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I denne uge afholdes 
et stort træf for 
militærhistorie 
på Finderup 
Øvelsesplads.
Af Anne Kirstine Hansen
akh@fjendsfolkeblad.dk

MILITÆRSHOW Veteranen-
tusiaster, nostalgikere og alle 
andre kan få sig en på opleve-
ren, når der fredag den 18. og 
lørdag den 19. august inviteres 
til Classic Military Show på 
Finderup Øvelsesplads.

Mere end 400 udstillere fra 
6 forskellige lande har meldt 
deres ankomst til »Camp Tov-
by«, hvor publikum i alle aldre 
kan gå op opdagelse i militær-
historien. 

Det er Jydske Dragonregi-
ments Veteranpanserforening, 
der arrangerer hvad de selv be-
tegner som Skandinaviens ab-
solut største træf  for mere end 
200 historiske militærkøretøjer, 
materiel og levendegørelse af  
soldaterliv gennem tiden.

Udover at studere de mange 
historiske køretøjer, kan man 
kigge på materiel fra Forsva-
ret og opleve spændende te-
maområder med miljøer fra 2. 
verdenskrig, fra Den kolde krig 
og fra internationale operatio-
ner i nyere tid. Det sker med le-
vende historie-formidling, hvor 
mange udklædte aktører er med 
til at gøre historierne særdeles 
levende.

Spræng en bro
Blandt de mange deltagere er 
også det lokale Hjemmeværns-
kompagni Kongenshus, som i 
forvejen holder til på øvelses-
terrænnet i Finderup.

- Udover at hjælpe med 
mange praktiske opgaver ved 
arrangementet står vi også for 
forplejning og indlogering af  
en gruppe garderhusarer og de-
res heste samt 13 livgarder, der 
alle deltager i træffet, fortæller 
Poul Vester fra kompagniet.

Det er også hjemmeværns-
kompagniet, der arrangerer 
fredag aftens feltgudstjeneste 
i det fri med feltpræst Mariann 
Dyrberg Christensen, som til 

daglig er præst i Hanstholm. 
Kompagniet har desuden sin 
egen stand, hvor publikum kan 
prøve kræfter med en såkaldt 
tænd-dynamo og dermed starte 
en fiktiv sprængning af  lokal 
en bro.

Classic Military Show er for 
hele familien og samlede ved 
et lignende arrangement for to 
år siden mere end 5000 menne-
sker. Der er gratis adgang og 
der vil på begge besøgsdage 
være indsat gratis bustrans-
port mellem parkeringsom-
råderne ved Holstebrovej og 
udstillingsområdet.

Se annoncen andetsteds i 
avisen.

Oplev Skandinaviens største 
træf for militærhistorie

Publikum kan blandt andet 
besøge Hjemmeværnskom-
pagni Kongenshus og prøve 
en tænddynamo til at sprænge 
broer med.
 PRIVATFOTO

200 historiske militærkøretøjer deltager og udklædte aktører 
levendegør krigshistorien.Herningvej 4 . 7470 Karup

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

Meget mere discount!Meget mere discount!

Tilbuddet gælder fra torsdag 17/8 til og med lørdag d. 19/8

550 ML

ÅbenT aLLe UgenS dage 8-21

18,18 pr. liter

REMA 1000 
Isvafler

Ved køb 
af mere 

end 6 stk. 
pr. kunde 
pr. dag 

er prisen 
17,95 
pr. stk.

10,-

DAGLI’BRUGSEN FREDERIKS HAR FLG. TILBUD TIL DIG

ÅBEN KL. 7.00-21.00 HVER DAG

Vidste du at  

DagliBrugsen 

Frederiks støtter 

lokale foreninger 

med over  

100.000 om  

året?

Søndergade 3 • Frederiks • Tlf 86 66 10 04

Frugtmarked
GÆLDER HELE AUGUST

FRA TORSDAG OG UGEN UD:

Hakket 
Oksekød 
8 - 12%. 1000 gr.

Coop Pasta 
Vælg mellem skruer,  
penne, hjul & sløjfer
500 gr.   

Coop Xtra
Pasta Sauce
690 gr.

KUN 

795
TA’ 10 STK.

1400
1 KASSE  

9995
+pant

Carlsberg og 
Tuborg
i flaske

Løsvægt slik
Pr. 100 gr.

1,5 ltr. Sodavand 
fra CocaCola 

KUN

 4900

KUN

 1000

FrugtmarkedFrugtmarked
FAST LAVPRIS HVER ONSDAG

Løsvægt slikLøsvægt slik
FAST LAVPRIS FREDAG & LØRDAG

Carlsberg og Carlsberg og 
FAST LAVPRIS-ALLE UGENS DAGE

KUN

 595

1 kg sukker

+pant

KUN

1200
KUN

 500

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 15. august til lørdag d. 19. august 2017

Oksepande Svinekoteletter Flæskesteg

SuperBrugsen Karup
Tlf. 97 10 12 77

Oksefl ankesteak

1500
TÁ 10 STK. 

1995
PR. ½ KG 

Svinehjerter BKI Kaffe    Frugtmarked   
Æbler, pærer, bananer, 
blommer, nektariner, 
Frit valg 

Svinelever

4500
PR. ½ KG 

TORSDAG- FREDAG- LØRDAG

BKI Kaffe    

10000
TÁ 4 POSER 

2500
500 GR. 

4000
CA 700 GR. 

1500
PR. ½ KG 

1000
PR. ½ KG

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
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Under turen 
fortæller  Dan 
Ersted Møller fra 
Viborg Museum 
og jeg om et 
tragisk kapitel 
i Karupegnens 
historie

Af INger MErstrand
Formand for Lokalhistorisk Arkiv Karup

KULTUR Den 23. august om 
aftenen inviterer Lokalhisto-
risk Arkiv i Karup og Viborg 
Museum til en guidet vandretur 
til flygtningekirkegården, der 
ligger midt imellem Kølvrå og 
Gedhus. Turen begynder kl. 19 
på Stationspladsen 1 i Kølvrå, 
hvor man kan parkere eventu-
elle biler. Her indleder jeg med 
kort at fortælle om den gamle 
station, og herefter går turen ad 
Alhedestien ud til den ensomt 
beliggende flygtningekirke-
gård. 

Undervejs fortæller Dan Er-
sted Møller om baggrunden for, 

at ca. 20.000 tyske flygtninge 
efter Anden Verdenskrig var 
indespærret bag pigtråd i knap 
4 år i lejre på den jyske hede, 
bevogtet af  svært bevæbnede 
vagter. 

Der er knap 2 kilometer ud 
til kirkegården, hvor jeg vil for-
tælle historien om forholdene 
i lejren og nogle af  de mange 
skæbner blandt flygtningene, 
der i huj og hast havde måttet 
flygte fra deres hjem og først 
var kommet til Danmark efter 
en 3 måneder lang flugt i eks-
trem kulde og under forfærde-
lige forhold. 

Hvis nogle af  deltagerne er 
dårligt gående, er der mulig-
hed for at køre i bil helt ud til 
kirkegården ad den gamle vej 
mellem Kølvrå og Ilskov. 

