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HUSK! Lund Fisk - hver tirsdag kl. 15.15 – 16.00

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

30,00 pr. kg

Hakket dansk
oksekød
15-18%

500 g

Tilbuddet gælder fredag d. 26/5 og lørdag d. 27/5
LUKKET Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 25/5

15.- Ved køb af 
mere end  

6 stk.  
pr. kunde 
pr. dag 

er prisen 
21,95 

DAGLI`BRUGSEN FREDERIKS HAR FLG. GODE TILBUD TIL DIG
som gælder fra torsdag og ugen ud.

ÅBEN KL. 7.00-21.00 HVER DAG

Vidste du at  

DagliBrugsen 

Frederiks støtter 

lokale foreninger 

med over  

100.000 om  

året?

HUSK
vi har åbent kr. 

Himmelfartsdag 

fra 7.00-21.00

Søndergade 3 • Frederiks • Tlf 86 66 10 04

Royal eller 
Heineken 
1 Ramme m/ 24 dåser

Coop Pommes Frites
900 gr.

Storkøb Gøl pølser 
Sommergriller, Frankfurter
1500-1750 gr.

Sodavand fra PEPSI 
1,5 L.  

Rosso 
Fuoco

Coop pålæg     
Flere varianter    

1/4 Mammen  
ost
Ca. 1,5-1,7 kg   

TA’ 3 POSER

 2000

KUN 

9995
+pant

1 Ramme m/ 24 dåser

SPAR 40,-

Frederiks

TA’ 6 FLASKER

19900

KUN

 7500
KUN

 1000
+pant

PR. PAKKE  

1000

KUN  

6995

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 23. maj til lørdag den 27. maj 2017

Gøl pølser
500-540 gr.

Coop skive- både-
kartofl er eller strips

Magnum is  
3-pak 

2000
4 STK.  

Kalkun  
paneret med 
skinke og ost  

FREDAGSTILBUD: 

HUSK
 Åben Kristi 

Himmelfarts-
dag fra kl. 

08.00-20.00

1000
PR. POSE

1700
FRIT VALG  

19900
TA’ 6 FLASKER

SPAR 280,70

KAN FORUDBESTILLES

Delikatessens 
smørrebrød
Fra kl. 10.00 - 17.00  

1500
PR. STK. 

2500
PR. POSE

FRIT VALG

FRIT VALG

Hardys 
Crest vin  
75 cl. 

FRIT VALG

SuperBrugsen Karup
Tlf. 97 10 12 77

Store nok til at have 
alle kompetencerne. 
Små nok til at have 
lokal forståelse. 

Herning 97 12 50 22  |  partner-revision.dk
En del af RevisorGruppen Danmark

Fin byfornyelsesfest 
og Åben By i Karup

 FOTO: EMMA BRØGGER
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SPORT Elmelunds Rideklub, 
som er beliggende i Grønhøj, 
afholdt i weekenden 5. – 7. maj 
sit hidtil største stævne.

Stævnet var et regionsstæv-
ne og havde deltagere fra hele 
det gamle Viborg- Ringkøbing 
amter, samt enkelte ekvipager 
så langt væk fra, som Christi-
ansfelt, skriver Margot Mar-
tensen fra stævneudvalget i en 
pressemeddelelse.

Stævnet løb over tre dage, 
med springning samt debutant 

klasse fredag aften, og derefter 
dressur både lørdag og søndag.

Vejret var med klubben, og 
klubbens medlemmer hjalp til 
så stævnet blev afviklet med 
stor succes.

Selv havde klubben mange 
ekvipager til start, og en del af  
dem tog fine placeringer med 
hjem.

Det er første gang Elme-
lunds Rideklub afholder regi-
onsstævne, men bestemt ikke 
sidste. Klubben er allerede ble-

vet tildelt stævner den 9. – 10. 
september og igen den 7. – 8. 
oktober. Ud over det, planlæg-
ger klubben at deltage i Dansk 
Rideforbunds 100 års jubilæ-
umsfejring med Åben Rideklub 
den 26. august.

Følgende ELM ryttere blev 
placeret ved regionsstævnet. 
LD debutant: 1: Malou Bøge-
lund Dahl på Lady. LA5: 2: Ma-
lene Sander Nielsen på Fleur og 
LD2: 1. Daniella Mikkelsen på 
Madonna.

Stævne på Elmelunds 
Rideklub

Salget af økologisk 
grisekød er steget
LANDBRUG Der kommer 
mere økologisk grisekød på 
danskernes middagsborde. 
Senest er salget af  økologisk 
grisekød i detailhandlen steget 
med 28 procent. Det viser nye 
tal fra Danmarks Statistik. 
Det vækker glæde hos for-
eningen Fremme af  Økologisk 
Kvalitets Svinekød (FØKS), der 
står bag arrangementet Sofari, 
der giver forbrugerne mulighed 
for at komme ud og se, hvordan 
økologiske grise lever en gang 
om året.
Ud over det kød, der bliver 

solgt i detailhandlen, kommer 
det kød, som sælges til storkøk-
kener, restauranter og via gård-
butikker, stalddørssalg og gen-
nem abonnementsordninger.
En af  årsagerne til det stigende 
salg er danskernes stigende op-
mærksomhed på dyrevelfærd. 
En anden er, at kød fra økologi-
ske grise er blevet mere tilgæn-
geligt i dagligvarebutikker over 
hele landet. Det mener Hanne 
Børsch, der er chefkonsulent i 
Landbrug & Fødevarer og pro-
jektleder på Sofari:
- Vi forventer, at salget af  øko-
logisk grisekød fortsætter med 
at stige i de kommende år. Både 
på grund af  et større udvalg af  
udskæringer i butikkerne, og 

fordi der helt grundlæggende 
er kommet en større produktion 
af  økologiske grise, siger hun.

- Det er utroligt glædeligt, at 
danskerne i stigende grad kø-
ber økologisk svinekød. De er 
således med til at sikre, at flere 
grise får et liv, hvor de kommer 
ud under åben himmel, og hvor 
de har god plads og masser af  
halm at boltre sig i. Danskerne 
gør en stor forskel for dyrene, 
når de vælger økologi, og der-
for inviterer vi dem ud på vores 
gårde, så de med egne øjne kan 
se, hvad de får for pengene, si-
ger Randi Vinfeldt, der er øko-
logisk svineproducent.

Mere økologisk gris på bordet
Der bliver spist stadig mere økologisk svinekød.  PRESSEFOTO

Fire glade børn i debutantklas-
sen, f.v.: Mathias Andreasen, 
Thea Andreasen, Emily Sim-
melsgaard og Malou Bøge-
bjerg.  FOTO: PRIVAT

På ELM spring ses her Fie. 
Johansen.  FOTO: PRIVAT

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

Information og oplevelser

INFORMATION

LEDIGE JOB
I denne uge f.eks.: 
Teknisk serviceleder, økonomikonsulent/controller

Læs mere på www.viborg.dk/job

ADMINISTRATIONEN LUKKET  
26. MAJ 
Viborg Kommunes administration og Borgerservice er 
lukket for telefonisk og personlig betjening dagen efter 
Kr. Himmelfartsdag, fredag den 26. maj 2017.

www.viborg.dk/kommune

POP-UP KULTURHUS

Viborg spiser sammen - og du er inviteret
Fællesspisning og hyggeligt samvær 
Fredag den 2. juni. kl. 18 -19 / 40 kr./ Tilmelding nødvendig
Det gl. rådhus, Stænderpladsen 2, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 13

Højtlæsning til kaffen
Kom til en halv times højtlæsning
Fredag den 2. juni kl. 11.00-11.30 / Kaffe/the / Gratis
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 34

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

OPLEVELSER
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EFTERLYSNING Sidste man-
dag omringede fire udlændinge 
en ældre dame, og den ene af  
dem tog derefter hendes pung. 

Der sker over hele landet 
adskillige tricktyverier, hvor 
ældre borgere er de hyppigste 
ofre. 

