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Har den ikke fire patter?
Karin Gaardsted i praktik på
Havredal Praktiske Uddannelser. Foto: Pia B. Jakobsen

AF PIA BIRGITTE JAKOBSEN
pij@ugeavisen-karup.dk

HAVREDAL Sådan lød det nede
fra malkegraven på Havredal
Praktiske Uddannelser forleden, da en voksenpraktikant
skulle deltage i eftermiddagsmalkningen.
Landbrugsmedhjælper Jesper K. Hansen tog det helt roligt. Han er selv tidligere elev
fra Havredal. Efter otte års
ansættelse i Hjørring er han
nu tilbage på skolen, hvor han
i sin tid blev uddannet. Denne
gang i fleksjob som landbrugsmedhjælper. Tålmodighed skal
der til, når nye skal læres op!
Det ved Jesper alt om.

Savner du tid til at udvikle din virksomhed?
Vi kan skabe ekstra tid ved at hjælpe dig med
bogføring, regnskabsassistance og rådgivning.
Vi kan også hjælpe med din privatøkonomi.
Kontakt din lokale revisor.
FASANVÆNGET 56 • 7470 KARUP
MOBIL 30 74 84 72 • MAIL: MRS@ADMK.DK
WWW.ADMK.DK

Voksenpraktikant fra Christiansborg
At voksenpraktikanten var
politiker, kom direkte fra Christiansborg og hed Karin Gaardsted, lod han sig ikke imponere
af. Der stod 60 økologiske køer,
der skulle malkes. Han forklarede tålmodigt praktikanten
om yverbetændelse, bakterier
og vigtigheden af renlighed,
når man malker. Karin gjorde
sit bedste for at gøre det rigtige.
Hun er opvokset på landet. Så
det med at malke har hun prøvet, men dengang foregik det

ikke i en malkegrav. Så moderne var de ikke ude i Vestjylland.
Skide god dag
Karin fortæller om en aktiv dag
på landet. Hun mødte ind klokken 9.00 på Havredal Praktiske
Uddannelsers landejendom
med heste. Her var hun sammen med eleverne om at muge
ud, strø, strigle og rense hove.
Over middag kørte hun i UTV
ud til økogrisene sammen med
de elever, der var ansvarlige
her. »Når grisene farer, foregår

det i boksene udenfor,« forklarer Karin. »Vi så til smågrisene,
puttede strøelse i boksen og
fodrede. Det er godt at se, hvor
godt grisene klarer sig.«
Mark og have nåede hun ikke,
men dagen blev lang alligevel.
»Det har været en skide god
dag! Det med bogstavelig talt
at få jord under neglene giver
langt mere end en rundvisning.
Jeg forstår virkeligheden meget
bedre, når jeg får lov at være
med og deltage i opgaverne,«
fortæller Karin. Hun er impo-

neret over STU uddannelsen og
den praktiske tilgang i Havredal. »De unge, der har oplevet
uendelig meget modgang, får
her en opblomstring gennem
det arbejde, der skal gøres. De
er omgivet af gode og dygtige
voksne. Det øgede selvværd er
uvurderligt, og så de kommer
til at være delvist selvforsørgende.« Karin har ingen ende
på roserne: »De har det godt
med hinanden. Jeg hører en
god tone blandt de unge. Der er
ingen, der griner af hinanden.
Her er respekt og forståelse for
de forskellige vanskeligheder.«
En hel dag
Karin mødte klokken 9.00 og
sluttede først dagen i Havredal
12 timer senere. Da malkningen, rengøringen og mælk til
de nyfødte kalve var klaret,
blev hun nemlig inviteret på
hamburgerryg med grønsager,
kartofler og sovs på et af Havredal Praktiske Uddannelsers
bosteder.
Det blev en helhedsorienteret
dag på et helhedsorientret uddannelses tilbud!

DAGLI’ BRUGSEN FREDERIKS TILBYDER:
GRØNTAFD. TILBYDER:

TORSDAG
OG FREDAG

KOLONIALAFD. TILBYDER:

Coop pasta

TORSDAG
OG FREDAG

SPAR

OP TIL

på alt frugt & grønt

Stor hjemmelavet
leverpostej

KUN

RABAT

FREDAG
& LØRDAG
FRA KL. 10

PR. PK.

DELIKATESSEAFD. TILBYDER:

25%

Tortillas

Med kødfyld
Pk. m. 2 stk.

FRIT VALG

5,-

DELIKATESSEAFD. TILBYDER:

1495

12,-

25,-

KUN
LØRDAG
KL. 8-14

Delikatessens
skinkesalat

KUN

20,Frederiks

Søndergade 3, Frederiks, tlf. 86 66 10 04
ÅBENT KL. 7.00 - 21.00 ALLE UGENS DAGE
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Delikatesseaften i Grønhøj
Sædvanen tro
afholder foreningen
Norden i Karup
i samarbejde

med Grønhøj
Kulturhus nordisk
delikatesseaften
onsdag den 16. januar

Tøm Butikken
(tilbud gælder kun Fysisk Butik)

Spar 40%* på ikke nedsatte varer
samt

50% - 70%* på udvalgte varer
*gælder ikke kalkmaling og voks
Åben lørdag og søndag kl. 11 - 16 - samt efter aftale
Webshoppen fortsætter som hidtil.

