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Gregers 
genopstiller til  
byrådet  Side 12

Motion og 
socialt samvær 
i AIF  Side 6

Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

NYBYG Gennem de sidste par 
år har Jethallen i Karup fået en 
ansigtsløftning for omkring én 
million kroner. Nu smøger hal-
lens bestyrelse igen ærmerne 
op. De har nemlig planer om at 
bygge en hal mere med blandt 
andet motionscenter og hånd-
boldbane. Selvom hverken 
hallens udseende, indhold el-
ler økonomi er på plads, håber 
bestyrelsen at påbegynde byg-
geriet i løbet af  2018.

Jethallens bestyrelse 
vil bygge en hal mere

Læs mere side 8

Mon ikke de lokale håndbolddamer, der her sidder med næstformanden i Jethallens bestyrelse, 
Søren Mikkelsen (t.v.) og formanden René Jensen, vil glæde sig til at kunne gøre brug af  en ekstra 
håndboldbane.  ARKIVFOTO

Herningvej 4 . 7470 Karup

Meget mere discount!Meget mere discount!
Åbent alle ugens dage 8-21

130 g

76,92 pr. kg

Pingvin slikposer 
Flere varianter

tilbuddet gælder fra torsdag d.19/1 til og med lørdag d.21/1

10.-

ÅBEN KL. 7.00-21.00 HVER DAG
Søndergade 3 • Frederiks • Tlf 86 66 10 04

DAGLI`BRUGSEN FREDERIKS TILBYDER:

Vidste du at 

DagliBrugsen 

Frederiks støt-

ter lokale for-

eninger med over 

100.000 om 

året?

ALLE UGENS DAGE:

Løs vægt slik 
Pr. 100 gr.

KUN 

695

1 kasse Tuborg/Carlsberg 
øl i fl .

+pant

KUN 

9995

ONSDAG:

TORSDAG- FREDAG OG LØRDAG:

Frugtmarked 
10 stk.

KUN 

1400

Frugtmarked 

MANDAG:

FREDAG D. 20. JANUAR

Flerkornsrugbrød
i skiver 
950 gr.

KUN 

895

HUSK VORES FASTE DAGSTILBUD:

40%
RABAT

HUSK VORES FASTE DAGSTILBUD:

på alt* frost 
*Rabatten fratrækkes normal-
prisen ved kassen. Alle andre 
frosttilbud er stoppet denne dag. 

40%40%40%
TORSDAG D. 19. JANUAR GIVER VI:

Fra Hos Suss:
Luksus Smørrebrød
Pakke med
2 stk.

KUN 

4000

Kims, Lays
eller Taffel
Chips 
frit valg
ta`3 poser 

KUN 

3000

Kohberg boller eller sandwichbrød
Kg-pris max. 24,00

SuperBrugsen Karup
Tlf. 97 10 12 77

Åben alle dage  8-20

På grund af ombygning har delikatessen begrænset sortiment fra uge 3 - 5

Skinkeschnitzler eller 
skinkekød i tern  
500 gr.  

1995
PR. PAKKE

Lurpak smør eller
smørbar  

Cheasy yoghurt eller 
skyr yoghurt
Flere varianter. Kg-pris 12,00

Fersk svinelever    

500
PR. 1/2 KG

 

Faxe kondi, Pepsi
eller nikoline 

Åben alle dage  8-20

1000
1,5 LITER

FRIT VALG

+ PANT
1400
250 GR.

1200

FRIT VALG 

1 KG

1200
500 - 1000 GR.

FRIT VALG

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt Partner Revision i Herning. Ring til statsautoriseret revisor 
Peter Vinderslev på tlf. 21 20 20 90 eller registreret revisor Jesper 
Nielsen på tlf. 40 32 36 42. Se mere på www.partner-revision.dk

• Revision og regnskab
• Rådgivning
• Skatteforhold

• Budgettering
• Erhvervsservice
• Finansiering



2

Af Per Møller Jensen
Kulturudvalgsformand (S)

LÆSERBREV Vi er godt på 
vej med udarbejdelsen af  en 
ny Kulturstrategi 2017-2020 
for Viborg Kommune.

Startskuddet lød på et velbe-
søgt borgermøde i december, 
hvor vi fra udvalgets side præ-
senterede et oplæg for delta-
gerne, som dannede grundlag 
for en god drøftelse.

Efterfølgende har der været 
en høringsfase, hvor man har 
kunnet komme med forslag og 
bemærkninger - og rigtig man-
ge har bidraget med gode input.

Både på borgermødet - og i 
høringsfasen - har interessen 
samlet sig om to forhold som 
supplement til oplægget:

- Kommunikation til borger-
ne om kulturtilbud

- Kultur i hele kommunen
Disse to indsatsområder 

er indskrevet i det reviderede 
oplæg, som vi fra udvalgets 
side nu sender i  afsluttende 
høring med henblik på - evt. 
med justeringer på baggrund 
af  supplerende ideer m.v. - at 
kunne vedtage den endelige 
’Kulturstrategi 2017-2020’ på 
et møde i marts.

På borgermødet torsdag af-
ten gav vi fra administrativ og 
politiks side tilsagn om en for-
stærket markedsføringsindsats 
bredt i kommunen om kultur-
tilbud bl.a. i samarbejde med 
Mediehuset Viborg Stifts Fol-
keblad - ligesom der var bred 
enighed om i debatten, at vi på 
kryds og tværs i kommunen 
skal gøre brug af  og udbrede 
kulturtilbuddene.

Til at løbe Kulturstrategien 
i gang har vi i årene 2017-2019 
0,5 mio. kr. årligt - og de kan 
bl.a. bruges til de to indsats-
områder, som er blevet tilføjet 

i Kulturstrategien på baggrund 
af  høringsfasen.

Kulturen kan vi fortsat bruge 
som ’bindemiddel’ i vor stor-
kommune - og i den forbindelse 
kan vi fra politisk side stille 
rammer og medfinansiering til 
rådighed, mens kulturen først 
og fremmest skabes af  os selv 
- og gerne i fællesskab.

Fra udvalgets side glæder vi 
os over det store engagement 
og gode input fra interesserede 
borgerne og ser frem til - sam-
men med engagerede borgere 
på land og i by - at skabe kul-
turelle oplevelser.

Specielt i forhold til kultur-
tilbud udenfor Viborg - og un-
derstøttelse heraf  - kan dette 
efter min mening ske i dialog 
med bl.a. Viborg Landsbysam-
menslutning, som vi netop fra 
udvalgets side har bevilget et 
driftstilskud på 100.000 kr. i 
2017.

Godt på vej - med en ny 
Kulturstrategi for Viborg 
Kommune

Onsdag 18. januar 2017
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Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

POLITIK Godt og vel 100 
mennesker mødte op hen over 
onsdag eftermiddag og aften, 
da Venstre lokalafdelingerne 
i Østfjends, Vestfjends og af-
delingen Karup/Fjends havde 
inviteret borgerne til offentlige 
møder i henholdsvis Mønsted 
og Stoholm. 

Møderne var et led i lands-
kampagnen »Venstre i Front« 
og arrangementet startede al-
lerede først på eftermiddagen, 
hvor der var rundvnisning på 
flyvestationen Karup.

- Det betød desværre, at vi 
blev forsinket til mødet i Øst-
fjendshallen i Mønsted, hvor 
knap 45 borgere og politikere 
deltog. Det var en glædelig 
overraskelse, at så mange var 
mødt op. Det hang delvist sam-
men med, at en stor gruppe 
lokale borgere havde bedt om 
en snak med politikerne om 
muligheden for etablering 
af  en cykelsti mellem Daug-
bjerg og Mønsted, fortæller 
Ejnar Skovhus, næstfor-
mand for Venstre i Østfjends.

Ved møderne i Mønsted og 
senere i Stoholm deltog fra 
politiker-hold folketingsmed-
lem Kristian Pihl Lorentzen, 
borgmesterkandidat Ulrik 
Wilbek, byrådsmedlemmerne 
Johannes Vesterby, Gregers 
Laigaard, Karin Clemmensen 

og Claus Clausen samt byråds-
kandidat Kurt Mosgaard.

De drog alle videre fra Møn-
sted til Stoholm Fritids- og 
kulturcenter, hvor der var spis-
ning før aftenens møde, hvor 
tidligere minister for fødeva-
reminister Eva Kjer Hansen 
holdt et indlæg om , hvordan vi 
kommer bureaukrati og utal-
lige regelsæt til livs. Fra lokalt 
hold var der indlæg fra Karin 

Clemmensen og Ulrik Wilbek, 
før godt 60 fremmødte debat-
terede med politikerne om løst 
og fast i lokalområdet.

- Vi er glade for, at så mange 
mødte op til de to møder og 
at det ikkek kun var »Tor-
denskjols soldater«, der deltog. 
Der var også flere nye ansigter 
imellem, fortæller Ejnar Skov-
hus. Han glæder sig også over 
at en netop afsluttet medlems-

kampagne har betydeet 18 nye 
medlemmer i lokalafdelingen i 
Østfjends. 