Onsdag 16. august 2017

Udgiver:
IB Medier A/S
Tryk:
OTM Avistryk 
Herning-Ikast A/S
Oplag: 7179
Ledelse:
Chefredaktør: 
Steen Hebsgaard
Direktør: Bo Jensen
Ansv. chefredaktør: 
Alex Nielsen

Frederiks
Havredal

Haderup Birgittelyst

Skelhøje

Kragelund

Thorning

Mønsted

Ilskov

Karup

Indleveringsfrister:
Korrektur- og større annoncer: Senest onsdag kl. 12.00
Mindre annoncer uden korrektur: Senest fredag kl. 12.00
Dødsannoncer: Senest tirsdag kl. 8.00
Hvis avisen udebliver:
Kontakt tlf. 96 26 25 75
Mandag - fredag kl. 8.00-16.00 • Onsdag også kl. 18.00-20.00
Uge-avisen Karup omdeles senest onsdag.
Medlem af De Lokale Ugeaviser. Danmarks eneste landsdækkende 
salgs- og serviceorganisation med mere end 230 medlemmer.
Erhvervsmæssig og anden kommerciel affotografering af tekst og annoncer er kun tilladt med 
bladets godkendelse. Alt stof og billeder, der indleveres til Uge-avisen Karup, modtages under 
den forudsætning, at Uge-avisen Karup har den fulde ophavsret til stoffet. Uge-avisen Karup 
påtager sig intet erstatningsmæssigt ansvar som følge af eventuelle trykfejl i annoncer og tekst.

Redaktør
Birgitte Brøgger Dyrberg
bbd@ugeavisen-karup.dk
Tlf. 97 10 10 22 • 51 34 45 56

Mediekoordinator
Lisa Mirsal
Lmir@ugeavisen-karup.dk
Tlf. 97 10 10 22 • 30 66 65 40

Bredgade 13 • 7470 Karup
Tlf. 97 10 10 22 • www.ugeavisenkarup.dk

Medierådgiver
Ib Finn Kristensen
ifk@ugeavisen-karup.dk
Tlf. 96 26 34 53 • 26 89 43 15

Ugeavisen Karup er FSC-
certificeret (Forest Stewardship 
Council) og trykkes på papir 
fra bæredygtigt skovbrug.

Guidet vandretur til den tyske 
flygtningekirkegård ved Kølvrå

SPORT Sponsorcykelløbet, 
der årligt afvikles under Open 
by Night i Frederiks havde be-
søg af  det røde trekløver med 
borgmesterkandidat Per Møl-
ler Jensen, Regionskandidat 
Ole Jepsen og Byrådskandidat 
Anders Bertel fra Soc.dem.

Der blev cyklet til fordel for 
børne- og ungdomsarbejdet i 
AIF. 

Socialdemokraterne havde 
Boligselskabet Sct. Jørgen som 
sponsor. 

Efter sveden var tørret af  
panderne, var det tid til sam-
taler med de besøgene til Open 
by Night. Her havde byrådets 
to store partier, Venstre og So-
cialdemokratiet en fælles stand 
ved Dagli Brugsen.

B o r g m e s t e r k a n d i d a t 

Per Møller Jensen udtaler: 
- Det er altid en fornøjelse at 

komme til Frederiks. Borgerne 
er virkelig gode til at støtte op 

om de arrangementer der sta-
bles på benene. Det vidner om 
sammenhold.

Rødt trekløver deltog i 
sponsorcykelløb i Frederiks

22. - 26. AUGUST
KARUP BYFEST 2017

Støt også Karup Forsam-

lingshus og KKIK Banko 

Spil i Forsamlingshuset:

18/9-17 kl. 19:00

16/10-17 kl. 19:00

13/11-17 kl. 19:00

11/12-17 kl. 19:00

Vi spiller 21 spil, hvoraf 2 af spil-

lene er SUPER BANKO spil, hvor 

gevinsterne er EKSTRA STORE. 

Masser af ekstra spil og pause- 

spil som i kender fra de ”gamle 

Dage” i Forsamlingshuset.

Støt også Karup Forsam

lingshus og KKIK Banko 

Spil i Forsamlingshuset:

18/9-17 kl. 19:00

16/10-17 kl. 19:00

13/11-17 kl. 19:00

11/12-17 kl. 19:00

Vi spiller 21 spil, hvoraf 2 af spil-

lene er SUPER BANKO spil, hvor

gevinsterne er EKSTRA STORE

Masser af ekstra spil og pause- 

spil som i kender fra de ”gamle 

Dage” i Forsamlingshuset.

TIRSDAG DEN 22. AUGUST
18:30 – 21:00   PR Arrangement  

med Gymnastik i Multisalen (gratis adgang)

ONSDAG DEN 23. AUGUST
17:30 – 22:00   Cykelløb (opstart på Egevej)

TORSDAG DEN 24. AUGUST
17:00 – 22:00  Festpladsen er åben
18:00 – 20:30  Karup Å Løb
17:00 – 21:30  KKIK aktivitetstelt åben

FREDAG DEN 25. AUGUST
17:00 – 24:00  Festpladsen er åben
18:00 – 24:00  Grisefest (forsalg i Super Brugsen og OK Plus butikken)
19:30 – 21:15  Live musik m/Sideburns
21:45 – 23:30  Live musik m/Sideburns
17:30 – 20:30  Børnediskotek i Forsamlingshuset, børn til og med 3. klasse
20:30 – 23:30  Ungdomsdiskotek i Forsamlingshuset, fra 4. klasse og op

LØRDAG DEN 26. AUGUST
08:00 – 24:00  Festpladsen er åben
08:30  Gudstjeneste i festteltet.
09:00  Rundstykker i teltet (så længe lager haves)
10:00 – 1500  Bagagerumssalg og Outlet. 
   Bestilling af stand til bagagerumssalg  skal ske til 

Ole Sørensen på mail olebente@fiberpost.dk eller  tlf. 21 62 23 92 senest 25/8 kl. 15:00
11:00  Tombola åbner (så længe der er lodder)
11:00  Børnelegedagsløbet 2017 (6-12 år)
12:00  Legedagsløbet 2017
12:00 – 16:00   Hønsebingo.  

Der spilles 1 gang hver halve time. Lodder købes på festpladsen.
14:00  Indvielse af nyt aktivitetscenter ved skolen.
14:00  Karups Ildsjæl udpeges.
14:15  Streetfight turnering. Se www.kkik.dk for information omkring tilmelding.
16:30  Anderæs i Skoleåen (Åresvad Å)
18:30  Tombola hovedgevinster udtrækkes i teltet (nitterne)
18:30 – 21:30  Karup har talent

SØNDAG DEN 27. AUGUST
10:00  Børne- og familiebingo i Forsamlingshuset

Mere information vedr. aktiviteterne samt billetinfo findes på www.kkik.dk/byfest

HOVEDSPONSOR FOR KARUP KØLVRÅ IDRÆTSKLUB
KARUP KARTOFFELMELFABRIK

Sådan så flygtningekirkegården ved Kølvrå ud for 50 år siden 
med lange rækker af  hvide, helt ens kors med kun et enkelt 
navn. De er i dag afløst af  hvide granitkors med 4  navne på 
hver. I alt er 1333 tyskere begravet på den ensomt beliggende 
kirkegård.  FOTO: LOKALHISTORISK ARKIV

F.v.: Per Møller Jensen, Ole Jepsen og Anders Bertel.  FOTO: PRIVAT
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Røveriet sidste 
søndag i Rema 
1000 i Karup er 
tilsyneladende ikke 
det eneste røveri, 
gerningsmanden har 
på sin samvittighed
Af Jan Anderschou 
jaa@ikastavis.dk

RØVERI Allerede 5. juni be-
tjente en yngre mand sig selv 
fra kassen i Rema 1000 i Vin-
derup, og senest har vidner 
genkendt manden fra et tilsva-
rende ”kassedyk” i Rema 1000 
i Randers.

Politikommissær Christian 
Toftemark, lokalpolitiet i Vi-
borg oplyser, at både vidners 
beskrivelse og overvågnings-
billeder fortæller den samme 
historie. Man arbejder derfor 
efter den teori, at det er samme 
gerningsmand der har været 
på spil.