Butik Lundager

AF PIA BIRGITTE JAKOBSEN
pij@ugeavisen-karup.dk

NORDEN »Det er efterhånden
blevet en tradition, at vi mødes
den 3. onsdag i januar,« fortæller Jann Rasmussen fra foreningen Norden.
I år er det 20. gang, at Foreningen Norden samler interesserede for at spise nordiske
delikatesser.
Menu med elg, laks og
kronvildt
Efter et par år, hvor foreningen
forsøgte at ændre på menuen, er
man gået tilbage til en regulær
stegmenu. Aftenens kok, som

er den rullende kok fra Bjerregrav, serverer svensk elgsteg af
ung elgkalv. Som forret har han
kombineret en nordisk tapas
bestående af laks, and, røget
kronvildt og rejer. Menuen slutter med desserten, der er Kajserinderis, der vidst nok er en
engelsk dessert, som stammer
fra Vestnorge. Man holder altså
fast ved Nordiske specialiteter,
selv om det havde været meget
billigere med danske retter.
Som sædvanlig står Arthur
Rasmussens og Kulturhusets
bestyrelse på pinde for at afvikle aftenen så godt som muligt.

Vi står klar til at hjælpe jeres
virksomhed med:
• Revision
• Regnskab
• Rådgivning

• Budget
• Bogføring

Få yderligere information på
www.center-revision-kjellerup-as.dk

Brugskunst

Karupvej 54, Egelund, 7470 Karup
tlf. 61 69 54 74 - www.butik-lundager.dk

Registreret revisionsaktieselskab · Torvet 12 · 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 27 44

Kunne du tænke dig at smage elgsteg, så er det på menuen til Nordisk delikatesseaften i Grønhøj. Foto: Privatfoto

Lotteri skal der til
Som noget nyt har man lyttet
til, hvad gæsterne sagde. I år er
der ingen underholdning eller
konkurrencer, men så kan man
sidde og hygge sig omkring
bordet, mens foreningens utrolig store lotteri løber af stablen.
Som sædvanlig har mange lokale forretninger og sponsorer
været gavnmilde, og foreningen
er utrolig taknemlig over den
støtte, for uden lotteriet kunne
aftenen ikke gå rundt uden tab.

Først til mølle. Sidste frist
12. januar
Billetsalget er startet den 2.
januar i Dagli Brugsen i Frederiks, Skoen, Skelhøje Købmandsgård og N.C. Hansen,
Grønhøj. Af hensyn til Brandmyndigheder må der ikke sælges flere end 120 billetter af 250
kr. stykket. Salget slutter den
12.januar.

BLIV EN DEL AF
ET UNIKT STUDIEMILJØ
ST X, HF, IB ELLER EUX

Kom til orienteringsmøde på Ikast-Brande Gymnasium og få en snak
med lærere, elever og studievejledere om vores fire uddannelser.
Hør alt om vores HF-fagpakker, de spændende studieretninger på STX,
den internationale IB-uddannelse og erhvervsuddannelsen EUX.
Vi har desuden særlige uddannelsestilbud til elitesportsudøvere,
hvor der er plads til både uddannelse og sport på højeste niveau.

Orienteringsmøde

Lørdag den 12. januar 2019 kl. 10.00

Find mere information om orienteringsmødet og vores
uddannelser på www.ikast-gym.dk

Tag dine forældre og venner med
– vi glæder os til at se dig.

Ikast-Brande Gymnasium · Bøgildvej 6 · DK-7430 Ikast

Ansøgningsfrist til STX, HF, EUX og IB er den 1. marts 2019

T +45 9715 3611 · ig@ikast-gym.dk · www.ikast-gym.dk
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Butiksnedlæggelse og ophørsudsalg
11 år med Butik
Lundager er det
blevet til
AF PIA BIRGITTE JAKOBSEN
pij@ugeavisen-karup.dk

VISIT Butik Lundager startede
i det små med brugskunst og
åbningstider i weekenderne. Butiksindehaver, Bente Bredall, arbejdede ved siden af blandt andet
i en tøjbutik i Karup. Men Butik
Lundager udviklede sig hurtigt.
Bente holdt markedsdage med
loppesalg på gårdspladsen om
sommeren. Hun lavede workshops med kalkmaling, deltog i
boligindretningsudstillinger og
meget andet. Sideløbende har
hun for en fire-fem år siden lavet

en webshop, butik-lundager.dk,
med et velassorteret sortiment
af alt godt til boligen. Den fysiske butik er også gået strygende.
De seneste par år har butikken
været åben seks dage i ugen. I
december holdt hun åbent hver
dag. Men nu er det altså slut. Alting har sin ende. Bente Bredall
og hendes mand har sat gården
til salg. Børnene er flyttet fra reden. Dem vil de gerne tættere på.
Oprydningsudsalg
Derfor skal der nu ryddes ud i
den fysiske butik. »Vi har åbent
i weekenden i hele januar må-

ned. Man kan også altid komme
efter aftale. Her vil være lutter
gode tilbud,« fortæller Bente.
Det bliver et oprydningssalg af
stort set alt, der står i butikken.
Bente lover minus 40 procent eller mere. Her er mindre møbler,
brugskunst, lamper, lysestager,
vaser, smykker – og en masse
andet. »Man skal komme herud.
Jeg er altid god for en god handel,« slår hun fast. På facebook
kan du også følge de gode tilbud.
Webshoppen består
Selve webshoppen og varelageret hertil får lov at flytte med