- Det betyder, at vi nu er 
mere end 100 medlemmer og 
det runde tal blev da også 
markeret på mødet i Stoholm, 
hvor der var et par flasker til 
medlem nummer 100, fortæller 
Ejnar Skovhus.

Venstre-politikere mødte borgerne

Per Møller Jensen.  PRESSEFOTO

Venstre-politikere kunne glæde sig over et pænt fremmøde med cirka 45 deltagere i Mønsted (bil-
ledet) og omkring 60 i Stoholm.  FOTO: PRIVAT

Af Anders Bertel
Frederiks, medlem af Viborg Byråd, 
Socialdemokraterne

LÆSERBREV I forbindelse 
med årets første møde i Kul-
tur- og Fritidsudvalget var 
udvalget taget en tur ud på 
heden, nærmere bestemt en 
tur til Alhede-hallerne i Fre-
deriks. Her fik vi i udvalget en 
gennemgang af  de planer, som 
bestyrelsen i Alhede-hallerne 
har arbejdet med gennem de 
seneste par år. Planerne om en 
ombygning af  indgangsparti-
et, fronten og den ældste del af  
Alhede-hallerne, herunder om-
klædningsrum og klublokaler 
blev af  udvalget velmodtaget. 
Fra politisk hold skal der nu 
arbejdes på at finde 3 mill. kr. i 
anlægstilskud i det kommende 
budget. Udvalget lagde særlig 
vægt på de tanker og visioner, 
som Alhede-hallerne havde 
udtænkt i planen, i forhold til 
fremtidig drift og udvikling. 
Ydermere tog udvalget også 
halbestyrelsens forslag til 
finansiering til efterretning – 
med en 1/3 del i anlægstilskud 
fra Viborg kommune, 1/3 i lån-
optagelse og 1/3 egen finansie-
ring, privatindsamling, fonde 
og eget arbejde. En model Vi-
borg kommune har brugt i en 
række andre hal-projekter. Et 
foreløbigt projekt til samlet ca. 
9 mill. kr.

Frederiks Skole og de lo-
kale idrætsforeninger ønsker 
at etablere et udvidet samar-
bejde omkring den åbne skole 

med fokus på idræt og bevæ-
gelse. Vi skal simpelthen have 
flere børn og unge til at være 
fysisk aktive både i og udenfor 
skolen. Der arbejdes der på at 
lave en kombinationsansæt-
telse mellem kommune, skole 
og foreninger. Her er forenin-
gerne i Frederiks og omegn 
gået ind i projektet med om-
kring kr. 150.000. Kultur- og 
Fritidsudvalget besluttede på 
det seneste møde at bevillige 
kr. 50.000 til lokaleleje i for-
bindelse med pilotprojektet. 
Sagen sendes nu videre til 
Børn- og Ungdomsudvalget 
med henblik på at finde de 
resterende midler, således 
projektet kan realiseres. Fra 
Socialdemokratisk side bakker 
vi fuldt ud op om dette projekt, 
og vi forventer, at projektet vil 
kunne videreudvikles til resten 
af  kommunens skoler efter den 
aftalte projektperiode på et år. 

Kulturudvalget havde også 
Lokalhistorisk arkiv i Karup 
på dagsordenen. Her blev be-
slutningen, at der skal findes 
en ny permanent placering, 
da den nuværende er særde-
les uegnet pga. plads og byg-
getekniske forhold. Den nye 
placering tilstræbes at være 
besluttet inden sommerferien, 
og flere placeringsmuligheder 
er i spil, som undersøges i 
samarbejde mellem arkivet og 
forvaltningen.

I forbindelse med udmønt-
ningen af  puljen til forsam-
lingshuse blev det besluttet, at 

Karup Forsamlingshus bevil-
ges kr. 2. mill. til renovering og 
ombygning. Denne beslutning 
indebære nu, at bestyrelsen i 
Karup Forsamlingshus kan 
komme videre med projektet, 
herunder erhverve nabohuset, 
som indgår i projektets helhed. 
Bevillingen er også en forud-
sætning for, at bl.a. Lokale- og 
anlægsfonden vil støtte projek-
tet i Karup.

Mine byrådskollegaer i 
tekniskudvalg besluttede på 
deres første møde i år, at der 
skal byggemodnes 11 nye 
byggegrunde på Solvænget i 
Frederiks i løbet af  2018. End-
videre arbejder der videre med 
plangrundlaget for nye kom-
munale grunde i Skelhøje og 
Kølvrå. Der har i en årrække 
været et stort ønsket om kom-
munale byggegrunde i begge 
lokalsamfund. Vækst i hele 
kommunen er en forudsætning 
for en kommune balance.

Lokale initiativer

Anders Bertel.  PRESSEFOTO
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”Det er i SKOEN man går...”

VINTERUDSALGET
STATIV

MED HERRETØJ

÷50%

STARTER TORSDAG 19. JANUAR KL. 8.00

÷20%
PÅ HERRETØJ

- dog ikke JBS undertøj

Gælder torsdag, fredag og 

lørdag i uge 3

Gælder torsdag, 
fredag og lørdag

i uge 3

EKSTRA
EKSTRA

Ikke
nedsatte varer

÷10%

STARTER TORSDAG 19. JANUAR KL. 8.00

SPAR OP TIL50%på udvalgte sko/støvler

✴

✴

✴
CONVERSE 

M/FOER 500,-

U/FOER 300,-

Forskellige kvaliteter 
- STÆRKT NEDSAT......
Bl.a. børnestof, blondestof, kjole jersey, uld 
i flere udgaver, bukse- og kjolestof, møbel-
stof, fleece, isoli, stof med digitaltryk plus 
mange andre spændende ting.…..

Priser pr. meter fra

Kr. 29,-

GRØNHØJ . 7470 KARUP . Tlf. 86 66 16 55 
E-mail:info@stofgaarden.dk . www.stofgaarden.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 13-17 . Lørdag kl. 9-12

STOFUDSALG
FORTSÆTTER

Kr. 19,-

Kr. 9,-

Kæmpe 
udvalg
af rester

÷25%
Mønstret 

patchworkstof 

Gælder januar månedBali Pops 

÷25%

  

  BeneFiT Karup • Bredgade 1 • 7470 Karup 
Tlf. 9710 1268 • info@benefit-karup.dk • www.bene-fit.dk 
 

 
 
 

. 

 

 

U
D

S
A

L
G ÷50-70%

PÅ ALLE STEL

Juel Optik: 2845 9900 -  BeneFiT Karup:
www.jueloptik.dk - www.benefit-karup.dk

Træn med abonnement - morgen og aften

Træn med supervision på hold eller enkeltvis, vi har holdtræning formid
dage og eftermiddage.

Kom og få en prøvetime og kontakt Rikke, hvis du har spørgsmål. 

Mangler du bandager og løbekompressionsstrømper eller andre hjælpe-
midler?, så kan vi også hjælpe dig. 

Vi glæder os til at se dig!

Vestergade 10   |   7850 Stoholm   |   www.jueloptik.dk
Bredgade 1   |   7470 Karup   |   Tlf. 2845 9900

EKSTRA 
TILBUD

Ved køb af ekstra brille 
(eller solbrille) får du

50%
PÅ HELE  

EKSTRA-BRILLEN
(både stel og glas)

Vestergade 10   |   7850 Stoholm   |   www.bene-fit.dk
Bredgade 1   |   7470 Karup   |   Tlf. 2539 8009

Gaitline
SPECIALSKO
Norm. 1800,-
NU 1500.-

Udgåede 
modeller 995.-

Medic

HOLDNINGSELASTIK
Forbedrer din kropsholdning
Norm. 399,-

NU 

300.-

 BeneFiT Karup • Bredgade 1 • 7470 Karup 
Tlf. 9710 1268 • info@benefit-karup.dk • www.bene

 

Gælder til og med fredag d. 10/2 2017.

Gælder til og med fredag d. 10/2 2017.

· Tagrenovering

Bregnevej 25 · 7470 Karup
97 10 11 83 · 40 28 11 83 · Fax 97 10 11 86

· Reparationer

· Parcelhusbyggeri
· Om- og tilbygninger
· Flisearbejde og badeværelser

NYT HUS
JASMINVÆNGET
 126 m2 +32 m2

carport/redskabsrum
Kr. 1.495.000,-

KARUP 
MURERFORRETNING
v/Tage Raaby Olesen

BYGGEGRUNDE 
S®LGES

Dejligt centralt beliggende
JASMINV®NGET 

I KARUP

 

ANLÆGSFIRMA
n  Anlægsarbejde  n  Flisebelægning
n  Haveanlæg  n  Græsslåning
n  Haverengøring  n  Klipning af hæk
n  Snerydning  n  Mulvarpebekæmpelse

Johnny Jensens 
Anlægs- & Haveservice
Vallerbækvej 58, Karup
Tlf. 22 40 16 91  

Lokale nyheder  
går aldrig af mode

       
       

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

Download gratis vores app
MINE AVISER
og læs avisen digitalt
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Midtjysk 
Festudlejning 
gentager succesen, 
og inviterer igen 
til festmesse på 
Drejervej i Sunds, 
fordi en stor 
dag kræver stor 
forberedelse

KONFIRMATIONSFORBE-
REDELSE Den 27-29. januar 
stilles op med inspiration til alt 
fra bordpynt og -dækning til 
indbydelser og bordkort.

