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R2 Farver fl ytter ind 
i Bog & idé-butik

Find os på
facebook

Thue Bo Andersen, t.h. med de to butikschefer, Bjarne Jakobsen og Inge Bonde Hansen, foran Bog & Idé, 
der i løbet af 2015 bliver til en R2 Farver. Foto: Christine Krüger Hansen. Se side 3
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STOREGADE 12 . 8850 BJERRINGBRO 

TLF. 86 68 20 27

Kom ind og se 
de nye merino 

udltrøjer fra Micha.

(tilbuddet gælder ikke nye varer)

-20% 
hele uge 50

Micha og Long Island

Torvegade 5, 8850 Bjerringbro

HVER SØNDAG KL. 8-12:
Kærgården
200 gr. ...........................10,-
Stor varm
leverpostej
.......................................15,-

http://www.MLMODEL.DK

WWW.MLMODEL.DK

SIRRI STRIK

SKRÆDDERSYEDE JEANS

Tlf. 86 46 44 10 - 40 38 58 82
Til PrivaTe - Samme  
PerSon hver gang

m/håndværkerfradrag 
indTil 31. dec 2014

BeSTil Tid hoS liSSie d.  
Tlf. 86 46 44 10

rengØring & 

vindUeSPolering

B U R G E R H U S E T
Spis godt  i  Bjerr ingbro .  t l f .  86 16 28 28

Smag byen

 bedste burger! 

Banegårdspladsen 13 .  8850 B jerr ingbro 

burgerhuset .com

Årets ju legaveidé
Giv en ju lekurv  f ra Burgerhuset  inc l .  gavekort .

Vælg ml .  4  forskel l ige-  hør  nærmere i  but ikken
 e l .  fø lg Burgerhuset  på Facebook.

                                      
                                      
                                     
Få en salgsvurdering af
din bolig... Og to søde
plys-snegle.

Bestil en GRATIS salgsvurdering af din bolig inden udløb af 2014! 
Så kvitterer vi med et sæt af vores populære plys-snegle til dine børn
eller børnebørn. 
Ring eller kig forbi Nybolig Bjerringbro, hvis du ønsker en GRATIS
salgsvurdering af din bolig. Vi har tid når det passer dig...

Tlf. 8668 0055
Nybolig Bjerringbro
Nybolig
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Mit Lokale
Køkken
Favoritretter i 
Gudenådalen

Sup
er gaveidé

Særtilbud
pr. stk. 9995

Køb kogebogen her:
BJERRINGBRO:
• Bjerringbro Bibliotek
• Bog & Idé
• Guldregn
• EuroSpar
• Gudenådalens Avis
ULSTRUP:
• Ulstrup Hud- & Fodpleje

RØDKÆRSBRO:
• Shop-In
ANS:
• Ans Elservice
LANGÅ:
• Bog og Kram

Hvad spiser vi egentlig her i området, både 
til hverdag eller til fest.

Hvilke af bordets glæder sætter vi ekstra pris 
på, og hvor har vi opskrifterne fra.

Få svaret i kogenbogen: 

Mit Lokale Køkken 
- favoritretter i Gudenådalen.
Gudenådalens Avis og det lokale  reklame-
bureau, Total Grafi k kommer her, i fæl-
lesskab med en lang række mere eller min-
dre kendte mennesker fra Ans i syd til Langå 
i øst  med en lang række bud.

Læs med og bliv både inspireret og sulten.
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Hovedruen er Grenache fra ca. 30 år gamle vinstokke. Bou-
queten byder på røde bær og et delikat strejf peber. Smagen 
er indbydende med modne frugtnuancer der fylder fint i mun-
den. Eftersmagen er lang og blidt krydret. Roger Parker skriver 
(#185) om Domainet: ”While this is one of Châteauneuf du 
Pape’s finest estates, it is not nearly as big as one 
might suspect 
given the 
market pen-
etration  they 
have enjoyed 
throughout 
the world.” 

Kasse med 3 flasker
Pr. fl. v/køb af 1 fl. 109,95

DOMAINE ROGER SABON Côtes du Rhône 2013 

MÆNGDERABAT

27%
V/KØB AF KASSE 

MED 3 FL.

Italien  75 cl.
Liter pris 
v/3 fl. 93,33

Den Korte Avis (denkorteavis.dk) 

Den Korte Avis skriver: "Det er to af Italiens vigtigste vinpersonligheder, 
Riccardo og Renzo Cotarella, som står bag denne topvin. Den er blandet 
af 40 % Merlot, 30 % Cabernet Sauvignon og 30 % Montepulciano 
rødvinsdruer, og sammen giver de en blød, men stadig kraftig oplevelse. "

70% af vinen har modnet på to år gam-
le franske barriques. 
Bouqueten byder på mørke bær, va-
nilje, diskret eg og delikate krydderier. 
Smagen har krop og gode kræfter. 
Moden frugt er i harmoni med silke-
bløde tanniner, igen lidt krydderier og 
meget velintegreret fadpræg.  

