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Kirke på Toftebo ved Mikael Grønhøj Skovgård 
Torsdag den 22. marts kl. 10.00  
Højskolesang Torsdag den 22. marts kl. 10.00  
Denne gang på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum 
Højmesse ved Inge Marie Kirketerp Hansen 
Søndag den 25. marts kl. 09.00 
Familiegudstjeneste ved Mikael Grønhøj Skovgård 
Søndag den 25. marts kl. 11.00 
Kirke på Toftebo ved Brian Krüger Iversen 
Onsdag den 28. marts kl. 14.30 
 

Ikastvej 50, Ilskov, 7451 Sunds

Konfi rmation anno 2018
Henriks Landkøkken laver skræddersyede 

menuer til din konfi rmation.

Ring og book et møde, så vi sammen 
kan fi nde menuen, til netop 

din konfi rmation

Tlf.: 51 23 42 06
Venlig Hilsen Henrik

Hammerum Hovedgade 57 / tlf. 4456 5800
handelsbanken.dk/hammerum

Sunds Hovedgade 59 / tlf. 4456 2550
handelsbanken.dk/sunds

Boliglån
behøver ikke
være sort snak
Et boliglån behøver ikke være kompliceret. I Handelsbanken gør 

vi det enkelt for dig, og du møder altid en rådgiver, der sammen 

med dig finder præcis den løsning, der passer bedst til dig og din 

økonomi.

Måske vi også kan hjælpe dig?

Biltlf. 40 36 94 04

97 14 32 10

Al vognmandskørsel 
og kranarbejde  
udføres
• Levering af sand og grus
• Udlejning af container

Foråret lurer lige om hjørnet og ugens første solskinsdage har fået de fleste til for alvor at længes efter tiden ude i det fri. Men også 
motionsforeningerne står klar til at »lokke« dig med ud på både løbe og som på billedet cykle i den lokale klub. Læs side 3 og 4  FOTO: 

PRIVATS

Forår er motionstid
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Tilgangen til 
grundforløbet ser 
lovende ud

LANDBRUGSSKOLE De før-
ste tilmeldinger til landbrugs-
uddannelsen er nu tikket ind, 
og på Agroskolen i Hammerum 
ser prognosen for efteråret 2018 
lovende ud: Allerede nu er der 
tilmeldt 35 procent flere elever 
til grundforløbet og EUX end 
sidste år.

Selvom der er længe til 
august, har erhvervsuddan-
nelserne landet over nu al-
lerede fået deres første dom: 
Ansøgningerne er dumpet ind, 
og det ser heldigvis godt ud for 
landbrugsskolen i Midtjylland: 

- Det er dejligt at se, at flere 
unge mennesker fra Midt- og 
Vestjylland vil have en karri-
ere inden for landbruget – det 
betyder, at vi kan fylde endnu 
flere af  de ledige praktikplad-
ser fremadrettet og uddanne 

mere kvalificeret arbejdskraft 
til vores område, siger Michelle 
Stærk, der er konstitueret for-
stander på Agroskolen. 

Også på landsplan oplever 
de praktiske uddannelser en 
stigning, mens erhvervsud-
dannelserne på Herningsholm 
har optaget hele 40 procent flere 
elever til august end sidste år.

-  Vi er glade for, at land-
brugsuddannelsen lokalt 
følger den positive udvikling 
for erhvervsuddannelserne. 
Landbrugserhvervet har i den 
grad brug for de ekstra hænder. 
siger Anders Mejdahl, bestyrel-
sesformand for Agroskolen. 

Michelle Stærk påpeger 
også, at der endnu er længe til 
august, og helt ind til opstart, 
kommer der nye elever på opta-
gelseslisten: 

-  Der er rigtig mange unge, 
som helst vil ud og arbejde. De 
søger som regel en praktikplads 
i stedet for at søge ind på skolen 
nu. Når de har en underskrevet 
kontrakt, kan de nemlig starte 
på grundforløbets anden del, 
og være ude og arbejde allerede 
et halvt år efter.

Nye folk ved ”roret” på 
Agroskolen

Når eleverne starter på Agro-
skolen til august, vil de møde 
Agroskolens nye ledelse: Den 
konstituerede forstander Mi-
chelle Stærk og hendes vice-
forstander Nadia Dietz. De to 
kvinder er ingen nyhed for 
Agroskolen – de har begge væ-
ret på landbrugsskolen i flere 
år. Siden januar i år har de dog 
stået i spidsen for skolen. 

- Vi føler os trygge ved at stå 
i spidsen for Agroskolen frem-
adrettet, det er nemlig intet pro-
blem når man har så dygtig og 
kompetent en medarbejderflok, 
som vi har,  siger Nadia Dietz, 
viceforstander på Agroskolen. 

