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Tekst og foto af Knud Gaarn-Larsen
bbd@ugeavisen-karup.dk

PRIS Mandag den 13. marts 
var 550 aktionærer i Andels-
kassens Bank samlet til møde 
i aktionærrådet i Ikast. For 
uden beretninger ved formand 
og direktør, der kunne berette 
om at 2016 for første gang i 
nogle år, havde haft et rigtigt 
godt regnskab, så var der ud-
deling af  fire priser. Den første 
hedder Andelskasseprisen, og 
den gives til en person, der har 
gjort en særlig indsats for et 
lokalområde, indenfor det so-

ciale, erhvervsmæssige eller 
kulturelle/sportslige område.

Fyrtårnet Tawi vandt
Det var formanden for aktio-
nærrådet, Allan Kirk Jensen, 
der overrakte prisen, og i be-
grundelsen sagde han blandt 
andet: ”Prisen går til et fyrtårn i 
sit lokalsamfund. Han er der al-
tid, hvis der er nogen der mang-
ler en hånd til et eller andet. Det 
kan være som julemand, eller 
at lege med børnene til en fød-
selsdag, eller det er i rollen som 
træner og kampfordeler. Han 

siger aldrig nej!”, og så gav Al-
lan Kirk Jensen en række ek-
sempler på vinderens bedrifter 
med at stable et stævne på mere 
end 100 hold på benene. Med at 
hjælpe Havredal Praktiske Ud-
dannelse. SKF Idræt og Frede-
riks Skole. Han er også med i 
FROST, og jeg kunne blive ved 
med at remse op, fortalte han, 
før han afslørede, at vinderen 
var Tage Johansen fra Frede-
riks, også kaldet Tawi.

Pris
Med prisen fulgte et kontant 

beløb på 5.000 kroner, og en 
unik statuette af  kunstneren 
Jørgen Pedersen fra Herning, 
og et signeret eksemplar af  
kunstnerens bog.

Sammen kan vi mere
De tre øvrige priser kaldes 
”Sammen kan vi mere”, og mod-
tagerne får et kontant beløb på 
15.000 kroner og priserne gik 
til Bork Bådelaugs Juniorafde-
ling, Fyrspillene i Sydthy og 
Sunds Jiu-Jitsu Klub, en pris, 
som Skelhøje Købmandsgaard 
var så heldige at vinde sidste år.

Andelskassen hædrede en ildsjæl

BORDING 
TØMMERHANDEL

Østervang 99 . 7441 Bording . Tlf. 86 86 13 44 . Fax 86 86 24 97 
E-mail: salg@xl-bording.dk . www.xl-bording.dk

Åbningstider: 
Tømmerhandel kl. 7-17 • Byggemarked kl. 8-17 • Lørdag kl. 8-12

Tilbuddene gælder til og med 31. marts 2017  
Alle priser er incl. moms – Netto kontant afhentet – Forbehold for udsolgte varer og mellemsalg.

16 x 100 mm tryk 
HEGNSBRÆDDER  pr. mtr. 295 
75 x 75 mm tryk 
STOLPER  pr. mtr. 1395

100 x 100 mm tryk 
STOLPER pr. mtr. 2495

32 x 125 mm tryk 
TERRASSE- 
BRÆDDER  pr. mtr. 995

Herningvej 4 . 7470 Karup

Lund Fisk holder hos os hver tirsdag kl. 15.15 – 16.00

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

13,51 pr. kg

tilbuddet gælder fra torsdag d. 23/3 til og med lørdag d. 25/3

ReMa 1000
tortillas

370 g

5.-
Ved køb af 
mere end 6 

stk. pr. kunde 
pr. dag er 

prisen 8,95

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 21. marts til lørdag den 25. marts  2017

Slagterens 
Pakkemarked 
Frit valg
2,5 kg koteletter
2,5 kg nakkekoteletter
2,5 kg svinefi let
2 kg skinkeinderlår
1 kg oksekød i tern
1 kg oksekød i skiver
1 kg oksekød i strimler

SUPERBRUGSEN

Bogø  
200 gr. 

Mørbrad 
m/fl ødekartofl er 

100,-
PR. PAKKE 

33,-
PR. STK. 

Hardys VR vin  
75 cl., Australien 
Frit valg 

Taffel chips 
130-175 gr. 

Det gode 
Fra Schulstad 

10,-
FRIT VALG 

9,-
FRIT VALG 

Fra Schulstad 

65,-
2 PERSONER

29,-
PR. POSE

Cirkelkaffe 
500 gr. 
Frit valg 

30,-
PR. FLASKE

DAGLI´ BRUGSEN FREDERIKS TILBYDER:

20 XL/XXL æg fra Aalestrup

FREDAGS TILBUD:

ALLE UGENS DAGE

LØRDAGS TILBUD:

ÅBEN KL. 7.00-21.00 HVER DAG

Vidste du at 

DagliBrugsen 

Frederiks støtter 

lokale foreninger 

med over 

100.000 om 

året?

Tuborg/Carlsberg 

TORSDAGS TILBUD:

Peter 
Larsen 
kaffe
500 gr.  Rød vac. 

KUN

9995
+pant

Luksus smørrebrød 
Bakke med 6 stk.

Lækre croissanter
med hønse- el. rejesalat

PR. BAKKE KUN 

2995

KUN 

3995

Brontosaurus steak
XL 400 gr.

KUN

2500

KUN 

2500

Kæmpe pose haribo 
325-400 gr. Frit valg

3 POSER KUN 

8500

KUN

12000

Alle tilbud fra Hos Suss 
er i begrænset mængder

Søndergade 3 • Frederiks • Tlf 86 66 10 04

2 fi skefi let 
m/rejer, remulade og citron el.
4 hjemmelavede slagter frikadeller el. 
4 hjemmelavede fi skefrikadeller
Frit valg 

KUN 

2000

Luksus smørrebrød 

FRA HOS SUSS

m/rejer, remulade og citron el.

FRA HOS SUSS

med hønse- el. rejesalatmed hønse- el. rejesalat

FRA HOS SUSS
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Revy og forårsfest i 
Havredal Kultur- og 
Forsamlingshus
Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

HAVREDAL Det var svært 
ikke at slå en latter op, da jeg 
forleden aften besøgte Havredal 
Kulturhus, mens seks amatør-
skuespillere var i gang med at 
opføre et par stykker af  de 13 
sketchs og tre sange, som skal 
opføres to gange lørdag den 25. 
marts, når der holdes revy og 
forårsfest.

I et par årtier har der én gang 
årligt været afholdt forårsfest 
og dilletant i forsamlingshuset, 
men i år er dilletanten skiftet ud 
med revy med titlen ”Havredal 
set fra oven”. 

Instruktør gennem de sidste 
4 år, Gurli Vinther fortæller:

- Vi har ændret konceptet til 
revy og selv skrevet teksterne, 
dog med lidt hjælp udefra. Det 
bliver en revy både med lokale, 
genkendelige hændelser, om 

nogle kendisser og om emner, 
som har været diskuteret i of-
fentligheden, fx har vi et stykke 
om forholdene på plejehjem-
mene og et om to kommunalar-
bejdere, der sladder om nogen 
fra Havredal. Vi er selvfølgelig 
spændte på, hvordan folk tager 
imod revyen, men alt er kærligt 
ment, og siges med et glimt i 
øjnene. Den skal ses som en 
hyldest til byen.

62-årige Arne Grønkjær, 
fra Havredal, har været en del 
af  det lokale dilletant-team i 
mange år. 

- Det er sjovt. Vi har nogle 
hyggelige øve-aftener. Det kan 
være lidt svært at få folk til at 
blive en del af  vores team, folk 
har ikke tid, men det kan kun 
anbefales, at man prøver kræf-
ter med det. Det giver et godt 
socialt samvær og, hvis man 
er tilflytter, får man mulighed 
for at lære folk at kende. Man 
lærer hinanden at kende på 
en anden måde, end hvis man 
”bare” mødes til en fest. Jeg er 
den eneste mand, som er med i 
år, så jeg håber, at der melder 

sig flere til næste år, man kan 
jo aldrig vide, hvor mange år 
jeg kan holde til det endnu, si-
ger Arne. I år skal han huske 
80 replikker mod 300 sidste år.  

Udover selv at have skrevet 
det meste af  revyen, står de 
seks skuespillere også for alt, 
lige fra scenografi til kostumer.

- Hver enkelt skuespiller har 
selv ansvaret for at finde kostu-
mer til deres roller, men vi taler 
meget frem og tilbage om, hvad 
vi skal have på. Kostumerne 
udvikler sig gennem øve-afte-
nerne, ligesom replikkerne og 
scenerne gør. Vores sketch om 
to kommunalarbejdere foregik i 
starten i en bar, men nu foregår 
den på en rasteplads. Så vi ud-
vikler os hele tiden, og ændrer 
til vi er tilfredse. 

Udover Arne og Gurli er 
Birte Donslund, Jane Laursen, 
Ranva Funderskov og Kirsten 
Saugmann på holdet. 

Forårsfestdagens forløb
Revyholdet afholder general-
prøve for alle, der har lyst, først 
på eftermiddagen. Her kan der 
købes kaffe, kage, øl og soda-
vand. 

Til aften skydes selve for-
årsfesten i gang. Først opføres 
revyen, som efterfølges af  læk-
kert mad á la Mie, samt kaffe 
og kage. Rosenband Duo vil 

så spille op til dans. Festen er 
arrangeret af  Havredal Borger-
forening. 