Udover signalement og bil-
leder er der også sammenfald 
i fremgangsmåden. I alle til-
fælde er røveriet sket kort før 
lukketid. Gerningsmanden har 

betjent sig selv og taget penge 
af  kassen. I flere tilfælde er 
gerningsmanden kørt fra ste-
det på cykel, som umiddelbart 
kunne give indtryk af  en lokal 
personage. Den tror politiet dog 
ikke på. I Karup er observeret 
en mindre bil holdende på Eri-
cavej, hvor en langhåret person 
har ventet. Der er også fundet 
en cykel på stedet og den for-
moder politiet er ”flugtcyklen”. 
Politiet har sikret dna fra cyk-
len, så man er fortrøstningsfuld 
for en snarlig opklaring.

Den pågældende cykel er ikke 
meldt stjålet, så hvis du har mi-
stet din cykel fra udhuset eller 
lignende, kan det være du kan 
hjælpe politiet til en opklaring.

Kontakt gerne politiet på 114, 
hvor du også kan fortælle hvis 
du kan genkende personen på 
billedet. Gerningsmanden taler 
flydende dansk og beskrives 
som hvid, 30-35 år og høj af  
bygning. 

Ølkrus efterlades 
på jorden til landets 
festivaler med 
forventingen om 
at andre kommer 
og samler dem 
op, dette er en 
forkvaklet holdning 
til oprydning efter 
sig selv
Af Kristian Pihl Lorentzen, 
MF for Venstre

LÆSERBREV Noget af  det 
skønne ved sommerhalvåret 
er de mange musikfestivaler, 
der skaber glæde og fest rundt 
i landet. 

Festivalerne er blevet en god 
tradition og en umistelig del 
af  det danske kulturliv. Der er 
imidlertid en bagside af  medal-
jen. Den så vi blandt andet ved 
afslutningen af  Roskilde Fe-
stival, hvor deltagerne efterlod 
bjerge af  affald. 

Ikke kun på festivalpladsen, 
hvor titusinder af  ølkrus blev 
smidt på jorden i forventning 
om, at et andet menneske sam-
ler det op. 

Men også i teltområ-
det, hvor enorme mæng-

der telte, soveposer og an-
det udstyr blev efterladt. 

Overflod og forkælelse
Det siger en del om overfloden 
og forkælelsen i vores samfund, 
at brugbare ting efterlades på 
den måde. Men det siger også 
noget om en forkvaklet hold-
ning til affald og oprydning 
efter en selv. Samme affalds-
svinske adfærd ses desværre 
også langs vejnettet, i byerne 
og i naturen, hvor henkastet af-
fald også er en trist del af  nor-
malbilledet. For nogle år siden 
besøgte jeg en stor spejderlejr 
ved på en mark ved Holstebro 
med mere end 30.000 deltagere. 
Lejren var velordnet, ryddelig 
og ren. Ikke en stump affald lå 
henkastet til andre menneskers 
opsamling. Det kan vi lære me-
get af. Lad os alle lære vores 
børn og børnebørn, at det er 
uacceptabelt og dybt egoistisk 
at smide om sig med affald, der 
skæmmer vores land og som 
andre mennesker skal samle op. 
Og lad os alle gå i rette med 
affaldssvineriet og påtale det, 
hver gang vi støder på det. Det 
er givetvis et langt sejt træk, 
men vi må ikke give op. Der er 
i den grad brug for en ændring 
i holdning og adfærd omkring 
affald hos en betydelig del af  
landets befolkning. Hold Dan-
mark rent!

Affaldssvinsk 
adfærd 

Onsdag 16. august 2017

Nyt om Rema 1000 røveriet 

Kan du genkende manden på billedet, så kontakt politiet på 
114.  FOTO FRA VIDEOOVERVÅGNING

Kristian Pihl Lorentzen

Mobil Fodterapi
Karup Midtjylland
Mobil Fodterapi
Karup MidtjyllandKarup Midtjylland
Mobil Fodterapi
Karup MidtjyllandKarup Midtjylland

Statsautoriseret Fodterapeut Tetyana Bilyayeva

52 78 52 68
UDEBEHANDLING  
I EGET HJEM, PLEJEHJEM,
INSTITUTIONER OG 
VIRKSOMHEDER.

JEG HAR AUTOMATISK 
INDBERETNING TIL 
SYGESIKRINGEN DANMARK

   

 
   

  

4.290,-
      MODEL 1205S

HERNING TRAILER- OG BÅDCENTER
Navervej 14 • 7451 Sunds

Tlf. 97 14 22 11 • www.htb.dk

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

Danmarks mest solgte fritidstrailer
Totalvægt: 500 / 750 kg
Indv. ladmål: 203x116x35cm

Praktisk trailer med tipfunktion
ideel til transport af plæneklipper

Indv. ladmål: 258x153x40cm
Pris inkl.  opkørselsudstyr

BRENDERUP TRAILERE 
TIL STÆRKE PRISER!

9.990,-
FØRPRIS: 
11.915,-

MODEL 2260 S tip

   

 
   

  

15.995,-
FØRPRIS: 
16.690,-

MODEL 4260ATB

VORES PRIS!

· 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  
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Danmark har 
generalt et godt 
ry, hvor der tages 
hensyn til natur og 
miljø, desværre ses 
der også ting, der 
skræmmer billedet
aF Kristian Pihl Lorentzen,
 MF for Venstre

LÆSERBREV Danmark har 
glædeligvis generelt et godt ry 
som et land, hvor vi tager ud-

strakt hensyn til natur og miljø. 
De fleste af  os ønsker, at 

Danmark overfor både os selv 
og besøgende skal fremstå 
som et rent og pænt land. Der 
er dog nogle ting, der skæm-
mer billedet. Det gælder bl.a. 
motorvejstoiletter, der hvad 
rengøring og vedligeholdelse 
angår desværre ligger langt 
fra den høje tyske standard. 
Og det gælder henkastet affald 
i byerne og langs vejnettet. Her 
har vi en udfordring, der skal 
løses. 

Men det gælder i høj grad for 
vejskiltene landet over - både 

langs statsvejene og kommu-
nevejene.

En stor del af  skiltene er 
møgbeskidte af  alger og andet 
skidt. Det er ikke alene irrite-
rende at se på - og hæmmende 
for læsning af  skiltene, det 
efterlader også et indtryk af  
en slendrian og ligegyldighed, 
som vores land ikke kan være 
tjent med. Det skal der laves 
om på. 

Trods damp på kedlerne er 
der desværre fortsat tusindvis 
af  arbejdsduelige unge, der 
endnu ikke har fået fodfæste 
på arbejdsmarkedet. 

Jeg vil foreslå, at en del af  
disse unge sendes i nyttejob 
med vandspand og børste lan-
det over - i regi af  kommunerne 
og Vejdirektoratet - og med pas-
sende arbejdsledelse, som led 
i »Operation Verdens Reneste 
Vejskilte«. 

En sådan konkret opgave 
med mødepligt tidligt om 
morgenen, er en særdeles me-
ningsfyldt og samfundsnyttig 
indsats for kontanthjælpen, det 
vil givetvis være et særdeles 
godt trinbræt til det alminde-
lige arbejdsmarked.

 Desuden gives de pågæl-

dende unge den store glæde, at 
de bidrager konkret til en uhyre 
tiltrængt forskønnelse langs 
vejnettet i vores dejlige land.

 En ren win-win. Jeg vil drøfte 
denne ide med relevante mini-
stre med det mål, at vi til næste 
sommer kan opleve Danmark 
som de rene vejskiltes land. 

Onsdag 16. august 2017

Valg 
tirsdag den 21. november 2017

Valg Valg Valg 

www.viborg.dk
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
Stabs- og Byrådssekretariatet
8800 Viborg

Der skal vælges 31 medlemmer til Byrådet i 
Viborg Kommune for perioden 1. januar 2018 til 
31. december 2021.