De to kvinder når også at øve 
sig lidt inden august: allerede 
nu har de afsluttet de faglærte 
landmænd, til maj afslutter et 
hold 1. hovedforløb, og inden 
sommer bliver EUX og grund-
forløb også færdige på Agro-
skolen. 

35 procent flere 
elever på Agroskolen

CENTERRÅD Ved valget til 
centerrådet for Toftebo aktivi-
tetscenter valgte 159 af  de 455 
stemmeberettigede at afgive 
deres stemmer. Rådet består 
af  to faste repræsentanter fra 
henholdsvis ledelsen og med-

arbejderne samt seks repræ-
sentanter valgt blandt medlem-
merne. Valget gælder for to år, 
og idet kun en enkelt ønskede at 
genopstille, var det på forhånd 
givet, at der ville blive tale om 
nogle nyvalgte.

Mogens Hyldig, som gen-
opstillede, fik et meget klart 
genvalg. 

Blandt de nyopstillede kan-
didater fordelte stemmerne sig 
ligeligt med kun små forskelle. 
Optællingen gav nyvalg til 
Gunnar Mølby Henriksen og 
John Flemming Nielsen.

Nyt råd på Toftebo

Onsdag 21. marts 2018

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

Sunds-Gjellerup-Avis er FSC®-
certificeret (Forest Stewardship 
Council®) og trykkes på papir 
fra bæredygtigt skovbrug.

Ord til eftertanke

Uden håb og uden Gud la’r vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed får vi kun af nåde.

Kirke & Menighed

Møder og arrangementer Gjellerup sogn

Ilskov kIrke
Søndag 25. marts
kl. 09.00

sImmelkær kIrke
Søndag 25. marts
kl. 11.00

Gullestrup kIrke                 
Søndag 25. marts
kl. 10.00

HAmmerum kIrke
Søndag 25. marts
kl. 09.00 / 11.00
Konfirmation

Grove kIrke
Søndag 25. marts
Ingen 

sunds kIrke
Søndag 25. marts 
kl. 10.30

Gjellerup kIrke:
Søndag 25. marts kl.09.00:
Klavergudstjeneste ved Inge 
Marie Kirketerp Hansen.

Søndag 25. marts kl.11.00: 
Familiegudstjeneste ved 
Mikael Grønhøj Skovgård.

KirKeladen: Onsdag 21. marts kl.19.30: Bibelgrupper i Silo og i hjemmene.
Torsdag 22.marts : Torsdagsbibelkredsene holder     
bibelkreds hos: Iris og Henry Skovgaard, Højris Alle 22. 
Ingrid og Niels Peter Hedegaard, V. Fastrupvej 14.  
Birgit Jensen, Vestre Alle 48.
Inger Brask, Præstehaven 20A, st. mf.
Tirsdag 27. marts kl. 14.30: Eftermiddagsmøde i Silo ved 
Mona Kjær Nielsen.

Torsdag 22. marts kl. 10.00: Højskolesang 
og den gode fortælling – husk at det denne 
gang foregår på Carl Henning Pedersen og 
Else Alfelts Museum i Birk.

toftebo:
Torsdag 22. marts kl. 10.00: 
Kirke på Toftebo med 
babysalmesang ved Mikael 
Grønhøj Skovgård.

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
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DU ER INVITERET TIL 
en skøn aften i naturen

Herning Vand A/S | Ålykkevej 5 | 7400 Herning | Tlf.: +45 99 99 22 99 | www.herningvand.dk

Tag med os ud i Løvbakkerne 
og se vores nye vandboring 
og smag på råvandet direkte 
fra undergrunden.

I anledning af vandets dag den 22. marts 
vil vi gerne give dig en unik naturoplevelse

HVORNÅR
Vandets dag 
torsdag den 22. marts 
kl. 16.30

 
TILMELDING
Der er plads til de 
første 40 kunder, der 
tilmelder sig

 

HVOR
Vi mødes ved 
Løvbakke Naturcenter
Løvbakkevej 32
7400 Herning

GRATIS ARRANGEMENT 
- tilmelding nødvendig på 
herningvand.dk/tilmelding

PROGRAM:
16.30  Vi mødes ved Løvbakke Naturcenter
16.35  Vores direktør Niels Møller Jensen   
 siger velkommen
16.40  Vi går gennem naturen til vores boring   
 i løvbakkerne
17.00  Smag på råvandet direkte fra undergrunden
17.30  Prøv at smage på insekter – naturens   
 egen proteinkilde
17.45  Vi serverer sandwich og hygger
18.30  Tak for i dag

Din tømrer
Sunds

v / Jesper Nielsen

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

ApS

Onsdag 21. marts 2018

Yderligere deling aftales efter første undervisningsgang.
Disco /Hip Hop elever må desuden gerne deltage på danseholdene om 
Yderligere deling aftales efter første undervisningsgang.
Disco /Hip Hop elever må desuden gerne deltage på danseholdene om 
Yderligere deling aftales efter første undervisningsgang.

eftermiddagen.
Kursusvarighed: 11 gange
Honorar for Børnedans & MGP……………… kr. 770,-
Honorar for Disco & Hip Hop ................ kr. 795,-
Ingen Forudtilmelding – bare mød op d. 5. april.
Familiemedlemmer bedes indmeldt samtidig af hensyn til beregning af rabat.
Afdansningsballet afholdes i Sunds Hallen torsdag den 14. juni 2018.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Pardans for Voksne Begyndere – kun i Herning. Læs mere på hjemmesiden.