Til aftenarrangementet er 
tilmelding nødvendig. I den 
skrivende stund er der allerede 
tilmeldt 90 gæster. 

POLITIK Den lokale politiker 
Mette Nielsen (S) fra Klejtrup, 
som til daglig på 12. år er by-
rådspolitiker i Viborg Kom-
mune, hvor hun er formand for 
Ældre og Sundhedsudvalget, 
medlem af  Børne og Kultur-
udvalget i KL, og folketings-
kandidat i Viborg Øst kredsen 
har lige afsluttet sidste modul 
i Nordenskolen, og til det siger 
Mette Nielsen i en pressemed-
delelse:

- Jeg fik i sensommeren 2016 
en henvendelse fra partikonto-
ret der gik på, at høre om jeg 
ville deltage i Nordenskolen på 
en af  de tre pladser, som Social-
demokratiet har til rådighed. 

Jeg har valgt, at deltage, da 
jeg anser det som vigtigt, med 
et styrket nordisk samarbejde 
i en verden, der er præget af  
utryghed i forhold til alt det der 
sker rundt omkring os - ude i 
verden: Brexit, Trump, Putin, 
flygtninge situationen, situatio-
nen i Mellemøsten, og for den 
sags skyld i Tyrkiet. Derudover 
står Norden for en række ud-
fordringer som vi »bedst løser i 
fællesskab« - herunder i forhold 
til arbejdsmarkedet og i forhold 
til vores fælles velfærd.

- Jeg har netop været på det 
sidste modul af  Nordenskolen 
- det var i torsdags og fredags i 
Finland marts 2017. På det sid-
ste modul i Nordenskolen i Fin-

land torsdag og fredag i sidste 
uge, så skulle min gruppe frem-
lægge vores gruppearbejde 
omkring: »Forskelle, ligheder 
og udfordringer i offentlig og 
privat velfærd - med udgangs-
punktet i hospitaler og ældre-
pleje - med fokus på fremtidige 
løsninger, så den offentlige vel-
færd ikke udhules! Der er ingen 
tvivl om, at jeg synes det er et 

meget vigtigt fokus, siger Mette 
Nielsen (S).

Udover gruppearbejdet var 
der også møde med Finlands 
første kvindelige præsident 
Tarja Halonen. 

- Jeg fik en god snak med 
præsidenten, vi talte om udsat-
te kvinders vilkår, og også om 
hvad der kan gøres bedre. Jeg 
fik skam også et godt råd med 

på vejen - det lød på, altid at 
have både hjerte og hoved med 
i de politiske beslutninger, som 
jeg skal træffe. Det forsøger jeg 
altid på - men det gjorde selvføl-
gelig indtryk, at det kom som 
en reminder fra præsidenten, 
siger Mette Nielsen.

- Jeg har været meget glad 
for, at mit parti gav mig mu-
ligheden for at få en af  de tre 
danske socialdemokratiske 
pladser. Det har været en god 
oplevelse, at være med til at 
fremsætte løsningsforslag for 
et stærkt Norden i fremtiden! 
Der er ingen tvivl om, at arbej-
det med at sikre det nordiske 
velfærdssamfund - har været 
hjerteblod for mig. Jeg ved fra 
min hverdag som kommunal-
politiker på 12 år, hvordan der 
er udfordringer i forhold til fi-
nansiering af  privat løsninger 
- som presser den fælles velfærd 
- og det gælder uanset om det 
er skoler, ældrepleje eller ho-
spitaler. Som politiker har man 
ansvaret for at fordele skatte-
borgernes penge bedst muligt 
- og jeg mener, at det er plads til 
forbedringer - både i Danmark - 
men selvfølgelig også i norden, 
siger Mette Nielsen (S) 

Mette Nielsen har afsluttet 
forløb på Nordenskolen

Onsdag 22. marts 2017
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Mette Nielsen.  PRESSEFOTO

Havredal set fra oven

Revyholdet består af, f.v.: Arne Grønkjær, Ranva Funderskov, Jane Laursen, Kirsten Saugmann, 
Birte Donslund og siddende Gurli Vinther. Gurli er både skuespiller og instruktør.  FOTO: BIRGITTE 

BRØGGER DYRBERG

Havredal set fra oven - som 
revyen også bliver kaldt.  FOTO: 

PRIVAT
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Uge-Avisen Karup laver en 
stor messeavis, som udkom-
mer sammen med ugeavisen 
den 29. marts.  GRAFIKER: 

CAMILLA MADSEN

Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

MESSE Initiativtagerne fra 
Frederiks og Omegns Han-
dels- & Erhvervsforening er 
ved at have de sidste detal-
jer på plads til Forårsmes-
sen 2017 i Alhede-hallerne i 
Frederiks lørdag den 1. april.  

Over 40 erhvervsdrivende 
og foreninger fra Frederiks 

og omegn har meldt deres an-
komst, så rammerne er lagt 
til en perfekt messe. Alle del-
tagerne glæder sig til at vise, 
hvad de har at byde på og til 
at få en snak med jer alle.

Derudover vil der være 
live-musik, mulighed for at 
sidde ned og drikke en kop 
kaffe, nyde en kold fadøl, 
kage og sandwich. 

Børnene kan boltre sig i en 
tivoliaktivitet, en hoppeborg 
eller svømmehallen. 

Der vil være masser af  
gode tilbud, smagsprøver 
og konkurrencer for tusind-
vis af  kroner. 

Der er noget at glæde sig 
til, så husk allerede nu at 
sætte kryds i kalenderen. 
Tag familie, naboer, venner 

og bekendte under armen og 
gør dagen på messen til en 
festdag.

Alle er mere end velkomne, 
og der er gratis adgang. 

Forårsmessen 2017 i Alhede-
hallerne er klar til fest

Onsdag 22. marts 2017

  BeneFiT Herning • Nørregade 44 • 7400 Herning 
Tlf. 9721 7016 • info@benefit-herning.dk • www.bene-fit.dk 
 Juel Optik: 2845 9900 -  BeneFiT Karup: 9710 1268

1. sep. Tirsdage kl. 9-10, 16-17 og 17-18.)

En blanding af Fysio-Pilates, Yoga, Indian Balance og Mindfulness. Af- og 
udspænding. Der arbejdes med afslapning, men også med at give ny energi. 

 - morgen og aften

Træn med supervision på hold eller enkeltvis, vi har holdtræning formid-

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. 

Fysioterapi, træning, 
sundhed og god livsstil
- UNDERSØGELSE – BEHANDLING
- RÅDGIVNING – FOREBYGGELSE

Åbent hver onsdag 
kl. 14.00-17.30
samt efter aftale

ÅBENT
man.-tors.: 7.30-19.00
fredag: 7.30-17.00

Åbent hver onsdag 

     SPAR

20-50%

Tlf. 9710 1268
www.bene-fi t.dk

Tlf. 2845 9900
www.jueloptik.dk

Din lokale optiker 
i Karup…
Altid min. 300 stel i butikken
Også hjemmesynsprøver

Bredgade 1 - Karup

 BeneFiT Herning • Nørregade 44
Tlf. 9721 7016 • info@benefit-herning
 

• Over 10.000  varmepumpeløsninger leveret til danske hjem
• Mere  end 35 års  erfaring som udvikler og producent af 
varmepumpeløsninger

• Nyeste  teknologi indenfor luft-vand varmepumpeanlæg
• Leverandør af både jordvarme og luft/vand  varmepumper
• 100 %  dansk produceret

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud eller konsulentbesøg 

Kontakt os på info@dvienergi.com eller 98 35 52 44  · www.dvienergi.com

 

Dansk producerede varmepumper fra DVI Energi 
fremtidssikrer din varmeøkonomi

DVI varmepumpeanlæg

• Inde: Fabriksmonteret, komplet 
varmeanlæg til opvarmning og 
varmt brugsvand. Fylder som et stort 
køleskab. Mulighed for tilkobling af 
solfanger.

• Ude: E�ektiv ventilator og ekstra 
lyddæmpning giver minimal lyd fra 
udedelen. Velegnet til tæt bebyggelse.

• Opvarmer huset med energien fra 
udeluften helt ned til 20 frostgrader. 
Herefter tager en varmepatron over.

• Høj virkningsgrad til både gulvvarme 
og radiator

NYHED!
Bedste COP og
mest støjsvage

i Danmark

Spar 50-70 % på varmeregningen

Det har aldrig været en bedre investering at skifte oliefyret ud med en
luft-vand varmepumpe. Et reelt prisfald på el til varmepumper betyder, at
et radiatoropvarmet hus nu kan opvarmes med en besparelse på 50-70  %
– for bare fem år siden var besparelsen kun 30-40

** ved alm. hus med ældre oliefyr

 %.