Valgret og valgbarhed
Du har valgret og ret til at stille op som kandidat 
til valget, hvis du er fyldt 18 år på valgdagen, 
har fast bopæl i Viborg Kommune og herudover 
enten

- har dansk indfødsret
- er statsborger i én af de øvrige medlemsstater 

i Den Europæiske Union
- er statsborger i Island eller Norge eller
- er udenlandsk statsborger, som uden afbry-

delse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år 
forud for valgdagen. Dette gælder dog ikke, 
hvis du opholder dig i Danmark på tålt ophold, 
er udvist eller er kommet direkte fra udlandet 
til afsoning i en af kriminalforsorgens institu-
tioner 

Blanketter
Kandidater, valgforbund og listeforbund skal 
anmeldes på blanketter. Du kan få blanketterne 
ved at kontakte Stabs- og Byrådssekretariatet i 
Viborg Kommune på telefon 87 87 80 27 eller  
87 87 80 18.

Antal stillere
Kandidater til valget opføres på kandidatlister, 
der skal underskrives af mindst 25 stillere og 
højst 50 stillere med bopæl i Viborg Kommune. 

Kandidatlister, der blev valgt ind i Byrådet ved 
sidste valg og stadig er repræsenteret i Byrådet, 
kan dog anmode om at blive fritaget for kravet 
om indsamling af underskrifter fra stillere. 

Kandidat til Byrådet?
Indlevering af kandidatlister
Kandidatlisterne kan tidligst indleveres tirsdag 
den 19. september 2017 og senest den 3. oktober 
2017 kl. 12.00.

For de kandidatlister som ønsker at blive fritaget 
for kravet om indsamling af underskrifter fra 
stillere gælder dog, at kandidatlisten skal ind-
leveres i perioden fra tirsdag den 5. september 
2017 og senest den 19. september 2017 kl. 12.00.

Listerne skal indleveres til formanden for 
valgbestyrelsen på adressen: Viborg Kommune, 
Stabs- og Byrådssekretariatet, Prinsens Alle 5, 
8800 Viborg. 

Valgforbund og listeforbund
Kandidatlisterne kan anmelde, at de vil støtte 
hinanden i valgforbund og/eller listeforbund.
Hvis du vil anmelde et valgforbund og/eller 
et listeforbund, skal du aflevere blanketten til 
valgbestyrelsens formand senest mandag den 9. 
oktober 2017 kl. 12.00.

Du kan finde flere oplysninger om valget på 
www.viborg.dk/valg

Valg til Regionsrådet 2017
I forbindelse med valget til Viborg Byråd er der 
også valg til Regionsrådet for Region Midtjyl-
land. Besøg www.midtvalg.dk, hvis du vil vide 
mere om valget til Regionsrådet 2017, eller se 
bekendtgørelse om valget i de lokale dagblade.

Vores læsere  
vil gerne vide,  
hvad du sælger

Når du annoncerer i den lokale ugeavis, 
får du fat i dem, der gerne vil købe. 
Vores læsere er nemlig positivt stemt 
over for annoncer og bruger avisen 
som inspiration til indkøb. De er også 

købestærke. Folk over 40 år står for 
75% af den samlede forbrug, og hele 
tre ud af fire af dem læser den lokale 
ugeavis. Så har du noget at sælge, er 
det her, du skal annoncere.

Kilde: Danmarks statistik, Index Danmark m.fl.

Annoncér i den lokale ugeavis – det virker!

Bredgade 13 - 7470 Karup - Tlf.: 97 10 10 22

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

  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

Ring 
og få et

uforpligtende 
tilbud Tage

  Garager og carporte
 Vinduer
 Tilbygninger
 Reparationer www.tomreromme.dk

De beskidte vejskiltes land

Kristian Pihl Lorentzen
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KKIK OPSTART

Hovedsponsor:

KARUP KARTOFFELMELFABRIK

HÅNDBOLD
Sæsonen starter tirsdag den 15/8-2017.
Tirsdage
 Kl. 16.45-17.30  Trille Trolle (2-4 år).
 Kl. 17.30-18.30  U10 og U12 Piger.
 Kl. 18.30-19.30  U10 og U12 Drenge.
 Kl. 19.30-21.00  U18 Piger og Damer.
 Kl. 21.00-22.30  U18 Drenge og Herrer.

Onsdage
 Kl. 16.15-17.15  U6 og U8 Piger og Drenge.

Torsdage
 Kl. 17.00-18.00  U10 og U12 Piger.
 Kl. 18.00-19.00  U10 og U12 Drenge.
 Kl. 20.30-22.00  U18 Piger og Damer.

Håndboldafdelingen er en breddeklub, hvor der er plads til 
alle. Hvis du har lyst til at spille håndbold, møder du bare op.
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Lone Krause på mobil 
40802104 eller mail lonekrause@gmail.com.

FLOOR BALL
Træningstider fra uge 35

Mandag:
20.00 – 21.00 Dame floorball 
21.00 – 22.30 Herre floorball
 
Onsdag:
17.45 – 18.45 U11
18.45 – 20.15 U13/U15
20.15 – 21.45 Herre floorball

Fredag: 
16.00 – 17.00 U7/9/11 
17.00 – 18.30 U13/15  

Der er sommer træning om onsdagen  i uge 32 - 35
for ungdom fra kl. 18.45 -20.15 og herrer 2015- 2145.

BADMINTON
Vi starter sæsonen mandag den 4. september  
med spilletid for børn fra kl. 17 til kl. 18 og voksne fra  
kl. 18 til kl. 20.

Børnene møder blot op den 4. september, hvor der foretages 
registrering af navnene.

Voksne bedes indsende mail til peer@kaarup.dk med ønske 
om spilletidspunkt, herunder oplysning om navn på spillere.

Vel mødt en god sæson med fjerbolden.

GYMNASTIK
Følgende hold træner i multisalen
Mandage:
16.45-17.45  Tonserne (5 år-0. kl.)
17.50-18.50  Krumspring (1.-3. kl.) 
18.55-20.10  Juniorspring (4.-8. kl.) 
20.15-21.15  Puls og styrke med kettlebells  

Tirsdage: 
16.45-17.30  Spilopperne (kravle -2 år)
17.40-18.50  GROOVE
18.55-20.10  Yin Yoga
20.15-21.15  Step (OBS start januar)

Onsdage: 
16.45-17.45  Kidz dance (0.-3. kl.)
17.50-18.50  Teendance (4.-8. kl.)
18.55-20.10  Hit Fit Dance
20.15-21.15  Fræk & Fit

Torsdage: 
16.45-17.30  Puslinge (3-4 år)
17.40-18.55  Crossdance

Træningssted oplyses snarest:
Onsdage
17.30-18.45  Yoga (hatha + yin)  

Praktisk info: 
Sæsonstart den 4. september. Se også på hjemmesiden kkik.dk 
under afdelingen gymnastik. 
Har du spørgsmål så kontakt formand Heidi Madsen på  
2278-9197 eller send en mail til kkikgymnastik@gmail.com 
Vi glæder os til at se både velkendte og nye ansigter til svedige 
og glædesfyldte træninger med et godt socialt fællesskab.

BASKET
Mandage
20.00-21.00 Voksne – opstart den 21/8-17.

Onsdage
17.30-19.00 Ungdom – opstart den 20/9-17.

Viborg 
Bibliotekerne sender 
med støtte fra 
Erhvervsministeriets 
landdistriktspulje 
flere kulturtilbud ud 
til borgere bosat i 
Viborg Kommunes 
lokalområder i 
efteråret 2017

VIBORG Bibliotekerne modta-
ger 60.000,- til projektet ”Litte-
ratur & lækkerier”, en slags op-
levelsespakke, der kan bookes 
af  foreninger, forsamlingshuse 
eller bare en gruppe nysgerrige 
borgere. Pakken skal forsøde 
deltagernes hverdag med læk-
re smagsoplevelser fra lokale 
producenter og specialbutikker 
som Søster Lagkage og Vin & 
Vin koblet med anbefalinger til 
gode litteraturoplevelser. 
- Biblioteket skal være med at 
skabe møder mellem menne-
sker uanset hvor de bor. Med 
dette projekt får vi mulighed 

for at bringe erhvervsliv, ci-
vilsamfund og kulturinstitu-
tion sammen om at udvikle 
nye kulturtilbud, der kommer 
borgere i hele kommunen til 
gavn, fortæller Lone Engel 
Westphall, udviklingsleder på 
Viborg Bibliotekerne.