Dette skete også sidste man-
dag, 15. maj klokken 15.20, 
hvor en 85-årig kvinde hand-
lede i Rema 1000 på Herningvej 
i Karup. Det skriver Midt- og 
Vestjyllands Politi i en presse-
meddelelse. 

En udenlandsk mand aflu-
rede hendes pin-kode, da hun 
betalte, og senere blev hun 
omringet af  fire udlændinge, 
hvorefter den ene stjal hendes 
pung, mens han spurgte om vej. 

Hendes dankort blev efterføl-
gende anvendt til hævning af  
kontanter. 

Vidner har set de fire perso-
ner forlade stedet i en dansk-
registreret grøn VW Passat, 
årgang 1997. De samme ger-
ningsmænd har efter alt at 
dømme også forøvet trickty-
veri i Føtex og i Bilka i Viborg, 
ligesom de tilsyneladende har 
forsøgt tricktyveri i forbindelse 
med at spørge om vej hos en 
kvinde i Hvam.

Der er også informationer 

om, at denne bil samme dag 
har været på Fyn, i Østjylland 
og i Nordjylland.

Der offentliggøres derfor fo-
tos af  de fire personer, der for-
øvede tricktyveriet i Rema 1000 
i Karup, og har nogen set disse 
personer, herunder i eller ved 
den beskrevne VW Passat, og 
har nogen set andre personer 
sammen med de fire, anmodes 
de om at kontakte Midt- og 
Vestjyllands Politi på telefon-
nummer 1-1-4.

Politiet 
efterlyser 
vidner fra 
tricktyveri i 
Rema 1000 i 
Karup

Tirsdag 23. maj 2017

hundefoder med 70% kød

Grønhøj  Mønstedvej 13  7470 Karup  Tlf. 86 66 12 44

Keeper L ukrudtsmiddel
200 ml. langtidsvirkende ukrudtsmiddel.
En sprøjtning ”holder”
op til 4 mdr. 200 ml. 
rækker til ca. 645 m2
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Grønhøj Mønstedvej 13 7470 Karup Tlf. 86 66 12 44
Snejbjerg Snerlundvej 2 7400 Herning Tlf. 97 16 12 44
Tvis Skautrupvej 32B 7500 Holstebro Tlf. 88 81 80 00
Se åbningstider på www.vja.dk/butik

Granuleret kalkGranuleret kalk

Carnilove hundefoder er sammensat, så den tager højde for hundens 
oprindelige natur. Det brede spektrum af nøje udvalgte typer af kød 
fra vildt, f.eks. and, fasan, kalkun, lam, vildsvin og laks, svarer til sam-
mensætningen af det naturlige bytte, og sørger for at hunden får de 
vigtige aminosyrer.

Skovbær, grøntsager, vilde bær og urter er naturlige kilder til vigtige 
vitaminer, antioxidanter og andre essentielle næringsstoffer.

Agros ukrudts-
middel – 1L.
Ukrudtsmiddel til 
bekæmpelse af ukrudt. 
Med smart 
doseringsmåler. 
Blandes op 
med vand. 
Rækker 
til 1000m2

Toxan plænerens
1 ltr. anvendes mod
bredbladet ukrudt i
græsplænen. 1 liter Toxan
klar-til-brug rækker til
ca. 1000 skud.

8900
Spar 40,-

NYHED!!

13900
Spar 50,-

4950

39900

Norm. 99,-

Norm. 499,-

1,5 kg

12 kg

Introrabat  50%

Introrabat  20%

- SOM AFTALT OG TIL TIDEN

Morten’s Malerfirma
www.morten-maler.dk

Tlf. 20 67 88 28

Få en god rådgivning af mester selv –  

og et uforpligtende tilbud. 

Konkurrencedygtige priser. Også på gulvafslibning.

Vil du selv? Så besøg Karup Farvehandel

Hverdage kl. 15-17 – Vandværksvej 4, 7470 Karup

Alt malerarbejde udføres

· 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  

Hærværk på Solstrålens legeplads

Overvågningsbillede.  FOTO: MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI

Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

HÆRVÆRK Gennem den sid-
ste tid har der været gæster, der 
udøver hærværk på legeplad-
sen tilhørende Børnehaven 
Solstrålen. 

Der er blevet knækket en del 
træer. Bordet ved bålpladsen er 
slået i stykker, og børnehavens 
trebenet holder til at hænge en 
gryde i, over bål, er omdannet 
til noget skulpturelt rundt om 
en af  bålhytternes stolper. 

- Her i Solstrålen har vi al-
letiders legeplads. Der er ofte 
besøg uden for børnehavens 
åbningstid af  folk, som gerne 
vil hygge sig på legepladsen. 
Det synes vi er rigtig dejligt. 
Men i den sidste tid har vi haft 
gæster, der ikke er så gode ved 
vores ting på legepladsen. Det 
er rigtig træls, for det går jo ud 
over de børn, der er i børneha-
ven, når vores materiel bliver 
ødelagt, fortæller institutionsle-
der Ann Dupont til Ugeavisen. 

Solstrålens trebenet gryde-
holder er lavet til ukendelig-
hed.  FOTO: SOLSTRÅLEN

Solstrålen har fået knækket en 
del træer, og der bliver efter-
ladt affald.  FOTO: SOLSTRÅLEN
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POLITIK På Østkredsens 
generalforsamling blev Mette 
Nielsen genvalgt som folke-
tingskandidat i Viborg Øst 
Kredsen. Det skete i 3F`s loka-
ler, og der var fuld opbakning til 
Mette Nielsen som folketings-
kandidat fra de fremmødte til 
aftenens generalforsamling. 
Mette Nielsen blev valgt uden 
modkandidat. 

- Jeg er meget glad for mit 
genvalg som folketingskandi-

dat, og jeg vil gøre mit allerbed-
ste for at leve op til tilliden. Vi 
har et vigtigt arbejde at gøre, 
og jeg synes for alvor, at der 
blive større og større tydelige 
forskelle på de borgerlige og 
socialdemokratiet. Alt i mens 
regeringen løber rundt og laver 
moderniserings og effektivise-
rings reformer og skattelet-
telser til dem som har mest i 
forvejen, vil afskaffe SU, lave 
højere pensionsalder – ja – så 

er der nok at tage fat på – så vi 
sikrer, at der er bedst mulige be-
tingelser for vores børn, unge, 
ældre og udsatte. Velfærdssam-
fundet er under pres med denne 
Regering – og ja, det mener jeg 
helt klart, at vi skal gøre noget 
ved – med andre ord, det kan 
kun gå for langsomt med at få 
en ny Regering, udtaler Mette 
Nielsen. 

Mette Nielsen (S) genvalgt som folketingskandidat

POL I T I K

På en velbesøgt 
generalforsamling 
i den social-
demokratiske 
fællesledelse blev 
kandidatliste til 
godkendt - to af 
dem er fra Karup og 
Frederiks

VALG Den socialdemokratiske 
kandidatliste rummer 26 per-
soner. Der er 10 kvinder og 16 
mænd. 

Der er sideordnet opstilling.
Og fra avisens lokalområde 

finder man Anders Bertel fra 
Frederiks og Eva Merstrand 
fra Karup.

Formanden for den socialde-
mokratiske fællesledelse, Per 
Pedersen, udtaler:

- Vi har fået sammensat 
en spændende og kompetent 
kandidatliste, der rummer 
kandidater med stor politisk 
erfaring og kandidater, der 
dækker kommunen bredt hvad 
angår geografi, erhverv, alder, 

køn m.v. Jeg tror på, at vi med 
denne liste – og med vores 
borgmesterkandidat, Per Møl-
ler Jensen, som byrådets mest 
erfarne politiker – kan opnå et 
rigtigt godt valg og dermed 
styrke det socialdemokratiske 
islæt i Viborg Byråd.