Op til kr. 11.250,- i tilskud lige nu**

Lavere el-afgift
3 gode grunde til at skifte oliefyret lige nu 

Energisparetilskud
Håndværkerfradrag

eller Luft-vand varmepumpe  
Spar penge med en Jordvarme

5 års  
garanti*

*mod betaling og overholdt service

• Over 10.000  varmepumpeløsninger leveret til danske hjem
• Mere  end 35 års  erfaring som udvikler og producent af 
varmepumpeløsninger

• Nyeste  teknologi indenfor luft-vand varmepumpeanlæg
• Leverandør af både jordvarme og luft/vand  varmepumper
• 100 %  dansk produceret

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud eller konsulentbesøg 

Kontakt os på info@dvienergi.com eller 98 35 52 44  · ww

 

Dansk producerede varmepumper fra DVI Energi 
fremtidssikrer din varmeøkonomi

Spar 50-70 % på varmeregningen

Det har aldrig været en bedre investering at skifte oliefyret ud med en
luft-vand varmepumpe. Et reelt prisfald på el til varmepumper betyder, at
et radiatoropvarmet hus nu kan opvarmes med en besparelse på 50-70  %
– for bare fem år siden var besparelsen kun 30-40

** ved alm. hus med ældre oliefyr

 %.

Op til kr. 11.250,- i tilskud lige nu**

eller Luft-vand varmepumpe  
Spar penge med en Jordvarme

5 års  
garanti*

Vi klarer hele processenVi klarer hele processen
Varmepumpe luner i budgettet

■ Salg og rådgivning
■ Energi – og myndighedsansøgning
■ Montering
■ Service og vedligehold

Certificeret kølefirma ISO 9000 • 28 års erfaring • Vagtordning.

5 ÅRS
GARANTI

•  Mere end 35 års erfaring 
som udvikler og produ-
cent af varmepumpeløs-
ninger

•  Nyeste teknologi indenfor 
luft-vand varme- 
pumpeanlæg

•  Leverandør af både 
jordvarme og luft/vand 
varmepumper

• 100 % dansk produceret

Åbningsdage:
Man. og onsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Vandværksvej 2 . 7470 Karup . Tlf. 97 25 18 14 . BOOK TID: www.bilsyn-midtjylland.dk

Få dit køretøj professionelt synet...
Med et højt serviceniveau og personlig betjening 

udfører vi syn af alle typer køretøjer.

SPECIALE:
Mange års erfaring  

med syn af erhvervs-
køretøjer.

Ring 
og få et

uforpligtende 
tilbud Tage

  Garager og carporte
 Vinduer
 Tilbygninger
 Reparationer www.tomreromme.dk

Lokale  
nyheder
gør en 
verden  
til forskel
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Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

KOM M U N E P L A N L Æ G -
NING I Uge-Avisen Karup, 
uge 8, blev Viborg Kommunes 
forslag til en revideret kom-
muneplan 2013-2025 beskrevet 
med tekst og fotos over blandt 
andet Karup By. 

Den 14. marts blev der af-
holdt møde om forslag til den 
reviderede kommuneplan i Ka-
rup Kultur- & Forsamlingshus. 
Her deltog Jens Jørgen Jeppesen, 
som repræsentant for Karup 
Handelsforening og Onsdags-
klubben, Pia Dohn og Martin 
Ditlevsen fra Karup Kultur- & 
Forsamlingshus, Flemming 
Andersen fra Karup Borger- 
& Håndværkerforening, Peter 
Skovmos Nielsen fra Viborg 
Landsbysammenslutning og 
jeg fra Ugeavisen. 

Kommunens forslag til revi-
dering af  kommuneplan over 
Karup by blev gennemgået. Vi 
blev enige om, at der udfærdi-
ges et høringssvar til kommu-
nen ud for nedenstående. 

Det blev bemærket, at Bør-
nehaven Solstrålen og den ny-
planlagte Alhedesti er placeret 
forkert på kommunekortet. 

Desuden mangles en placering 
af  Karup Bibliotek og Karup 
Kultur- & Forsamlingshus på 
kortet. Udvidelsen af  Revas 
står under øvrige tiltag, selv 
om den for længst er afsluttet, 
med mindre der er planer om 
endnu en udvidelse. 

I kommunens afsnit om ”By-
ens udvikling” angives: ”Det 
beregnede arealbehov viser, at 
der ikke er behov for nyt areal 
til hverken boliger eller erhverv 
i planperioden”. Den netop ud-
sendte høring vedrørende Ka-
rup Kartoffelmelsfabrik viser, 
at ovenstående er ukorrekt. Se 
avisen side 8.

Det skal ligeledes tilstræbes, 
at maksimere anvendelsen af  
den gamle stationsbygning til 
offentlige formål. 

Følgende tiltag på øget an-
vendelse af  de grønne områder 
ved Åresvad Å ønskes tilføjet 
kommuneplanen: 

- En ny sti fra den i forvejen 
planlagte nord-sydgående sti 
ved Åbakkevej til Elbakken, 
Gl. Banevej og Aarestrupvej. 
Stien skal placeres nord for 
Åresvad Å. 

- En ny sti fra den i forvejen 
planlagte nord-sydgående sti 

ved Åbakkevej til Vallerbæk-
vej. Stien skal placeres syd for 
Åresvad Å.   

- En ny sti langs sydsiden af  
Aarestrupvej fra Alhedestien 
til Aarestrupvej 122.

Arbejdet med en overordnet 
grøn struktur for Karup Å bør  
udvides til hele området om-
kring Karup, herunder afsætte 
områder til skovrejsning. Det 
foreslås, at der etableres ”hjer-
teruter” i området mellem Åre-
strupvej og Alhedestien.

Følgende tiltag på bygnings-
området ønskes tilføjet kommu-
neplanen:

- Det skal tilstræbes at frem-
me byggeriet af  tæt, lav bebyg-
gelse nær indkøbsmuligheder 
i centrum. Enten ved sanering 
af  eksisterende bygninger eller 
anden anvendelse af  ”Foder-
stoffens” grund. 

- Det skal tilstræbes at maksi-
mere anvendelsen af  den gamle 
stationsbygning til offentlige 
formål. Bygningen er ikonisk 
og har en central placering og 
rolle i byfornyelsesprojektet. 

Høringssvar på 
kommuneplan over 
Karup sendt til 
Viborg Kommune

Onsdag 22. marts 2017

Forskellige foreninger var repræsenteret, da Martin Ditlevsen indkaldte til møde. F.v.: Jens Jørgen 
Jeppesen, Pia Dohn, Martin Ditlevsen, Peter Skovmos Nielsen og Flemming Andersen.  FOTO: BIR-

GITTE BRØGGER DYRBERG

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

JOB I medierne hører vi ofte 
om danske lastbilchauffører, 
der har svært ved at konkurrere 
med de østeuropæiske, fordi de 
tit får meget mindre i løn og bor 
i lastbilerne i mange uger ad 
gang. Sådanne forhold levede 
rumæneren Marius Stanca 
også under, ind til han for godt 
et års tid siden, blev ansat hos 
Serup Transport i Grønhøj. 

Før jobbet i Grønhøj arbej-
dede Marius i et rumænsk 
datterselskab til et dansk 
vognmandsfirma. Han boede i 
en lastbil i et par år, mens han 
kørte varer rundt i Danmark, 
Sverige og Tyskland. 

- Jeg tjente under halvdelen 
af  de danske chauffører. I den 
periode drømte jeg om at flytte 
til Danmark og arbejde under 
lige vilkår som danske chauffø-
rer. Velfærden er meget bedre i 
Danmark, og så ville jeg få mu-
ligheden for at tage økonomisk 
vare på min søster og mor, der 
stadig bor i Rumænien, for-

tæller Marius på en blanding 
af  dansk og engelsk. Han får 
danskundervisning og drøm-
mer om at finde en sød kone. 

Lykken tilsmilede Marius
Brian Serup, ejer af  Serup 
Transport, døjede med ondt i 
benene i slutningen af  2015, 
derfor besluttede han sig for at 
ansætte en chauffør mere, så-
fremt han kunne finde en egnet. 

- Ikke for at tale ondt om dan-
ske chauffører, men de er lidt 
som curlingbørn, de vil gerne 
spise aftensmad med familien 
og vil ikke have overnatninger 
ude. De vil ikke yde samme 
service over for firmaet, selv 
om det ikke er urimelige krav, 
jeg stiller, men jeg forventer, 
at de kører til jobbet er fær-
digt eller til kørehviletidsreg-
lerne er brugt. Så da min gode 
ven, Søren Peter Juhl, kaldet 
Mumie, kendte lidt til Marius, 
bad jeg ham ringe til ham om 
et eventuelt job. Så gik det hele 
stærkt. Marius og jeg tog job-
samtalen på engelsk og over 
telefonen, og inden vi havde 

afsluttet samtalen, havde han 
fået jobbet, fortæller Brian. 

Svært at finde en bolig
Det blev sværere end forventet 
at finde en bolig i lokalområ-
det til Marius, da han flyttede 
til Danmark.

- Jeg kunne sagtens finde 
ledige lejeboliger i Frederiks, 
men når udlejerne hørte, at det 
var til en rumæner, så takkede 
flere nej, men det lykkedes da 
til sidst, fordi jeg står inde for 
ham. Marius havde også behov 
for at købe en bil til transport til 
og fra firmaet, men ingen ban-
ker ville låne ham penge. Derfor 
købte han min bil og afdrager 
gælden til mig, siger Brian. 

Galt med reglerne
En udenlandsk lastbil, som kø-
rer med varer til Danmark, må 
køre tre ture i Danmark i syv 
dage, inden lastbilen skal ud 
af  Danmark igen. Det hedder 
carbotagekørsel.

- Da Marius kørte for sit tidli-
gere firma, havde han tre ture 

i Danmark, en tur ud af  landet 
og så tilbage til Danmark for 
at køre tre ture, sådan fortsatte 
det i månedsvis. Det er en ud-

nyttelse af  carbotage-reglerne 
og helt urimeligt, udtaler Brian. 
Brian kan på sigt godt finde på 
at ansætte flere udenlandske 

chauffører, men under danske 
vilkår, for som han siger, så har 
de samme udgifter som alle os 
andre. 