Bente Bredall, Butik Lundager
holder ophørs- og oprydningsudsalg de kommende weekender. Foto: Pia B. Jakobsen

ægteparret. Den kræver ikke
faste åbningstider eller en indbydende udstilling. Har man
handlet på webshoppen, kan
det forsat hentes på Karupvej
efter aftale.
At have en butik har altid været Bentes drøm. Hun slutter da
også af med en vis vemodighed:
»Det har været en dejlig tid. Men
nu vælger vi noget andet til.«

Ugens
VISIT

Tal du kan regne med...

u slippe for at køre til Viborg eller Herning efter brillestel og synsprøver?
- Speciale i landbrugsregnskab
g i stedet ned til Per, som har mere end 20 års erfaring som optiker. Du Tlf. 64 69 25 80
Parallelvej 17, 8620 Kjellerup mail@revisionkjellerup.dk
også booke en tid på tlf: 2845 9900.
www.revisionkjellerup.dk

UDSALG

½ PRIS

BREDGADE 19, 7470 KARUP med Fysioterapeut Rikke Østergaard: (Første gang d.
til holdtræning
BILLETTER KAN BESTILLES PÅ
p. Tirsdage
kl. 9-10, 16-17 og 17-18.)
WWW.KARUP-BIO.DK
ELLER PÅ VORES APP

SPIDER-MAN:

PÅ BRILLEGLAS

landingINTO
afTHEFysio-Pilates, Yoga, Indian Balance og Mindfulness. Af- og
SPIDER-VERSE
ænding.
Der arbejdes med afslapning, men også med at give ny energi.
– ORG. VERSION
ONSDAG 9/1 KL. 18.30
TORSDAG 10/1 KL. 17.30
FREDAG 11/1 KL. 16.30
LØRDAG 12/1 OG
SØNDAG 13/1 KL. 16.30

Værs’go!
n med abonnement - morgen
aften
Betal for ét og
brilleglas…

Det andet
er gratis!

FØR FROSTEN

DERES
LOKALE
GARDINMAND
DERES
LOKALE
GARDINMAND
– MED
DANSKE
n medUNDERTEKSTER
supervision
på hold eller enkeltvis, vi har holdtræning
formid
tilbydertilbyder
10/1 KL. 20.00
hjemvirksomhed
eller virksomhed
BesøgBesøg
i deresi deres
hjem eller
e og TORSDAG
eftermiddage.
FREDAG 11/1 TIL
med “hele”
forretningen
med “hele”
forretningen

ONSDAG 16/1 KL. 19.00
Biografklub Danmark

og fåSKAMMERENS
en prøvetime og kontakt Rikke, hvis du har spørgsmål.
DATTER 2:
SLANGENS GAVE
LØRDAG 12/1 KL. 14.00

gler duForpremiere
bandager og løbekompressionsstrømper eller andre hjælpeSe spilletider på vores
· Råd
og vejledning
af fagmanden
· Råd og
vejledning
af fagmanden
er?, hjemmeside,
så kanFB eller
vi app.
også hjælpe dig.
· Fast pris inkl. alt
KOMMENDE FILM:

Tilbuddet gælder kun ved køb af komplet brille.

18/1
19/1

Bumblebee
Sådan Træner Du Din
Drage 3 – med dansk tale
Forpremiere
24/1 Skammerens Datter 2:
Slangens Gave
Danmarks Premiere
28/1 Unge Astrid
Biografklub Danmark og
Forpremiere

æder os til at se dig!

Synsprø
v
efter af e
tale

· Fast pris inkl. alt
· Omhyggelig
og perfekt
montering
· Omhyggelig
og perfekt
montering
· “Ham
Det erselv”
“Ham
selv”
der kommer
· Det er
der
kommer

Gardinvask
Det eros!
også os!
Gardinvask
- Det er- også
Midtjyllands
gardinforretning
Midtjyllands
kørendekørende
gardinforretning

Bredgade 1 | Karup | 2845 9900
www.jueloptik.dk

v/Bent Troelsen
v/Bent Troelsen
Viborgvej
21A -- Karup
- Tlf.
Viborgvej
21A - Karup
Tlf. 97 22
0697
6022 06 60

STOFUDSALG

Mønstret
patchworkstof

÷25%
19,-

starter torsdag d. 10. januar kl. 13.00
Priser pr. meter fra

Forskellige kvaliteter

- STÆRKT NEDSAT......
Bl.a. outdoor stof mønstret og ensfarvet, blondestof, plisse, bomulds
velour, stræk velour, uld i mange
udgaver, børnestof, strik, jersey, ensfarvet vatteret stof, fleece, hør, isoli
plus mange andre spændende
ting.…..