Konfirmation er en stor dag. 
For konfirmanden og for for-
ældrene. Derfor skal det også 
helst være tæt på det perfekte. 
Det er i hvert fald drømmen 
hos mange, kan man kon-
statere hos Midtjysk Festud-
lejning, hvor forårssæsonen 

er et af  årets højdepunkter.
- Vi er hvert år i kontakt 

med rigtig mange familier, der 
står overfor en konfirmation. 
Nogle tager det let, men mange 
vil have styr på alt ned i de-
taljen, så det hele klapper. Og 
det kan faktisk være noget af  
en opgave, siger grundlægger 
og indehaver af  fest-virksom-
heden, Martin Bøgelund i en 
pressemeddelelse.  

- De færreste mennesker når 
at få erfaring med at holde sto-
re fester. Man holder vel typisk 
5-10 af  slagsen hen over et helt 
liv – og der er altså meget, der 
skal spille sammen, hvis man 
vil opnå det perfekte. Heldig-
vis findes der folk som os, der 
ikke beskæftiger sig med an-
det. Folk, der har svar på alle 
spørgsmål, og som altid har 
en tjekliste i baghovedet, så vi 
når hele vejen rundt, fortsæt-
ter han.

Fra telt til lysestager
Midtjysk Festudlejning deler 
også gerne ud af  sin erfaring 
om livets store fester. Derfor 
åbner virksomheden nu sit do-
micil på Drejervej i Sunds for 
gæster til inspirationsdag den 
27-29. januar.

- Tidspunktet taget i betragt-
ning er det selvfølgelig primært 
for konfirmander. Men alle er 
velkomne. Ingen fest eller be-
givenhed er for stor eller lille 
for os, siger Martin Bøgelund.

På messen er der inspiration 
til alt fra bordpynt og bord-
dækning til lys og servietter. 
Ligesom virksomheden kan 
hjælpe med invitationer, gæ-
stebøger, bordkort, takkekort 
og andre ting, der hører den 
store fest til.

- Vi er faktisk leveringsdyg-
tige i alt. Fra festtelte, borde, 
stole og service til duge, ser-
vietter og lys. Mange ved det 
ikke, men vi har også salgs-
varer - servietter og lys fra 
brands som Creativ Company, 
Ihr, Duni, Bækkelund, Mari-
mekko og Karen Marie Klip 
- som man hele året rundt kan 
komme ind at købe. Uanset 
om man skal bruge to eller 
100 pakker, siger Martin Bø-
gelund.

Popcorn og rodeotyr
Hos Midtjysk Festudlejning 
kan man også få hjælp til at 
leje jukebox, slushice-maskine, 
softicemaskine, popcornma-
skine, hoppeborg, rodeotyr 
og anden underholdning til 
festen. 

Og skulle man ikke have helt 
styr på forårets konfirmation 
endnu, kan man stadig nå det.

- Det er ved at være oppe 
over. Men vi kan stadig tage 
flere ordrer ind, lover Martin 
Bøgelund, der håber, at mange 
har lyst til at kigge forbi og 
blive inspireret på messen.

Her starter konfirmationen

KAGEKONKURRENCE To 
kendte navne fra ”Den store 
bagedyst”, Timm Vladimir og 
Juliane Dixen, er dommere i en 
kagekonkurrence, når Midtjyl-
lands Lufthavn bliver navngi-
vet den 5. februar.

- Alle får nu mulighed for at 
få målt evnerne som amatør-
bager, bedømt af  dommere på 
højeste niveau. Midtjyllands 
Lufthavn inviterer til kagekon-
kurrence, når lufthavnen får 
sit nye navn ved et stort åbent-
hus-arrangement søndag den 5. 
februar, skriver lufthavnschef  
Frans Bjørn-Thygesen i en 
pressemeddelelse. 

35 personer kan deltage i kon-
kurrencen, og så skal der tænkes 
kreativt, for temaet for kagerne 
er ”luftfart”, og navnet ”Midt-
jyllands Lufthavn” skal indgå.

Dommerne i konkurrencen er 
kendt af  de fleste. Skuespiller, 
komiker og kok Timm Vladi-
mir har de seneste par år væ-
ret vært i ”Den store bagedyst” 
på DR1 sammen med Mette 
Blomsterberg og Jan Friis-

Mikkelsen. Timm Vladimir er 
dommer sammen med Juliane 
Dixen, Holstebro, deltager i den 
netop afsluttede sæson af  bage-
dysten. Udover æren er præmi-
erne i kagekonkurrencen bl.a. 
en rejse til Kreta med Apollo 
og flybilletter til København 
med DAT.

Kagekonkurrencen bliver 
afholdt, når Midtjyllands Luft-
havn inviterer til åbent hus 
søndag den 5. februar, i øvrigt 
med kongeligt besøg. For det er 
Hans Kongelige Højhed Prins 
Joachim, der foretager den 
officielle åbning, når Karup 
Lufthavn skifter navn til Midt-
jyllands Lufthavn.

Der er tilmelding til kagekon-
kurrencen på ukendtlufthavn.
dk. Det er ”først til mølle”, og 
deltagerantallet bliver 35.

Onsdag 18. januar 2017

Telefon 87 87 87 87 • www.viborg.dk
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Information og oplevelser

INFORMATION

TEKNIK & MILJØ

Prinsens Alle 5 • 8800 Viborg
E-mail: teknik-miljoe@viborg.dk

Se alle lovpligtige annoncer fra Teknik & Miljø her: 
www.viborg.dk/annonce

LEDIGE JOB
I denne uge f.eks.: 
Tandlæge, social- og sundhedsassistent, pædagog

Læs mere på www.viborg.dk/job

BYRÅDSMØDE  
Onsdag den 25. januar 2017 kl. 17.00 
i Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5.

Se mødet live eller efterfølgende på
www.byråd.viborg.dk

Dagsorden og referat kan ses på: 
www.kommune.viborg.dk/politik

ONSDAGSFOREDRAG  

Me mento mori giv mig en blomst i livet
Ved kirkegårdsleder Niels Kruse, Viborg Kirkegård
Onsdag den 18. januar kl. 19 / 40 kr. for ikke medlemmer
Viborg Museum, Hjultorvet 9, Viborg
Tilmelding: www.viborgmuseum.dk • Tlf. 87 87 38 38
  
Åben samtalecafé med kaffe og kage
Kom og vær med til en god og givende samtale
Torsdag den 26. januar kl. 11-12 / Gratis / Ingen tilmelding
Balkonen på Hovedbiblioteket, Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 45

Børneåbning af Aarhus 2017
Officiel åbning m/dans, musik, 
fernisering m.v.
Send ønsker til ønsketræet og 
se den lysende by.
Fredag den 20. januar, 
kl. 14.00 – 17.00 / Gratis.
Hovedbiblioteket, 
Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk
Tlf. 87 87 34 30

TAKSTÆNDRINGER FLEXTUR   
Fra 1. januar 2017 er der lavet 5 nye knudepunkter inden for 
Viborg byzone. Hvis din tur ikke går til de nye knudepunk-
ter, skal du være opmærksom på, at der er sket prisstig-
ninger.

• Kørsel indenfor byzonen i Viborg by koster 14 kr. pr. km.- 
dog minimum 70 kr. pr. tur.

• Kørsel mellem opland og de 5 knudepunkter koster 7 kr. 
pr. km. - dog minimum 35 kr. pr. tur.

Læs mere på: www.viborg.dk/flextrafik

STORPARCELLER TIL SALG I VIBORG  
3 storparceller på Asmild Mark er til salg for 3.192.000 kr 
pr. stk. eksklusiv kloakbidrag og moms.

Se mere på: www.viborg.dk/byggegrunde

OPLEVELSER

Timm Vladimir dommer 
i kagekonkurrence i 
Midtjyllands Lufthavn

Timm Vladimir.  PRESSEFOTO

Et af  de mange eksempler på borddækning - her i lilla nuan-
cer.  PRESSEFOTO

 > Fakta
Midtjysk Festudlejning har foruden afdelingen i Sunds 
også afdelinger i Holstebro og Viborg og har 300 vare-
numre inden for alt fra stole og borde til lys og servietter. 
Virksomheden råder over 3500 kvm. telt, 6000 stole, 
bordplads til 8000 mennesker, service til 6000 kuverter 
og et væld af pynt og lysestager fra 6 til 150 cm i højden.
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Holstebro Speedway 
Klub får nu 
gavn af Ulrichs 
køreegenskaber

Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

SPEEDWAY 35-årige Ulrich 
Østergaard er en erfaren herre 
inden for speedway. Han har de 
sidste 10 år været blandt de 16 
bedste speedway-kørere i Dan-
mark og kørt næsten samtlige 
finaler i individuelle DM. De 
sidste tre sæsoner har han kørt 
superliga-speedway på Fyn – i 
2014 og 2015 i Fjelsted og i 2016 
i Munkebo. 