Danseskole i Sunds.
Danseundervisningen begynder torsdag den 5. april 2018

i Sunds Forsamlingshus.

Disco/Hip Hop:
Hold 4 Disco & Hip Hop 2.kl. – 3.kl. Kl. 17.00 – 17.45
Hold 5 Disco & Hip Hop 4.kl. – 5.kl. Kl. 17.00 – 17.45
Hold 6 Disco & Hip Hop mm. fra 6.kl. Kl. 18.00 – 18.45

Disco & Hip Hop 4.kl. – 5.kl. 

Dans for mindre børn:
Hold 1 Børnedans & MGP fra 5 år Kl. 15.30 – 16.15
Hold 2 Børnedans, Minidisco & MGP fra 0.kl. Kl. 15.30 – 16.35
Hold 3 Børnedans, Minidisco & MGP fra 1.kl. Kl. 15.30 – 16.50

Familien Nielsens Danseskole
Tlf. 20 60 30 14
www.dansesiden.dk

   

 
   

  

4.995,-
      MODEL 1205S TILT

HERNING TRAILER- OG BÅDCENTER
Navervej 14 • 7451 Sunds

Tlf. 97 14 22 11 • www.htb.dk

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

Danmarks mest solgte fritidstrailer
Nu med tiltfunktion 
Indv. ladmål: 203x116x35cm

Praktisk trailer med tipfunktion
ideel til transport af plæneklipper

Indv. ladmål: 258x153x40cm
Pris inkl.  opkørselsudstyr

BRENDERUP TRAILERE 
TIL STÆRKE PRISER!

9.990,-
FØRPRIS: 
11.915,-

MODEL 2260 S tip

   

 
   

  

15.995,-
FØRPRIS: 
17.180,-

MODEL 4260ATB

VORES PRIS!

FREDAG-LØRDAG
25.&26. maj
18

   FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,- SPAR 475 KRONER + GEBYR

WWW.HERNING-ROCKER.DKKØB BILLET HER: +
HERNING CITY + HERNING CENTRET

HERNING ROCKER KONCERT PARTNERE 2018:

HERNINGCENTRET . BREDGADE

FREDAG 25. MAJ

RASMUS SEEBACH
MADS LANGER

UDE AF KONTROL HJALMER
LØRDAG 26. MAJ

 DIZZY MIZZ LIZZY DIZZY MIZZ LIZZY  SORT SOL
 THOMAS HELMIG

INFERNAL
 THOMAS HELMIG

INFERNALINFERNAL BURHAN G
DIE HERRENDIE HERREN ITALO BROTHERS SKINZ

DEN RØDE TRÅD SHU-BI-DUA SHOW
HUGO HELMIG  DECCO BAND

KØB NU
SPAR
475 KR

   FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,-    FREDAG 395,- LØRDAG 495,- BEGGE DAGE 750,- SPAR 475 KRONER SPAR 475 KRONER SPAR 475 KRONER SPAR 475 KRONER SPAR 475 KRONER SPAR 475 KRONER SPAR 475 KRONER + GEBYR+ GEBYR+ GEBYR

SIDSTE CHANCE 2/4 SPAR 475,- 

Sunds Motion 
tilbyder 12 ugers 
kursusforløb

LØBEMOTION Foråret er 
kommet, og Sunds Motion er 
klar til at skyde en ny sæson i 
gang tirsdag den 3. april.

I år gentager klubben 
succesen ”Fra sofa til fem 
kilometer på 12 uger”, hvor 
man kan komme godt i gang 
uden at få skader. Der startes 
helt fra bunden med at løbe 
og gå og på  12 uger bliver 
det mere løb og mindre gang 
så man til slut kan løbe fem 
kilometer.

Opstarten er ved GF hu-
set på Skivevej 42, hvor alle 
i skønne omgivelser ved og 
omkring Sunds sø kan få en 
bedre kondition. Samt social 
og hyggeligt samvær. Alle 
kan deltage uanset om de vil 
gå eller løbe. På en typisk 

træningsaften er der fire 
hold: Et begynderhold, fem 
kilometer løb, ti kilometer løb 
og et hold gængere. 