Brian har ansat rumænsk chauffør  
på dansk overenskomst

Både Marius Stanca (t.v.) og vognmand Brian Serup er tilfredse med den indgåede jobaftale

Det reviderede kommunekort, som sammen med høringssvar til kommuneplanen, er indsendt til 
Viborg Kommune. Kortet er revideret af  Martin Ditlevsen
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Fra 563 kr. pr. 

mrd. I 36 mrd. 

IkanoBank

se
em
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e.

dk

NÅR SERVICE & VEJLEDNING SKAL VÆRE I TOP...

Alle tilbuddene gælder til den 1/4-2017, hvis ikke andet er nævnt. Alle priser er inkl. moms.
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 7.15-17.00
Fredag kl. 7.15-16.00 
Lørdag kl. 9.00-12.00

JONSERED CS 2234
Motorsaven til fritidsbrugeren med en 38 cm3 
motor og 14” sværd.

SØRENSEN OG LYNGGAARD | FANØVEJ 7 | 8800 VIBORG | TLF. 8662 9200 | WWW.SOGL.DK

JONSERED CS 2258
Professionel sav til de krævende opgaver. 60 cm3, 
5,9 kg og 15” sværd. Vibrationsdæmpet.

4.995.-
SPAR 1.700.-

JONSERED CS 2252 
Professionel sav til de krævende opgaver. 50 cm3, 
5,0 kg og 15” sværd.

3.995.-
SPAR 1.000.-

BEGRÆNSET ANTAL

JONSERED LT2317A
Stærk havetraktor med sideudkast, en stærk 
motor og et eff ektivt klippedæk.

Fra 563 kr. pr. 

mrd. I 36 mrd. 14.995.-
SPAR 2.000.-

3.995.-
SPAR 800.-

JONSERED LM2147 CMDAE
Eff ektiv plæneklipper, 47 cm bredde med træk, 
elektrisk start og opsamler/bioklip/bagudkast.

Kig ud til Sørensen & Lynggaard på Fanøvej - vi har et stort udvalg i det bedste udstyr 
til skov og have. Vi ser frem til at give dig en professionel og grundig vejledning.

1.495.-
SPAR 300.-

JONSERED CT2105R
Bagmonteret fræser med en solid Briggs & Stratton 
motor på 205 ccm og en arbejdsbrede på 43 cm.

7.695.-
SPAR 1.300.-

DIN SIKKERHED FOR KVALITET

BEGRÆNSET ANTAL

Tag en 
erhvervsuddannelse

Gode muligheder for job og videreuddannelse 
– og praktikpladsgaranti på fl ere uddannelser!

Start den 3. april!
Se mere på mercantec.dk

H.C. Andersens Vej 9 | 8800 Viborg | Tlf. 89 50 33 00 | www.mercantec.dk
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MINEAVISER.DK* Tilbuddet gælder den elektroniske udgave af avisen og kun første gang din husstand køber adgang.
  Et abonnement koster 149 kr. pr. md. og kan til enhver tid opsiges til udløb ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.

Suzanne Helms 
tiltræder 1. 
maj stillingen 
som forstander 
på Frederiks 
Friplejehjem

Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

FRIPLEJEHJEM Ugeavisen 
stillede otte spørgsmål til Su-
zanne Helms. 

 Hvad bliver dine primære 
opgaver som forstander?

- Jeg bliver forstander for hu-
set, jeg skal tegne huset udad 
til og indadtil, jeg skal være 
inspirator og rollemodel for 
alle medarbejdere, sikre kom-
petenceudvikling, stor triv-
sel og arbejdsglæde. Jeg skal 
sikre et godt og meningsfyldt 
liv for borgerne, som bor her, 
samt invitere frivillige og gæ-
ster ind i huset. Vi ønsker at 
være et åbent og gæstfrit hus, 
hvor alle føler sig velkomne. Vi 
ønsker at blive en aktiv del af  
lokalsamfundet, hvor vi knyt-
ter generationer, binder os 
sammen omkring oplevelser 
og livskvalitet. Sanselighed 
bliver centralt for os og med de 
rammer, som allerede er tegnet 
både ude og inde, så er vi meget 
privilegerede, f.eks. med høns 
og geder, legeområde for børn, 
frugttræer og bærbuske, natu-
ren omkring os og meget mere. 
Hvorfor søgte du jobbet?
- Jeg brænder for at skabe et 
hjem for de borgere, som har 
brug for en plejebolig, et hjem 
med livsglæde og meningsfuld-
hed, en arbejdsplads fyldt med 
god energi og arbejdsglæde, et 
hjem som gæster nyder at gæ-
ste. Dette har jeg arbejdet med 
i 17 år i Silkeborg kommune, 
og jeg tænker egentlig, at det 
er lykkedes rigtig godt. Så nu 
vil jeg gerne være med til at 
skabe endnu et sted, hvor det 
bliver attraktivt at bo, gæste og 

arbejde. Jeg tænker, at jeg med 
mine erfaringer, fra tidligere, 
kan have meget at bibringe 
med. Da jeg så værdigrundla-
get for huset - menneskelighed,  
medbestemmelse og mangfol-
dighed, samt leve-bomiljø med 
egen madlavning helt tæt på 
borgeren, så var jeg ikke i tvivl 
om, at jeg måtte forsøge at kom-
me i betragtning til stillingen.

Hvilke visioner har du med 
friplejehjemmet?
- Jeg har helt overordnet en vi-
sion om at skabe livskvalitet og 
tillid til plejehjem i Danmark. 
Jeg vil gerne være med til at 
vise og fortælle de gode histo-
rier, vise, at vi lever livet, selvom 
vi bor i en plejebolig. Specifikt 
for Frederiks Friplejehjem, er 
min vision at skabe et hjem for 
borgeren, hvor livet leves præ-
cist, som den enkelte ønsker 
det. Vi skal skabe oplevelser og 
livskvalitet hver dag, så du på 
trods af  dine kroniske lidelser 
lever hver dag. Vi skal grine, 
synge, danse, bevæge os og gøre 
præcis det, der skaber mening 
og kvalitet for dig, som beboer 
af  huset. Og, så drømmer jeg om 
en minibus til plejehjemmet, så 
vi kan komme ud i naturen, på 
heden, til kroen, Dollerup bak-
ker, til vandet osv. Det vil også 
være dejligt, hvis vi fik råd til 
et par dobbelt cykler, så vi kan 
få vind i håret og smil på læben.

Hvordan er Frederiks Friple-

jehjem anderledes i forhold til 
andre plejehjem?
- Der går mange historier om 
det at være et friplejehjem, en 
af  myterne er, at det er et ple-
jehjem for de rige, det kan jeg 
med det samme afkræfte. Frede-
riks friplejehjem er for alle, og 
der er ingen forskel på, om du 
vælger et kommunalt plejehjem 
eller et friplejehjem i den sam-
menhæng. På friplejehjemmet 
kan vi tænke kreativt i mange 
sammenhænge, fri af, hvordan 
det ellers tænkes i kommunal 
sammenhæng. Vi har og får et 
stærkt og berigende samarbej-
de med bestyrelsen og støttefor-
eningen for Frederiks Fripleje-
hjem. Friplejehjemmet får højt 
til loftet, stort set alt kan lade 
sig gøre, både som borger, med-
arbejder og i det nære netværk. 
Det, der giver mening for den 
enkelte skal prioriteres. Vi kom-
mer til at prioritere privatlivet, 
naboskabet og oplevelser i det 
omgivende samfund. Vi kom-
mer til at have mulighedernes 
hat på, »nej hatten« lader vi 
blive hjemme, eller sender den 
til genbrugsen. Vi kommer til 
at tage afsæt i, hvem er det, 
der flytter ind, hvilke ønsker 
og drømme har du til at leve, 
hvordan kan vi understøtte 
dig, så du kan udfolde dig og 
leve livet med størst mulig me-
ningsfuldhed og livskvalitet og 
i samspil med dit nære netværk 

og andre gæster af  huset.
Hvad skal du lave, ind til de 

første beboere flytter ind?
- Der er rigtig mange spæn-
dende udfordringer og opga-
ver frem til åbningen af  ple-
jehjemmet. Vi skal have alle 
medarbejdere ansatte, vi skal 
på teambuilding-tur, vi skal 
have afklaret alt, vedrørende 
det sanselige måltid, hverdags-
livet, traditioner og festligheder 
på plejehjemmet. Der skal etab-
leres gode relationer til de bor-
gere, der skal flytte ind og til de-
res nære netværk, vi skal gerne 
have inviteret til, at venner af  
huset får gode relationer ind i 
huset til forskellige aktiviteter, 
samarbejdet med støttefor-
eningen udvides og understøt-
tes løbende, de gør en kæmpe 
indsats for plejehjemmet. Vi 
skal have indrettet hele huset, 
indgået indkøbsaftaler, afklaret 
arbejdsgange og praksis for de 
sundhedsfaglige indsatser osv., 
så der er nok at kaste sig over, 
det bliver en meget spændende 
tid.