- Jeg ville gerne tættere på 
mit hjem i Karup, så da jeg 
fik muligheden for at køre for 
Holstebro Speedway Klub, 
sprang jeg til. Her skal jeg 
være en af  de faste, danske 
kørere på klubbens superli-
gahold. Jeg kender klubben 
fra tidligere, idet jeg kørte for 
dem i 2009. Det bliver megas-
pændende, og jeg glæder mig 
til at hjælpe dem i superfinalen, 
fortæller Ulrich og siger videre:

- Klubbens bane ligger i 
Skave, kun godt 20 minutter 
fra Karup, så det er perfekt. Det 
gør det ligeledes nemmere at ar-
rangere sponsorarrangementer 
for mine lokale sponsorer i Hol-
stebro og Viborg, slutter Ulrich 
Østergaard, som de sidste 11 
år også har kørt professionelt i 
engelsk speedway, oven i købet 
som kaptajn i Peterborough de 

sidste fire år. ”Kaptajn-jobbet” 
fortsætter han med i 2017. 

Om vinteren arbejder Ulrich 
hos Bøndergaard VVS i Holste-
bro. Arbejdspladsen er i øvrigt 
en af  hans sponsorer.

Ulrich er gift med Annie 
Østergaard på femte år. De har 
to børn, Victoria på 10 og Felix 
på 6 år.

Inspirationsdag for konfirmander

Vi dækker op i stor stil
Få gode idéer og tilbud med hjem fra inspirationsdagene: 
• Viborg - fredag d. 20/1, lørdag d. 21/1 og søndag d. 22/1 2017.
• Sunds - fredag d. 27/1, lørdag d. 28/1 og søndag d. 29/1 2017.
(Tidspunkter kan ses på www.herstarterfesten.nu)

Oplev 30 spændende borde med lys, servietter, duge, bordløbere
og andet bordpynt. Vi har også idéer til bordkort, indbydelser og
gæstebøger, og selvom I ikke skal have konfirmationsfest, kan I helt
sikkert finde inspiration til jeres næste fest. Vi glæder os til at se Jer.

Sunds afdeling:
Drejervej 18
7451 Sunds
Tlf. 97 14 40 98
info@herstarterfesten.dk
www.herstarterfesten.nu

Viborg afdeling:
Absalonsvej 13
8800 Viborg
Tlf. 86 62 26 50
info@herstarterfesten.dk
www.herstarterfesten.nu

Besøg os i:

Holstebro afdeling
Jens Baggesensvej 12
7500 Holstebro
Tlf. 97 14 40 98
info@herstarterfesten.dk
www.herstarterfesten.nu
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Følg os på

F
M

midtjyskfestudlejningmidtjyskfestudlejningmidtjysk

Besøg også www.festbutikBesøg også www.festbutikken.nu

SPISEGRUPPE Centerrådet 
ved Dagcentret i Frederiks vil 
prøve at få gang i spisegrupper 
for ældre, som kunne tænke sig 
at spise i hyggeligt selskab med 
andre i stedet for alene i hjem-
met. Det kan være en god hjælp 
for ældre, som er småtspisende 
og har nedsat appetit, hvor det 
hyggelige samvær om et godt 
måltid kan give bedre appetit, 
og lignende arrangementer er 
blevet en succes flere steder i 
kommunen.

Der er samlet en gruppe 
frivillige, som foreløbig tæller 
seks personer, og som af  en 
professionel vil blive instru-
eret i tilberedning af  maden. 
Til hvert arrangement vil to af  
disse frivillige så fungere som 

’værter’ til spisningen og vil na-
turligvis også selv spise med. 
Det er slet ikke fordi, de skal 
være tjenere for de spisende, 
men mere for at sørge for at til-
rettelægge og koordinere. Alle 
må selvfølgelig være hjælpsom-
me med borddækning og andet.

Maden leveres af  Madservice 
Viborg til Dagcentret i Frede-
riks, hvor det så færdiglaves og 
anrettes af  de frivillige. Center-
rådets medlemmer har været på 
besøg hos Madcenter Viborg og 
har også smagt på maden, og 
der var stor enighed om, at det 
var velsmagende og nærende. 
Når det så bliver præsenteret 
med dug på bordet og i godt 
selskab, så vil det være som på 
en bedre restaurant.

Arne Christensen, formand 
for Centerrådet, fortæller i en 
pressemeddelelse, at man er 
meget usikker på, hvordan 
dette tilbud vil blive modtaget 
blandt byens ældre. Vi har lavet 
en folder, som fordeles vidt og 
bredt, for tilbuddet gælder alle 
ældre, og vi håber på i hvert 
fald et par håndfulde i første 
omgang, og gerne flere, siger 
han. Hvis det falder i god jord, 
vil det blive et tilbagevenden-
de arrangement med 2 eller 4 
ugers mellemrum

Første spisearrangement bli-
ver afholdt på Dagcentret den 
9. februar og tilmeldingsliste 
er ophængt på dagcentret med 
sidste frist den 23. januar.  

Onsdag 18. januar 2017

Frivillig spisegruppe for 
ældre - nu også i Frederiks

Ulrich fra Karup skifter 
speedway-klub

Nu er der mulighed for at deltage i fællesspisning på Dagcenter Frederiks.  FOTO: ARNE CHRISTENSEN

F.v.: Martin Camino, Lars Hansen, Ulrich Østergaard, Ulrichs 
engelske sponsor og promotor i England, samt hans engelske 
mekaniker »Big Boy«  FOTO: PRIVAT🙈🙈

Mange muligheder og 
nye og spændende tiltag 
efter sommeren

Cafeteria med lækre 
menuer og sund 
mad – samt mad 
ud af huset

Svømmehal 
med 2 bassiner 
og sauna.
2 store haller

Udlejning af kulturhuset med lokaler op til 270 
personer til kurser, møder, fest og meget mere.

Udlejning af værelser kun 120,- kr. pr. nat.

ALT under ET tag

Trehusevej 7, Frederiks - 7470 Karup – Tlf. 86 66 13 33
www.alhede-hallerne.dk – følg os på FB

	  

          Stedet 
   hvor de 
KREATIVE 
              mødes 

Løvvænget 3, Grønhøj . 7470 Karup . Tlf. 8666 1655 . info@stofgaarden.dk

Åbningstider:
Man.-fredag kl. 13-17
Lørdag kl. 9-12GRØNHØJ . 7470 KARUP . Tlf. 86 66 16 55 

E-mail:info@stofgaarden.dk . www.stofgaarden.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 13-17 . Lørdag kl. 9-12

GRØNHØJ . 7470 KARUP . Tlf. 86 66 16 55 
E-mail:info@stofgaarden.dk . www.stofgaarden.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 13-17 . Lørdag kl. 9-12

  Kom ind og få masser af inspiration i butikken

De rigtige priser
Stort udvalg i stoffer
Patchworkstof
Faglig rådgivning
Sy-artikler
Hobby-artikler
o.m.a.

Vi udfordrer 
din fantasi og 
tilbyder bl.a.:

- leverandør til syglade piger siden 1981
- altid et besøg værd
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AIF tilbyder motion 
og socialt samvær

Tekst og foto af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

SAMVÆR I torsdags lød 
startskuddet til AIF’s projekt 
60 +. Et projekt, der er star-
tet op i samarbejde mellem 
Alhedens Idrætsforening og 
Pensionistsvømmerne. Pro-
jektet går ud på at kombinere 
diverse sportslige aktiviteter 
i AIF med socialt samvær, 
morgenkaffe og afslutning 
med frokost i Alhedehallernes 
cafeteria.

Omkring 40 borgere, fra 60 
år og opefter, mødte op til in-
formationsmøde om projektet i 
hallernes cafeteria. Efter kaffe 
og rundstykker bød projektle-
der Inge-Lise Sterup velkom-
men.

Inge-Lise fortalte blandt an-
det om tankerne bag projektet, 
der har overskriften ”Bevæg 
dig for livet” og bad folk kom-
me med idéer til sportslige ak-
tiviteter. Denne først dag var 
der, efter informationsmødet, 
planlagt svømning med pensi-

onistsvømmerne, badminton, 
en rask gåtur og gymnastik. 
Aktiviteterne var tidsmæssigt 
tilpasset, så både svømmere og 
badmintonspillere også kunne 
dyrke gymnastik. 