Opbakning
Projektet afprøver nye veje til 
udvikling af  moderne landsby-
er, hvor fastholdelse af  service 
og kulturaktiviteter er vigtige 
faktorer for lokal vækst og en-

gagement. Projektet møder op-
bakning ved foreningen Viborg 
Landsbysammenslutning. 
- Det er dejligt, at der kommer 
fokus på det gode liv i lokalom-
råderne i Viborg Kommune. Vi 
glæder os til samarbejde med 
biblioteket om at skabe spæn-
dende kulturtilbud i oplandet, 
siger formand Lone Kastberg

Midler fra Landdi-
striktspuljen

Hvert år uddeler Erhvervs-
ministeriet midler via Land-
distriktspuljen. Midler som 
skal skabe vækst og udvikling 
i landdistrikterne. 51 projekter 
fordelt over hele landet mod-
tager i alt 11 millioner i denne 
omgang.

Onsdag 16. august 2017

Flere kulturtilbud 
til lokalområderne i 
Viborg Kommune

Bøger. F
oto Priva

t

Nobilis pyntegrøn
købes til sæsonen 2017

Henv. tlf. 22 25 29 72

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
• El, vand og varme
• Linnedpakke
• Slutrengøring
• Turistskat

Storbyferie i Hamburg centrum

Oberhouse Apartments
Lige nord for Hamburgs Altstadt og tæt 
ved søen Aussenalster ligger lejligheds-
hotellet i et af byens fornemme kvarte-
rer; Harvestehude. Herfra er der blot 4 
minutter med U-bahn ind til for eksem-
pel de mange butikker og varehuse på 
Jungfernstieg (4 km), som er byens helt 
store shoppingmekka. Hamburg regnes 
for at være en af de mest trendsæt-
tende og oplevelsesrige storbyer i hele 
Nordeuropa, samtidig med at den har 
en spændende og rig fortid som han-
sestad. Og her er virkelig meget at se 
og opleve. I havnekvarteret St. Pauli (5 
km) findes et særdeles rigt natteliv, og 
her ligger også den berømte og beryg-
tede gade Reeperbahn.

Ankomst: Valgfri frem til 
21.12.2017.

Pris pr. person i lejlighed 
(ved min. to voksne)

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

3 dage på moderne lejlighedshotel Tyskland
3 nætter 1.199,- 

Børnerabat
1 barn 0-11 år gratis. 
1 barn 12-17 år: 349,-.
Ekstra opred. fra 18 år: 499,-.  
Maks. 1 ekstra opred. pr. lejlighed.

Born   kr. i

  

       
       

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

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

Følg os på

DIT FØRSTE VALG

Kvalitetsarbejde betaler sig

- når det gælder● BYGGERI
● RENOVERING/REPARATIONER
● HOVED- OG FAGENTREPRISE
● TAGRENOVERING
● ENERGIOPTIMERING
● UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE Svend Jespersen - 20 66 83 11
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Bent Jensen runder 
et efterhånden 
sjældent jubilæum
Af Britta Kristiansen
bk@fjendsfolkeblad.dk

JUBILÆUM Han var 17 år 
gammel, kom lige fra skolen 
og ankom på knallert. Og han 
er her stadig.

Bent Jensen, der privat er 
bosat i Vroue, kan nu fejre 40 
års ansættelse hos Guldham-
mer i Sdr. Resen. Bent startede 
i sommerferien efter skolen 
som arbejdsdreng hos Guld-
hammer - og kom så i lære som 
landbrugs- og bygningssmed 
samme sted:

- Og så fortsatte det bare efter 
jeg var udlært.

- Jeg har aldrig haft lyst til 
andet. Det har været en god og 
meget alsidig arbejdsplads. Jeg 
kan godt lide, at arbejdet ikke er 
ensformigt. Og så kommer man 
jo til at kende kunderne ret godt, 
siger Bent Jensen, der meget af  
tiden er på farten og kører rundt 
og servicerer med reparationer.

I starten var det mest land-
mænd. der var kunder. Nu er det 
alle mulige typer virksomheder 
- med alle typer jobs til følge for 
Bent Jensen. 

Kunderne ringer tit direkte til 
Bent. De ved, at det er ham, de 
skal have fat på.

Virksomheden Guldham-
mer har været igennem meget 
udvikling siden Bent startede. 
Men Bent har hele tiden været 
glad for at følge med udviklin-
gen og indrette sig efter nye ti-

der. Han har aldrig været træt 
af  at stå op og gå på arbejde - og 
har heller ikke nogen umiddel-
bart plan om at stoppe:

- Jeg er 57 år nu. Og jeg sat-
ser på at blive ved så længe, at 
helbredet kan klare det. Hvad 
skulle jeg ellers lave, siger han 
med et smil.

Hos kollegerne i frokost-stu-
en spørger vi om, hvordan Bent 
Jensen er som kollega.

- Han er en rigtig god kollega. 
Han er faglig dygtig og utrolig 

ærekær omkring sit arbejde. 
Han hader, hvis der er noget, 
han ikke kan lave. Så bliver han 
ved så længe, at han finder en 
løsning på det. Det er ikke bare 
et arbejde for ham - han sætter 
stor ære i det. Han er pligtop-
fyldende og engageret og aldrig 
bange for at lære nyt.

- Man kan vel godt sige, at det 
er en livsstil for Bent. Han kom-
mer, når folk ringer efter ham. 
Uanset hvad klokken er. Og da 
han var yngre, var han næsten 
ikke til at gå på ferie. Det går 
dog bedre nu, siger kollegerne 
og chefen samstemmende.

Bent Jensen er født ikke langt 
fra Sdr. Resen. Hans far var 
landmand - og Bent startede 
allerede tidligt med at skrue på 
maskinerne, så deraf  kom in-
teressen for at arbejde med det.

I øvrigt har Bents bror været 
ansat hos Guldhammer i 37 
år, mens flere andre har været 
ansat over 20 år. Så det er ikke 
lige et sted, hvor folk »render 
af  pinden«.

Jubilæet for Bent Jensen bli-
ver fejret med en reception i Sdr. 
Resen Forsamlingshus fredag 
den 25. august.

Onsdag 16. august 2017

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.: 
Byggesagsbehandler, ergoterapeut – vikariat, 
SSA - aftenvagt

Læs mere på www.viborg.dk/job

ÆLDRERÅDSVALG 2017  
Interesserer du dig for de ældres vilkår i Viborg Kommune?

I november afholdes der valg til Viborg Ældreråd. 

For at finde nye kandidater afholder Ældrerådet opstil-
lingsmøder. På møderne kan du få information om valget 
til Ældrerådet og eventuelt melde dig som kandidat.

Opstillingsmøderne er for dig, der er fyldt 60 år pr. 21. 
november 2017. Du kan læse mere om opstillingsmø-
derne og hvordan du kan registrere dig elektronisk som 
kandidat på: 

www.viborg.dk/aeldreraadsvalg

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

TRAFIKPLAN I HØRING  
Forslag til trafikplan for Viborg Kommune er i høring. 
Kom til borgermøde:

Onsdag den 13. september 2017, kl. 19.00 
Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, Viborg 

Send dine bemærkninger, 
ændringsforslag eller indsigelser senest 
12. oktober 2017 – se mere: 
www.viborg.dk/trafikplan2017

HINDBÆRKRATTET I BJERRINGBRO  
Fordebat 
Deltag i debatten om ny planlægning for boligområdet 
ved Hindbærkrattet i Bjerringbro.