Borgmesterkandidat, Per 
Møller Jensen, udtaler:

- Jeg glæder mig over, at vi 
har et stærkt hold til den kom-
mende valgkamp. Og jeg er 
meget tilfreds med vores ar-
bejdsprogram, ’I gode hænder’.

Titlen signalerer, at borgerne 
kan føle sig sikre i en kommune 
med socialdemokratisk ledelse 
– og at Socialdemokratiet læg-
ger vægt på og er garant for en 
god kernevel-færd for borgerne 
i kommunen.

Velfærden under pres
- Velfærden i Danmark er under 
pres – og vi oplever, at ulighe-
den stiger. Det nødven-diggør 
efter min mening et opgør med 
både skattestop og udgiftsloft 
vedr. kommunal service – og 
en af  de mere markante ud-
meldinger i vores arbejdspro-
gram er, at vi er parate til en 

mindre skattestigning, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
en bedre servi-ce ift. børn, sko-
lebørn, handicappede og ældre 
i vores kommune.

- Jeg er sikker på, at de fleste 
gerne vil betale lidt mere i skat, 
hvis det kan give omkring 25 
mio. kr. til f.eks. ekstra persona-
le i daginstitutioner og indenfor 
hjemmeplejen.

- Samtidig går vi til valg på, 
at vi fra socialdemokratisk 
side konsekvent siger nej til 
udbud på velfærdsområderne, 
lige som vi vil sætte øget fokus 
på en ligelig udvikling mellem 
land og by, hvorfor vi foreslår 
oprettelsen af  et nyt politisk 
udvalg – et såkaldt Landdi-
striktsudvalg.

Efter sommerferien fremlæg-

ger vi vort Valgprogram med 
konkretisering af  politiske 
initiativer i den kommende by-
rådsperiode.

Vi satser på en mandatfrem-
gang til valget, så vi får 11 man-
dater i det nye byråd. Det vil 
også bringe en socialdemokra-
tisk borgmesterpost indenfor 
rækkevidde.

Listen ser således ud:
1 Viceborgmester Per Møller 

Jensen, 61 år, Viborg
2 Lærerstuderende Anders 

Bertel, 41 år, Frederiks
3 Afdelingsleder ved Viborg 

Kommune Birgith Langballe, 
58 år, Stoholm

4 Voksenvejleder Birthe Har-
ritz, 67 år, Ørum

5 Pensionist Bjarne Ander-
sen, 68 år, Fly

6 Fhv. minister Bjørn Westh, 
73 år, Skals

7 Driftschef  Carsten Veje, 40 
år, Overlund

8 Trykker Dan Sauer Nielsen, 
49 år, Løgstrup

9 Efterlønner Else Pedersen, 
62 år, Sparkær

10 Forstander Erik Junker, 53 
år, Hald Ege

11 Folkeskolelærer Eva Mer-

strand, 51 år, Karup
12 Konsultationssygeplejer-

ske Eva Pinnerup, 54 år, Viborg
13 Metalarbejder Finn Ot-

kjær, 55 år, Viborg
14 Sektorformand Hanne 

Kjeldsen, 59 år, Viborg
15 Tolk og selvstændig Is-

mail Hassan, 40 år, Viborg
16 Major Jens Frederiksen, 58 

år, Viborg
17 Sagsbehandler Karina Sø-

rensen, 43 år, Vammen
18 Lagerekspedient Lars 

Greve, 40 år, Viborg
19 Fhv. kulturdirektør Lars 

Munkøe, 67 år, Viborg
20 Pensioneret overlærer 

Linda Thanild, 73 år, Viborg
21 Gymnasielærer Mads 

Panny, 37 år, Viborg
22 Faglig sagsbehandler Ma-

rianne Aaris Andersen, 40 år, 
Viborg

23 Assurandør Martin San-
derhoff, 47 år, Bjerringbro

24 Leder af  botilbud Mette 
Nielsen, 45 år, Klejtrup

25 Viceforstander Niels Due-
holm, 57 år, Bjerringbro

26 Leder af  Borgerhuset 
Stationen, Steen Nysom, 54 år, 
Viborg

Socialdemokraterne går benhårdt 
efter 11 mandater

Af Kristian Pihl Lorentzen
Hermelinvej 4, Ans. MF for Venstre

LÆSERBREV Problemerne i 
SKAT er omfattende og vel-
kendte. Rigtig mange milliar-
der, der kunne være brugt på 
fx bedre veje, politiet eller for-
svaret, er forsvundet i den blå 
luft. Problemet har vokset sig 
stor med årene under skiften-
de regeringer til en komplet 
uholdbar  situation. Efter val-
get i 2015 satte V-regeringen 
sig i spidsen for at få ryddet 
op og genoprettet tilliden til 
SKAT. Et bredt flertal i Fol-

ketinget på tværs af  rød og 
blå blok bakkede op om gen-
opretningsplanen, hvortil der 
er tilført 7 mia. kr. til bl.a. 1000 
nye medarbejdere i SKAT. Og 
vi er klar til mere, hvis det 
viser sig nødvendigt. Med 
handlingsplanen ”SKAT ud 
af  krisen”  har vi fået standset 
svindlen med udbytteskat, og 
vi har fået lavet et nyt system 
for ejendomsvurderinger.  
Tyngden i vores indsats bør 
i sagens natur lægges på det 
fremadrettede arbejde med at 
få genskabt tilliden til SKAT. 
Samtidig hilser jeg det vel-

kommen, at der nu nedsættes 
en undersøgelseskommission, 
der skal kulegrave årsagerne 
til, hvordan det kunne gå så 
galt. Vi er i kølvandet på tabet 
af  så mange penge nødt til at 
få vendt hver en sten og place-
ret et ansvar, så skandalen al-
drig gentager sig. Sideløbende 
skal vi fortsætte det målret-
tede arbejde med at få SKAT 
på fode igen, så befolkningen 
kan have tillid til, at alle beta-
ler den korrekte skat jævnfør 
lovgivningen – hverken mere 
eller mindre.  Nu skal der ryd-
des op!

Tilliden til SKAT skal genoprettes Af Karin Gaardsted
IT-ordfører for Socialdemokratiet

LÆSERBREV Mange ældre 
medborgere blev fritaget for 
at modtage digital post, da vi 
indførte e-boksen for et par år 
siden. Der var helt rimelige 
grunde til disse fritagelser, 
og der var jo i øvrigt også an-
dre grupper i samfundet end 
de ældre, der havde og stadig 
har problemer med at kunne 
håndtere meddelelser fra det 
offentlige over computeren.

Flere fik dog ikke en perma-
nent fritagelse men derimod 
en midlertidig fritagelse, og 
det har været årsag til en del 
forvirring og utryghed blandt 

disse medborgere, som derfor 
har givet udtryk for, at de sy-
nes, vi skal lave lovgivningen 
om, så man med det samme 
får en permanent fritagelse.

Det er der nu flertal for i 
Folketinget. Sagen har været 
til behandling i denne uge, og 
alle partier er enige om, at mi-
nisteren hurtigst muligt skal 
ændre bekendtgørelsen, så 
en fritagelse fra digital post i 
fremtiden vil gælde uden tids-
begrænsning.

Jeg synes, det er en rigtig 
god og fornuftig beslutning.

Der er ca. 30.000, der har 
en midlertidig fritagelse ud 
af  den halve million borgere, 
der er fritaget. Ved at give 

permanente fritagelser slip-
per borgerservice for at skulle 
følge op på fritagelseserklæ-
ringer, og det er en fordel for 
alle parter. Også for kommu-
nekassen.

Det vil naturligvis altid 
være muligt at tilmelde sig 
e-boksen, hvis ens forudsæt-
ninger ændres.

I øvrigt er digital post en 
stor succes med omkring 4 
millioner brugere. Det skal 
vi huske. Men vi skal også 
huske, at der altid vil være 
borgere i vort samfund, som 
ikke kan benytte denne ord-
ning og derfor naturligvis 
skal være fri.