Kæmpe
Kr.
udvalg
af rester

29,-

Kr.

Kr.

9,-

Gælder fra
10/1 til 16/2

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
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Tre gange fremtidens student på Midtbyens Gymnasium
I det kommende skoleår bliver dørene slået op til Viborgs topmoderne gymnasium - lige ved stationen
AF PIA BIRGITTE JAKOBSEN

Midtbyens Gymnasium holder informationsaften den 16. januar på de nuværende adresser Vinkelvej 20 og H.C.
Andersens Vej. Pressefoto Midtbyens
Gymnasium

pij@ugeavisen-karup.dk

UDDANNELSE Onsdag den 16. januar
er der informationsaften for det nye
Midtbyens Gymnasium i Viborg. Kom
og mød elever, lærere, studievejledere
og rektor og hør om alle mulighederne
for at tage fremtidens studentereksamen på Midtbyens Gymnasium inden
for en bred vifte af faglige områder.
Økonomi, matematik, samfund,
innovation, sprog og jura
På den 3-årige HHX tilbydes ni spændende studieretninger inden for områderne økonomi, matematik, samfund,
innovation, sprog og jura. Engelsk på
A-niveau er obligatorisk for alle.
Drømmer du allerede om en bestemt
videregående uddannelse, eller vil du
holde alle døre åbne indtil videre, så
giver HHX tre fagligt udfordrende år
med blandt andet helt nye fag. Udover
at fortsætte med en række kendte fag
fra folkeskolen som for eksempel sprog,
matematik, dansk og samfundsfag, så
får man på HHX den bredeste vifte af
helt nye fag på sit skoleskema som for
eksempel jura, innovation, informatik,
økonomi og markedskommunikation.
Studieretningerne på HHX spænder
vidt fra samfundsfag, sport, økonomi
og til matematik, og som det eneste
gymnasium i landet tilbyder Midtbyens Gymnasium studieretningen Apple Business med studieretningsfagene Innovation B og afsætning A som
anvender Apple Education værktøjer.

På Midtbyens Gymnasium tilbydes
hele 14 forskellige EUX-retninger, som
man vælger sig ind på i løbet af 1.g.

Det har skabt en meget elevinvolverende og innovativ studieretning.
Fysik, kemi, idræt, bioteknologi,
kommunikation, medier.
På den 3-årige HTX tilbydes syv
studieretninger inden for Idræt, bioteknologi, kommunikation, medier og
naturvidenskab.
For elever der vil have naturvidenskab på det allerhøjeste gymnasiale
niveau, er HTX det oplagte valg og
specielt studieretningen Science Talent
er en populær klassiker, hvor matematik, fysik og kemi også suppleres med
teknik- og teknologi fagene. Ud over
de klassiske naturvidenskabelige fag,
kan man som noget helt nyt kombinere idræt og bioteknologi som stu-

dieretningsfag. Det giver en hel unik
faglig idrætslinje, som kun findes på
HTX. Også studieretningen Game
Design hitter - de sidste tre år har
HTX, som de eneste i landet, tilbudt
Game Design, hvor eleverne har både
programmering og kommunikation i
studieretningen, det er der kommet en
meget søgt studieretning ud af.
Den nye populære EUX veksler
mellem gymnasium og erhvervsliv
Selvom EUX er relativt ny, er Viborg
er et af de steder i landet hvor EUX er
mest populær, og alene sidste år voksede uddannelsen med 33%, så der nu
er over 200 EUX elever.
På EUX får man både studenterek-

samen og en faglig uddannelse. Det
betyder også, at EUX er en længere og
krævende uddannelse men samtidigt
med den store fordel, at uddannelsen
undervejs veksler mellem gymnasium og erhvervsliv, og dét er noget
som eleverne sætter meget stor pris
på. EUX´ere har på de videregående
uddannelser klare uddannelsesmæssige fordele. Hvis man f.eks. vil læse
til arkitekt, har man et stort fagligt
forspring, hvis man ud over studentereksamen også er tømrer, og hvis
man vil læse til ingeniør har man et
stort fagligt forspring, hvis man også
er elektriker.
Som EUX´er kan man også gå direkte i gang som faglært eller f.eks.
starte sin egen virksomhed.