Alle starter med fælles op-
varmning og på alle ruter vil 
der flere gange være opsam-
ling, så alle kan være med fra 
start til mål, for at gøre løbet 
så socialt som muligt.

Efter gå- eller løbeturen er 
der frisk frugt og kaffe/te på 
kanden samt en småkage, så 
der er mulighed for at hygge 
efter træning.

I løbet af  sæsonen holdes 
der flere arrangementer, og 
der vil også være mulighed 
for at deltage i diverse løb.

Sunds Motion er et godt 
sted for såvel unge som æl-
dre der gerne vil godt i gang 
med en sund livsstil.

Så tag gerne venner, fa-
milie og naboer med til sæ-
sonstart 3. april, hvor der  er 
varm suppe til alle deltagere 

Fra sofa 
til fem 
kilometer  
løb
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MOTIONISTER Gearene er 
justeret og kæden smurt, når 
de 65 medlemmer af  Sunds 
Cykelmotion tager hul på den 
nye sæslon på lørdag

Det handler om at trampe sig 
til lidt god motion, men i høj 
grad også om social samvær 
med klubbens øvrige medlem-
mer.

Op til tre gange om ugen, 
nemlig tirsdag, torsdag og 
søndag og kører medlemmerne 
på niveaudelte hold, så alle får 
mulighed for motion og hygge.

Alle nye starter på et hold, 
hvor tempo og distance er af-
passet, så at alle nyankomne 

medlemmer får den bedst mu-
lige start i klubben.

For at tilgodese medlemsple-
je og målet om differentiere sig 
fra de mange andre motions-
tilbud indledte klubben sidste 
år et tæt samarbejde med DGI 
Cykling omkring udvikling 
af  Sunds Cykelmotion både 
organisatorisk og i forhold 
til klubbens DNA - nemlig at 
forbedre cykelmotionen blandt 
medlemmerne mærkbart. Dette 
samarbejde udmønter sig især 
i uddannelse af  holdkaptajner, 
men også bestyrelsen henter 
nyttig sparring fra DGI-kon-
taktpersonerne.

Hver træningstur ledes af  
uddannede holdkaptajner, som 
sørger for at turen afvikles med 
respekt for naturen, trafikken, 
og ikke mindst - rytternes sik-
kerhed. Mere end nogensinde er 
holdkaptajnen katalysator for 
den gode træningstur og det 
gode kammeratskab blandt 
rytterne.

Er man nysgerrig, og kan 
lide at cykle, så lyder opfordrin-
gen til at møde op til en let cy-
keltur, hvor alle kan være med. 
Efter turen er Sunds Cykelmo-
tion vært med den traditionelle 
varme suppe. 

Sunds Cykelmotion går klar til at tage hul på sæsonen på lørdag  FOTO: PRIVAT Det handler om motion men også om at skabe et socialt neværk  FOTO: PRIVAT

Sunds 
motionister 
finder cyklerne 
frem

LÆSHERNING FOLKEBLAD LØRDAG 

Bestil et abonnement på tlf. 9626 3770 eller mineaviser.dk

Fokus på fødevarerne
I denne uge har messen Foodexpo været gennemført i Herning, men tradi-
tionen med at have fokus på fødevarerne går meget længere tilbage. For 50 år
siden stod to fødevarearrangementer i kalenderen, nemlig Danske Slagter-
mestres Landsudstilling samt Mejeriernes Landsudstilling (billedet).

Tiger Woods og
verdenskrig
Når medejer af Tøjeksperten i herningCentret 
Martin Jørgensen ikke langer skjorter over 
disken, er han fascineret af Tiger Woods 
og Anden Verdenskrig - og svarer på 
Folkebladets 10 nysgerrige.

Nyd morgenen med dagens nyheder

FIND MANGE GODE TILBUD PÅ DEAL.DK

VÆRDI 299,-    99,-   SPAR 66% VÆRDI 149,-    79,-   SPAR 46% VÆRDI 1000,-    499,-   SPAR 50%

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

START
21. MARTS START

22. MARTS

4 x NY KØREGLÆDE
Slip for alt besvær og få vinterdækkene skiftet af professionelle hænder

VELANRETTET TAPASHYGGE
Forkæl dig selv med et velanrettet tapasbræt inkl. et glas vin eller en øl

REN BIL HOS 
SHELL/7-ELEVEN
Du får en funklende ren bil til en værdi af 1000 kr

Der tages forbehold for trykfejl

VELANRETTET TAPASHYGGE

START
21. MARTS
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Børn og Unge 
mødes lørdag 
i Sportscenter 
Herning

AKTIVITET Når børn og 
unge fra 5. klasse og opefter 
på lørdag den 24. marts ind-
tager Sportscenter Herning til 
det halvårlige SPORTOLV-ar-
rangement, er der et par solide 
nyheder på plakaten. De unge 
mennesker kan blandt andet 
opleve både action og nærvær 
i en og samme aktivitet.  