Permanent fritagelse for digital post

Mette Nielsen, formand for 
Ældre- og Sundhedsudvalget i 
Viborg Kommune og folke-
tingskandidat.  PRESSEFOTO
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Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

KARUP I lørdags fejrede Ka-
rup Handelsforening og Uge-
Avisen Karup den officielle 
indvielse af  færdiggørelsen 
af  by-forskønnelsen i bymid-
ten, og samtidig blev der holdt 
Åben By. 

Vejret viste sig ikke fra sin 
bedste side, selv om det blev 
bedre i løbet af  dagen. Da for-
manden for Teknisk Udvalg i 
Viborg Kommune, Johannes 
Vesterby holdt åbningstale, 
smådryppede det. Det hindrede 
dog ikke omkring 100 veloplag-
te borgere at møde op på torvet 

ved Karup Kultur- & Forsam-
lingshus for at fejre indvielsen.

Vesterby sagde blandt andet, 
at det ikke er ligegyldigt, hvor 
man lader sine børn vokse op, 
det skal være et sted som i Ka-
rup. Man føler sig suget ind i 
samfundet og føler sig velkom-
men, når man besøger Karup. 
Byfornyelsen kan være start-
skuddet til at blive interessant, 
så man får lyst til at bygge huse 
i Karup.

Gennem hele formiddagen 
og til midt på eftermiddagen 
var der god stemning i byen. 
Alle steder blev godt besøgt, 
og arbejdsgruppen bag arran-
gementet havde lagt sig i selen 

for at arrangere aktiviteter for 
enhver smag, lige fra morgen-
gudstjeneste, kunstudstilling, 
modelfly-udstilling, historisk 
vandretur, orienteringsløb, 
modeopvisning, konkurrencer, 
live musik, danseopvisninger, 
foreninger- og klubber, som 
var repræsenteret i forsam-
lingshuset til fortællinger om 
bibliotekets og banens historie 
og meget mere. 

Navn på det unavngivne 
torv
Forud for i lørdags, havde ko-
miteen for navngivningen af  
torvet ved det lokale forsam-
lingshus lovet, at offentliggøre 

torvets kommende navn. Komi-
teen havde modtaget omkring 
50 forslag, hvoraf  der var flere 
navne-gengangere. Det har væ-
ret en svær beslutning at pege 
på et navn, så der blev offent-
liggjort tre navne, som der ar-
bejdes videre med: Kulturtorv, 
Banetorv og Nytorv. 

Konkurrencer
I løbet af  dagen var der flere 
konkurrencer. ”Vind en ma-
keover” blev vundet af  Anna 
Clausen, kaldet Tut, fra Karup. 
Hun kan nu se frem til nyt tøj, 
nye sko og en tur hos frisøren.

Fra lufthavnens deicer, der 
stod ved torvet, blev der ud-

kastet 100 balloner, hvoraf  der 
var gevinster i 10 af  dem. Ho-
vedgevinsten på 1000 kr. blev 
vundet af  Ivan Pedersen fra 
Karup. DAT udloddede to fly-
billetter. De blev vundet af  Jens 
Bruun. Vinderen af  Karup-Køl-
vrå jagtforeningskonkurrence 
”jagtsti” blev vundet af  Heinz 
Lieder. 2. pladsen gik til Maria 
og Søren Mikkelsen. 3. pladsen 
fik Tonny Jensen. 

Formanden for handelsfor-
eningen, Dennis Lind Pedersen 
fortæller til Ugeavisen:

- Det hele forløb planmæs-
sigt. Borgerne bakkede godt 
op om arrangementet, og der 
var en god stemning, så jeg er 

en tilfreds mand. 
 Det skønnedes at omkring 

1000 borgere lagde vejen forbi 
festen i løbet af  dagen. 

Tak for opbakningen
Karup Handelsforening og 
Uge-Avisen Karup takker de 
mange frivillige, foreninger, 
klubber og forretninger, som 
har hjulpet til med at arrange-
re dagen, samt alle de borgere, 
der mødte op og hjalp til med 
at gøre dagen festlig. 

Se alle billederne på www.
ugeavisenkarup.dk

Fin byfornyelsesfest og Åben By i Karup
Tirsdag 23. maj 2017
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FRIHED 
TIL AT TÆNKE 
ANDERLEDES

Fabriksvej 15  . 7441 Bording
www.nygaard-design.com

Køkkener fra Nygaard Design er 100% danske og vi giver dig frihed til at vælge et køkken, der er skræddersyet til dit hjem efter 
dine særlige ønsker og behov. Efter mere end 40 år i branchen ved vi, hvad vi taler om. Kom og oplev ægte service og hånd-
værker kvalitet med fokus på detaljer og muligheder for frit at vælge dit køkken, bad eller garderobe. Og det til en fornuftig pris.

Kig ind til Nygaard Design i Bording. 
Lige nu får du gratis montering af dit nye køkken, bad 
eller garderobe, hvis du køber før 30. juni 2017.
Vi har en overraskelse mere til dig, som 
du ikke vil gå glip af! 

Der var rift om de 100 balloner, der blev kastet ud fra Midtjylland Lufthavns deicer. I 10 af  bal-
lonerne var gevinster til Karups forretninger.   FOTO: EMMA BRØGGER

Kidz Dance gav en god opvisning.  FOTO: EMMA BRØGGER 
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På KFUM’s 
soldaterhjem i 
Karup mødes 
soldater, der er i krig 
mod Islamisk Stat, 
og værnepligtige, 
der gennemgår 
flyvevåbnets 
grundkursus
SOLDATERHJEM Siden 1946 
har den ligget dér - lige over for 
hovedvagten på Flyvestation 
Karup. KFUM’s Soldaterhjem - 
i daglig tale ”Kuffen” - har hvert 
år mellem 23.000 og 25.000 
gæster. Forklaringen på den 
magnetiske tiltrækningskraft 
er et dynamisk lederpar, der 
med sjælden ildhu har skabt 
et værested, hvor der er hjer-
terum for alle - det være sig de 
værnepligtige, der gennemgår 
flyvevåbnets basisuddannelse, 
konstabler/professionelle sol-
dater og officerer, forældre og 
pårørende samt mange slags 
kursister - indenfor såvel som 
uden for forsvaret, skriver Niels 
Jørgen Nielsen i en pressemed-
delese. 

I disse dage er det ved at være 
fem år siden, Allan og Anne 
Schrøder besluttede sig til at 
skifte ”boldgade” efter at have 
arbejdet knapt 30 år i eftersko-
leverdenen - hvoraf  omkring 20 
år på Rebild Efterskole. 

Vi har sat det travle leder-
par stævne på deres ”hjem-
mebane” sammen med Kaj 
Vestergård, der er formand for 
Ikast Genbrugscenter - en af  
soldaterhjemmets største do-
norer med et årligt bidrag, der 
for tiden ligger på ca. 335.000 
kr. Halvdelen af  pengene går 
ubeskåret til driften i Karup, 
mens den anden halvdel er 
forbeholdt KFUM’s Solda-
termissions udlandsdel. Til 
stede er også Nadia Bøgelund 
Pedersen, der til daglig bor på 
soldaterhjemmet. Mens disse 
linjer læses, befinder hun sig 
formentlig i De Forenede Ara-
biske Emirater, hvor hun delta-

ger i krigen mod Islamisk Stat. 

Ikke to dage er ens
Samtalen foregår i en lille so-
fagruppe, der er opstillet i det 
yderste hjørne af  den store sal - 
grænsende op til scenen. Herfra 
er der udsigt til en række borde 
i den midterste del af  salen, 
hvor der er ved at blive gjort 
klar til spisning, og til køkkenet 
i den anden ende, hvor Allan 
huserer. Han har overladt ordet 
til Anne, der med et glimt i øjet 
lader forstå, at der om lidt kan 
blive så travlt, at der vil være 
brug for dem begge i ”geschæf-
ten”.