- Jeg har undersøgt, hvor 
mange, der går til den slags 
aktiviteter. Stoholm startede 
op for over 10 år siden med 
40 medlemmer, og i dag er de 
300. Desuden har vi alle brug 
for en 3. halvleg, hvor vi kan 
sidde og få vendt en dagsorden 
eller to. Vi har flere planer på 

programmet, blandt andet at 
få lavet et fitnesscenter, evt. 
invitere en diætist, og måske 
kan vi blive så gode venner, 
at vi kan udvide projektet til 
fællesspisning en gang imel-
lem, men vi er meget lydhøre 
overfor idéer, siger Inge-Lise, 
der i øvrigt takkede svømme-
træner Anna Strandbygaard, 
halinspektør Bjarne Nyberg, 
Hanne fra cafeteriaet, gymna-
stikinstruktør Mina Hansen og 
Bente Madsen fra Dagcenter 
Frederiks for hjælpen og op-

bakningen.  
Projektet kører i en forsøgs-

periode de næste 13 torsdage, 
dog fortsætter svømningen til 
sommerferien. Selve aktivite-
terne kommer til at koste 150 
kr. om måneden, samt svøm-
me-kontingent. Det er dog 
tilladt med to gratis torsdags-
svømninger. Bliver projektet 
en succes, forsætter det igen 
til efteråret. 

Selvom du ikke deltog i tors-
dags, er du mere end velkom-
men de kommende torsdage.

Projekt 60+ skudt i gang
Der var en livlig snak og glæde i svømmehallen, samtidigt med, at der blev svømmet

Nogle valgte badminton, mens andre svømmede og gik en tur

Projektleder Inge-Lise Sterup bød de mange fremmødte velkom-
men til Projekt 60 +

Omkring 40 borgere mødte op til informationsmødet om Projekt 60 +Gruppen her valgte en rask gåtur, mens de andre svømmede og spillede badminton
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Tekst og foto af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

SKELHØJE Der var noget af  
en speciel, positiv stemning, da 
jeg forleden eftermiddag besøg-
te Skelhøje Købmandsgaard. 
Knud Gaarn-Larsen var i færd 
med at ekspedere en kunde, an-
dre kunder gik rundt i butikken 
og flere sad i caféafdelingen og 
snakkede. Tre børn kom glade 
ind i butikken, hvoraf  den ene 
af  dem viste sin hjemmelavede 
drage til Knud. To Karolinepi-
ger, med røde forklæder på, 
talte med et par kunder, der 
prøvesmagte udvalgte varer 
fra butikken.   

Karolinepigerne, der er en 
del af  Skelhøje Købmandsga-
ards koncept, bliver ikke sendt 
ud i verden for at repræsentere 
den lokale købmands varer. 
Tværtimod, de bliver i butik-
ken og hygger om kunderne, 
mens de tilbyder smagsprøver 
på varer. Og, de klarer det godt, 
de 14 Karolinepiger, der alle er 
fra sidst i halvtredserne til al-
derspræsidenten på 79 år. 

Hver fredag eftermiddag, i 
to timer, siden september 2015, 
har Karolinepigerne på skift, 
to ad gangen, illustreret varer 
fra købmandsbutikken – både 
mad, vin og andre forskellige 
drikkevarer, varer kunderne 
kan få til specielle priser denne 
dag.

Da Ugeavisen besøgte butik-

ken illustrerede de skyr og for-
skellige ting til at dyppe deri, 
blandt andet rødbeder og gu-
lerødder, samt danskvand med 
forskellige frugtsmag. 

Karolinepige og koordinator 
for Karolinepigerne, Ruth Pe-
dersen fortæller:

- Købmanden afgør, hvilke 
varer, der skal illustreres den 
pågældende fredag, så står to 

af  os for at fortælle kunderne 
om produkterne. Det er en 
spændende opgave, hvor vi 
får talt med mange mennesker, 
både de lokale, men også de 
mange hærvejsvandrer, løbere 
og cyklister. 

- Vi får solgt nogle varer, som 
kunderne ikke altid selv tænker 
over, der kan købes. Ofte er der 
en meget lang kø ved kassen, når 

vi er her, slutter Irma Carlsen. 

Gode grunde til at have Ka-
rolinepigerne
- Der er rigtig, mange gode 
grunde til at have Karolinepi-
gerne. I brugsen bruger man, 
fra tid til anden, bestyrelsen til 
at demonstrere ting. I Skelhøje 
bruger vi gode venner af  hu-
set, frivillige, der stiller sig til 

rådighed, fortæller Knud og 
fortsætter:

- Første dag de var i aktion, 
ville de blandt andet præsen-
tere rugbrød. Så tog de til ba-
geren for at få mere at vide om 
rugbrødet, så lavede de smags-
prøver, så de kunne fortælle 
om de forskellige produkter. 
De havde bestilt 15 rugbrød, 
som er mange i en butik som 

vores, men de solgte 37! Det 
giver altså en større omsæt-
ning. Folk får mere at vide om 
produkterne. Mange samles til 
en kop kaffe, så det bliver også 
til et socialt arrangement. Når 
folk så er samlet, så inviterer vi 
andre, som Ugeavisen, MF Ka-
rin Gaardsted, borgmesteren, 
Jakob fasting fra ”Danmark på 
vippen”, eller hvem det nu kan 
være. Det korter afstanden fra 
Skelhøje til omverdenen, og når 
vi har besøg, så går informatio-
nerne begge veje. 

De øger helt sikkert omsæt-
ningen, men der er rigtig, man-
ge sidegevinster. De har blandt 
andet demonstreret produkter, 
som jeg ikke på forhånd ville 
så meget som overveje at købe, 
men efter at have smagt dem, 
kommer de jævnligt i min ind-
købskurv.

Onsdag 18. januar 2017

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

Orienteringsmøder
på gymnasiet

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

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

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

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

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

om studentereksamen
12.30-12.55: Præsentation af studieretning og valgfag

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

Karolinepigerne jobber to ad 
gangen. Her er det f.v.: Ingrid 
Buhl Jørgensen og Birgit 
Andersen

Karolinepiger skaber hygge
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Gennem de sidste 
par år er Jethallen 
i Karup blevet 
istandsat for 
omkring én million 
kroner
Tekst og foto af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

BYGGEPLANER Hallen har 
simpelthen fået en ansigts-
løftning med blandt andet ny 
belægning mellem hallen og 
parkeringspladsen. Der er lavet 
nyt indgangsparti, kommet et 
rygeskur, lys er udskiftet med 
ledlys, et nyt varmeanlæg er 
installeret og hallen fik tennis-
banerne, da tennisklubben blev 
nedlagt. 

Hal 2
Den aktive bestyrelse for Jethal-
len med René Jensen som for-
mand og Søren Mikkelsen som 
næstformand har flere ambitio-
ner med det lokale idrætssted. 
De vil nemlig gerne bygge en 
hal 2. Derfor indkaldte de bru-
gerne af  hallen og byens han-
delsforening til møde i torsdags 
i hallens cafeteria for at høre 
deres meninger om projektet, 
inden bestyrelsen arbejder vi-
dere med planerne.

Til mødet deltog Jethal-
lens bestyrelse bestående af  
Lars-Ole Kopp, René Jensen, 
Søren Mikkelsen, Leif  Sloth 
Rasmussen og Claus Madsen, 
to repræsentanter for KKIK – 

Søren Andersen og Tom Jepsen, 
formanden for Karup Handels-
forening Dennis Lind Pedersen 
og jeg. 

René Jensen bød velkommen 
og indledte mødet med at for-
tælle, at Jethallens bestyrelse 
gennem en længere periode har 
leget med tanken om, at bygge 
en hal 2 med blandt andet moti-
onscenter og en håndboldbane 
- en hal der skal være noget 
mindre end den nuværende.  

De fremmødte var positive 
over for projektet. Der blev 
blandt andet sagt, at KKIK 
manglede både plads til opbe-

varing af  gymnastikredskaber 
og timer i hallen. 

Hallens bestyrelse mener, at 
en hal 2 vil blive booket godt op. 
Den nuværende hal er booket 
op, og man har sagt nej til flere 
bookinger på grund af  plads-
mangel. 

Søren Andersen ytrede, at 
forsamlingshuset var i gang 
med store planer om udvidelse, 
og man skulle være opmærk-
som på ikke at trække samme 
vej med hensyn til udlejning, 
hvortil René svarede, at det 
ikke var planen, men, at Jethal-
len har og vil få plads til større 

grupper gæster, end forsam-
lingshuset, fx efterskoler, der 
lejer sig ind. 

Der er mange formål med en 
hal mere, f.eks. at byens borgere 
ikke behøver tage udenbys for 
at dyrke sin sport, mulighed for 
større stævner, cup og mere liv 
både i hallen og cafeteriaet til 
glæde for alle brugerne. 

Hallens placering
Halbestyrelsen har flere idéer 
til, hvor den kommende hal kan 
placeres, så de vil pt. ikke lægge 
sig fast på en placering – kun 
at den selvfølgelig skal ligge i 

tilknytning til den nuværende 
hal. Desuden har de lavet en 
løselig beregning på projektets 
pris til værende mellem fem og 
seks millioner kroner.  

Mødedeltagerne var enige 
om, at det bare var med at 
komme i gang med projektet.

Hvad nu?
Bestyrelsen holder snarest et 
møde om, hvordan de kommer 
videre med planerne. De har 
idéer om, hvordan hallen skal 
se ud, men de vil udforske an-
dre haller, inden de lægger sig 
helt fast på udseende, størrelse 

og indhold. Derefter skal der 
laves tegninger og indhentes 
tilbud. 