Der vil med arrangørernes 
egne ord være ”mega meget 
power og begejstring”, når 
Sportolv-samarbejdet mel-
lem idrætsklubberne og SSP i 
Herning Kommune på lørdag 
inviterer til ungdomsarrange-
ment i Sportscenter Herning. 
Arrangementet byder således 
på et sandt overflødighedshorn 
af  diskotek, sport og action, 
samtidig med, at der er plads 
til både ro og nærvær. 

– Vi vil gerne aflevere trætte 
og ”mætte” børn og unge tilba-
ge til deres forældre, fortæller 
formand Ole Haurum og tilfø-
jer, at man også denne gang har 
lagt sig i selen for at præsentere 
noget nyt i forhold til det sene-
ste arrangement.

Ud over en lang række vel-
kendte aktiviteter har arrange-
mentet d både et par nyheder 
og en gammel, men særdeles 
populær kending på plakaten. 

Den ene nyhed er til den 
ægte ”Zenkriger”, der gerne vil 
skyde med pistol under trygge 
forhold. Lind Skytteforening 
indvier nemlig deres nye sky-
debane for Airsoft guns, hvor 
det kræver både ro og nærvær 
at ramme. 

Til de børn og unge, der 
gerne vil leve deres indre kri-
ger ud, har Sportolv en gam-
mel favorit på plakaten i form 
af  rollespillerne ”A New Hope”. 

De kommer med deres Nerf-
bane og inviterer til masser 
af  action under sikre forhold. 

I den stik modsatte ende af  
adrenalin-skalaen vil en ung 
mand under hele arrangemen-
tet forsøge at skabe verdens 
største perleplade. Her vil der 
med andre ord være rig mulig-
hed for at få et pusterum og op-
leve rendyrket koncentration i 
fuld udfoldelse.

– Generelt hitter de action-
prægede aktiviteter altid ved 
vores arrangementer, og der 
er ingen tvivl om, at det pro-
gram, vi tilbyder denne gang, 

er en sikker garanti for trætte 
unger, griner Ole Haurum. Han 
tilføjer, at de unge mennesker 
naturligvis også kan hygge sig 
med de mere kendte aktiviteter 
og sportsgrene.

Nul alkohol
Som altid afvikles Sportolv som 
et helt igennem alkoholfrit ar-
rangement. Ifølge Ole Haurum 
kan Hernings forældre derfor 
være helt trygge ved at slippe 
deres børn og unge løs sammen 
med de op imod 2000 jævnald-
rende, der plejer at deltage.

– Vi har både Det Opsøgende 

Team og samaritter til stede 
under hele arrangementet, 
ligesom der bliver foretaget 
alkoholtests som stikprøver 
med nultolerance i forhold til 
eventuelle brud på reglerne, 
fortæller formanden og læg-
ger desuden vægt på, at det 
heller ikke kan betale sig for 
unge med smag for alkohol at 
etablere et – som han udtryk-
ker det – ”fjernlager” i buskene 
omkring Sportscenter Herning. 

– Det bliver fundet og kon-
fiskeret, lyder den utvetydige 
melding fra Ole Haurum.

Spor Tolv har fokus på action og nærvær

Onsdag 21. marts 2018

•   nedfælding af ammoniak for
diverse foderstoffer                        

•    hegnsklipning af læbælter m.m. 

Sunds Maskinstation

Sunds Maskinstation
Strandvejen 67 . 7451 Sunds

Tlf. 97 14 10 84 . Mobil 40 91 02 89 
Mail: sunds@hkjensen.dk

LÆSERREJSER

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

 Kørselv-ferie

BESTILLING
Husk rejsekode: 

Sunds

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

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

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. 
Weekend & helligdage kl. 10-14.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
• 1 times bowling pr. værelse
• 1 times tennis pr. værelse
• Fri adgang til swimming-  
 pool og sauna

Wolfsburg og Harzen

Avalon Hotelpark Königshof 
HHH i Nordtyskland 
Hotellet er en hyggelig base for en 
miniferie fyldt med nye oplevelser i det 
historiske område mellem Autostadt 
Wolfsburg mod nord (27 km) og 
Kejserbyen Goslar i Harzen mod syd 
(65 km) – og her bor I desuden i en lille 
perle af en middelalderby med yndige 
bindingsværkshuse og en imponerende 
domkirke. Her har I lige de faciliteter, 
der gør en forskel på en aktiv ferie som 
indendørs swimmingpool, bowling og 
tennis, og fra hotellets dør kan I begive 
jer direkte på vandre- eller cykeltur i 
Naturpark Elm-Lappwald.
Ankomst
Valgfri frem til 21.12.2018.