Er der pt. ansat andre end 
dig?
- Lige nu har vi f.eks. opslået 
stillingsopslag til pedelstillin-
gen, hvor vi forventer en afkla-
ring den 4. april for ansættelse. 
Herefter kommer de øvrige stil-
lingsopslag i maj. Vi går efter 
at få rekrutteret de allermest 
engagerede, kompetente og 

hjertevarme medarbejdere, 
som brænder for at skabe et me-
ningsfyldt hverdagsliv for bor-
gerne og deres nære netværk 
på Frederiks Friplejehjem. Et 
hjem, hvor livet udfoldes, og 
vi står sammen om kerneop-
gaven. Vi går efter at blive et 
fælles team, som løfter i flok, 
hvor vi er afhængige af  hin-
anden - hver enkelt gør teamet 
stærkere. Vi kommer til at være 
Frederiks Friplejehjem - ikke et 
sted vi blot arbejder.

Hvornår flytter de første be-
boere ind?
- Vi holder officiel indvielse af  
plejehjemmet den 12. august. 
Den 14. august flytter borger-
ne ind på plejehjemmet. Forud 
for indflytning skal alle bor-
gerne visiteres gennem Viborg 
Kommune. Det benarbejde 
er allerede, for flere familiers 
vedkommende, påbegyndt. Vi 
planlægger indflytningerne så 
tæt på hinanden som muligt, så 
vi kan festliggøre indflytnin-
gerne og komme i gang med, 
i fællesskab, at skabe det liv vi 
ønsker os.

Vil du fortælle lidt om dig 
selv?
- Jeg er gift med Anders, og vi 
bor i Fallesgårde på ottende 
år. Sammen har vi Mads på 17 
og Julie på 21 år. Vi prioriterer 
meget familielivet, fællesska-
bet, naturen og rejser sammen.  

Otte spørgsmål til
Frederiks Friplejehjems kommende forstander

Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

FEST Fredag den 24. marts, om 
aftenen, inviteres alle børn og 
unge fra 3. til 6. klasse til bør-
nedisko i Grønhøj Kulturhus. 
Det betyder ikke noget, om 
børnene kommer fra Grønhøj, 
Frederiks, Karup, Skelhøje  el-
ler andre byer – det vigtigste 
er, at de kommer i festhumør. 

Her vil arrangøren og den 
tidligere DJ, Grønhøj-borgeren 
Henrik Anker Bøgebjerg spille 
op til dans med et stort DJ-an-
læg, lys og røg. 

- Der er lagt op til en festlig 
aften med musik og dans, fest 
og farver, konkurrencer, slik, 
popcorn og sodavand, og hvor 

de unge kan mødes på tværs af  
byer og skoler. De kan få en sjov 
aften med vennerne og mulig-
hed for at møde nye venner, for-
tæller Henrik, der selv er far til 
to børn i denne aldersgruppe. 

Nonprofit arrangement
Aftenens overskud går tilbage 
til børnene, planen er nemlig, at 
der skal arrangeres flere fester 
for denne målgruppe. 

- Ideen har jeg fået fra Skring-
strup Kultur- og Forsamlings-
hus, hvor de jævnligt arrangerer 
sådanne fester. Her har jeg med 
jævne mellemrum kørt mine 
egne børn til fest, og når man 
i Skringstrup kan arrangerer 
sådanne fester, så kan jeg også 
i Grønhøj, siger Henrik. 

Ingen kommer til at tjene 
penge på festen. Henrik håber 
på et lille overskud, der så kan 
anvendes til flere, lignende fe-
ster med ekstra underholdning 
ude fra, fx levende musik eller 
en tryllekunstner.  

Ordnede forhold 
Forældrene kan trygt sende 
børnene til nogle timers disko 
i Grønhøj. Der vil være voksne 
til stede. Alle børn skal tilmel-
des på forhånd og børnene 
”tjekkes” ind ved ankomst og 
”tjekkes” ud, når de tager hjem.  

Så skynd dig at melde dig 
dit barn til på henrikholiday@
hotmail.com. Se evt. annonce i 
sidste uges avis. 

Kom til Børnedisko i Grønhøj Kulturhus

Suzanne Helms brænder 
for jobbet i hjemmeplejen 
og glæder sig til den 1. maj, 
hvor hun tiltræder stillingen 
som forstander på Frederiks 
Friplejehjem.  FOTO: PRIVAT

Børn og unge fra 3. til 6. klasse inviteres til party i Grønhøj Kulturhus.  FOTO: COLOURBOX
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Den lokale formand 
for Ældre Sagen 
savner påskønnelse 
af de ældre
Af Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk

ÆLDRE Det faldt den lokale 
formand for Ældre Sagen 
Fjends-Karup, Jørgen Svenson 
for brystet, at hverken dronnin-
gen eller stasministeren i deres 
seneste nytårstaler nævnte de 
ældre:

- Hverken Dronningen eller 
Statsministeren nævnte de æl-
dre en eneste gang. Hvis ikke 
dem, der er ældre i dag, havde 
været med til at opbygge det 
samfund, vi har nu, hvordan 
havde Danmark så klaret den 
økonomiske krise, vi er ved at 
være igennem? Skylder vi ikke 
dem værdighed og interesse?, 
spurgte Jørgen Svenson på det 
netop afholdt årsmøde i den lo-
kale afdeling af  Ældre Sagen.

242 nye medlemmer
Der var deltager-rekord til års-
mødet, hvor 170 deltog.
I årets løb er der kommet 242 
nye medlemmer af  Ældre Sa-
gen Fjends-Karup:
- Vi er glade og stolte over vor 
store medlemsfremgang - både 
på landsbasis og her lokalt i 
Fjends-Karup, hvor vi nu er 
oppe på 2104 medlemmer. Af  
frivillige er vi 38, hvor der på 
landsbasis er ca. 18.000 frivil-
lige, siger Jørgen Svenson.

Mangler ældre at besøge
Et af  de områder, som Jørgen 
Svenson forklarede, at der vil 
blive satset på i den kommende 
tid, er besøgsvenner.
- Hovedtemaet for i år skal være 
besøgsvenner, for det har vist 
sig at være stort behov her, så 
kom ud af  busken. Er du æl-
dre og vil du snakke med en 
besøgsven fra Ældre Sagen, så 

prøv at tage en snak med Ruth 
Pedersen fra bestyrelsen.Tror 
måske det vil være lidt lettere 
at finde nogen at besøge, hvis 
der er sat navne på besøgsven-
nerne. Sidstnævnte gør i den 
grad en forskel – eksempelvis 
ved at hjælpe de pårørende, si-
ger den lokale formand.

Ældre Sagen Karup Fjends 
har mange faste aktiviteter i 
årets løb. Til efteråret plan-
lægger man yderligere en pa-
neldebat om ældreområdet som 
optakt til kommunal-valget i 
november.

Jørgen Svenson er utilfreds 
med, at mad på plejecentre igen 
er blevet et tema:

- Man ser fuldstændig bort 
fra, at livskvaliteten forøges 
med god og værdig pleje, her-
under en madordning med 
»røg fra køkkenet« og ikke kun 
genopvarmet sovs. Jo bedre de 
ældre og svage har det, des bil-
ligere bliver udgifterne til læ-
ger og medicin. De ansatte på 
plejecentrene løber stærkere og 
stærkere på grund af  travlhed 
– også med administrations-
forøgelse - og det betyder man-
gel på personale, siger Jørgen 
Svenson.

Brug for frivillighed
- Der er mange ting, vi gerne 
vil gøre i Ældre Sagen, og det 
kræver ressourcer, men der er 
grænser for, hvad hver enkelt 
kan overkomme. Alle frivillige 
gør det af  lyst og interesse - det 
skal være sjovt uden, at nogen 
føler for stor arbejdsbyrde eller 
forpligtelse. Men der er stadig 
brug for frivillige, hvorfor I 
opfordres til at være positive 
og gerne melde jer til at tage 
en tørn sammen med os - enten 
i bestyrelsen eller som frivillig 
i aktiviteterne, sagde Jørgen 
Svenson på årsmødet.

I øvrigt vil Ældre Sagen 
Fjends/Karup gerne lave fæl-
les-arrangementer med andre 
interesserede, da man har gode 
erfaringer med det – eksempel-
vis biblioteker og menigheds-
råd.

Efter årsmødet konstitu-
erede lokalafdelingen sig med 
følgende bestyrelse: formand 
Jørgen Svenson - næstformand 
Poul Erik Vestbjerg - kasserer/
sekretær Alice Hyldahl - PR 
og annonce Martin Ditlev-
sen - turarrangør Svend Åge 
Gundelund - »blæksprutte« 
Jytte Grandt - rickshawcyklen, 
Stoholm m.v. Ruth Pedersen 
og Anna Thybo (område ikke 
endelig fastlagt).

- De ældre bliver
anerkendt for lidt

Onsdag 22. marts 2017

- Man ser fuldstændig bort 
fra, at livskvaliteten forøges 
med god og værdig pleje, 
herunder en madordning 
med »røg fra køkkenet«, siger 
formand for Ældre Sagen 
Fjends-Karup, Jørgen Sven-
son.  FOTO: FJENDS FOLKEBLAD

Ældre Sagen Fjends-Karup 
har i årets løb blandt andet 

arrangeret fællesspisning på 
Mønsted Kro (billedet) og til 

april gentages det på Grønhøj 
Kro.  FOTO: POUL ERIK VESTBJERG

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

Information og oplevelser

Find mange flere spændende oplevelser på:

WWW.VIBORG.DK/DETSKER 

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.: 
Distriktsleder, teamleder, sygeplejerske

Læs mere på www.viborg.dk/job

LÆR AT TACKLE
Gratis kurser i Sundhedscenter Viborg

Lær at tackle kroniske smerter
Vi mødes en gang om ugen i 6 uger.
Start: tirsdag den 18. april 2017 - Kl. 10.00-13.00.