- Bestyrelsen er enig i, at vi 
nu tager arbejdstøjet på. Det 
vil være godt, hvis vi kan på-
begynde opførelsen i 2018. Vi 
håber desuden på, at vi kan 
trække på nogle af  de lokale 
borgeres erfaringer fx til ud-
førelse af  arkitekttegningerne 
og søgning af  penge fra fonde, 
slutter René.

Ugeavisen følger løbende op 
på planlægningen og udførel-
sen af  den kommende hal. 

Jethallens bestyrelse vil bygge en hal mere

Onsdag 18. januar 2017

Der er sket mange 
spændende ting på 
Bredgade 1 i 2016
FYSIOTERAPI - Vi har haft 
drøntravlt i 2016, det meste er 
nok selvforskyldt. Men rigtig 
mange ting er lykkedes for os, 
og det er rigtig dejligt. Jeg har 
svært ved at sætte fingeren på, 
hvad det lige præcist er, der 
har gjort et godt 2016 for os. 
Jeg tror, det er flere faktorer. 
Noget af  det vi har fokus på 
i dagligdagen, er vigtigheden 
af, at kunderne føler sig godt 
behandlet hos os. Vi sætter stor 
pris på, at kunderne vælger at 
bruge os til at hjælpe sig, og vi 
er glade for at se folk, og det hå-
ber vi, at kunderne kan mærke. 
Hos os er man ikke bare et num-
mer i køen, fortæller ejeren af  
Benefit Karup, Rikke Østerga-
ard i en pressemeddelelse. 

Dygtige medarbejdere
BeneFiT Karup har nogle dyg-
tige og engagerede medarbej-
dere, som byder ind med gode 
idéer, som kan føres ud i livet, 
og det er ekstremt vigtigt for 
arbejdsmiljøet også, at medar-
bejderne tager del i klinikken, 
fortæller Rikke. Bland andet 
har Jonas haft succes med et 
GLA:D hold – et hold, der træ-
nes og undervises i den nyeste 
viden om slidgigt. Matilde har 

startet sit første livsstilshold 
med fokus på kost og motion, 
og at successen kommer, når 
det gøres i fællesskab. Vi har 
i de sidste tre år forsøgt med 
nye tiltag og forskellige hold-
træninger, men har haft svært 
ved at tiltrække kunderne til 
det, så det er rigtig dejligt, at 
det er lykkedes her i efteråret. 
Vi arbejder på nye spændende 
hold i 2017.

- Udover de nye holdtiltag 
og gode idéer på klinikken 
tror jeg også, det er vigtigt, at 
dagligdagen fungerer stabilt. 
At tingene fungerer for kun-
derne, at vi på klinikken er 
stabile og holder, hvad vi lover 
– kort sagt at kunderne ved, 
hvad de kan forvente, når de 
kommer hos os, udtaler Rikke. 

Aftenshowet på DR
- En anden del vi kan se tilbage 
på er vores medvirken i Aften-
showet. Jeg blev noget overra-
sket og rundt på gulvet, da jeg 
blev ringet op af  Aftenshowets 
programlægger, og han invite-
rede mig i studiet sammen med 
Per fra Juel Optik og Nina fra 
garnbutikken i Stoholm. Jeg 
var ikke i tvivl om, at det var en 
kæmpe mulighed for klinikken 
og byen, og så var jeg samtidig 
nysgerrig på, hvordan sådan et 
program fungerer med opsæt-
ning osv. Så der var ingen tvivl 
om, at det måtte jeg deltage i, 

fortæller Rikke og fortsætter:
- Personligt var det en kæm-

pe stor oplevelse at få lov at 
prøve at være i fokus og komme 
på TV i prime time, at nogen 
synes det jeg siger, er interes-
sant. Det var en gave at få lov 
at være med og så også en god 
oplevelse sammen med min 
ven, Per Juel. Jeg tror, noget af  
vores succes i år kan have noget 
at gøre med den eksponering, 
der var i den periode efter af-
tenshowet. Indslaget blev bragt 
i nærmest alle aviser i området 
og på Facebook, det var helt 
vildt.

To nye satellitter
BeneFiT Stoholm blev åbnet 

sidst i april i samarbejde med 
Juel Optik og Siki helse og garn, 
og her er en lille gruppe kunder 
blevet serviceret af  Rikke selv 
hver torsdag. BeneFiT Stoholm 
lejer sig ind hos Siki helse og 
garn sammen med Juel Optik, 
og samarbejdet fungerer fint. 
Det giver kunderne i Stoholm 
mulighed for at modtage den 
service, vi gerne vil være kendt 
for i BeneFiT.

I september fik vi mulighed 
for at åben en satellit i Sunds, 
hvor vi samarbejder med Glad 
Fitness, som er et motions-
center i byens gamle Nordea 
filial. Glad Fitness har et års 
fødselsdag samtidig med at 
BeneFiT Sunds åbner. Klinik-

ken er åben for alle, det gælder 
både for medlemmer af  Glad 
Fitness, men også resten af  by-
ens borgere er velkomne. Der 
tilbydes fysioterapi, massage, 
træningsvejledning, vægtkon-
trol, akupunktur og virksom-
hedsaftaler. Det er Jonas fra 
BeneFiT Karup, der primært er 
i klinikken hver mandag, ellers 
er der åben efter aftale. Vi gik 
ind i samarbejdet med Glad Fit-
ness, fordi vi gerne ville kunne 
tilbyde borgerne i Sunds gode 
vilkår omkring behandling, 
specielt dem, der ikke har mu-
lighed for at køre til Herning 
eller Karup. Vi er kommet godt 
i gang og har stor motivation 
for at udvikle klinikken det næ-

ste år, så vi bliver endnu mere 
synlige i Sunds også.

Ekstra arbejde
- Det giver selvfølgelig en del 
ekstra arbejde med at koordine-
re arbejdstider og åbningstider 
de forskellige steder. Det skal 
jo helst løbe rundt, ellers dur 
det ikke, men det er sjovt og en 
god udfordring, men det kræ-
ver noget at have overblik over 
det. Vi hjælpes ad på klinikken, 
og medarbejderne er supergode 
til at byde ind og hjælpe til. De 
gør i det hele taget en kæmpe 
indsats for at tingene lykkedes, 
det er guld værd afslutter Rikke 
Østergaard.

Et spændende og begivenhedsrigt år hos BeneFiT Karup
Her er de tre lokale butiks-in-
dehavere i live-interview med 
Mikkel Fønsskov fra Aften-
showet. F.v.: Nina Guldham-
mer fra Siki Garn & Helse i 
Stoholm, Per Juel Sørensen, 
ejer af  Juel Optik og Rikke 
Østergaard, ejer af  Bene-
fit.  FOTO: FJENDS FOLKEBLAD

Selvom det ikke umiddelbart ser sådan ud på billedet, så var der en sjov og munter stemning, 
da Jethallens bestyrelse havde indkaldt til møde. I venstre side ses: Dennis Lind Pedersen, Sø-

ren Andersen og Leif  Sloth Rasmussen. I højre side ses: Claus Madsen, Søren Mikkelsen, Tom 
Jepsen, René Jensen og Lars-Ole Kopp
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LÅSESYSTEM Viborg Kom-
mune har desværre konstateret, 
at der er bortkommet en nøgle 
på plejecenter Birkegården i 
Stoholm. Nøglen bruges af  
kommunens personale til bor-
gernes nøglebokse i Stoholm, 

Fredriks og Karup-området. Af  
hensyn til borgernes tryghed 
har kommunen derfor valgt 
at fjerne alle nøglerne fra bor-
gernes nøgleskabe. Det arbejde 
blev sat i gang fredag morgen 
og var klaret inden for få timer.

Udskiftningen berører om-
kring 200 borgere, og de vil 
få et orienteringsbrev i forbin-
delse med, at nøglerne bliver 
afhentet. I brevet bliver bor-
gerne orienteret om, at Viborg 
kommune er ved at indføre et 

elektronisk låsesystem, som vil 
sikre, at bortkomne nøgler ikke 
vil give anledning til lignende 
situationer fremover.

– Udskiftningen vil ikke få 
indflydelse på de planlagte 
besøg hos borgerne. I stedet 

for at udskifte de mange cylin-
dre i nøgleboksene fremover, 
fremrykker vi udskiftningen 
til et elektronisk låsesystem i 
Stoholm, Frederiks og Karup-
området. Det arbejde, forven-
ter jeg, kan gå i gang i løbet af  
denne uge, siger Peter Borup 

Sørensen, som er sundhedschef  
i Viborg Kommune i en pres-
semeddelelse. 

– Situationen er naturligvis 
rigtig ærgerlig, men vi håndte-
rer det sådan, at vi prioriterer 
borgernes tryghed højest, slut-
ter han.