Særlige profiler for HHX, HTX og
EUX – Faglighedens Højborg
Bemærk også at HHX, HTX og EUX
kun har tre obligatoriske fag på Cniveau, resten er på højere niveauer.
Profilen for alle tre uddannelser er,
at de retter sig ud mod omverden og
erhvervslivet. Dvs. undervisningen
bliver i høj grad koblet med ting som
giver mening for eleverne, og klæder
dem godt på til fremtiden. Midtbyens
Gymnasium åbner i øvrigt flest døre
til de videregående uddannelser.
Elevinvolvering vægtes højt
Et andet særligt kendetegn ved uddannelserne på Midtbyens Gymnasium er
en meget høj grad af elevinvolvering.
Det kræver ekstra engagement og selvstændighed, men er samtidigt meget
dannende, inspirerende og udviklende.
På Midtbyens Gymnasium vil vi den
enkelte elev, og arbejder med fællesskaber og sammenhold på tværs af
alle uddannelser og retninger.

Overvejer du en erhvervsuddannelse eller en EUX?

Kom til infoaften 16. januar kl. 19

VI SE

S!

Erhvervsuddannelserne

EUX

Mercantec · H.C. Andersens Vej 9
Handelsskolen Viborg · Vinkelvej 20 (EUD Business)

Viborg Tekniske Gymnasium · H.C. Andersens Vej 9
Handelsskolen Viborg · Vinkelvej 20 (EUX Business)
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Ideer nok til ny
indvundet område
FREDERIKS Martin Rovsing
Mose, skoleinspektør på Frederiks Skole glæder sig. - »Vi fik jo
en pæn del af overskuddet fra
Frederiks Skoles jubilæumsfest
- nemlig 100.000 kroner. Dem
skal vi snart til at bruge.«
Siden november har et nedrivningsfirma været i gang med
at fjerne de gamle lærerboliger.
Der er nu kun ganske lidt tilbage, og Frederiks Skole har fået
et stort tom areal til rådighed.
Skolen har ind over efteråret efterlyst ideer til, hvad man skal
bruge området til. »Jeg vil gerne
have, at området bliver tilgængeligt, og at det bliver brugt,«
fastslår Martin, men mere er
der heller ikke besluttet endnu.
Her i løbet af januar bliver der
nedsat en arbejdsgruppe, som
kan kigge nærmere på de forslag, der er kommet. »Der er
mange forskellige forslag, og
vi skal tage os god tid til at se
det hele igennem,« så meget er
Martin sikker på.

Information og oplevelser

Yderligere 30.000 sikret af
eleverne
På byrådsdagen i november
var en flok elever fra Frederiks
Skole på Viborg Rådhus, hvor
de sammen med elever fra kommunens øvrige skoler arbejdede
med demokrati og medbestemmelse. Her skulle de argumentere for, hvad de ville bruge en
vis portion midler til. Eleverne
fra Frederiks havde et godt projekt, som de argumenterede og
redegjorde for. De gjorde det så
godt, at de endte med at været
det råd, der fik flest penge nemlig 30.000 kroner med retur til
deres skole. Eleverne havde et
indianer projekt, og herunder
blandt andet et ønske om at opføre en indianer tipi. »Sådan et
flot stykke arbejde fra eleverne
skal selvfølgelig bakkes op,«
slutter Martin. Så en tipi kommer der nok til at stå på det ny
indvundne område.

TEKNIK & MILJØ

INFORMATION
LEDIGE JOB

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

I denne uge f.eks.:
Væksthusgartner, sygeplejerske, teamleder

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

Læs mere på: viborg.dk/job

GRATIS HJÆLP TIL RYGESTOP

OPLEVELSER

Er du klar til at kvitte smøgerne i fællesskab med andre,
der er i samme båd?

JAZZ I BØRNEHØJDE

Meld dig til gratis rygestopforløb i Bjerringbro med
opstart tirsdag den 22. januar kl. 16-18
Tilmelding senest den 18. januar på
maro@viborg.dk eller tlf. 22 12 57 74
Læs mere på: sundhedscenter.viborg.dk

BYRÅDSMØDER I 2019
Se Byrådets mødeplan for 2019 på viborg.dk/politik →
Byråd og udvalg → Mødeplan for byråd og udvalg.

Familiekoncert med sprudlende jazz i børnehøjde
Det ”Dejlige Jazzband” åbner op for jazzens rytmiske univers
Lørdag den 19. januar kl. 10.30 / Gratis
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 34

Møderne holdes på Viborg Rådhus, Multisalen, Prinsens Allé 5
Byrådsmøderne kan ses live på byraad.viborg.dk. Dagsorden
og referat kan ses på:
viborg.dk/Politik

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
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Ugens krydsord

Der er blevet noget tomt overfor Frederiks Skole, efter at lærerboligerne er blevet revet ned. Foto: Pia B. Jakobsen
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Masser af håndbold i Jethallen
KARUP Lørdag den 5 januar afholdt KKIK håndboldens dag
i Jet hallen. Det er et tiltag fra
DHF i forhold til at knække kurven og få flere håndboldspillere.
Der var hele dagen et stille
flow i hallen af især unge mennesker, som gerne ville deltage.
Sejr i alle hjemmekampe
Søndag den 6. januar havde
KKIK så årets første hjemmestævne.
Det bød bl.a. på debut til U10
drenge, der spillede deres første »rigtige« kamp. Silkeborg

IF blev sendt hjem med et klart
nederlag af de seje drenge, som
vandt med 11-5.
Derefter spillede U12 pigerne
mod Kjellerup, som blev besejret med 12-8.
Herresenior tog imod FK73
som blev sendt hjem med et
nederlag på hele 24-12.
Sidste kamp var U14 pigerne,
som vandt sikkert over Ans
med 15-10
I Thorning hallen var der lokal brag mellem Karup/Thorning mod Alheden IF - Alheden
vandt knebent med 15-17.