- Der er ikke to dage, der 
former sig ens. Selv om maden 
skal bestilles, ved vi aldrig nøj-
agtigt, hvor mange, der kom-
mer, siger Anne, der understre-
ger, at der er dage, hvor der er 
udsolgt. Men sådan noget kan 
jo ske på enhver café. Til gen-
gæld er her altid kaffe på kan-
den – gratis mod forevisning af  
militært ID kort!

- Der er mellem 3.000 og 
4.000 mennesker tilknyttet fly-
vestationen, så det er en tem-
melig stor arbejdsplads Langt 
de fleste af  dem, der arbejder 
her, bor i de omkringliggende 
midt- og vestjyske kommu-
ner og kører hjem, når det er 
fyraften. For dem, der bliver 
tilbage, prøver vi at skabe et 

fristed her på soldaterhjemmet.
- Det er sådan, at vi gerne vil 

være meget synlige i det daglige 
liv her i området, men omvendt 
skal vi også været et alternativ 
til det militære system - med an-
dre ord: et sted, der er med til at 
modvirke kasserne kuller, hvor 
man kan slappe af, drikke kaffe, 
spille spil, læse avis og bare føle 
sig hjemme.

Ikke bare lønslaver
Da Allan og Anne søgte job-
bet, havde de hverken det sto-
re kendskab til forsvaret eller 
KFUM’s Soldatermission, men 
de havde en indre oplevelse af, 
at de skulle se sig om efter en 
ny udfordring - en udfordring, 
hvor der stadig var sammen-
hæng mellem arbejdsliv og 
kirke. Derfor havde de også let 
ved at identificere sig med det, 
der er det overordnede mål for 
arbejdet på soldaterhjemmet.  

- Vores opgave er først og 
fremmest at skabe et alterna-
tiv hjem - et kristent hjem for 
vore brugere. Det kræver, at 
man skal være indstillet på at 
stå til rådighed i døgndrift, hvis 
det er nødvendigt. Vi er ikke 
bare lønslaver, men ”mor” og 
”far” for de værnepligtige og 
konstablerne. Og ved I hvad? I 
skulle bare prøve at mærke den 
taknemmelighed, vi møder. 

- De fleste af  dem, der kom-

mer her, er mellem 20 0g 25 år. 
Vi er her ikke for at prædike 
for dem, men for at møde dem 
på det niveau, hvor de befinder 
sig. Men det kan jo ikke undgås, 
at vi kommer tættere på nogen 
end andre, og her kommer vi 
af  og til ud for at skulle føre 
dybere samtaler om livet. 

”Soldatens bøn”
- Vores motto er: ”Vi er jo 

lige her”, fastslår Anne. Og 
det får hun i dette øjeblik tid 
til at bevise, idet man nu på 
soldaterhjemmet er nået til det 
faste, daglige punkt, der hedder 
aftensang. Den forestås af  le-
derparret og dermed markerer 
Anne, at interviewet er slut for 
hendes vedkommende.

Det er her under aftensangen, 
at lederparret får brug for de 
musikalske evner, de har brugt 
så rigeligt - også dengang i ef-
terskoleverdenen.

I gamle dage ville man kalde 
seancen for aftenbøn, men her 
er det i en lidt moderniseret 
form, idet man siger, at det er 
en snak om livets små og store 
begivenheder. Først synges et 
par vers af  en moderne sang, 
der hedder ”Kloden har mange 
forskellige slags”, hvorefter 
følger en kort bønnetekst, kal-
det ”Soldatens bøn”. Der slut-
tes med tre vers fra en anden, 
meget kendt sang, der hedder 
”Linedanser”.

Og det er værd at lægge 
mærke til, at alle i den store sal 
- uanset de er fortrolige med 
kristendommen - synger med 
og lytter! 

Overvåger dansk luftrum
Nadia Bøgelund Pedersen, der 
kommer fra Tune ved Roskilde, 
er meget mild i blikket og si-
ger, at man kun kan blive i godt 
humør af  at synge med på de 
aftensange. Teksterne handler 
om liv og død – og måske derfor 
har hun lyttet ekstra godt efter. 
Ganske vist er det område, hvor 
hun skal arbejde i De Forenede 
Arabiske Emirater ikke højeste 
risikozone, men der er ingen 
steder, hvor danske soldater 
gør tjeneste i krigen mod Isla-
misk Stat, der er risikofri.

Nadia er en af  de heldige, der 
bor på soldaterhjemmet. Der er 
kun fire værelser til rådighed, 
og det betyder, at hun føler sig 
privilegeret. For det første kom-
mer hun derved i meget nær 
kontakt med lederparret, for 
det andet føler hun sig som en 
datter af  huset og tager sig sine 
friheder derefter - også når hun 
har venner på besøg. Trænger 
vi til at smide os i sofaerne, så 
er det det, vi gør.

- Jeg synes, det er et virkeligt 
godt sted at være, og når jeg er 
vel ankommet og installeret i 
De Forenede Arabiske Emira-

ter, vil jeg opsøge et lignende 
sted, der drives af  en ame-
rikansk organisation. Nadia 
skal være udstationeret i tre 
måneder. 

Hun er til daglig radarope-
ratør på Air Control Wings i 
Karup, der overvåger, kontrol-
lerer og indsætter fly til afvis-
ning af  krænkelser i dansk 
luftrum samt bidrager til luft-
operationer i både nationalt og 
internationalt regi. Ja, faktisk 
er det fra operatørrummet i 
Karup al lufttrafik i Danmark 
overvåges, både den militære 
og den private.

Og det er nødvendigt med 
denne overvågning, bl.a. når 
russerne kommer, siger Nadia, 
der dog understreger, at de ikke 
gør noget ulovligt.

- I kampen mod Islamisk Stat 
er indsat en radar og en opera-
tionsenhed. Vi er under dansk 
kommando, men skal samar-
bejde med amerikanerne, siger 
Nadia.

Skal selv skaffe en løn
Tilbage sidder formanden for 
Ikast Genbrugscenter, Kaj Ve-
stergaard, med et brændende 
spørgsmål, som er meget rart at 
kunne give en tilbagemelding 
om til de mange frivillige:

- Batter vores bidrag noget i 
den daglige drift?

Det får han et endda meget 
klart svar på. Det forholder 
sig nemlig sådan, at der kun 
er budgetteret med én leder-
løn. Soldaterhjemmet skal selv 
skaffe den anden. Da budgettet 
er på godt 1 mio. kr., har man 
meget brug for de knap 170.000 
kr., som er halvdelen af  det bi-
drag, genbrugscenteret kom-
mer med. 

I øvrigt har soldaterhjem-
met også støtte fra anden side 
i Ikast, idet der er en stor solda-
tervennekreds, samtidig med at 
Ikast er en af  de byer, hvor der 
sælges rigtig mange lodsedler.

KFUM’s soldaterhjem i 
Karup, der siden 1946 har 
ligget over for hovedvagten 
på Flyvestationen, har mellem 
23.000 og 25.000 besøgende 
hvert år. FOTO: PRIVAT

Nadia Bøgelund Pedersen, der nu er udstationeret i De Forenede Arabiske Emirater i samtale 
med formanden for Ikast Genbrugscenter, Kaj Vestergaard, og den ene halvdel af  lederparret på 
soldaterhjemmet, Anne Schrøder.  FOTO: PRIVAT

Lederparret Anne og Allan Schrøder er i gang med aftensangen, der er et fast indslag på solda-
terhjemmet.  FOTO: PRIVAT

Her er der altid kaffe på kanden
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Af Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk

CYKELLØB På torsdag, Kristi 
Himmelfartsdag, afvikler Alhe-
dens Idrætsforenings Motions-
udvalg, traditionen tro, Tour de 
Alheden. 

Det er et motionsløb for 
cyklister, der stort set er kørt 
ad de samme ruter siden 1978 
gennem den smukke midtjyske 
natur. 