Bortkommet nøgle udløser fremrykning af elektronisk låsesystem 
Onsdag 18. januar 2017

Kølvrå Fjernvarmecentral
Ordinær generalforsamling

afholdes
tirsdag den 7. februar kl. 19.00

i Borgerhuset, Lyngvej, Kølvrå.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning 
 for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges 
 til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens 
 prisbestemmelser for indeværende driftår 
 fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for 
 kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkommende forslag fra andelshavere/
 varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Nedlæggelse af Kølvrå Fjernvarmecentral.
12. Eventuelt.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er de 
lejligheder, der er tilknyttet Boligselskabet Sct. 
Jørgen Viborg-Kjellerup afd. 111 & 112, Boligsel-
skabet Kølvrå afd.1 og derudover de private var-
meaftagere, der er registreret som andelshavere.

En deltidsstilling/flexjob som
DRIFTBESTYRER VED
 KARUP VANDVÆRK

er ledig til besættelse snarest.
Stillingen aflønnes efter sats for faglært håndvær-
ker med 2½ time daglig samt overarbejdsbetaling 

ved tilkald uden for normal arbejdstid.
Yderligere oplysninger ved henvendelse

 til bestyrelsen tlf. 20 25 50 30.
Ansøgningsfrist senest 31. januar ved mail til: 

nielsravn@skylinemail.dk
Bestyrelsen

RB Ejendomme ApS
Nyistandsat lejlighed på 190 kvm. beliggende i Frederiks centrum 
udlejes. Indeholder: 4 værelser, nyt køkken, bad og bryggers. Der 
medfølger kælderrum til opmagasinering på 130 kvm.
Husleje: 8800,- kr. + forbrug.
 
Nyistandsat lejlighed på 132 kvm. beliggende i Frederiks centrum 
udlejes. Indeholder: 3 værelser, nyt køkken, bad og bryggers. Der 
medfølger kælderrum til opmagasinering på 80 kvm.
Husleje: 6500,- kr. + forbrug. Ledig pr. 1. maj.

Kontakt:
Thue tlf. 2033 0821 el. Anders tlf. 2987 5575 

for yderligere information

Lejlighed
i Karup på 107 kvm. 

udlejes. Månedlig husleje 
kr.  4.900,- plus forbrug. 
Depositum kr. 14.700,-

Erik Søjborg
Tlf. 97 10 24 44

KARUP MIDTBY
3 værelses lejlighed 

på 1. sal udlejes.
Tlf. 42 22 21 54

Leder
til

nystartet  
friplejehjem
søges til ansættelse pr. 1/5-2017.  

Ansøgningsfrist den 23/1-2017 kl. 12.00.
Se stillingsopslag med mere på  

www.frederiksfriplejehjem.dk

Frederiks Friplejehjem
Menneskelighed, mangfoldighed  

og medbestemmelse

Den selvejende institution Frederiks Friplejehjem er et nyt attraktivt 
friplejehjem, som åbner med 24 pladser den 14. august 2017

Trehusevej 1c, Frederiks, 7470 Karup - www.frederiksfriplejehjem.dk

www.karupel.dk 
Døgnservice

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

Navervej 16 B - 7451 Sunds
    sundsel@sundsel.dk

Karup El
Høj kvalitet og service til tiden

Sunds El A/S . Navervej 16 B . 7451 Sunds . 97 14 10 44
Tlf. 97 10 12 44

Grundtvigsvej 5 · Frederiks · 7470 Karup
mail@alhedenstomrer.dk · www.alhedenstomrer.dk

Tlf. 22 18 65 16

ADVOKAT
ERIK SØJBORG
Møderet for højsteret
Kontortid: 8.30-16.00

Bredgade 6
7470 Karup

Telefon 97 10 24 44
www.soejborg.com

GARANTI

· VVS-arbejde 
· Blik- arbejde 
· Solvarme                                               
· Jordvarme

· Stokeranlæg
· Vandrensningsanlæg
· Smedearbejde                           
· Vandingsanlæg

www.guldhammer.as

Bavnevej 24, Sdr. Resen
7470 Karup
Tlf. 97 45 61 33

Viborgvej 2, 
7470 Karup
Tlf. 97 10 10 09

Frederiks Smede & VVS A/S
Nyrupvej 2B · Frederiks · 7470 Karup J

Blichersvej 1 · Thorning · 8620 Kjellerup

Tlf. 87 26 25 00
www.fsvas.dk

Vi udfører alt i:
• VVS-arbejde
• Smedearbejde
• Service på alle varmekilder
• Er eksperter i

varmepumper
Vagt telefon aktiv aften & weekend

Til leje i Karup  
Østergade 40 

2 vær. lejlighed 
på 57m2. Husleje 
3.500,- kr. + forbrug. 
Indskud 10.500,- kr.

Henvendelse 
tlf. 20 14 14 37 

mellem kl. 8.00 og 16.00

Bekendtgørelser

Maskinstationsarbejde

Mønsted Maskinstation A/S
Kalkværksvej 2 . Mønsted . 8800 Viborg

Tlf. 86 64 60 74 . Biltlf. 30 86 94 41

• Snerydning med gummiged og sneplov
• Hegnsklipning
• Samt alt andet maskinstationsarbejde udføres

Levering og  
spredning af kaLk

Snedkere og tømrere

Advokater

Stillinger

Til leje

Elinstallatører

Vvs-installatører

 FOTO: COLOURBOX
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FODBOLD Sidste års Alhede 
Cup måtte aflyses, da tilmeldin-
gerne var alt for få. I 2017 blev 
året, hvor den lokale indendørs-
fodboldturnering fik comeback. 
Fra fredag aften til lørdag og 
søndag summede Alhede-haller-
ne af  liv. Der blev fejret sejre og 
ind imellem trøstet efter neder-
lag, men vigtigst af  alt, der blev 
spillet en masse gode kampe. I 
de voksne rækker var der hold 
fra Vejle, Århus, Ringkøbing og 
Ålborg, der trodsede snemæng-
derne i Midtjylland, for at del-
tage i turneringen i Frederiks.

Stævneansvarlig Tage 
»Tawi« Johansen har gennem 
de seneste uger arbejdet ben-
hårdt på at få fundet de sidste 
hold, således turneringen kunne 
blive genoplivet. Heldigvis kom 
alle AIF/KKIK hold i kamp, hvil-
ket var hovedformålet. AIF har 
modtaget stor støtte fra lokale 
sponsorer. I alt havde 111 hold 
lagde vejen forbi de to idræts-
haller i Frederiks, hvor også en 
tur i svømmehallen var gratis 
for de deltagende hold.

- Som formand for fodboldud-
valget I AIF, er jeg stolt af  det 
arbejde, som alle de frivillige 
har lagt i hallerne i weekenden. 
Foruden den støtte, som vi har 
fået fra erhvervslivet, kunne vi 
ikke puste liv i cuppen igen. Mr. 
AIF kampfordeler »Tawi« har 
igen gjort det umulige. Da vi 
ved deadline i december havde 
48 hold, fik Tawi kontaktet en 
række forskellige klubber, så vi 
kunne komme op på 111 hold i 
alt. Det fortjener alt mulig re-
spekt, fortæller Anders Bertel i 
en pressemeddelelse. 

AIF meddeler, at klubben er 
klar til at tage kampen op igen 
i 2018.

Alhede Cup tilbage med succes

Onsdag 18. januar 2017

UGEN I GLIMT . . . Det er gratis at få optaget redaktionelle meddelelser med fotos om bryllupper, bryllupsdage, fødselsdage, jubilæer, 
hædersbevisninger, nokrologer, samt andet nyt om kendte og ukendte mennesker.
Send en kort tekst med personlige data til Uge-Avisen Karup, Navneredaktionen, Bredgade 4 F, Postboks 55, 7470 Karup - 
senest fredag kl. 14.00 ugen før. For betalte lykønsknings- og takkeannoncer m.m. er indleveringsfristen senest fredag kl. 12.00.

Besøg hos Eskadrille 722 Vinder af 
julefodboldstævne

AIF’s U10 drenge løb med sejren i deres pulje.  FOTO: PRIVAT

Vinder af  KK07`s julefodboldstævne i Jethallen 2016, hvor 
18 hold var tilmeldt, blev Karup Murerforretning. Forrest f.v.: 
Alexander Birkmose og Mathias Thomsen. Bagerst f.v.: Casper 
Thomsen, Jesper Larsen, Mads Thomsen og Benjamin Raaby 
Olesen.  FOTO: TAGE RAABY OLESEN

Lokale venstrefolk besøgte i onsdags eskadrille 722 på Flyvestation Karup. I eskadrillen findes 14 stk EH101 redningshelikoptere. 
Samme dag besøgte de desuden DMI og brandstationen på flyvestationen.  FOTO: PRIVAT

ANNONCETELEFON
29 69 68 60

Dødsfald

TAK
for den store deltagelse, trøstende ord, varme tanker, 

smukke blomster og mindegaver ved
 min kære mand, vores elskede far, svigerfar og bedstefar

Kjeld Nielsens
bisættelse.

Tak for den hjælp som I hver især har givet igennem 
Kjelds sygdomsforløb.