Lær at tackle angst og depression
Vi mødes en gang om ugen i 7 uger.
Start: onsdag den 20. april 2017 – kl. 15.30-18.30.

Tilmeld dig på tlf: 87 87 60 82 eller 87 87 60 40 eller  
på mail: bdal@viborg.dk
Læs mere på: www.sundhedscenter.viborg.dk

FOREDRAG

Danmark som kolonimagt
Anders Olling fortæller om Dansk Vestindien i ord og billeder
Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 / 60 kr.
Stoholm Kirkecenter, Kirkevej 2, Stoholm
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 13

Offentlig omvisning i de nye udstillinger
Sergei Sviatchenko: YOU / Andreas Emenius: The Sleepover
Torsdag den 23. marts kl. 19.00 / Gratis
Viborg Kunsthal, Riddergade 8, Viborg
www.viborgkunsthal.dk • Tlf. 87 87 32 21

Lørdagskoncert med Viborg Concert Band
Orkestret spiller nye og ældre stykker med solister
Lørdag den 25. marts kl. 11.00 / Gratis
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 38

Klods Hans på en anderledes måde på Skakbrættet
Musikalsk højtlæsning v/Musikteater SaltoMortale 
Søndag den 26. marts kl. 14.00-14.45 / 4-10 år / 20 kr.  
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
Billetter: www.viborgbib.dk • Tlf.  87 87 34 34

Familiekoncert med Drums Across
Sjov og glad rytmisk musik for de små
Søndag den 26. marts. kl. 14.00 / 4-8 år / Entré: 20 kr.
Hjermind Forsamlingshus, Tingstedvej 8, Bjerringbro
Billetter: www.viborgbib.dk - Dørsalg 1 time før koncerten

Åben samtalecafé med kaffe og kage
Kom og vær med til en god og givende samtale
Torsdag den 30. marts kl. 11.00-12.00 / Gratis
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf.  87 87 34 45 

OPLEVELSER

TID TIL LÆSNING 
Viborg og Bjerringbro biblioteker søger deltagere til guidet 
fælleslæsning. Gratis tilbud til mennesker med stress,  
depression eller angst, som har mod på at søge nye veje.

Vi mødes 1 gang om ugen i 1,5 time fra uge 13
Max. 8 deltagere i en lukket gruppe.

Tilmeld dig på tlf: 87 87 60 82 eller på mail: bdal@viborg.dk 
Læs mere på: www.sundhedscenter.viborg.dk

90 ÅRS FØDSELSDAG & VANDETS DAG 
Kom til Vandets Dag og besøg det gamle vandtårn på  
Skottenborg, der fylder 90 år.

Onsdag den 22. marts kl. 14-18.

Energi Viborg arrangerer rundvisning hver halve time. 
Viborg Kommune informerer om grundvandsbeskyttelse  
og om kommunens indsatsplaner.
Læs mere på: www.viborg.dk/vandetsdagAnnoncesalg på 

tlf. 30 66 65 40



8

Har du forslag og 
idéer?

FABRIKSUDVIDELSE Vi-
borg Kommune påbegynder 
planlægningen for udvidelse 
af  Karup Kartoffelmelfabrik i 
den sydvestlige del af  Karup, 
og opfordrer alle interesserede 
til at deltage i debatten og 
komme med forslag og idéer 
til planlægningen.

Karup Kartoffelmelfabrik 
producerer kartoffelmel til in-
dustrien, som anvender det til 
fremstilling af  fødevarer, papir 
og medicin. Ca. 90 % af  pro-
duktionen eksporteres.

Ny stor fabrik
Karup Kartoffelmelfabrik øn-
sker at etablere en ny stor fa-
brik i perioden frem mod 2025. 
Produktionsmængden svarer 
til det tilladte i den eksisterende 
miljøgodkendelse (120.000 tons 
kartoffelmel), som er meddelt 
af  Miljøstyrelsen. Denne pro-
duktion er ikke ønskeligt på 
længere sigt på det nuværende 
anlæg dels af  produktionsmæs-
sige årsager (stivelsesudbyttet 

falder) og dels af  miljømæssige 
årsager (støj i forhold til nærlig-
gende boligområder).

Udvidelse
Planlægningen forventes at 
omfatte et ca. 60 ha stort er-
hvervsområde, der afgrænses 
af  Åhusevej og areal med sol-
fangeranlæg, se kortet. 50 ha af  
de 60 ha er nyudlæg, som i dag 
er i landzone. Arealet udbygges 
over en længere årrække, og 
arealudlægget fremtidssikrer 
virksomhedens udviklingsmu-
ligheder bl.a. med fremtidige 
specialproduktioner.

Der reserveres endvidere 
areal til et biobrændselsanlæg, 
som tænkes placeret i den nord-
ligste del af  området. En mulig 
omfartsvej vil forløbe gennem 
området, og beslaglægger 2,9 
ha.

Disponering af  området 
sker med princippet om, at de 
mindst lugtende og støjende 
aktiviteter sker på arealet øst 
for omfartsvejen (siloer, lager, 
pakkerier, administration mv.), 

mens selve produktionsan-
lægget placeres i den vestlige 
del om planområdet. Dermed 
skabes størst mulig afstand til 
boligområderne.

Siloer ønskes opført i en høj-
de af  op til 25 m, enkelte siloer 
op til 55 m. Alle høje bygninger 
placeres i tilknytning til eksi-
sterende siloer.

Vejadgang til området for-
ventes at være fra Åhusevej.

Plangrundlag
En stor del af  området er i 
kommuneplanen udlagt til 
erhvervsområde, og en min-
dre del er udlagt til tekniske 
anlæg. Den resterende del er 
ikke omfattet af  kommunepla-
nens rammeområder. For det 
samlede planområde skal der 
laves et kommuneplantillæg, 
der fastlægger de overordnede 
rammer for området (max. be-
byggelsesprocent, max. bygge-
højde, miljøklasser mv.).

De eksisterende rammeom-
råder afgrænses mod nordvest 
af  en arealreservation til en 
mulig omfartsvej nordvest om 
Karup. En indskrænkning af  
vejreservationen er aftalt med 
Vejdirektoratet, og fremgår af  
kortet.

En stor del af  planområdet 
er byzone og omfattet af  lokal-
plan nr. 317 for den eksisteren-
de virksomhed, og en mindre 
del er omfattet af  lokalplan 
nr. 403 for et solvarmeanlæg. 
Arealet vest for omfartsvejen 
er ikke lokalplanlagt. For det 
samlede planområde skal der 
laves en ny lokalplan, der bl.a. 
fastlægger byggefelter, vejbyg-
gelinjer, beplantningsbælter, 
vejadgange m.v. samt sikring 
af  den beskyttede natur i om-
rådet.

Miljøvurdering
Viborg Kommune skal lave en 
miljøvurdering af  planforsla-
gene. Det forventes, at der skal 
udarbejdes en miljørapport, 
som belyser anlæggets visuelle 
påvirkning, trafik, natur, støj-, 
luft- og støvemissioner.

Bygherre skal VVM-anmelde 
projektet til Miljøstyrelsen, som 
afgør, om der skal udarbejdes 

en VVM-redegørelse (Vurde-
ring af  Virkninger på Miljøet).

Hovedspørgsmål
Der er følgende hovedspørgs-
mål til planlægningen:

- Hvordan kan høje siloer ind-
passes i omgivelserne?

- Hvordan sikres et godt sam-
spil med Karup by?

- Er der særlige forhold i om-
rådet, som der skal tages højde 
for i planlægningen?

- Er der andre emner, du øn-
sker belyst?

Den videre planlægning
Når denne fordebat er slut, vil 
vi vurdere de indkomne idéer 
og forslag, og dernæst udar-
bejde forslag til lokalplan og 
kommuneplantillæg samt mil-
jørapport. Planforslagene, mil-
jørapporten og den eventuelle 
VVM-redegørelse kommer i of-
fentlig høring, hvor du igen kan 
komme med bemærkninger.

Deltag i debatten - borger-
møde
Der afholdes borgermøde tirs-
dag den 28. marts 2017 kl. 17-19 
i Karup Forsamlingshus.

Hvis du har forslag, idéer el-
ler bemærkninger til planlæg-
ningen, vil Byrådet gerne høre 
disse, så de evt. kan indgå i det 
videre arbejde.

Du kan sende dem via post 
eller e-mail på adresserne ne-
denfor, så vi har dem senest den 
30. marts 2017.

Du er velkommen til at kon-
takte Merete Aagaard på tlf. 87 
87 86 43, hvis du har spørgsmål.

(Artiklen er fra Viborg Kom-
munes hjemmeside)

Onsdag 22. marts 2017

Ny planlægning for udvidelse af 
Karup Kartoffelmelfabrik

 FOTO: VIBORG KOMMUNE

 FOTO: VIBORG KOMMUNE

SKF-KFUM 
holder generalforsamling 
torsdag den 31. marts 2016
i mødelokale i Alhedehallen.
Kl. 19.00 spisning
Kl. 19.30 generalforsamling 
Dagsorden ifølge lovene. Evt. forslag der ønskes
behandlet af generalforsamlingen skal afleveres 
skriftligt til formanden Lisbeth Kristiansen senest en 
uge før.
Tilmelding til maden gerne inden 22/3 til Lisbeth
Kristiansen på sms til tlf. 5121 7098 eller mail
Lisbethkristiansen@live.dk.