Der tilbydes ruter på 6, 12, 
22, 43 og 105 km, så der skulle 
være noget for enhver, om man 
er til en lille hyggetur med fa-
milien eller en lang sveddryp-
pende tur, så der er ingen und-
skyldning for ikke at pumpe 
cyklen og få en hyggelig, social 
og sportslig dag ud af  det. 

- Vi henstiller til, at alle cykel-
ryttere selvfølgelig overholder 
færdselsreglerne, og at alle kø-
rer med cykelhjelm. Deltagelse 
er på eget ansvar og vores Feje-
blad sørger for, at alle kommer 
med hjem, fortæller Marianne 
Døssing til Ugeavisen og siger 
videre: 

- Vi glæder os til at byde så-
vel cykelentusiaster, som cyk-
leglade motionister og familier 
velkommen til motion i natur-
skønne omgivelser.

Alle ruter starter og slutter 
ved Alhedehallerne på Trehu-
sevej i Frederiks. Der er base 
i hal 1. Her er der gratis mor-
genkaffe og mulighed for køb 
af  rundstykker m.m., inden 
løbet starter. Til frokost kan 

købes grillede frankfurter. 
Der er udtrækning af  præ-

mier på startnumre.
Forhånds-tilmeldingen er 

slut, men man kan melde sig 
til på dagen. Se mere på www.
frederiks-aif.dk

Tirsdag 23. maj 2017

Sæt X i kalenderen!
Vi holder INFOAFTEN 
den 30. maj kl. 19-21
 
• Erhvervsuddannelser (EUD)
• Erhvervsuddannelser med fag på gymnasialt niveau (EUX)
 
Vi glæder os til at se dig på Kejlstrupvej 89!

Læs meget mere på tss.dk

BLIV  KLOGERE 
INDEN DIT  NÆSTE 
SKRIDT

SERVICE TIL ALLE

RENGØRING AF ALGER PÅ TAGE, FACADER, FLISER M.M.

VÆRSGO  

1 stk. gavekort til 

 150 kr.
Gavekortet kan indløses 

ved køb af en serviceydelse  

hos Ready2Clean

Ring på tlf. 51 52 61 19 eller tjek  ready2clean.dk og få et  uforpligtende  tilbud

ved køb af en serviceydelse 

RENGØRING  
AF ALGER 
Priser fra 

699 kr.

HUSK vores  
vinduespolering

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

	  

Tour de Alheden

SPORT Forleden dag fik 
Karup/Kølvrå Seniorkrolf  
Klub overrakt 2500 kr. af  
Lions Karup.

Pengene er brugt til hjælp 
til materialer til et skur, som 
nogle af  krolf-klubbens med-
lemmer frivilligt og ulønnet 
har bygget.

Otto Hansen fra Lions 
overrakte pengebeviset til 
formanden for krolf-klubben, 
Erling Madsen. Det skriver 
Leif  Bæk i en pressemed-
delelse. 

Forårsmesterskaber
Da den lokale krolfklub del-
tog i kommunens forårsme-
sterskaber, gik det godt for 
dem. Erling Madsen fik guld, 
Knud Jakobsen sølv og Kurt 
Balslev Kristensen fik en 4. 
plads efter omspil. Hos kvin-
derne løb Sarah Young med 
sølv, Tove Nielsen fik bronze 
og Astrid Madsen fik en 4. 
plads. 

Der deltog i alt 112 krolf-
entusiaster fra kommunens 
syv klubber.  

Lions Karup 
donerer penge

Under Tour de Alheden er 
der mulighed for at opleve den 
smukke natur i lokalområ-
det.  FOTO: PRIVAT

Otto Hansen fra Lions Karup overrækker pengebeviset 
til formanden for Karup/Kølvå Seniorkrolf  Klub Erling 
Madsen. De andre er nogle af  klubbens medlemmer. I bag-
grunden ses det nye skur.   FOTO: LEIF BÆK
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Af Knud Gaarn-Larsen
bbd@ugeavisen-karup.dk

GENERALFORSAMLING 
Omkring 120 af  Superbrug-
sens 1492 medlemmer mødte 
op i Karup Forsamlingshus, 
da man havde indkaldt til ge-
neralforsamling onsdag den 
26. april.

Klemt
Formanden for Superbrugsen 
Gert Bertel kunne berette om 
et år, hvor Superbrugsen har 
været lidt klemt økonomisk, 
og det mente han, at der var to 
grunde til.

- Byfornyelsen har været 
hård ved omsætningen i butik-
ken. Først blev igangsætnin-
gen skudt et par måneder, og 
så måtte vi kæmpe med dårlig 
adgang til butikken i længere 
tid, forklarede Gert Bertel, der 
selvfølgelig var træt af  det, men 
på den anden side glædede sig 
over, at man nu er på den anden 
side, og at det er blevet rigtigt 
flot, og han lovede at færdig-
gørelsen af  byfornyelsen vil 
blive fejret med en masse gode 
tilbud.

Nyt inventar
Det er ikke kun udenfor, at bu-
tikken har fået et løft. Et længe 

næret ønske om at få butikken 
renoveret, er også blevet op-
fyldt i det forløbne år.

- 2016 blev så året, hvor vi 
gennemførte den hårdt til-
trængte modernisering af  bu-
tikken. Frugt og grønt afdeling 
er nu nedkølet, så varerne kan 
blive i butikken om natten. Det 
giver mindre spild og mindre 
håndtering. Der er også lavet 

energibesparende køl og frys, 
pålægskølere og ostekøler, med 
co2 som kølemiddel. Det bliver 
et lovkrav inden for en kort år-
række, så her er vi foran. Så 
er der lavet energibesparende 
LED lys i hele butikken. Det gi-
ver et meget bedre lys end de 
gamle lysstof  armaturer, og 
der er penge at spare på elreg-
ningen, fortalte Gert Bertel, der 

også kunne berette om, at man 
har fået lavet om, så man kan 
modtage kølevare om natten, så 
de kan være klar i butikken al-
lerede fra tidlig morgen.

Egen slagter
- Delikatesseafdelingen er også 
fornyet med nye arbejdsborde 
og disk ud mod butikken. Og i 
2016 blev der ansat en fuldtids-
slagter i delikatessen. Det er 
nu muligt at købe friskhakket 
oksekød om fredagen. Pølses-
topperen er også kommet frem 
igen, så det er nu muligt at købe 
vore egen hjemmelavet medi-
sterpølse. Der er kommet en 
masse spændende udskæringer 
i køledisken, og der er kommet 
en masse færdigretter, smørre-
brød og andre spændende ting i 
delikatessedisken. Jeg kan kun 
opfordre jer til, at man benyt-
ter sig af, at vi har en slagter i 
byen. Jo mere slagterafdelingen 
bliver brugt, jo bedre vil den 
blive, sagde Gert Bertel.

Nye medlemmer
- Vi vil gerne invitere vores 
medlemmer til at engagere sig. 
Hvis du har en konkret idé til 
en aktivitet i butikken, brænder 
for en sag eller et samarbejde 
omkring lokale råvarer eller 
fællesskaber omkring mad til 
glæde og gavn for vores lokal-
samfund/by/område, så kom og 
tag en snak med bestyrelsen. Vi 
vil gerne engagere endnu flere 
i fællesskaber, som baner vejen 
for en mere ansvarlig hverdag, 
hvor vi er sammen om bedre 
mad. Også selv om det måske 
ikke er alle, der nødvendigvis 
har lyst til at sidde i en bestyrel-
se, sagde Gert, og han glædede 
sig over at kunne byde 33 nye 
medlemmer velkommen. 

Jubilæum
- Karup-Kølvrå brugsforening 
har i år 125 års jubilæum, det 
blev markeret i butikken den 
11. februar med en kæmpe fa-
stelavnsbolle kagemand leveret 
af  Nørgaards bageri. Der var 
mødt mange kunder op i bu-
tikken for at fejre dette. Det vil 
blive yderligere fejret den 20. 
maj i forbindelse med åben by, 
fortalte Gert, der også kunne 
berette, at Coop kunne fejre 150 
års jubilæum i 2016.