Kasse med 3 flasker
Pr. fl. v/køb af 1 fl. 149,95

Kasse med 3 flasker

5 cl.

33

5

3

Italien  75
LiteL r pris
vv/v/3 fl. 93,

Pr. fl. v/køb af 1 fl. 139,95

FALESCO Falconeiri Umbria 2011

MÆNGDERABAT

50%
V/KØB AF KASSE 

MED 3FL.

Rolf Madsen skrev i Berlingske Tidende (9/8 2014): ”Santa Ducs Vieilles Vignes får 5 store 
stjerner, og den er imponerende massiv i frugten - en lille baby i krigsmaling med mas-
ser af vildskab. Hvis det går 
som det plejer med  Santa 
Duc, bliver den endnu  bedre 
og mere afrettet med 
noget tid i kælderen.”

5 stjerner i Berlingske Tidende

Ekstra Bladet skrev (11/10 2014): 
"Santa Duc er en af de absolut bedste 
producenter 
i Gigondas. "

SANTA DUC Les Vieilles Vignes Côtes du Rhône 2010 

MÆNGDERABAT

33%
V/KØB AF KASSE 

MED 3 FL.

Frankrig75 cl.
Liter pris 
v/3 fl. 133,32

5 stjerner i Berlingske Tidende

® ®

BEDSTE
KØB

Uge 42 2014

Pr. flaske 9995

Kasse m. 3 flasker FLOT KASSE MED 
STOR TRYKT SIGNATUR

Vida Nova er en kvalitets eksplosion i Algarve og en genfødsel af 
Algarve som vinområde. En genfødsel, som især skyldes at 
Cliff Richard er gået all in. Vida Nova, som betyder nyt liv og 
indikerer et nyt kapitel i Sir Cliff Richards liv og nyt liv for  Algarve 
som vinområde. Høj kvalitet gjorde, at Vida Nova blev den første 
vin fra Algarve, som fik medalje på den prestige-
fyldte ”International Wine Challange i London. 
Siden da er vinen blevet endnu bedre.

STÆRKT

BEGRÆNSET

ANTAL

®

NU ER CLIFF RICHARDS VIN HER

Kom og smag disse vine fredag den 12. december fra kl. 1400

EUROSPAR Bjerringbro
Torvegade 5, 8850 Bjerringbro. Tlf. 86 68 41 55

Åbningstider:
Mandag - fredag: Kl. 7.00 - 20.00
Lørdag - Søndag: Kl. 7.00 - 19.00

OP TIL 1000 DISCOUNTVARER 
- til faste lave priser hver dag!
OP TIL 1000 DISCOUNTVARER 

STÆRKTSTÆRKT

BEGRÆNSET

ANTAL

STÆRKT

BEGRÆNSET
BEGRÆNSETSTÆRKT

BEGRÆNSET
BEGRÆNSET

ANTAL

STÆRKT

BEGRÆNSETSTÆRKTSTÆRKT

BEGRÆNSET
BEGRÆNSET
BEGRÆNSET

ANTALBEGRÆNSET
BEGRÆNSET
BEGRÆNSET
BEGRÆNSET
BEGRÆNSET
BEGRÆNSET
BEGRÆNSET

VI FÅR BESØG AF GOBI VIN 
- KOM OG SMAG UDVALGTE JULE SPECIALITETER

R2 Farver flytter ind i 
Bog & idé-butik
Det er malerfirmaet og butikken, R2 Farver, der i 2015 over-
tager lejemålet, hvor Bog & Idé har haft til huse i mange år.
Bjerringbro: Der er ikke sat 
dato på, men til gengæld er un-
derskriften tør, og nu er det gan-
ske vist. En ny lejer flytter ind i 
Bog og Idé-butikken, der ligger i 
Bjerringbros gågade, og indflytter 
er én allerede kendt butik i byen, 
nemlig R2 Farver, der lige nu har 
til huse lidt længere nede af Sto-
regade.

Det bliver en R2 Farver med 
et nyt koncept, som kunderne 
kommer til at opleve, og derfor 
vil den nye butik, når den åbner, 
indeholde langt mere end den 
gamle butik. Der vil også være 
endnu en medarbejder bag di-
sken. En gammel kending i Bjer-
ringbro, Bjarne Jakobsen, der før 
har arbejdet for HP El-service og 
nu er hos Kusk Hvidevarer i Kjel-
lerup, skal sammen med Inge 
Bonde Hansen være butikschef 
og det med primær fokus på be-
lysning.