Lokal
SPORT
På årets første hjemmestævne vandt U12 pigerne fra KKIK 12-8 over
Kjellerup. Foto: Privatfoto

Vvs-installatører

Lokale institutioner hjælper mobbede
og ensomme børn
13.500 kroner
er genereret til
Julemærkefonden i
2018
AF PIA BIRGITTE JAKOBSEN
pij@ugeavisen-karup.dk

KARUP Peter Skovmos Nielsen,
Julemærkefondens Frivilliggruppe, har i nogle år afdækket
og formidlet oplevelser og fortællinger om denne egns spændende historie. Alle honorarer,
som han har modtaget for sine
rundvisninger og fortælleaftner har han ladet gå ubeskåret
til Julemærkefonden.
Alene i 2018 har der været
230 gæster på oplevelsesture
på Alheden, hvor de har hørt
om Kartoffeltyskerne og Alhedens historie. Disse ture er
lavet i samarbejde med blandt

andet Frederiks Kirke og medarbejderne her. Peter S. Nielsen
fortæller, at de frivillige gennem
de seneste 2½ år har kørt mere
end 530 gæster omkring med
udgangspunkt fra Frederiks
Kirke.
Lokalhistorisk Arkiv og Gedhusmuseet har også stillet sig
til rådighed med deres ekspertise i udviklingen af en fortælling om tyskernes opbygning
af flyvepladsen ved Karup 1940
– 49 og de efterfølgende flygtninge-lejre 1945 – 49. Det er nu
blevet til et foredrag på godt 2
timer, som Peter S. Nielsen rejser rundt med i vinterhalvåret.
Det er blevet vel modtaget med
foreløbig ni bookinger og flere
i støbeskeen.
Foredrag om flyveplads og
flygtningelejre
Den 17. januar står Karup Kultur- og Forsamlingshus som

arrangør af Peter Skovmos
foredrag: »Danmarkshistorie i
lokal iklædning«. Foredraget
er inddelt i tre dele: Første del
handler om opbygningen af flyvepladsen 1940 – 45. I anden del
kan man betragte de mere end
50 plancher med billedmateriale, ligesom der serveres kaffe
med hjemmebag, og i tredje del
kommer Peter ind på opbygningen og driften af de meget store
flygtningelejre. Tilmelding
til Karup Kultur- og Forsamlingshus er nødvendigt. Peters
honorar går som sædvanligt
ubeskåret til Julemærkefonden.
Julemærkehjemmene
Julemærkehjemmene har eksisteret i over 100 år. De drives
næsten udelukkende for indsamlede midler, og er et tilbud
til børn, der mistrives. Der
er i alt fem Julemærkehjem i
Danmark, og de fungerer som

private døgninstitutioner, hvor
børn mellem syv og 14 år bor,
lever og går i skole i de ti uger,
som et ophold varer. Fælles for
børnene er, at de har et lavt selvværd, er socialt isolerede og ofte
har været udsat for mobning.
Mange er også overvægtige.
På Julemærkehjemmene lærer
børnene at indgå i fællesskaber, for det er forudsætningen
for deres trivsel, læring og udvikling. Kerneopgaven er, at
ingen børn skal stå uden for
fællesskabet. Julemærkehjemmene skaber en tryg hverdag
for børnene. Det fremmer deres
fysiske og mentale sundhed, og
giver børnene en oplevelse af
glæde og værdighed. Julemærkehjemmets arbejde foregår i
tæt samarbejde med barnets
familie, skole og kommune, så
de gode resultater fastholdes.

Maskinhandel

Vi udfører alt i:
• VVS-arbejde
• Smedearbejde
• Service på alle varmekilder
• Er eksperter i
varmepumper
Vagt telefon aktiv aften & weekend

Frederiks Smede & VVS A/S

v/Claus Meldgaard og Martin Jørgensen

Nyrupvej 2B · Frederiks · 7470 Karup J
Blichersvej 1 · Thorning · 8620 Kjellerup

SALG/VÆRKSTED

Tlf. 87 26 25 00

Den 17. januar fortæller Peter S. Nielsen om opbygningen af Flyvepladsen og om flygtninge lejrene. Overskuddet går til Julemærkefonden. Foto: Privatfoto

Martin Jørgensen , 2170 0491

BUTIK/RESERVEDELE

www.fsvas.dk

Claus Meldgaard, 2639 7502

Vinderne af
årets skud

VI HAR FORHANDLING AF

Aktuelt landbrug

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

Kjellerup - 5 ha. Landbrugsjord

Vi udfører lovpligtig sikkerhedseftersyn
på alt løftegrej på alle maskiner

Åbningstider:
Man.-tors. 8-16.30 - Fre. 8.00-16.00 - Lørdag 9-12
Besøg vores webshop på www.cmmaskincenter.dk