Pr. person i dobbeltværelse

1.399,-
Pris uden rejsekode 1.549,-  

4 dage på 3-stjernet hotel i Königslutter am Elm

Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis.
2 børn 3-7 år 70 %.
2 børn 8-13 år 30 %.
Maks. 2 ekstraopredninger pr. værelse. 

2 nætter 949,-
5 nætter 2.199,-

  

INDLEVERINGSFRISTERINDLEVERINGSFRISTERINDLEVERINGSFRISTER

Påsken
FØR PÅSKE:

Avisen udkommer mandag 26/3 – tirsdag 27/3
Deadline for korrektur-annoncer:

Tirsdag 20/3 kl. 12.00
Deadline for rubrik-annoncer:

Torsdag 22/3 kl. 8.00
Deadline for døds-annoncer:

Fredag 23/3 kl. 11.00.

EFTER PÅSKE:
Avisen udkommer onsdag 4. april
Deadline for korrektur-annoncer:

Mandag 26/3 kl. 9.00
Deadline for rubrik-annoncer:

Tirsdag 27/3 kl. 15.00
Deadline for døds-annoncer:

Tirsdag 3/4 kl. 11.00

i forbindelse med

Strøget 40 - 7430 Ikast - Tlf. 97 15 18 00

FLOORBALL Sunds Sea-
hawks har været til Lands-
stævnet i Frederikshavn med 
71 spillere, ledere, søskende og 
forældre.

Seahawks deltog således 
med hold i alle rækkerne fra 
U7 til U15. Alle hold spillede 
en række flotte kampe og kom 
videre til både kvartfinaler og 
semifinaler. Desværre var det 
kun U11-holdet, som gik hele 
vejen og kom i finalen.

Finalen stod mod Jægerspris. 
For de fleste Seahawks-spilere 
var det første landsstævne og 
derfor også den første finale. 
Det gav et højt spændingsni-
veau – måske for højt, for i løbet 
af  kort tid var Seahawks bagud 
0-2. Seahawks coachen valgte 
en time-out og forklarede spil-
lerne, at de skulle nyde at spille i 
en finale. Det gav den fornødne 
ro og Seahawks overtog spillet. 
Jægerspris-målet var dog som 
forhekset. Seahawks-spillerne 

bombarderede løs – men ind 
ville bolden ikke. I kampens 
slutfase havde Seahawks dog 
fået reduceret til 2-3 og satsede 
naturligt det hele. Det gav et 
contra-mål til Jægerspris, som 
derved vandt finalen 4-2. 

Da skuffelsen havde lagt 
sig, var det alligevel et stolt 

Seahawks-hold, der fortjent 
modtog sølvmedaljerne.

Der er altid en særlig atmo-
sfære og stemning i Seahawks-
lejren under et Landsstæven. 
Noget som andre klubber skæ-
ver misundeligt til. Selvom 
det ”kun” blev til sølv på ba-
nerne, så var der igen guld til 

Seahawks for god stemning på 
tilskuerpladserne og på over-
natningsstederne.

Sunds Seahawks siger tak 
til Frederikshavn Blackhawks 
for det fine arrangement og de 
medrejsende forældre og sø-
skende, som gjorde det til end-
nu en uforglemmelig oplevelse.

Sølv til seahawks

Sunds Seahawks U11 bagerst fra venstre: Nicholas Mikkelsen 
– Johan NIelsen- Noah Kirk Josefsen – Albert Hillerup Emborg 
– Coach Almind Spelling-Sørensen – Thor Bossen – Theodor 
Spelling Sørensen  FOTO: PRIVAT

Der er altid en særlig atmosfære og stemning i Seahawks-lejren under et Landsstæven. Noget som 
andre klubber skæver misundeligt til  FOTO: PRIVAT
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Hammerum Hallen 
lagde baner til 
sqaush mesterskabet
Af Kristian Graversgaard

MESTERSKAB DM i squash 
kræver seks baner. Mesterska-
bet er derfor gået på skift mel-
lem landsdelene med Kolding i 
vest og Herlev i øst, som de ene-
ste to klubber, der havde den 
nødvendige kapacitet. Men da 
ingen af  de to klubber ønskede 
at påtage sig opgaven i år, blev 
arrangementet med kort varsel 
overdraget til Sport92 i Ham-
merum, som efter udbygning 
af  squashhallen til seks baner 
også råder over det nødvendige 
baneantal.

Vellykket generalprøve.
At arrangere DM for første 
gang er måske ikke det lette-
ste, men ret utilsigtet har klub-
ben afholdt generalprøve for en 
måned siden med stor succes. 
De seneste år har klubben ar-
rangeret en seniorturnering for 
bredden og motionister. Disse 
turneringer har både været 
vellykkede og velbesøgte. For 

en måned siden tog klubben 
initiativ til en Junior Grand 
Prix, hvori deltog omkring 80 
af  landets bedste juniorer. Så 
hvorfor skulle man ikke melde 
sig klar til at prøve kræfter med 
et senior DM? 