Workshop om planlægningen
Tirsdag den 29. august 2017 

Kl. 17.00: Start på Hindbærkrattet
Kl. 17.30  Viften, Bjerringbro

Tilmelding nødvendig via hjemmesiden.  

Send dine bemærkninger, idéer og forslag senest den 13. 
september 2017 på viborg.dk/fordebat og læs mere på: 
www.viborg.dk/plan

VIBORG BANEBY   

Vær med til at indvie årets vægmaleri om at flytte til 
Viborg Baneby. Tre afgangselever fra Grafisk Fortælling, 
Animationsskolen, udfører værket som del af Urban Lab, 
Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad.

Du kan også deltage i en lille konkurrence, så tag hele 
familien med:

Lørdag den 19. august 2017 kl. 14.00 – 16.00
Ved Depot 48, Middagshøjvej 48 i Viborg

Læs mere på Viborg Banebys Facebook-side og på:
www.viborgbaneby.dk

FORFATTERAFTEN   

Forfatteraften med Katrine Marie Guldager
Forfatter til Køge-krøniken og En uskyldig Familie
Torsdag den 31. august kl. 19.00 / 75 kr. 
Med støtte fra Statens Kunstfond
Gudenåhuset, Realskolevej 12, Bjerringbro
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 35 50

Mosekonens bryg - musikalsk skattejagt 
Søndag den 20. august kl. 14.00 og kl. 15.00/ Gratis
Begrænset deltagerantal
Borgvold, Randersvej, Viborg
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 40

OPLEVELSER

Bent Jensen er ofte på farten for at servicere kunder.

Jeg bliver ved så længe, jeg kan holde til det, siger Bent Jensen, 
der har 40 års jubilæum hos Guldhammer.

Har arbejdet 40 år hos Guldhammer
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LOF’s lokalafdeling 
i Karup-området 
er fra dette efterår 
en del af LOF 
Midtjylland
By Jan Anderschou
jaa@ikastavis.dk

AFTENSKOLE Den tidligere 
skoleleder i LOF Karup, Gitte 
Nødskov, fortsætter dog hos 
LOF Midtjylland som kur-
suskoordinator med Karup-
området som ansvarsområde. 
De lokale kursustilbud og fore-
drag er derfor nu at finde i LOF 
Midtjyllands katalog, der bliver 
omdelt i Karupområdet den 15. 

eller 16. august.
Blandt de spændende nye til-

bud er der foredrag med forfat-
ter og udenrigskorrespondent, 
Matilde Kimer. Hun kommer 
til Karup Bio med sit foredrag 
”Krigen inden i”, hvor hun vil 
fortælle om den ukrainske revo-
lution og konflikten i det krigs-
ramte land. Et andet nyt tiltag 

er en strikkefestival i Grønhøj 
Kulturhus. Dagen bliver en 
god blanding af  workshops, 
hvor man selv skal være aktiv, 
og foredrag med Vithard Vil-
lumsen, tidligere dommer i den 
store strikkedyst. 

Udover de kendte kursustil-
bud som yoga, lungetræning, 
stenhugning, blomsterbinding, 

betonstøbning, porcelænsma-
ling, glaskunst og jagtkursus er 
der dette efterår også en række 
kursusnyheder. For de kreativt 
interesserede er der kurser i pi-
leflet, strikning, patchwork og 
akrylmaleri. Endvidere tilbydes 
der nu engelsk for begyndere 

i Frederiks samt korte kurser 
i fremstilling af  chokolade og 
flødeboller. Nye tilskudsmulig-
heder i Viborg Kommune har 
gjort det muligt at starte nye 
kurser i de mindre byer med 
færre deltagere end normalt.

Onsdag 16. august 2017

Interesserer du dig for de ældres vilkår i Viborg Kommune?

I november afholdes der valg til Viborg Ældreråd. 

For at finde nye kandidater afholder Ældrerådet opstillingsmøder til valget. På møderne 
kan du få information om valget til Ældrerådet og eventuelt melde dig som kandidat!

Program for møderne er:
1. Velkomst v. formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Mette Nielsen
2. Præsentation af Ældrerådets arbejde v.  et medlem af Ældrerådet
3. Praktiske oplysninger vedr. valget til Ældrerådet
4. Spørgsmål og eventuelt

Opstillingsmøderne er for dig der er fyldt 60 år pr. 21. november 2017.

Opstillingsmøderne vil finde sted:
Karup, Seniorhuset, Gl. Banevej 6, den 29. august 2017 kl. 18.30 – 20.00
Bjerringbro, Dagcenter Oasen, Brogade 5, den 31. august 2017 kl. 18.30 – 20.00
Viborg, Borgerhuset Stationen, Ll. Sankt Hans Gade 7, den 4. september 2017 kl.  18.30 – 20.00
Møldrup, Plejecenter Toftegården, Nygade 2, den 5. september 2017 kl. 16.00 – 17.30
Stoholm, Stoholm Kirkecenter, Kirkevej 2, den 7. september 2017 kl. 16.00 – 17.30
Ørum, Tjelecenteret, Tjelevej 9, den 12. september 2017 kl. 16.00 – 17.30

Der er dog også mulighed for at registrere og præsentere sig elektronisk som kandidat 
på  en valghjemmeside. Det digitale opstillingsmodul for kandidater er åbent fra den 
15.august 2017 og indtil den 15. september 2017. Du kan læse mere op sitet på Viborg.dk/
aeldreraadsvalg

Endeligt er der også mulighed for at sende en skriftlig henvendelse om opstilling til 
Sekretariatet Job og Velfærd på mail: js9@viborg.dk.

Læs mere om valget på: www.viborg.dk/aeldreraadsvalg

Ældrerådsvalg

Ældrerådet
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Viborg.dk/aeldreraadsvalg

Ældrerådsvalg 2017

DIN LOKALE AFTENSKOLE -
NU LOF MIDTJYLLAND
LOF’s lokalafdeling i Karup-området er fra dette efterår 
en del af LOF Midtjylland. 
Tidligere skoleleder i LOF Karup, Gitte Nødskov, fortsætter 
hos LOF Midtjylland som kursuskoordinator med Karup-
området som ansvarsområde. De lokale kursustilbud og 
foredrag findes i LOF Midtjyllands katalog, der bliver om-
delt i Karupområdet den 15. eller 16. august.
Se mere på midtjylland.lof.dk

LOF midtjyLLand

Se bl.a. 
Husarer – Livgarden – historiske temaområder (fra 1864 til i dag) – 
levende udstillinger – 400 udstillere – 200 køretøjer m.v.

Prøv selv at ”sprænge en bro”.

Deltag ved feltgudstjenesten fredag kl. 19.00 med 
feltpræst Mariann Dyrberg Christensen, Hanstholm

Få information om Hjemmeværnskompagni Kongenshus.

Kompagnichef Kirsten Karred Tlf.: 21 47 34 47 
Mail: hvkkon-kc@hjv.dk 
Rekrutterings-officer PouL Vester Tlf.: 72 42 06 55 
Mail: hvkkon-rof@hjv.dk 
Hjemmeværnskompagni Kongenshus.

GRATIS 
ENTRE

Fredag d. 18. August kl. 10.00-21.00
Lørdag d. 19. august kl. 09.00-18.00

Kom og deltag ved
Classic Military show 2017
På FInderup Øvelsesplads (Holstebrovej 183B, Viborg)…(Holstebrovej 183B, Viborg)…

Bekendtgørelser
Matilde Kimer, forfatter 
og udenrigskorrespondent 
fortæller om den ukrainske 
revolution og konflikten i det 
krigsramte land.  PRESSEFOTO

Din lokale aftenskole – nu LOF Midtjylland
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OpenByNight 
havde stor 
tiltrækningskraft 
på borgere, kunder, 
forretninger og 
insekter.