Snedkere og tømrere

Advokater
ApS

Tømrermester Kim Nyrup

26 35 89 75
Landbrugsjord, Østermarksvej 7, 8620 Kjellerup
5 hektar landbrugsjord i omdrift udbydes til salg. Arealet er beliggende i et regulært stykke ved offentlig vej. Arealet er idag en del

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

af ejendommen Østermarksvej 7, 8620 Kjellerup og der medfølger

KARUP I starten af december
udbød Ugeavisen Karup fotokonkurrencen »årets skud«.
Der kom 24 gode bud ind. Heraf
valgte redaktionen de fem bedste fotos. De udvalgte fotografer modtog hver et gavekort på
to billetter til Karup Bio.

ADVOKAT

ERIK SØJBORG
Møderet for højsteret
Kontortid: 8.30-16.00
Østergade 18
7470 Karup
Telefon 97 10 24 44
www.soejborg.com

Ivan Pedersen, Karup fik to
billetter til karup Bio for sit bud
på »årets skud«. Foto: Pia B.
Jakobsen

Revisor

Til leje

alm. betalingsrettigheder. Ring for nærmere oplysninger eller se
på https://www.landbogruppen.dk/sag/100514/Landbrugsjordved-Thorning-8620-Kjellerup/ Sagsnr. 2111898A

Kontakt: LandboGruppen Midtøst
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
Tlf.: 87282557

midtoest@landbogruppen.dk

Hektar:

5

Tlf. 22 18 65 16

Til leje på
Østergade i Karup

1 vær. lejlighed, 45 m2.
Husleje kr. 3.150,+ forbrug.
Indskud kr. 9.450,Henvendelse:

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

Tlf. 20 14 14 37
mellem kl. 8 og 16

Viborg
Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300

www.danskrevision.dk
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UGEN I GLIMT . ..

Det er gratis at få optaget redaktionelle meddelelser med fotos om bryllupper, bryllupsdage, fødselsdage, jubilæer,
hædersbevisninger, nokrologer, samt andet nyt om kendte og ukendte mennesker.
Send en kort tekst med personlige data til Uge-Avisen Karup, Navneredaktionen, Bredgade 13, 7470 Karup - senest fredag
kl. 14.00 ugen før. For betalte lykønsknings- og takkeannoncer m.m. er indleveringsfristen senest fredag kl. 12.00.

Travlt år i Karup Bio
AF PIA BIRGITTE JAKOBSEN
pij@ugeavisen-karup.dk

KARUP 2018 er afsluttet og
regnskabet er gjort op - også
i Karup Bio. Frank Johansen,
formand for Karup Bio kan berette om 10.004 solgte billetter i
2018. Det er en stigning på 15%
i forhold til 2017.
Det har været et travlt år, men
særligt ind over julen, hvor der
blev spillet tre film om dagen.
»Det gik rigtig godt i julen,«
fortæller Frank. Også selvom et
servernedbrud betød aflysning
af to forestillinger og en masse
ekstra arbejde til de frivillige,
der står bag Karup Bio.
Han har i øvrigt noteret sig, at
flere og flere unge mellem 15 og
25 år vælger Karup Bio, når de
skal i biografen. Frank mener,
at det er den gode Dolby Atmos
lyd, der med hele 47 lydudgange
og dermed et suverænt lydbillede har gjort Karup Bio særlig
attraktiv.
Nye tiltag i 2019
De frivillige, der står bag Karup
Bio, ligger ikke på den lade side,
selvom det går godt. Biografen
har i mange år haft teleslynge,
så hørehæmmede også får en
god biograf oplevelse. Næste
skud på stammen bliver en
»subreader«, så ordblinde kan
få teksten læst op via deres
telefon. Den bliver installeret
i løbet af januar måned. »Den
bliver gratis at bruge, slutter
Frank. Den veldrevne biograf
er fortsat med på det nye.

Bekendtgørelser

Tak

Spændende sogneaften
med Kurt Leth fra »Kaffe med Kurt«

Hjertelig tak

for venlig opmærksomhed ved min kære mand,
vores elskede far og svigerfar

Karsten Pedersens

bisættelse fra Frederiks Kirke.
Grethe, Gitte, Ketty og Tina

Vi har mistet vores allerbedste ven
Mindes med kærlighed

Børnebørn

Dødsfald
Vores kære bror og svoger

Gudstjenester

Karsten Pedersen
sov ind
Frederiks, den 30. december 2018
TAK for gode minder

Søndag 13. januar
Karup:
10.00
Frederiks:
10.00
Grove:
ingen
Simmelkær:
10.30
Ilskov:
9.00
Finderup:
ingen
Ravnstrup:
10.00
Dollerup:
ingen
Hald Ege:
ingen
ingen
Resen:
Sjørslev:
10.00
Almind:
ingen
Lysgård:
ingen

Inga og Niels Aage
Thorkild og Sonja
Kenneth og Anny
Birgit og Preben
Pusse og Steen

Bedemænd

Dæmningen 11 · Kjellerup · Tlf. 86 88 11 91

KØLVRÅ I tidsrummet lørdag
klokken 13.30 og søndag klokken 8.30 har der været indbrud
i Friluftsbadet i Kølvrå. Gerningsmanden forsøgte i første
omgang at bryde et vindue op
med et koben, men da det ikke
lykkedes, knuste vedkommende en rude.
Gerningsmanden har været
igennem flere lokaler, men der
er tilsyneladende ikke noget
stjålet noget.