Klubsponsor:

torsdag 6. april 2017  
i mødelokale i Alhedehallen.
Kl. 19.00 til spisning og efterfølgende  
generalforsamling kl. 19.30.
Dagsorden ifølge lovene. Evt. forslag der ønskes 
behandles af generalforsamlingen skal afleveres 
skriftligt til formanden Lisbeth Kristiansen senest en 
uge før.
Tilmelding til maden gerne inden 29/3-17 til Lisbeth 
Kristiansen på SMS til tlf. 5121 7098 eller mail  
Lisbethkristiansen@live.dk.

Kl. 19.00
Indlæg ved Steffen Damsgaard,

formand for Landdistrikternes Fællesråd

 Kl. 20.00-22.00
Ordinær generalforsamling – dagorden i� g. vedtægter.

Forslag kan fremsendes senest 23.marts 
til formanden: lone.kastberg@vibland.dk

Alle er velkomne til at deltage i mødet. 
Tilmelding til ingrid.boegevig@vibland.dk

Bestyrelsen

Viborg Landsbysammenslutning 
afholder

Generalforsamling
torsdag den 30. marts kl. 19.00
i beboerhuset Stationen,Viborg.

Stort antikvarisk

BOG
MARKED

i Karup 
Forsamlingshus

Bredgade 15 
kl. 10–16

søn. 2. apr. 2017
køb · salg

bytte · auktion
Også 

papir og æsker

Følg os på Facebook:
Foreningen 

Bogvennerne

Vindernumrene er...
Følgende numre er udtrukket af  

Notarius Publicus:

Lodsedler med gevinst skal indsendes til KFUMs  
Soldatermissions landskontor, Treldevej 97, 7000 Fredericia. 
Sidste frist for afhentning af gevinster er den 31. maj 2017. 
Tak, fordi du støtter KFUMs Soldatermissions arbejde med 

dit køb af lodsedler.

Se www.kfums-soldatermission.dk
Forbehold for trykfejl

35.971  Toyota Aygo

51.435  Rejsegavekort,  kr.  15.000
90.068  Rejsegavekort,  kr.  15.000
19.464  Rejsegavekort,  kr.  8.000
39.817  Rejsegavekort,  kr.  8.000
46.368  Rejsegavekort, kr. 8.000
48.827  Rejsegavekort,  kr.  8.000

16.302  Kroweekend,  kr.  1.500
22.853  Kroweekend,  kr.  1.500
27.426  Kroweekend,  kr.  1.500
28.403  Kroweekend,  kr.  1.500
46.040  Kroweekend,  kr.  1.500

76.174  Kroweekend,  kr.  1.500
80.178  Kroweekend,  kr.  1.500
88.396  Kroweekend,  kr.  1.500

28.643  Gavekort, Jensens Bøfhus
36.578  Gavekort, Jensens Bøfhus
53.956  Gavekort, Jensens Bøfhus
62.255  Gavekort, Jensens Bøfhus
75.361  Gavekort, Jensens Bøfhus
75.398  Gavekort, Jensens Bøfhus
76.234  Gavekort, Jensens Bøfhus
82.167  Gavekort, Jensens Bøfhus
83.419  Gavekort, Jensens Bøfhus
88.893  Gavekort, Jensens Bøfhus

Fast endetal: 
03 [nul-tre] Gavekort til Matas/Jysk/Imerco/Bog & Ide/Fætter BR.

Alhedens Borgerforening 
afholder ekstraordinær 

generalforsamling
torsdag den 6. april 2017 kl. 19.00

på Dagcenteret, Parkalle 2

1. Valg af dirigent, referent 
2.  Vedtægtsændringer 

(Vedtægter kan ses på Hjemmesiden 
www.alhedeborger.dk )

3. Valg til bestyrelse, 2 personer og 1 suppleant
4. Eventuelt

Borgerforeningen er vært ved en 
kop kaffe efter mødet.

Bekendtgørelser



9Onsdag 22. marts 2017



10

FOLKEDANS Lørdag den 25. 
marts er der på Kongenshus 
Efterskole et forårsstævne 

med 10 folkedanserforeninger.
Stævnet starter med faneind-

march, og så er det de enkelte 
foreninger, der skal på gulvet 
og give en opvisning i, hvad de 
har lært i løbet af  sæsonen.

Efter opvisningen og lidt 

fællesdans er der kaffebord, 
inden dansen fortsætter frem 
til midnat.

Stævnets arrangører er i år 
Ulbjerg og Nr. Søby Folkedan-
serforeninger.

Folkedanserstævne på 
Kongenshus Efterskole

Onsdag 22. marts 2017

Til leje

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

Pedel  
til 

nystartet 
friplejehjem
søges til ansættelse pr. 1/6-2017.  

Ansøgningsfrist den 27/3-2017 kl. 12.00.
Se stillingsopslag med mere på  

www.frederiksfriplejehjem.dk

AKTUELT
Nedfældning eller slangeudlægning af gylle med 
GPS op til 30 mtr. m/Samson PG 25 vogne
NYHED! Disc nedfælder til sort jord, Samson PG 27 II.

Møgspredning, dybstrøelse, hønsemøg, slam og 
kalk med 2 stk. 32 m3 spredere. Bredspredning op 
til 24 meter 

Græsmarkstromle m/strigle og frøudstyr
Flytning og formidling af gylle - nu med
2 tandemtrækkere og VM Tarm trailere 

Majssåning med GPS - 12 rækket Gaspardo MTR 
med rækkeafblænding. Evt. med frø og startgød-
ning. Klipning af læhegn med Spearhead

Alt maskinstationsarbejde og vognmandskørsel 
udføres.

VASEHØJVEJ 18 - 7840 HØJSLEV

AKTUELT
Hyldahl’s Maskinstation

Nedfældning af gylle
med GPS. 25 m3 selv-

kørende Vredo.
12 mtr. græsnedfælder og

8 mtr. sort jords
nedfælder.

MAJS
I WRAPBALLER & 

HALM SÆLGES

Både kolbemajs og 

almindelig majs. 
Forhør nærmere.

Kvalitetsarbejde til tiden - Ring til Frank på 23 28 88 40

Blandet køb og salg

Jernbanegade 35, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 61 26, Fax 86 62 61 36

Lejlighed til leje i Karup
Engparken 10 1.th.: 3 vær. bolig på 86 m2. 
Månedlig leje kr. 3.873 + forbrug.  
Indskud kr. 13.000. 
Boligen er ledig fra 1. april 2017.

Eventuel besigtigelse af boligen kan aftales ved 
henvendelse til vicevært  
Henrik Majgaard Viller tlf. 97 10 15 26.  
Træffes bedst dagligt fra kl. 12-12.30.

Fælles faciliteter i kælderen med bl.a. vaskerum, 
billardrum og gildesal m.v. 
Boligsikring efter gældende regler samt mulighed 
for lån til indskud.

Aktuelt landbrug

Til leje i Karup
120 kvm. hus i Karup 

midtby udlejes snarest. 
Husleje: 5.400,- kr. 

+ forbrug. Depositum 3 
mdr.́ s husleje.

Tlf. 51 96 00 10

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

www.danskrevision.dk

Viborg
Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300

v/Bent Troelsen
Viborgvej 21A - Karup - Tlf. 97 22 06 60

DERES LOKALE GARDINMAND
tilbyder

Besøg i deres hjem eller virksomhed 
med “hele” forretningen

Gardinvask - Det er også os!
Midtjyllands kørende gardinforretning

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

v/Bent Troelsen
Viborgvej 21A - Karup - Tlf. 97 22 06 60

DERES LOKALE GARDINMAND
tilbyder

Besøg i deres hjem eller virksomhed 
med “hele” forretningen

Gardinvask - Det er også os!
Midtjyllands kørende gardinforretning

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

v/Claus Meldgaard og Martin Jørgensen 

Åbningstider:
Man.-tors. 8-16.30 - Fre. 8.00-16.00 - Lørdag 9-12 

Besøg vores webshop på www.cmmaskincenter.dk

Vi udfører lovpligtig sikkerhedseftersyn  
på alt løftegrej på alle maskiner

SALG/VÆRKSTED 
Martin Jørgensen , 2170 0491 

BUTIK/RESERVEDELE 
Claus Meldgaard, 2639 7502 

VI HAR FORHANDLING AF 
Weidemann – Fasterholt – Fendt – Zetor – Delaval  
Husqvarna og mange flere...  
Vi servicerer alle mærker af traktorer.

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

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

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

Maskinhandel

Advokater

Revisor

Vvs-installatører

Stillinger

Annoncesalg på  
tlf. 30 66 65 40
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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.

