TIL DIN CYKEL

Denne mobilholder til cykelstyret, gør det nemmere at bruge din mobil som gps

Glimt fra Floorball-drenges bronzekamp
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GJELLERUP Suveræne Gjelle-
rup Sdr. Serie 1 Herrer blev igen 
Forbundsmestre i TeamGym.

Holdet har dog fået en lillesø-
ster, der nu står og banker på 
og også vil have del i medaljer 
og podiepladser; nemlig nyeste 
skud på stammen i Gjellerup 
Sdr. S.G. & I; Seniormix, der 
fik en flot bronzemedalje.

I Bededagsferien har Gjel-
lerup Sdr. haft tre konkur-
rencehold til anden runde i 
Forbundsmesterskaberne i 
TeamGym.

De fire bedste i hver række 
går videre til Final Four i Ceres 
Arena i Århus den 27. maj.

Herrerne er forsvarende For-
bunds- og Danmarksmestre og 
vandt suverænt deres række 
med syv point til nummer to 
– hvor man ellers ligger meget 
tæt med mindre end et point i 
mellem de næste placeringer. 

Holdet har trænet intenst og 
fokuseret, da målene er at for-
svare både Forbund- og Dan-
marksmesterskabet; men også 
at få den placering (de bedste 
to ved Final Fourstævnet), 
der giver adgang til Nordisk 
Mesterskab i Lund i Sverige i 
november 2017. Gjellerup Sdr. 
Herrer er forsvarende Nordisk 
Mestre og vil naturligvil gerne 
generhverve titlen. 

7. plads

Udover Serie 1 Herrerne har 
man også et Serie 2 herrehold, 
som konkurrerede i samme 
række. De fik en 7. plads. 

Serie 2 Herrer er de gymna-
ster, som står på spring til at 
komme på 1. holdet – og i Gjel-
lerup Sdr. er man meget stolte 
af, at man har hele to herrehold 
i bedste TeamGymrække.

Det vidner om en bred trup 
– hvor der altid er dygtige gym-
naster på vej til at bidrage med 
flotte, fantastiske og utrolige 
spring – og smukt rytmegym-
nastik, hvor der er kræset for 
æstetikken og detaljen. 

Lars Nørregaard, Anders 
Kibæk Nielsen og hele teamet, 
som består af  mange dygtige 
instruktører, der lægger man-
ge frivillige timer i holdene, 
omkring herreholdene har 
arbejdet hårdt hele vinteren 
og foråret på, at få det bedste 
frem i gymnasterne, så de top-

per på det rigtige tidspunkt 
og hjemtager guld til heden. 

I sæsonen 2016/17 er der 
kommet endnu et konkurrence-
hold til i Gjellerup Sdr. S.G. & I.

Mathias Rytter og Mads 
Pind så potentiale i at lave et 
mixhold, som er et blandet 
hold for piger og drenge – og 
allerede ved de første konkur-
rencer, de har deltaget i har de 
fået flotte placeringer. 

Indtil videre har det udløst en 
bronzemedalje ved Forbunds-
mesterskaberne, som også gi-
ver adgang til det kommende 
Final Four-stævne i Ceres Are-
na i Århus. 

Holdet er oppe imod dygtige 
hold, der er i  mange år har haft 
traditioner og været en del af  
konkurrencegymnastikken, 
hvor det er helt nyt for Gjelle-
rup Sdr. at have et Mixhold til 
konkurrence. 

Både Mathias Rytter og 
Mads Pind har sagt ja til at 
have holdet igen til næste sæ-
son; 2017/18 

I Gjellerup Sdr. S.G. & I er 
man glade og stolte over at 
kunne hjemtage guldmedaljer 
til heden og når man tænker 
på, at det er frivillige ulønnede 
kræfter, der ligger bag, så er det 
en endnu større præstation. 