Af Jan Anderschou
jaa@ikastavis.dk

TILTRÆKKENDE OpenBy-
Night startede med cykelløb 
eller rettere Sponsorcykelløb. 

Hver omgang på 1,5 kilometer 
udløste et sponsorbidrag til at 
styrke foreningsarbejdet i Al-
hedens Idrætsforening til gavn 
for alle byens borgere - unge så-
vel som ældre.

Alle var vindere og derfor så 
vi heller ikke nogen gule trøjer, 
hverken før eller efter løbet. 
Til gengæld tiltrak cykelløbet 
sig ryttere og publikum i alle 
mulige andre festlige farver og 
former.

Det blev til godt 33.000 kro-
ner, hvilket er lidt mindre end 
sidste år. Alligevel er det et godt 
bidrag til foreningslivet.

Swipperen havde også stor 

tiltrækningskraft. Her var det 
især det unge publikum, der ud-
fordrede sig selv og ikke mindst 
den roterende ”Swipper”. Med 
nogen øvelse kunne man for-
berede et flot spring over den 
grønne arm, mens man altså 
skulle bukke sig i rette tide når 
den gule arm kom svingende. 
Det lyder lettere end det er, 
især når Swipperen pludselig 
finder på at køre den modsatte 
vej rundt.

Den lille hoppeborg tiltrak 
sig især de yngste, selvom nog-
le voksne som det første hop-
pede ombord. De undskyldte 
sig med at hoppeborgen skulle 
tørres af  for vanddråber. I den 
forbindelse kan vi oplyse, at 
selvom det blev kaldt Open-
ByNight, så strålede solen fra 
en næsten skyfri himmel.

Festlighederne foregik også 
indendørs, hvor gode tilbud til-
trak sig stor opmærksomhed. I 
Dagli`Brugsen skulle man ikke 
lede længe før man blev tilbudt 
smagsprøver på alt fra vand fra 
blå flasker til kaffe og en ”lille 
en”. Flødebollerne skuffede be-
stemt heller ikke.

Byens Kagemand hedder 
Lars og han forstår at svinge 
redskaberne på mere end en 
måde. Udover at have kreeret 
Danmarks bedste rugbrød, 
som gav ham danmarksme-
sterskabet i 2014, så har han og 
fru Iben skabt ”det midtjyske 
kagebord”. Det er særdeles til-
trækkende for både borgere og 
insekter. Flere insekter måtte 
smage bagerens faste greb om 
redskaberne, mens borgerne 
kunne nyde smagen af  læk-

Tiltrækkende OpenByNight i Frederiks
Onsdag 16. august 2017

De gode tilbud fandt man ikke mindst i Dagli’Brugsen.

Til leje i Skelhøje
Nyrenoveret lejlighed, Volden 
4, Skelhøje. 75 m2, 2 stuer, 
soveværelse, køkken og bad. 
Rolige lejere. Mdl.leje kr. 
4.000,- + forbrug. Indskud 3 
mdr.’s leje. Klar til indflytning 
Ingen husdyr.

Henvendelse
Anders Rasmussen

tlf. 22 77 70 65

Til leje i Skelhøje
Nyrenoveret lejlighed, Volden 
4, Skelhøje. 75 m2, 2 stuer, 
soveværelse, køkken og bad. 
Ikke egnet for familier med 
børn. Mdl.leje kr. 4.200,- + 
forbrug. Indskud 3 mdr.’s leje. 
Ledig pr. 1. november. Ingen 
husdyr.

Henvendelse
Anders Rasmussen

tlf. 22 77 70 65

Hus på landet ønskes 
til leje, 

i en radius på max 20 km. fra 
Viborg.

Der skal meget gerne være  en 
stor grund og et stort udhus.

     Kontakt 40475903

Hus i Karup midtby
Nyrenoveret hus på 135 m2 
er klar til udlejning.
Mdl.leje kr. 7.000,- + for-
brug. Depos. 3 mdr. leje.

Kontakt 30 92 42 39 

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

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

Mejetærskning
Ensilering af græs og helsæd 
m. Claas 860.

Skårlægning med front- og 
bagmonteret skårlægger m./u. bånd.

Presning i big, minibig og rundballer.

Indpakning med Kverneland og 
McHale silawrap.

Samt alt landbrugs- og entreprenørarbejde.

Kontakt Mads Rauff
28 34 62 61

KORN KØBES
- Hvede 
- Byg 
Kontant afregning 
Indlevering: Højslev, 
Sjørup eller Haderup

Lejligheder til leje i Karup
Engparken 16, st., th.: 3 vær. bolig på 88 kvm.
Månedlig leje kr. 3.963 + forbrug.
Indskud kr. 13.000.
Boligen er ledig fra 15. august 2017. 

Engparken 2, 2.tv: 4 vær. bolig på 93 kvm.
Månedlig leje kr. 4.286  + forbrug.
Indskud kr. 14.000.
Boligen er ledig fra 1. oktober 2017. 

Engparken 10 st.th.:  3 vær. bolig på 86 kvm.
Månedlig leje kr. 3.873 + forbrug.
Indskud kr. 13.000.
Boligen er ledig fra 15. oktober 2017.

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

Elinstallatører

Erhvervslokaler
på 60 m2 på Bredgade, 
Karup udlejes. Måned-
lig leje kr. 1.900 + for-
brug.

Erik Søjborg
97 10 24 44

Aktuelt landbrug
Snedkere og tømrere

Advokater

Tømrermester Kim Nyrup

26 35 89 75

ApS

Alt tagarbejde - Døre - Vinduer - Nybyg
Indvendig renovering - alt i vedligeholdelsesfri beklædning

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

Til leje

Maskinstationsarbejde

Blandet køb og salg

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

- læs  
an  non  cer  ne før  

du hand  ler
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kerierne. Eneste problem på 
dagen var de små tallerkner, 
så flere borgere måtte gå flere 
gange for at smage sig igennem 
udvalget.

Måske nogle af  insekterne 
også var tiltrukket af  Camilla 
og hendes blomster. Camilla 
holder normalt til i den anden 
ende af  byen, men havde i da-
gens anledning etableret en 
rigtig torvebod med alt hvad 
man kunne ønske sig i grønt, 
rødt, hvidt og alverdens andre 
farver. Camilla og co. bandt bu-
ketter i en uendelighed, så der 
nu er blomsterpragt i mange 
hjem i Frederiks og omegn.

Der var også tid til at be-
svare botaniske spørgsmål. En 
borger havde fundet en hvid 
blomst mage til en hun havde i 
sin have, nu på tredje år. Camil-
la forklarer beredvilligt at ”Pla-
tycodon grandiflorum” med det 
danske navn  ”Ballonklokke”, 
ikke er en stueplante og derfor 
kan overvintre i Danmark.

I teltet følte mange borgere 
sig tiltrukket af  de skandina-
viske toner leveret af  Yvonne 
Kjærran og Thomas Johansen, 
bedre kendt som DanaDuo. Til 
at hjælpe sig havde Allan Bech 
taget sin guitar med.

Bagest i teltet var der travl-
hed ved fadølautomaten.

Overalt blev man mødt med 

et stort smil, ikke mindst hos 
Blå Kors, hvor ”det muntre køk-
ken” tiltrak skarpe boldøjne. 
En afstressende måde at klare 
opvasken var et hit hos flere 
mandlige deltagere.