Normalt spilles DM stævnet 
over tre dage. Denne gang har 
man valgt at lade mesterræk-
ken bibeholde de tre dage, mens 
lavere rangerende rækker bli-
ver afviklet over to dage. Det 
viser sig at være en god disposi-
tion. Både tid og økonomi med 
flere overnatninger er måske 
ikke lige det mest attraktive, 
hvis man erkender, at man 
spiller for sportens skyld, men 
må overlade placeringerne til 
andre. Med godt 60 deltagere 
nåede man heller ikke helt det 
forventede antal aktive.  Det 
er imidlertid positivt, at eliten 
stillede op, og alle ligger i top 
200, samt at ti lokale spillere 
bakkede op om stævnet.

Hjemmebanesejre
Sports92 første DM arran-
gement blev en succes over 
forventning. Arrangementet 
klappede, og som prikken over 
i`et gav hjemmebanefordelen 

to danske mestre oven i hat-
ten. Storfavoritten Kristian 
Frost var urørlig i mesterklas-
sen. Han er opvokset i Gjellerup 
og startede sin spillemæssige 
karriere i Hammerum. De sid-
ste ti år har han boet og trænet 
i Odense. Med hans internatio-
nale erfaring og ti år på PSA 
Touren var hans titelforsvar 
forudset. Skønt han har om-
kring 15 rejser om året, hver af  
en varighed på syv til ti dage, 
har det ikke forhindret ham 
i for et par år siden at vende 
tilbage til sin gamle klub. Såle-
des har han sammen med nogle 
gode ungdomsspillere været 
medvirkende til at holdet, der 
sidste år spillede i 2. division er 
rykket op og spiller i 1. division 
i år. Allerede næste år bliver det 
med ret stor sikkerhed elitedivi-
sionen, idet man kun skal have 
tre point ud af  ni mulige i den 
sidste kamp.

I herreA sørgede Marcus Pe-
dersbæk for, at klubben fik sin 
anden guldmedalje og dermed 
understregede, at Sport92 har 
noget at byde på som kom-
mende elitedivisionshold.

Dansk mester i dameklas-
sen blev Sally Skaarenborg fra 
Skovbakken i Århus

Selvfølgelig 
kan Sport 92 
arrangere DM

Mange gange dansk mester Kristian Frost kunne for første 
gang fejre triumfen på hjemmebane  FOTO: PRIVAT

Onsdag 21. marts 2018

Familie- og påskegudstjeneste 
i Simmelkær Kirke
Palmesøndag 25. marts kl. 11.00 
ved Anne Linde Førgaard.
Det er for børn og barnlige sjæle.

Bagefter spiser vi PIZZA i Kirkehuset.

Alle er velkomne

Simmelkær Menighedsråd

Skærtorsdag afholdes gudstjeneste i Sunds Kirke 
kl. 17.00 og efterfølgende er der mulighed for at 

være med til fællesspisning i sognegården. 
Menuen står på lam og andet godt, og vi vil spise

og synge sammen. 
Middagen koster 75 kr. og man kan tilmelde sig på 
kirkekontoret på telefon 51 64 76 40 eller mail til 

efa@km.dk senest fredag den 23. marts.
Alle er velkomne

Torsdag den 29. martsTorsdag den 29. martsT

Skærtorsdagsmiddag

SÆSONSTART
Tirsdag den 3. april kl. 19.00

GF-Huset, Skivevej 42
Der serveres gratis suppe
efter løbet d. 3. april 2018

Sunds Motion tilbyder:
I hyggelige rammer ved Sunds Sø er det muligt
at træne og få motion ved løbe- eller gåture hver
tirsdag og torsdag ved GF-Huset kl. 19.00.

Alle kan deltage.
Vi har instruktør til nybegyndere og opvarmning.
Gode muligheder for omklædning og bad.

Kontingent:

• voksne:  300,- kr.
• under 18 år:  100,- kr.
• familie:  650,- kr.

Møltrup Optagelseshjem
Møltrupvej 70, Timring, 7480 Vildbjerg

Tel. 9713 1800, www.moltrup.dk
Følg os på Facebook!

LOPPEMARKED
i Møltrups Genbrug

50%
på ALT

lørdag 24. marts kl. 10-13

HERREGÅRDENS 
MADBUTIK

inviterer samtidig på smagsprøver
af hjemmelavede kvalitetspølser:

• landjæger • chorizo
• lammespegepølse • løgpølse   
•  spegepølse med 

Vesterhavsost

• lammespegepølse • løgpølse   

Bekendtgørelser
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Det kunne være 
opskriften på en 
god Olsen Bande 
film, men det er 
en helt anden 
eventyrverden vi er 
havnet i
Af Jan Anderschou
jaa@ikastavis.dk

TEATER I denne uge står Skal-
mejeskolen på gloende pæle. 
Hvis man har let ved at tabe 
pusten, skal man holde sig væk. 
227 elever i mange størrelser, 
farer tilsyneladende forvildet 
rundt, mens en håndfuld lærere 
forsøger at holde styr på trop-
perne. Efter at have iagttaget 
sceneriet kort tid, tegner der sig 
alligevel et billede af  mening 
med galskaben;

der er gået Ole Lund Kirke-
gaard i dem alle sammen.