Tirsdag 23. maj 2017

Forbundsmedaljer til 
gymnastik-talenter

Gjellerup Sdr kan nu kalde sig forbundsmestere  FOTO PRIVAT

Andetholdet står på spring til at overtage pladserne på førstehold og sikrede sig en 7. plads   FOTO 

PRIVAT

Gjelleryop Sdr. blander sig nu også i topplaceringerne i Mix-disciplinen   FOTO PRIVAT

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.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag 
 på Restaurant am 
 Theaterplatz på 
 valgfri aften
• 1 velkomstdrink
• Fri Wi-Fi

Sæt kursen mod Nordtyskland

Nordsee Hotel Bremerhaven HHH

Her er vandtæt garanti for at møde 
nye horisonter med skumsprøjt og 
skibshistorier fra de syv verdenshave: 
I påmønstrer det elegante, nyindret-
tede Nordsee Hotel på centrumtorvet 
i Bremerhaven få skridt fra den gamle 
skibshavn, hvor historiske tremastere 
ligger for anker mellem stimer af cafe-
er og restauranter i en duft af nyrø-
gede fisk på kajkanten. Det bringer jer 
på direkte kurs mod enestående mari-
time oplevelser, museer og aktiviteter, 
I ikke finder mage til andre steder – 
lige fra det hypermoderne oplevelses-
center Klimahaus over søfartsmuseet 
med verdens ældste hansaskib til det 
store Udvandrermuseum.

Ankomst 
Valgfri frem til 19.12.2017.

Pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

3 dage på 3-stjernet centrumhotel i Bremerhaven

3 nætter 1.599,-

Gode børnerabatter

  

LÆSHERNING FOLKEBLADFREDAG 

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

Sommerlæsning 
Biblioteket har altid travlt op til sommerferien, fordi familierne skal 
låne bøger til ferien. I »Lev Livet« på fredag giver en bibliotekar nogle 
forslag til god sommerlæsning for både børn, unge og voksne.

Det røde guld
Blot synet af et jordbær får mundvandet til at løbe. 
På fredag har tillægget »Lev Livet« gode råd til, 
hvordan man kan nyde en af sommerens 
mange glæder.

Nyd dagens nyheder
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Overvældende 
deltagelse i besøget 
på Frølundgårdene
 

Af Erik B. Juul

LOKALHISTORIE På en 
dejlig forsommeraften aholdt 
Lokalhistorisk Forening for 
Gjellerup Sogn sit første besøg 
i 2017 i rækken af  ”kend dit 
sogn” arrangementer. 

Foreningen havde indgået en 

besøgsaftale med de tre gene-
rationer, som har drevet/driver 
gårdene Frølundvej 80 og 83, 
nemlig nestor Carl Emil Rah-
bek, Anders Rahbek og Brian 
Rahbek.

Det blev noget af  et tilløbs-
stykke, godt 90 deltagere lag-
de denne aften vejen omkring 
Frølundvej 83, hvor gårdsplad-
sen og tilstødende arealer hur-
tigt blev fyldt op med biler og 
en plads indtaget i maskinhuset 
til de medbragte stole, således 
alle var klar til aftenens forskel-
lige indlæg.

Efter formanden Svend Øe`s 
velkomst og lidt geografi om 
området og noget lokalhistorie 
blandt andet fra de bogudgivel-
ser, der findes om området, og 
som er med til at give et histo-
risk tilbageblik.

Rahbek slægten

Rahbek slægtens anden ge-
neration Anders tog herefter 
over og gav forsamling et 
indblik i, hvordan udviklin-
gen var forløbet fra hans køb 
af  Frølundvej 83 i 1983, samt 
parløbet med faderen i omkring 
15 år og overtagelse af  nr. 80 
omkring årtusindskiftet. Igen-
nem årene er blevet opkøbt otte 
gårde i nabolaget. En voldsom 
udvikling i den tid han har væ-
ret landmand, til at han i dag 
har et samlet areal på 300 ha 
jord, desuden har han 150 ha 
forpagtet. 

16.500 grise
Bedriften drives med to fast-

ansatte plus familien og de 
opfeder 16.500 grise pr. år, 
hvilket på slagteriet skaber be-
skæftigelse til ca. 16 mand el-
ler en mand pr. 1.000 leverede 
grise. Smågrisene modtages i 
vægtklassen syv kg. og vejer 
i slagtefærdig stand omkring 
95 kg, Hver mandag leveres 
ca. 300 grise. Anders`s øjemål 
siger ham, hvornår en gris er 
klar til levering. 

Besøg på nr. 80
Aftenen var i en kort periode 

forlagt 800 meter til nr. 80, med 
et stuehus fra 1870.  Produktio-
nen foregår i flere staldbygnin-
ger, der ikke er tilgængelige af  
hensyn til faren for smitte med 
MRSA, som der har været ro 
omkring i længere tid.