Andre mænd var tiltrukket 
af  dieselduftene fra de store 
lastbiler. Skelhøje Auto viste 
maskineri til at gå i højden 
med. En af  de opgaver de har 
specialiseret sig i er, at fælde 
træer og løfte dem ud af  vil-
lahaven. Med kranen tager de 
fat i grenene og kapper dem i 
passende stykker, hvorefter de 
løfter dem sikkert ud af  haven. 
De klarer træer med stammer 
på over 60 centimeter, men altså 
i mindre bidder.

Sådan en stor lastbil kan 
godt komme til at sidde fast. 
Så kommer naboen til hjælp 
i form af  Dansk Autohjælp. 
Jesper forklarer at et af  deres 
specialer netop er at fritrække 
fastkørte gyllevogne og andet 
tungt grej, der ikke lige kan 
klare de regnvåde marker.

Med de store ankre kan 
bjærgningskøretøjet stå fast 
og trække med op til 20 tons. 
Så skal man virkelig sidde godt 
fast hvis det ikke skal lykkes, 
og det er endnu ikke sket.

Den flotte gule farve skju-
ler den tidligere røde farve fra 
Falck, som Jesper kørte for 
tidligere.

Foran lastbilerne lokkede 
John Hviid med økologiske 
grøntsager. John er faglærer på 
den socialøkonomiske uddan-
nelsesgård Havredal, hvor ele-
verne lærer om både dyrehold 
og planteavl. At uddannelsen 
bærer frugt vidner de saftige 
og sprøde grøntsager klart om.

Havde man brug for lidt 
hvile i benene og ro i sindet, så 
lokkede Frederiks kirke med or-
gelkoncert og sang. Kirken blev 
restaureret i 2003 og fik ved den 
lejlighed et nyt og større orgel. 
Dagens ”tangentspiller” 

Kristian Marius Andersen 
udtrykte stor anerkendelse af  
instrumentet. Kristian har no-
get at have det i, blandt kendere 

omtales han som en overlegent 
dygtig musiker, en musikalsk 
og virtuos begavelse. Hvor 
autisme kan skabe kaos i hver-
dagen, så giver det Kristian 
de musikalske evner hvor han 
finder tryghed i selskab med al-
skens musik fra klassisk, jazz, 
pop og funk til gospel og klas-
siske værker, der netop var på 

repertoiret i aften. Her kunne 
en mindre gruppe borgere nyde 
værker af  Bach, der absolut 
klædte det smukke orgel.

Efter en god times koncert, 
kunne man nyde Kristians ta-
lent som akkompagnement til 
aftenens fællessang med sog-
nepræst Gitte Thorsøe som 
forsanger.

Onsdag 16. august 2017

Sponsorsykelløbet tiltrak både  ryttere og publikum i alle mulige andre festlige farver og former.

Byens Kagemand hedder Lars og han forstår at svinge redskaberne på mere end en måde. 

Kristian Marius Andersen omtales blandt kendere som en over-
legent dygtig musiker, en musikalsk og virtuos begavelse

Vores kære søster og svigerinde

Jytte Tøfting
Fd. Laustsen

*15. oktober 1948    †12. august 2017
er efter kort tids sygdom taget fra os.

Holger og Ingrid
Bent

Gitte og Per

Gudstjenester
Søndag 20. august 2017
10. s. e. Trinitatis
Karup: 10.30
Frederiks:  09.00
Grove:  ingen
Simmelkær:  09.00
Ilskov:  10.30
Finderup:  ingen
Ravnstrup:  ingen
Dollerup:  ingen
Hald Ege:  09.00
Sønder Resen:  10.30
Sjørslev:  ingen
Almind:  ingen
Lysgård:  09.30

Ninna Christensen
* 7. august 1968

er stille sovet ind

Karup, den 8. august 2017

Familien

Bisættelsen har fundet sted

Bedemænd

Dødsfald

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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Lokalplan 483 giver 
mulighed for 
udvidelse af Karup 
Kartoffelmelfabrik 
og dermed en 
fordobling af 
produktionen. 
Af Jan Anderschou
jaa@ikastavis.dk

KARUP Lokalplanen dækker 
et erhvervsområde ved Åhuse-
vej i Karup. Lokalplanforslaget 
er netop nu i sin høringsfase, 
hvor der 9. august blev holdt 
obligatorisk borgermøde. 

Udvidelsen vil imødekomme 
flere ønsker, især at kunne kon-
centrere ”kampagnen”, altså 
den periode hvor der bringes 

kartofler til produktionen. I 
dag strækker kampagnen sig 
efterhånden over 5 måneder, 
men med udbygningen vil dette 
kunne begrænses til 3 måneder. 
Det vil være en fordel for både 
leverandører, fabrikken selv 
og heldigvis også for omgivel-
serne, som skal affinde sig med 
den øgede trafik.

Trafikken forventes at blive 
fordoblet i forhold til i dag. Det 
øger interessen for ændringer i 
de lokale veje, men en egentlig 
omfartsvej er ikke lige på trap-
perne. En omfartsvej er et stats-
ligt anliggende. Vejdirektoratet 
oplyser at der ikke er aktuelle 
planer for en omfartsvej. Med 
i vurderingen vil også være 
Hærvejsmotervejen og de deraf  
følgende ændringer.

En beboer på Ericavej spør-
ger, om der kan komme andre 

virksomheder på arealet. Dette 
bekræftes. Lokalplanen giver 
mulighed for andre virksom-
heder, der skal overholde de 
samme miljøkrav som kartof-
felmelsfabrikken. Den samlede 
miljøbelastning fra området må 
ikke overstige kravene i miljø-
rapporten.

Langs lokalplansforslagets 
afgrænsning mod øst etableres 
et 20 meter beplantningsbælte. 
Det blev foreslået at denne be-
plantning blev iværksat snarest 
muligt, så den kunne blive ef-
fektiv.

Et andet punkt var bygnin-
gerne omfang og udseende. 
Som udgangspunkt er bygnin-
ger planlagt til at have en neu-
tral grå farve, men eventuelle 
forslag til udsmykning ville 
blive behandlet på et kommen-
de byrådsmøde. Man skal nok 

ikke forvente at flyvestationen 
vil være begejstret for laserlys-
show, ligesom der altid vil være 
delte meninger om hvornår no-
get er pænt eller ej.

Siloerne på op til 55 meters 
højde vil blive synlige på lang 
afstand. Allerede i dag er de 
nuværende siloer vartegn for 
byen. Det kan få tankerne hen 
på mulige reklamesøjler, hvis 
man nu hænger bannere og 
plakater. En sådan mulighed 
er næppe sandsynlig af  flere 
grunde. For det første er egent-
lig reklame ikke muligt jævnfør 
lokalplanen. Dertil komme at 
høje, runde siloer giver nogle 
særlige udfordringer med vind. 
Som direktør Vagn Nielsen ud-
trykker det, så blæser det altid 
i den højde.

Onsdag 16. august 2017

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

KOMMENDE FILM:
24/8 Dunkirk - Premiere
27/8 Biler 3 - 3D - Med dansk tale - Forpremiere
31/8 Biler 3 - Med dansk tale - DK premiere
31/8 Aldrig mere i morgen - DK premiere - Biografklub DK
16/9 The Hitman’s Bodyguard, org. vers. - Premiere

FREDAG D. 18/8 KL. 17.00,  
LØRDAG D. 19/8  

OG SØNDAG D. 20/8  
KL. 16.00: 

TORSDAG D.17/8 TIL D. 23/8 KL.19.00: 

NABOSPIONEN
VALERIAN AND 
THE CITY OF A 

THOUSAND PLANETS

DANMARKSPREMIERE PREMIERE

VISES I 3D
ORIG. VERSION

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.

Denne visualisering fra miljørapporten viser den nye mulige bebyggelse set fra rundkørslen mod nord. Illustration: Cowi

Borgmester Torsten Nielsen (C) bød velkommen til mødet.

Borgmester Torsten Nielsen (C) bød velkommen til mødet.

Borgermøde afslutter høringsfasen