TakINFOAFTEN
Det gode liv med grøntsager

Tid: 30. marts kl. 19.00 – 21.00

Sted: Havredal Praktiske Uddannelser,  

Ulvedalsvej 34, Havredal, 7470 Karup

Aftenen vil indeholde følgende temaer:

• Fortælling om Havredal Grøntsagshave

•  Info om hvad det betyder at være en 

socialøkonomisk virksomhed

•  Præsentation af abonnementsmuligheder  

på friske grøntsager i sæson

• Smagsprøver på grønne retter, og opskrifter

• Mulighed for at stille spørgsmål, også til Havredal 

• Praktiske Uddannelser

 

Da der er et begrænset antal pladser til rådighed beder vi jer tilmelde til 

aftenen senest mandag d. 27.03.17 på nedenstående mail/sms:

jhv@havredal.dk – tlf. 2896 8787

Hjertelig mange gange tak
for venlig deltagelse ved

Leif Jensens
bisættelse fra Karup Kirke.

Tak for de mange smukke blomster og kranse.
På familiens vegne
Grethe Jensen

TAK
for opmærksomheden 

ved
 Freddy Bach

 Pedersens 
død og begravelse.
Tina og Jonna

Dødsfald

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Marie Lauritzens
bisættelse fra Dollerup Kirke.

En særlig tak til Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejerskerne
samt Afsnit K11, Viborg Sygehus for god og kærlig pleje.

På familiens vegne

Finn, Annelise, Erling,
Palle og Jan

 dnam edeksle niM
 rafedlo go rafetsdeb ,rafregivs ,raf eræk roV

 M H egaA  neslekkiM
* .32  jam   6291      † .71  stram   7102
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Diamantbryllup
Vi har været gift i 60 år, 
det fejres med middag 
d. 17. april kl. 12.00

på Frederiks Kro
for familie, naboer og venner. 

Med venlig hilsen
Grete og Børge Laier

Tilmelding senest d. 2. april
af hensyn til køkkenet på

tlf. 86 66 12 53

TILLYKKE-RUBRIKKEN 
giver dig mulighed for at lykønske familiemedlemmer, venner, 
kolleger m.fl., i anledning af en festlig eller sjov begivenhed.

Sådan gør du: Foto + tekst med maksimum 25 ord 
afleveres senest fredag kl. 12.00 før udgivelse.

Ønsker du foto retur, så vedlæg frankeret og adresseret kuvert.

Lille foto + tekst   50 kr.
Stort foto + tekst 100 kr.
beløbet betales på Uge-Avisen 

eller vedlægges i kuvert med foto og tekst.

TILLYKKE MED JERES 
GULDBRYLLUP  
D. 25/3-2017. 
Vi glæder os til at fejre jer. 
Knus fra børn, svigerbørn  
og børnebørn. 
Ingen morgensang

Tak
for udvist opmærksom-

hed ved min mor
Marie Christiansens

bisættelse.
På familiens vegne

Jenni

Gudstjenester
Søndag d. 26. marts 2017
MIDFASTE
Karup: 10.00
Frederiks:  10.00
Grove:  10.30
Simmelkær:  ingen
Ilskov:  09.00
Finderup:  ingen
Ravnstrup:  ingen
Dollerup:  16.00
Hald Ege:  10.30
Sønder Resen:  09.15
Sjørslev:  10.00
Almind:  ingen
Lysgård:  10.00

Bedemænd

Kjellerup - Ans
Begravelsesforretning

v/Poul Henning Sørensen

Vestergade 20
8620 Kjellerup

Tlf.  86 88 19 32

Begravelser
og

ligbrænding
Vi ordner alt
med attester

og andet
i forbindelse

med dødsfald.

Svarer altid - også 
søn- og helligdage.

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

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
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Initiativtageren til bevarelse af  Karup Bibliotek i den nuværende bygning, Monika Hedberg over-
rækker 741 underskrifter imod flytning af  biblioteket til formanden for Kultur- og Fritidsudvalget 
Per Møller Jensen

Biblioteket får lov at bestå i den nyværende bygning, dog i et mindre omfang, da der skal være plads til Lokal Historisk Arkiv

Lokalhistorisk 
Arkiv får til huse 
i biblioteks-
bygningen sammen 
med biblioteket 
Tekst og foto af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

POLITIK ”Der er noget, der 
tyder på, at arkivet flytter ind i 
biblioteksbygningen”. Det var 
de sidste ord fra formanden 
for Kultur- og Fritidsudvalget 
i Viborg Kommune, Per Møller 
Jensen, da Ugeavisen onsdag 
eftermiddag, i sidste uge, inter-
viewede ham i forbindelse med, 
at han fik overrakt 741 indsam-
lede protestunderskrifter imod 

flytningen af  Karup Bibliotek.
Alt tyder på, at kulturudvalgs-
formanden får ret, da direktø-
ren for Kultur, Service & Events 
indstiller til, at arkivet placeres 
i stationsbygningen, samt at 
der indrettes lokaler til brug 
for arkivet i sammenhæng med 
biblioteksudlånet. Arkivets 
kommende placering afgøres 
på torsdag ved et byrådsmøde, 
men Ugeavisen forventer at det 
er en ren proforma-sag. 
Flytningen af  arkivet har 
derfor medført flere ting: Po-
litikerne lytter til borgernes 
ønsker i bibliotekssagen, det 
vil sige, at biblioteket forbliver 
i bygningen. Det pladstrængte 
arkiv får flere kvadratmeter til 
rådighed. Selve biblioteksde-
len får færre kvadratmeter til 

rådighed. Forvaltningen skal 
formentligt ikke bekymre sig 
over, at biblioteket har for man-
ge kvadratmeter og er for dyr i 
drift i forhold til antal brugere 
og udlån. 

Arbejdsgruppens kamp har 
derfor ikke været forgæves.
Ifølge Inger Merstrand, for-
mand for Lokalhistorisk Ar-
kiv Karup, har flytningen ind 
i biblioteksbygningen været et 
ønske længe. 
I samme interview sagde kul-
turudvalgsformanden blandt 
andet, at der er gang i mange 
initiativer i Karup, fx om-
bygning/udvidelse af  Karup 
Kultur- & Forsamlingshus, 
planer om en hal mere, akti-
vitetsområder og anvendelse 
af  biblioteket som kultursted. 

Han sagde, at vi skal passe på, 
at vi ikke spreder aktiviteterne 
over for mange lokaliteter, så 
udtyndes brugen af  dem. Han 
foreslår, at borgerne sætter sig 
sammen og finder ud af, hvor 
kræfterne skal sættes ind og få 
lavet en prioriteret rækkefølge 
på, hvad vi først ønsker bevil-
ligede penge til, da der ikke er 
økonomi til alt på en gang. 
Sammen med underskriftind-
samlingen modtog Per Møller 
Jensen et brev fra arbejdsgrup-
pen til bevarelse af  biblioteket 
i den nuværende bygning. I 
brevet stod blandt andet, at 
der har været debatmøder 
på biblioteket. Her modsatte 
man sig eventuelle planer om 
flytning af  biblioteket væk 
fra den nuværende bygning. 

Arbejdsgruppen mener til 
gengæld, at Lokalhistorisk Ar-
kiv med fordel kan flytte ind 
til Karup Bibliotek, da både 
arbejdsrum, arkivplads og 
udstillings-muligheder er til 
stede. Lokalhistorisk Arkiv og 
Lokalhistorisk Forening støtter 
dette forslag. Desuden er Karup 
Bibliotek  ikke kun et bibliotek. 
Karup Bibliotek er et kulturhus 
og værested med sjæl og histo-
risk identitet. Biblioteks betyd-
ning for sammenhængskraften 
i byen bør ikke undervurderes. 

Rundvisning
Inden overrækkelsen af  de 
indsamlede underskrifter fik 
kulturudvalgsformanden og 
byrådsmedlem Anders Bertel 
en rundvisning på biblioteket 

af  medlemmer af  arbejdsgrup-
pen Per Bødskov og Claus Chri-
stiansen. Claus er også medlem 
af  arkivets bestyrelse. 

Mindre bygningstilpasning
Indflytningen af  arkivet i sta-
tionsbygningen kræver mindre 
bygningstilpasninger, som be-
løber sig til cirka 100.000 kr. 
Pengene finansieres af  puljen 
til mindre anlægsinvesteringer. 

Tidsperspektiv
Forvaltningen vurderer, at flyt-
ningen af  arkivet kan udføres 
indenfor en tidsramme på 6 
måneder. 
Flytningen af  arkivet fra Øster-
gade 23 vil frigøre denne ejen-
dom til salg eller nedrivning. 

Bibliotekskampen er vundet

BREDGADE 19, 7470 KARUP  •  BILLETTER KAN BESTILLES PÅ WWW.KARUP-BIO.DK ELLER PÅ VORES APP.

ONSDAG D. 22/3 OG TORSDAG D. 23/3 
KL. 17.30 – FREDAG D. 24/3 KL. 16.30 

LØRDAG D. 25/3 OG
SØNDAG D. 26/3 KL.16.00

SKØNHEDEDEN OG 
UDYRET

DANMARKSPREMIERE
ONSDAG D. 22/3 OG

TORSDAG D. 23/3 KL. 20.00
 FREDAG D. 24/3 OG

LØRDAG D. 25/3 KL. 19.00

SØNDAG D. 26/3 TIL
ONSDAG D. 29/3 KL.19.00 

LOGAN KONG: SKULL ISLAND

PREMIERE PREMIERE

KOMMENDE FILM:
6/4 Smølferne: Den hemmelige landsby
27/4 Guardians of the Galaxy
 3D - DK-premiere

5/4 Their finest Hour - Biografklub DK - 
          Forpremiere
18/5 3 Ting - DK-premiere - Biografklub DK 

VISES I 3D
ORIGINAL VERSION

VISES I 3D