Et kig i bygningen med et 
stort halmfyr blev det dog til. 
Fyret fodres automatisk med 
500 kg bigballer efter snitning. 
Årligt fortæres 175/180 tons 
halm, der er med til at levere 
opvarmningen – også til fire 
naboer. Udover eget forbrug 
er man i stand til at eksportere 
halm til Tyskland og Holland.

Maskinparken

Tilbage på nr. 83 efter en rask 
lille travetur, hvor tre af  ma-
skinerne blev præsenteret af  
henholdsvis Søren, der har 
været ansat i 12 år samt tredje 
generation i Rahbek slægten 
Brian, der senere fortalte os, at 
han håbede på, at kunne over-
tage bedriften ad åre.   
Søren er pilot på gyllevognen 
med en nedfælderbredde på 28 

meter og forsynet med alskens 
teknik – pris omkring 1,5 mio. 
kroner uden traktoren, der ko-
ster et sted mellem 1,5 og 2 mio. 
kroner. 

Brian gav os et indblik i det 
opstillede sprøjtekøretøjs tek-
nik og senere kæmpen af  en 
mejetærsker med et skærebord 
på 30 fod eller omregnet til en 
mere kendt målestok ni meter 
med en kapacitet i korntanken 
på 1100 l. Mejetærskeren er 
forsynet med udbytte og fugt-
måler.

Et tilbageblik

Siddepladserne blev på ny ind-
taget, og nestor Carl Emil tog 
over. Han kom til Frølund i no-
vember 1959 og købte Frølund-
gård for 275.000 kroner. 
Han gav forsamlingen et ind-
blik i områdets historie, Kong 
Peter høj, Harrehøj, der begge 
er sløjfede, og hvordan gårdene 
i Frølund i sin tid blev opdelt. 
Senere kom krisen i landbru-
get, hvor omkring halvdelen 
af  gårdene i Frølund måtte ka-
pitulere. Han har en ambition 
om, at byboer og landbrugere 
skal komme til at snakke noget 
mere sammen, det håber han vil 
lykkes.
 Så tog Carl Emil de hvide hand-
sker på, han havde nemlig været 
på Museet i Herning for at låne 
”sine” fund i marken, bestående 
af  en bronze økse fra 1200/1500 
før Kristus samt to spydspid-
ser. Ved nærmere undersøgel-
ser er der konstateret orga-
niske materialer på fundene.

Med Brians assistance havde 
nogle unge mennesker fyret op 
under grillen, og stod klar til 
at servere en dejlig grillpølse 
med tilbehør samt øl og vand. 
Anders`s hustru Birgit havde 
- udover at styre oprydningen 
i maskinhuset - også fået tid til 
at bage en dejlig kage.

En præsentation af  billeder 
ledte deltagerne igennem livet 
på gårdene med tilhørende 
kommentarer og oplysninger 
om grisens udvikling, ændrin-
gen i mængden af  anvendt fo-
der og alligevel en mere kødfuld 
gris. En drone havde været i luf-
ten og foreviget markarbejdet, 
men tilstanden i afgrøderne 
hentes sæsonen igennem ned 
fra en russisk satellit. EDB 
tidsalderen har også i stor 
udstrækning vundet indpas i 
en moderne landbrugsbedrift, 
men som Anders sluttede af  
med, er det et spændende er-
hverv med mange restriktio-
ner og indimellem manglende 
forståelse i samfundet, men han 
er stolt af  at være landmand og 
synes at det er meget sjovt.

Formanden takkede familien 
Rahbek og sluttede endnu en 
vellykket og godt arrangement 
af  med at overrække dem et 
matrikelkort over et større 
område, så han håbede, at alle 
deres jordbesiddelser var kom-
met med.