Tak for de smukke buketter til hjemmet.
På familiens vegne
Kirsten (Kisser)

Tak
for venlig deltagelse ved

Iver Mølgaards
bisættelse

Kamma og Evald

Al opmærksomhed 
i anledning af  vores 

guldbryllup frabedes.
Jytte og Frede 

Knudsen

 ,dnam edeksle niM
 rafedlo go rafrom ,rafregivs ,raf eræk rov

 rannuG  nespeJ
* .5  rebotko   9291
† .11  raunaj   7102

 modgys sdit trok retfe dni tevos ellits re
 engev sneilimaf åP

 nellE
 htebsiL go nebroT ,ettenA

 ekriK puraK arf dets rednfi neslevargeB
 .00.11 .lk raunaj .02 .d gaderf

Gudstjenester
Søndag d. 22. januar 2017
1. S. e. h. 3. k
Karup: 10.00
Frederiks:  10.00
Grove:  10.30
Simmelkær:  ingen
Ilskov:  9.00
Finderup:  ingen
Ravnstrup:  11.00
Dollerup:  ingen
Hald Ege:  ingen
Sønder Resen:  ingen
Sjørslev:  10.00
Almind:  10.00
Lysgård:  ingen

Dæmningen 11 · Kjellerup · Tlf. 86 88 11 91
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Mandag til søndag ring og aftal tid
- Vi er der når I har tid

Bedemænd

Tak

D

EN LOKALE

BEDEMAND

Britta Iversen, Per Rasmussen, Evan Haislund og Poul Henning Sørensen

Personlig rådgivning - skræddersyede løsninger 
Mere end 30 års erfaring. Gennemsigtige priser.

Telefon 97 10 23 00 – Døgnvagt
Bredgade 13, 7470 Karup - www.karupbegravelse.dk

Bekendtgørelser
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Tager gerne en 
tørn mere for 
lokalområdet
Af Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk

POLITIK Gregers Laigaard - 
kroejer i Grønhøj - har netop 
bestemt sig til, at han alligevel 
genopstiller til Viborg Byråd til 
valget i november. Han havde 
ellers meldt det modsatte ud:

- Men dels har jeg fået mange 
henvendelser fra lokale folk, 
der synes, at jeg skal blive.

- Og dels så er der nogle lo-
kale kræfter, der er i gang med 
at sætte gang i ting her i lokal-
området. Og det vil jeg gerne 
følge til dørs ved at sidde i by-
rådet, siger Gregers Laigaard, 
da vi møder ham på Grønhøj 
Kro. Her har han sat avisen 
og formanden for Venstre i 
Karup-Frederiks, Lars Kristen-
sen, stævne for at fortælle sin 
nyhed.

Bedre struktur på hjemme-
fronten
Det var arbejdet på kroen og 
det dertil hørende museum 
samt familielivet, der gjorde, at 
Gregers i første omgang sagde 
nej tak til at genopstille:

- Men nu kommer min kone 
hjem og arbejder på kroen, så 
det betyder, at vi bedre kan få 
det til at passe ind, siger Gre-
gers Laigaard.

Forkert hylde

Han blev oprindeligt valgt ind 
som socialdemokrat i Viborg 
Byråd. Men han følte sig ikke 
helt på bølgelængde med par-
tiet der og fandt ud af, at han 
mere hørte til i Venstre i byrå-
det:

- Og det var godt, at jeg 
gjorde det. Det har jeg været 
utrolig glad for, siger han. Han 
er ikke uvenner med Socialde-
mokraterne og smækkede ikke 
med døren. Det var bare mere 
naturligt for ham at gå til Ven-
stres gruppe:

- Jeg var jo meget »grøn« 
politisk, da jeg kom ind. Jeg 
havde ikke rigtig fundet min 
rette hylde, fortæller han.

Tæt på forhandlinger
Der sker mange ting i lokal-
området som gør, at Gregers 
Laigaard gerne vil fortsætte i 
byrådet og dermed sidde tæt-
tere på beslutningerne:
- Der er kommet en byfornyel-
ses-gruppe i gang i Frederiks. 
Det var egentlig vores lokale 
Venstre-forening, der opfor-

drede til at sætte gang i en så-
dan. Og jeg er meget glad for, 
at de tog det til sig. Byen træn-
ger til byfornyelse for at klare 
sig som en aktiv del af  Viborg 
Kommune. Når man er en del 
af  sådan en stor kommune, så 
er man nødt til at tage ansvar 
i de enkelte landsbyer og få 
ting til at ske. Ingen kommer 
og gør det for os, siger Gregers 
Laigaard.

Lars Kristensen er glad for, 
at Gregers Laigaard stiller op 
igen:

- Det er vigtigt med lokale 
kræfter i Viborg Byråd. Og vi 
er en ret ung bestyrelse her i 
Karup-Frederiks, og der er in-
gen af  os, der i øjeblikket har 
tiden til at tage det hverv på os. 
Så vi glæder os over Gregers’ 
beslutning, siger han.

Friplejehjem
Ud over byfornyelse, så er etab-
leringen af  Friplejehjemmet i 
Frederiks en anden del af  det, 
der gør, at der sker udvikling 
lokalt, fortæller Gregers Laiga-
ard:
- Det bliver en helt ny arbejds-
plads med 30 arbejdspladser. 
Samtidig sørger vi for, at der 
bliver købt ind lokalt til pleje-
hjemmet. Og det er sådan nogle 
tiltag, der skal til for at holde 
landsbyerne kørende.
- Og jeg vil altså stadig stå bag 
lokalsamfundet og sidde med 
der, hvor forhandlingerne skal 
tages - hvis jeg altså bliver gen-
valgt, siger Gregers Laigaard.

Stå sammen
Han mener også, at det er vig-
tigt, at landsbyerne arbejder 
tættere sammen. Netop for at 
få ting til at ske i lokalområ-
derne. I stedet for, at alt flytter 
til Viborg.
Han fremhæver Skelhøje som 
en lokal landsby, hvor man har 
fået ting til at ske ved at arbejde 
meget for sagen:

- Det er utrolig flot, det de har 
gjort der. Og det viser, at har 
folk viljen, så er der meget, der 
kan lade sig at gøre, siger Gre-
gers Laigaard.

Gregers Laigaard stiller alligevel op igen
Onsdag 18. januar 2017

Gregers Laigaard.  ARKIVFOTO

Der skal laves én 
stor institution på 
Solvænget
Af Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk

POLITIK Der er netop sat 
gang i en bevilling på 700.000 

kroner til at komme i gang 
med arbejdet hen imod at 
samle daginstitutionerne i 
Frederiks.

Børne- og Ungdomsudval-
get i Viborg Kommune har 
indstillet til byrådet, at der 
skal bevilges 700.000 kroner 
med henblik på at foretage 

indledende undersøgelser 
samt indgå aftale med ekstern 
rådgiver i år.

Ud over de 700.000 kroner 
i år, så er der afsat 5.250.000 
kroner i Viborg Byråds bud-
get i både 2018 og 2019 til at 
realisere projektet med den 
store institution i Frederiks.

Det er planen at etablere 
125 børnehave-pladser og 24 
pladser til vuggestuen på Sol-
vænget 172.

Det ventes, at der skal etab-
leres en tilbygning på cirka 
680 kvadratmeter.

På vej med samlet institution i Frederiks

Husk rejsekode: 
Karup

Som læser af Uge-Avisen Karup får du dette 
særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden Karup ved 
bestilling, så får du automatisk rabatprisen.LÆSERREJSER

Åbent hverdage kl. 8-17.
Ekstra: Søndagsåbent hele januar kl. 10-15.

BESTILLING 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.

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

Idylliske dage i Harzen

Landhotel Alte Aue HHH

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

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

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

4 dage på hyggeligt hotel i Altenau, Tyskland

5 overnatninger 1.949,-

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

  

Køb billet på: fcm.www2.dk

Onsdag 25.01.17 kl. 18.30  IBF Arena
vs VIBORG HKFCM

TOP- OG ARVEFJENDEOPGØR

Dagens kampsponsor:

VISES I
3D

Ons. 18/1 -  ons. 25/1 kl. 19.00

DRÆBERNE
FRA NIBE

Bredgade 19, 7470 Karup  •  Billetter kan 
bestilles på www.karup-bio.dk eller på 

vores app.

DANMARKSPREMIERE

BIOGRAFKLUB

DANMARK

 KOMMENDE FILM:
26/1 Passengers
28/1 Vaiana, 3D, 
Forpremiere
29/1 Vaiana, Forpremiere
2/2    Alle for tre
9/2 Far til Fire - på toppen, 
 DK-premiere 

Vi arrangerer ture
og udflugter for alle 

slags grupper.

Vi har busser i forskellige
størrelser fra 12-57 pers.

Nu også stor liftbus med
plads op til 10 kørestole

+ ca. 22 pers.

Tlf. 86 64 52 44

Vi arrangerer ture
og udflugter for alle 

slags grupper.

Vi har busser i forskellige
størrelser fra 12-57 pers.

Nu også stor liftbus med
plads op til 10 kørestole

+ ca. 22 pers.

Tlf. 86 64 52 44

Dødsboer
og flytteboer mm. købes. 

Også totalrydning. 
Kontakt

Sjølunds Marsk-Antik
for det bedste tilbud på

 tlf. 20 95 40 38