Generalforsamlingen god-
kendte både beretning og 
regnskabet, før man gik over 
til valg til bestyrelsen, og der 
var tilfredshed med den sid-
dende bestyrelse, for alle blev 
genvalgt, så bestyrelsen nu 
som før består af  Gert Bertel 
som formand Pia B. Nielsen, 
som næstformand. Sekretær 
blev Marian Nørgaard. Besty-
relsen består i øvrigt af  Birgit 
Niebuhr, Leif  Sloth Rasmussen 
og Kenneth Nedergaard 

Efter generalforsamlingen 
fortalte Mogens Poulsen fra 
Thise Mejeri om mejeriets hi-
storie, som i den grad er en 
succeshistorie.

Tirsdag 23. maj 2017

Superbrugsen klemt  
af byfornyelse

F.v.: Brugsuddeler Jan Hjorth og formanden for SuperBrugsen 
Karup, Gert Bertel.  ARKIVFOTO

FRILUFTSSPIL Så er der 
nemlig premiere på Broad-
way musicalen ”All Shook 
Up”. Den nye instruktør Ma-
thilde Østergaard, som er bi-
stået af  instruktørassistent 
Kathrine Dahl, havde fra 
starten lagt en fast strategi 
med hensyn til skuespillerne; 
bl. a skulle replikkerne være 
lært udenad i starten af  april. 
Siden påske har der kunnet 
øves uden brug af  rollehæfte 
med fuld koncentration på 
koreografien og sangene. 

Både gengangere og nye 
skuespillere
De 11 skuespillere og det 12 
mand store ensemble er en 
skøn blanding af  lokale og 
udenbys samt gengangere 
og nye personer på scenen 
i Thorning; men fælles for 
alle er, at de er ”teatertos-
sede”. Som den lokale Bodil 
Lyngsøe - kendt fra 17 tidli-
gere stykker - ligefrem siger: 
”Jeg går til teater – andre til 
håndbold og fodbold”. Bodil 
spiller for øvrigt den meget 
stramtandede borgmester, 
som på Thatcher´sk vis hu-
serer rundt på scenen med 
grinagtige og spøjse optrin.

Elvis-type
Hovedrollen Chad, en rigtig 
Elvis-type, som har styr på 
damerne, spilles af  23 årige 
Jacob Damsgaard Ditlev. Ja-
cob lever og ånder for teater. 
Han elsker at stå på en scene 
og underholde publikum. 
Han satser på at gøre det til 
sin levevej og blive profes-
sionel – Skuespillerskolen er 
naturligvis søgt. Han har al-
lerede stor erfaring fra roller 
på Wilhelmsborg, Støvring-
gaard og Randers Egnsteater 
samt fået undervisning på 
Snoghøj Sang- og Musikhøj-
skole.

På scenen har han udstrå-
ling og lyser af  energi, som 
smitter af  på medspillerne. 
Hans filosofi er, at han ved at 
gøre sine medspillere gode og 

bakke dem op, så bliver han 
selv god. Udfordringer er der 
masser af  og karakteristisk 
for den gode skuespiller er, at 
han kan hoppe ind i en hvil-
ken som helst rolle og påtage 
sig den beskrevne karakter 
– i dette tilfælde en selvglad 
fyr – hvilket han absolut ikke 
vil beskrive sig selv som.

En af  de lokale er Karl 
Henry Sørensen, som i år 
spiller fængselsbetjent. 
Han er lidt som en gammel 
cirkushest, der ikke kan 
undvære savsmulden. Han 
elsker den gode og venlige 
stemning, der hersker i sce-
nemiljøet. Han har været med 
siden starten i 90 ´erne og er 
meget stolt over den præsta-
tion, det var at få traditionen 
med årlige teateropførelser til 
at overleve. Elvissangene fra 
ungdommen er han helt vilde 
med, og det går super nemt 
med at synge på engelsk, idet 
han boede i England i 2 af  
sine unge år.

Marie Louise Sandorf  Ja-
cobsen alias Isse fra Gjern 
er med for anden gang og 
har rollen som den smukke 
og intelligente Miss Sandra. 
Når der er musical på pro-
grammet, er hun klar og er 
for øvrigt vokset op med 
Elvismusik. Hun elsker at 
optræde og have del i det 
gode sammenhold, der giver 
venner for livet efter hendes 
eget udsagn. Så hun priori-
terer friluftsspillet højt, også 
selvom der i samme periode 
lige skal klares tre eksaminer 
som jurastuderende. I sin fri-
tid er hun sangerinde i ”Isse 
og Ældrebyrden”, som op-
træder rundt omkring. Uden 
tvivl har det givet hende den 
sikre og intense sceneoptræ-
den, som er hendes stil.

”All Shook Up” opføres 7 
gange fra d. 3. – 11. juni på 
Friluftsscenen i Thorning 
under de gamle egetræer – 
”Danmarks hyggeligste Fri-
luftsspil”.

Eminente 
skuespillere og 
sangere i ”All 
Shook Up”

CHAD alias Jacob Damsgaard Ditlev er vildt forelsket i Miss 
Sandra, og mener selv han er komplet uimodståelig, og at 
han er en total charmefyr, som alle piger falder for lige, ind 
til han møder Miss Sandra alias  Marie Louise Sandorf  
Jacobsen.  FOTO: AKSEL UTOFT

SE LIGE HER! 60ér villa beliggende på en stor naturrig grund - kan evt. opdeles.
Uhrevej 36, Kølvrå, 7470 Karup J
Her ses en yderst spændende bolig med bl.a. 4 vær., 2 toiletter, 2 stuer samt kælder i boligstandard. Boligen
ligger på en 4.636 kvm. stor grund. Grunden kan evt. opdeles til flere grunde. Ring gerne for en fremvisning.

Kontant pris kr. 1.145.000
Udbetaling kr. 60.000
Brt/nt eks. ejerudg. 5.200/4.316
Ejerudgift kr. 1.810
Villa, 1 fam., Energi E

Sagsnummer 493-3377
Bolig/kælder m2 150/80
Grund m2 4636
Stue/rum 2/6
Byggeår 1969

RealMæglerne Viborg Ole Havvig
Ejendomsmæglere MDE
Vesterbrogade 8 st. · 8800 Viborg
Tlf. 8667 1400 · 8800@mailreal.dk · www.realmaeglerne.dk/viborg
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Lejlighed
i Karup på 109 kvm. 
udlejes. Mdl. leje kr. 
4.500,- plus forbrug. 
Depositum kr. 13.500,-

Erik Søjborg
Tlf. 97 10 24 44

Lejlighed til leje i Karup
Engparken 14, 01. th.: 3 vær. bolig på 88 kvm.
Månedlig leje kr. 3.963 + forbrug.
Indskud kr. 13.000.
Boligen er ledig fra 15. august 2017.

Eventuel besigtigelse af boligerne 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.

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

TG SKROT ApS
Vi køber:

. Jern og metaller
. Landbrugsmaskiner

. Dæk med fælge

. Nedskæring af stalde
Tlf. 29 45 72 71

Cvr. 3141 9573

Afl everer du selv skrot

på pladsen er der

 noget at tjene

Lejlighed Frederiks
på 100 kvm. udlejes. Må-
nedlig leje kr. 3.400 plus for-
brug. Depositum kr. 10.200.

Henvendelse:
Erik Søjborg

Tlf. 97 10 24 44

Advokater

Til leje

VASEHØJVEJ 18 - 7840 HØJSLEV

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

Hyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s MaskinstationHyldahl’s Maskinstation
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 

Nyhed! Majssåning med 12 rækket Horsch

samt 12 rækket Gaspardo MTR med
rækkeafblænding og GPS. Evt. med frø og startgødning.

Alt maskinstationsarbejde og vognmandskørsel 
udføres.