Tirsdag 23. maj 2017

Sunds Tennisklub
Generalforsamling
der afholdes generalforsamling 
i Klubhuset
onsdag den 7. juni kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

RECEPTION
Bioanalytiker Else Bøgh går på efterløn og stopper 
på Falck Lægehus Sunds. Alle der har lyst - kom 
og sig farvel til en fantastisk, medlevende, utrolig 
smilende og venlig medarbejder, som vi vil savne.
Receptionen er onsdag d. 31. maj ml. kl. 13 og 15

på Falck Lægehus, Rønne Allé 10, Sunds.
Med venlig hilsen

Falck Lægehuse og personalet

Lieder og Luther lagkage i 
Grove Kirke

onsdag den 31. maj kl. 19.00
 inviterer vi til en musikalsk aften med 

Henriette og Anders Hald.
Temaet er Luther og reformationens musik i 

anledning af 500-året for Reformationens begyndelse.
- Efterfølgende spiser vi naturligvis lagkage.

Alle er velkomne.

Grove Menighedsråd

Bekendtgørelser

Tre generationer spiller ud

Den store forsamling lytter meget interesseret 
  FOTO VILLYVEJNØ ANDERSEN

Annoncer kan bookes på tlf. 97 15 18 00
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Staldbygningerne på Frølund-
vej 80  FOTO VILLYVEJNØ ANDER-

SEN

Anders Rahbek orienterer foran varmebygningen med det store halmlager  FOTO VILLYVEJNØ ANDERSEN

Carl Emil Rahbek ved den interimistiske talepult med de lånte effekter i den hvide æske  FOTO VILLYVEJNØ ANDERSEN

Tirsdag 23. maj 2017

Lokale nyheder  
går aldrig af mode

Hus ønskes til leje
Vi er 3 personer og en hund, 
der mangler et hus at leje 
fra august/september - ger-
ne med have og brændeovn. 

Fra 100 kvm. og opefter.
Tlf. 40 94 50 61

Diverse

TG SKROT ApS
Vi køber:

. Jern og metaller
. Landbrugsmaskiner

. Dæk med fælge

. Nedskæring af stalde
Tlf. 29 45 72 71

Cvr. 3141 9573

Afl everer du selv skrot

på pladsen er der

 noget at tjene

Vvs-installatører

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

Elinstallatører

Entreprenører
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Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 23. maj til lørdag d. 27. maj

SuperBrugsen Sunds
Tlf. nr. 96 29 26 00

Slagterafdeling 96 29 26 05 

Slagter 
Carsten Simonsen

Uddeler Simon Eriksen

Majbrit Buch
Byens grøntdame

Ugens tilbud  
fra Super Brugsen Sunds

Premium  
roastbeef

Hel grillklar svinekam 
u/ben
4-5 kilo

Delikatessens  
frokostplatte

Lækre jordbær 
i trækasse

Pr 1/2 kilo 

5995

kun

5000
900 gram

2900

Luksus  
fredagsmenu
3 retters menu
til 2 personer

2 stk. lakseroulade m/rejer
2 stk. Premium entrecote a 200 gram
1 bakke broccoli el. blandet salat
1 bakke flødekartofler
2 flutes
2 bæger gammeldags  
æblekage m/flødeskum

VÆR MED TIL AT FORME DIN BUTIK
Vi søger ambassadører til vores profilområder.

Meld dig ind i vores nyoprettede ambassadørråd:
Vi søger kunder der vil involvere sig i sortiment samt give råd og feedback.

Du skal være klar på:
 At deltage i 3-4 årlige møder

 At stå demo i butikken og dele din viden

 At give konstruktiv Feedback

Du får:
 4 kvartal pakker med nyheder fra dit område

 til en værdi a 250 kroner pr gang.

 Du får for i alt 1000 kroner om året.

 Meld dig ind ved at aflevere dette udklip i butikken:

Jeg vil gerne være med i:
 Vin rådet

 Kød rådet

 Frugt & Grønt rådet

Vi skal bruge 8 personer til hvert råd,  
vi forbeholder os muligheden for at vælge imellem kandidater. 
Du får svar inden 1/7 og første møde vil ligge i september

Navn: ____________________________________

Telefonnr: _______________________________

E-mail: ___________________________________

✁

Kun

179,-
Begrænset parti 50 stk. kan forudbestilles.

Ved forudbestilling medfølger en gratis flaske rødvin

Ring på 96292605 for bestilling.

Pr 1/2 kilo

1495

Begrænset parti 100 ks.

200 gram

5900
Sælges fra den betjente slagter

Premium  
tornedos 
Af oksemørbrad

Lukket

Kristi Himmel-

fartsdag