Den berømte børnebogsfor-
fatter ville have været stolt. 
Ikke alene er alle hans sjove 
figurer med i teaterstykket, 
som elever og lærere arbejder 
med, han er selv blevet en del 
af  historien.

På genial vis har Flemming 
Tang og Britta Carlsen skruet 
et teaterstykke sammen, der 
kommer ud i alle kroge af  Kir-
kegaards historier. I stykket 
hedder han naturligvis Ole, og 
er på den måde helt alminde-
lig som alle os andre. Men det 
holder ikke længe. Den magiske 
blyant spiller med i stykket, og 
så kan alt ske. Og det gør det.

Uden at afsløre for meget, 
kan vi også fortælle at dragen 
har to ender, med en markant 
forskel. Cyklen er ikke som 
alle andre cykler, og kano-
nen er god i det lange løb.

- Sidste år havde jeg en 
mindre rolle, men i år har jeg 
virkelig fået en stor rolle, siger 

Cecilie på 12 år. Hovedrollen 
som Ole er rigtig sjov, men der 
er meget der skal øves.

Cecilie skynder sig væk, for 
de andre er smuttet ned i mu-
siklokalet for at øve sammen 
med orkestret, og hun vil altså 
helst ikke gå glip af  noget.

Sådan er det over hele skolen. 
I de forskellige lokaler gennem-
gås roller, der snakkes kostu-
mer og fremstilles kulisser, så 
man kan være klar til forestil-
lingerne på torsdag.

Der vil være to forestillinger, 
hvor eleverne følger samme 
manuskript, men der er nu en 
god chance for, at det bliver to 
variationer af  samme forestil-
ling,  der vil kunne opleves.

En drage, en magisk blyant, en 
kanon og en cykel

Onsdag 21. marts 2018

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

Alt i el-installation og hvide-
varer reparation udføres

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!

perhussak@outlook.dk

ALT  

INDVENDIG 

MALERARBEJDE 

UDFØRES

Vvs-installatører

Malerfirmaer

Murerfirmaer

Elinstallatører

Entreprenører

Sangen sidder lige i øjet, eller rettere øret.  FOTO: JAN ANDERSCHOU

Eleverne ved hvad der gemmer sig i kulissen, der har nemlig selv lavet den. FOTO: JAN ANDERSCHOU

Cecilie på 12 er en af  flere der spiller hovedrollen som Ole. Det 
er en stor rolle, så det er betryggende at have manuskriptet ved 
hånden.  FOTO: JAN ANDERSCHOU

Britta Carlsen tacler eleverne 
med et stort smil – og det 
hjælper.  FOTO: JAN ANDERSCHOU
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Åbent alle dage 8-20

SuperBrugsen Sunds
Tlf. nr. 96 29 26 00
Slagterafdeling 96 29 26 05
Vi tager forbehold for udsolgte situationer og trykfejl 

Vi ses Superbrugsen Sunds!

Nichlas Møller
Uddeler

Superbrugsen  
Sunds

Gælder fra 22/3 - 31/3

Kr.

10000
4-5 kg. 

14900

Hjemmelavet 
medister 
Vi laver 500 kg. 
Max 10 kg pr. kunde. 

SPAR 310,70 Ta’ 6 for 

28900

300-550 gr.

1800

900 gr.

4000

Pr. flaske 

7500

6 flasker 

29900

Spier Vintage vin

Coop sild 

K-salater
Remolade, mayonaise og diverser salater

Hel kasse jordbær 
Spanien, kl. 1   

Z-Zinfandel rødvin 

SPAR 9,95 

Svendborg snaps eller halvbitter 

Z-Zinfandel rødvin 

SPAR 300,70 

 Pr. 1/2kg 

995

Tilbud gælder fra FREDAG den 23/03 til LØRDAG den 31/03

Kun TORSDAG den 22/3-18 fra kl. 10.00

Tilbud gælder fra FREDAG den 23/03 til LØRDAG den 31/03Tilbud gælder fra FREDAG den 23/03 til LØRDAG den 31/03
Hel ovnklar flæskesteg 

Tilbud gælder fra FREDAG den 23/03 til LØRDAG den 31/03Tilbud gælder fra FREDAG den 23/03 til LØRDAG den 31/03
Frossen lammekølle  
Vi har 60 stk.

Frit valg 

1000