Begravelser
og

ligbrænding
Vi ordner alt
med attester
og andet
i forbindelse
med dødsfald.
Svarer altid - også
søn- og helligdage.

Karup Bio er en topmoderne
biograf drevet af frivillige. Også
regnskabsåret 2018 ligger over
budget. Foto: Pia B. Jakobsen

Tirsdag
den 22. januar 2019
kl. 19.00
i Munklindehus:
(60 kr. i entré
incl. kaffe og brød)

Generalforsamling
i Grønhøj Borgerforening
i Grønhøj Kulturhus

torsdag den 24. januar kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Kaffe og brød.
Grønhøj og Omegns Borgerforening

Karup Varmeværk

Extraordinær generalforsamling
afholdes

torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00
i Karup Forsamlingshus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af vedtægtsændring.
3. Eventuelt.
Grundet krav om ændring af regnskabsåret til fremtidigt
at følge kalenderåret kræves en vedtægtsændring. Ved
vedtagelse af ændringen medfører det en extra ratebetaling
(rate 5) den 01. oktober 2019, dette skyldes forlængelse af
det nuværende regnskabsår med 4 måneder.
Bestyrelsen

FÆLLESSPISNING
P-KØLVRÅ
FOR KARU

Poul Henning Sørensen

Per Rasmussen

Britta Iversen

Døgnåben tlf. 97 10 23 00

Astrid Elleriis
Forbrugerrådet
TÆNK anbefaler

Bredgade 13 • 7470 Karup • www.karupbegravelse.dk

Bedemanden i Karup og omegn
Vi samler det hele og sørger for alt det praktiske
Vi har eget afskedsrum. Ring for at høre nærmere
Se udtalelser og priser på www.karupbegravelse.dk
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Generalforsamling
Generalforsamling

Kjellerup - Ans
Begravelsesforretning
v/Poul Henning Sørensen

Vestergade 20
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 19 32

Så er der igen fællesspisning
torsdag den 24. januar
kl. 18.00
i Karup Kultur- og Forsamlingshus

Menu:

Suppe
Tarteletter med hønsekød
Dessert
Kaffe – The og småkager
Pris kun

85,00 kr.

Billetter kan købes i SuperBrugsen
Karup og OK Plus. Begrænset antal.
Arr. Karup Kultur- og Forsamlingshus.
Karup Borger- og Håndværkerforening.
Karup Handelsforening.
Onsdagsklubben.
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ORIENTERINGSDAGE PÅ HERNING GYMNASIUM
Orientering for nye elever og deres forældre
Orienteringsdagene er for alle, der gerne vil opleve Herning Gymnasium og høre om, hvem vi er, hvad vi laver, hvilke studieretninger vi udbyder, vores
internationale aktiviteter, det sociale liv på skolen og få et indtryk af hverdagen på Herning Gymnasium.
Du skal bare møde op, og tag gerne dine forældre med. Elevguiderne hjælper dig rundt på skolen, hvor du kan høre om forskellige studieretninger og
nogle af vores valgfag. Der vil være studieretningsrelevante værksteder om lørdagen, hvor du og dine forældre er velkomne til at deltage.
Rektor og studievejledere vil i starten af mødet informere generelt om studentereksamen, og om hvilke værdier og visioner
vi har for elever, der gerne vil gå hos os. Der vil under hele arrangementet være studievejledere på skolen, der kan hjælpe
med spørgsmål om studieretninger, uddannelsesmuligheder og meget mere.

Vi glæder os til at se dig lørdag den 19. januar kl. 10-13
eller onsdag den 6. februar kl. 19-21
HERNING GYMNASIUM • H.P. Hansens vej 8 • Tlf: 9722 1066 • herning-gym.dk

Bliv fremtidens student
Kom til infoaften 16. januar kl. 19

VI SE

S!

HHX

HTX

EUX

Viborg Handelsgymnasium
Vinkelvej 20

Viborg Tekniske Gymnasium
H.C. Andersens Vej 9

Apple Business, Juralinjen, Business
Talent, Mennesker & Samfund m.m.

Idrætslinjen, Game Design, Science
Talent, Biotek m.m.

Den erhvervsfaglige studentereksamen,
hvor du bliver student og faglært på én gang.

Viborg Tekniske Gymnasium
H.C. Andersens Vej 9