Elinstallatører

Snedkere og tømrere

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

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

• Levering og spredning af kalk

• Udkørsel af gylle

• Majssåning og alle former for marksprøjtning

• Samt alt andet maskinstationsarbejde udføres

FORÅRSARBEJDE 

Blandet køb og salg Maskinstationsarbejde

Aktuelt landbrug

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

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

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

Vvs-installatører

Stillinger

Download gratis vores app
MINE AVISER
og læs avisen digitalt

Annoncesalg 
på tlf.  

97 15 18 00
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HJERTESTARTER På bag-
grund af  et opsøgende arbejde 
blandt faste lokale samar-
bejdspartnere og andre gode 
forretningsforbindelser er det 
lykkedes Karup Skole at samle 
sponsorer nok til at indkøbe og 
opsætte en offentligt tilgænge-
lig hjertestarter ved skolens 
hovedindgang. 

Ud over skolens eget bidrag 
til sponsoratet dækker sko-
len også drift og vedligehold 
af  den opsatte hjertestarter. 
Hjertestarteren er registreret 
på Trygfondens www.hjerte-
starter.dk, hvor den præcise 
placering mv. kan ses.

- På Karup Skole er vi meget 
glade for, at det er lykkedes at 
få en hjertestarter på skolen og 
taknemmelige for at vores ne-
denstående sponsorer har vist 
stor villighed til at bidrage til 
dette projekt, skriver skoleleder 
Thomas Born Smidt til Ugeavi-
sen. 

Sponsorer i vilkårlig ræk-
kefølge: Bageriet Nørgaard, 
Kølvrå Blik og VVS, Karup 
Kartoffelmelfabrik, Guldham-
mer VVS, R2 Farver, Viborg, 
Garant tæpper, gulve og gardi-
ner, Viborg, VIP Anlæg, Louis 
Nielsen, Viborg, Sector Capital, 
Alhedens Tømrer, KSK Service, 

Jysk El, Administrationskonto-
ret og Karup Skole.

Hjertestarter på 
Karup Skole

Tirsdag 23. maj 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.

Konfirmander i Karup Kirke

St. Bededag blev der afholdt konfirmation i Karup Kirke. Her 
ses de sammen med sognepræst Helle Bærnholt.  FOTO: BØRGE 

KROGH

Hjertestarteren er placeret ved hovedindgangen til Karup 
Skole.  FOTO: PRIVAT

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære

Anton Johannes Rasmussens
begravelse fra Karup Kirke

Tak for de smukke blomster og kranse

En særlig tak til Hjemmeplejen for god og kærlig pleje

På familiens vegne
Birthe, Bent og Brian

Gudstjenester
Søndag d. 28. maj 2017

Karup: 14.00
Frederiks:  11.00
Grove:  ingen
Simmelkær:  ingen
Ilskov:  9.00
Finderup:  ingen
Ravnstrup:  ingen
Dollerup:  11.00
Hald Ege:  ingen
Sønder Resen:  ingen
Sjørslev:  10.00
Almind:  10.00
Lysgård:  ingen

Min kære mand, 
vor kære far, svigerfar og bedstefar

Preben Madsen
er stille sovet ind d. 11. maj 2017.

På familiens vegne
Karen

Bisættelsen har fundet sted.

 dnam egiljed niM
 rafregivs go raf eræk serov

 rehtniW jaK  ednoB
* .6 rebmevon  3391

 .so arf tegat gilesdulp re
,J puraK  ned .51 jam  7102

 ehtergraM neraK
 ettennA go ennairaM ,eneL

 oB go sraL ,neetS
  ,ekriK puraK arf dets rednfi neslettæsiB

 00.11 .lk jam .62 ned gaderf

  tetsim rah iV
  rafrom edeksle serov

 rehtniW jaK  ednoB
puraK  ned .51 jam  7102

  .dnis serov i gid remmeg iv nem ,dni vos go derf kfi uD”
 ”.tevil i so arf egat negni nak ,tevig so rah ud mos ,ted roF

 eilamA & ammE ,ajliS ,eniloraC ,ajsaM

Dødsfald

Tak

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

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

I fredags holdt Karup Skole sidste skoledag. Denne gruppe fra 
9. klasse var festligt udklædt og i top stemning, da de passerede 
torvet ved Uge-Avisen.  FOTO: BIRGITTE BRØGGER DYRBERG

Sidste skoledag

Læs mange flere artikler  
på www.ugeavisenkarup.dk

UGEAVISEN KARUP
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Tekst og foto af Emma Brøgger
Praktikant, bbd@ugeavisen-karup.dk

AKTIVITETSDAG Det var 
med store smil og godt humør, 
at børnene tog imod de flotte 
biler, der søndag den 21. maj 
indtog heden til aktivitets-
dagen for kræftramte børn 
fra ”Foreningen Cancerramte 
Børn”.

Denne dag afholdt Helicopter 
Wing Karup en aktivitetsdag 
for kræftramte børn for 5. år i 
træk. Aktivitetsdagen startede 
med en velkomsttale, hvor der 
blev budt velkommen til alle de 
fremmødte. Dagen var til ære 
for de kræftramte børn og deres 
familier. 

Aktivitetsdagen bød på 
bl.a. kørsel i sportsvogne som 
f.eks. Ferrari, Lamborghini og 

Porsche. Børnene fik også mu-
ligheden for at få en flyvetur 
i en af  Helicopter Wings EH-
101-helikoptere sammen med 
deres familier. Brandstationen 
på Flyvestation Karup tilbød 
også køreture i brandbilerne. 
Også Politiet var mødt op med 
et par patruljevogne for at give 
familierne en køretur. 

ISS hjalp med at grille pølser 
og korteletter til frokost til de 
fremmødte, der efter kørertu-
rene, var blevet sultne. Til slut 
på dagen kom Hjemme Is med 
is til familierne. 

Dagen var ikke blevet til no-
get, hvis de mange ansatte på 
Flyvestation Karup ikke havde 
takket ja til en dag i den gode 
sags tjeneste.  

Se alle billederne på www.
ugeavisenkarup.dk

Tirsdag 23. maj 2017

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.

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.

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

Sæt kursen mod Nordtyskland

Nordsee Hotel Bremerhaven HHH

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

Ankomst 
Valgfri frem til 19.12.2017.

Pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

3 dage på 3-stjernet centrumhotel i Bremerhaven

3 nætter 1.599,-

Gode børnerabatter

  

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

ONSDAG D. 24/5 TIL ONSDAG D. 31/5 
KL. 19.00 

 
PIRATES OF THE 

CARIBBEAN

DANMARKSPREMIERE

KOMMENDE FILM:
6/6	 Den	bedste	mand
7/6 Kong	Arthur:	Legenden	om	sværdet

12/6 Alien:	Covenant
21/6 Transformers:	The	Last	Knight
29/6 Grusomme	mig	3 - 3D

ONSDAG D. 24/5 TIL SØNDAG D. 28/5 
KL.16.30

3 TING

PREMIERE

BIOGRAFKLUB

DANMARKVISES I 3D

       
       

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

          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

Følg os på

DET STÆRKE HOLD

Favoritholdet, som aldrig svigterFavoritholdet, som aldrig svigter
Karin JespersenKasper Kuur Lind

Martin FrederiksenMorten DalgaardJesper JespersenSvend Jespersen

Mathias Jensen

Kølvrå Tømrer- og Snedkerforretning ApS
STAD IONVEJ  28 ,  7470  KARUP  J ,  T L F.  20  66  83  11 ,  www.kv t s . dk

Fuld fart over heden!

Rigtige mange cancerramte familier valgte at bruge søndagen 
på Flyvestation Karup

UGEAVISEN KARUP
BLANDER SIG 
I ALT...

Bredgade 13 . 7470 Karup
tlf. 97 10 10 22

www.ugeavisen-karup.dk

HUSK 
tænk lokalt 
før du 
handler

Annoncer kan bookes på tlf. 97 15 18 00