Butikken får nemlig, ud over 
maling, også en afdeling med 
belysning, en blanding som in-
dehaver af R2 Farver, Thue Bo 
Rasmussen, mener er en god 
sammensætning.

»Vi har længe haft et ønske 
om at flytte butikken ind i gå-
gaden og således få flere strøg-
kunder. Nu har chancen budt 
sig, og med en større butik giver 
det også mulighed for at afprøve 
det nye koncept,« siger Thue Bo 
Rasmussen, der kendte Bjarne 
Jakobsen, og tænkte at han 
kunne være mand for, sammen 
med Inge bonde Hansen, at stå i 
spidsen for dette.

R2 Farver har været i Bjerirng-
bro i snart 10 år og føler sig også 
som et lokalt firma, selv om dele 
af det udspringer og har til huse 
i Viborg:

»Vi har været glade for at være 
i de lokaler, som vi er i nu, og vi 

er da godt klar over, at vi efter-
lade et hul i bybilledet, men vi 
krydser fingre for, at det hurtigt 
bliver lejet ud igen. Det vil være 
bedst for byen,« siger Thue Bo 
Rasmussen.

Han kan ikke umiddelbart sige 
noget om, hvornår R2 Farver åb-
ner butikken i gågaden, for det 
er vigtigt, at det nye koncept er 
100 procent gennemarbejdet og 
klart samtidig med, at lokalerne 
skal renoveres. Deudover har 
R2 Farver også seks måneders 
opsigelse i den gamle butik på 
Storegade. 

Inge Bonde Hansen, der fort-
sætter som butikschef for maler-
afdelingen, vil tilføre flere hobby-
artikler til butikken - som karton 
og lignenede, således at man 
stadig vil kunne købe en del af 
de samme varer i R2 Farver, som 
Bog & Idé har forhandlet.

ckh@gudenaadalens-avis.dk

Bjerringbro: Det blev Ellen Mikkelsen fra Lærkevej i Bjerringbro, der løb med førstepræmien i Bjerringbro Handels store 
julebelysningslotteri. Hun mødte op med lodseddel nummer 1237 – og dermed får hun finansieret en god bid af årets 
juleindkøb. Det sker i skikkelse af gavekort på 5.000 kroner til brug i næsten alle byens butikker. Ellen Mikkelsen er en 
stor fan af julebelysningen i Bjerringbro. Hun siger: »To søde skolepiger ringede på min dør og stod med lodsedlerne. Min 
første indskydelse var, at det skulle jeg da støtte. Det betyder virkelig noget for mig, at byen bærer præg af, at julen står 
for døren. For julen er noget særligt«. Foto: Bjarne Nilsson.

Ellen vandt førstepræmien på 5.000 kroner
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Banegårdspladsen 3 8850 Bjerringbro
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Gudenådalens avis
Bjerringbro  >  Langå  >  Ans  >  Ulstrup  >  Rødkærsbro  >  Thorsø - din lokale avis

Lokalredaktør i Langå: Vibeke Skov, telefon: 2193 5240, email: vs@gudenaadalens-avis.dk.
Kontortid i Langå, Bredgade 23: Onsdag: kl. 14.00-16.00. Torsdag: 11.00-13.00.
Meddeler i Ans: Knud Jacobsen, tlf.: 8687 0072.
Meddeler i Rødkærsbro: Hans Rosgaard Kristensen, tlf. 3049 2437.
Udkommer hver tirsdag og onsdag  til 19.400 hustande i hele Viborg Kommune 
samt tilgrænsende dele af Randers, Favrskov og Silkeborg kommuner.

Annonceindlevering:
Forretnings- og tekstsideannoncer: Senest tirsdag kl. 15.00 ugen før indrykning.
Større rubrikannoncer (over 2 x 100 mm): Senest onsdag kl. 10.00
Mindre rubrikannoncer (under 2 x 100 mm): Senest torsdag kl. 10.00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
Erhvervsmæssig affotografering eller anden form for gengivelse af Gudenådalens Avis’ annoncer, 
tekst og billeder er ikke tilladt, jvf. lovgivningen om ophavsret. Gudenådalens Avis påtager sig 
intet erstatningsansvar som følge af eventuelle tryk- eller 
illustrationsfejl i hverken annoncer eller redaktionel tekst. 

HAR DE IKKE MODTAGET 
GUDENÅDALENS AVIS, 
KONTAKT VENLIGST: 

Tlf. 99 12 83 31 
torsdag mellem kl. 16 - 19 

eller på mail: 
ugeavisklage@bergske.dk

Netavis: www.gudenaadalens-avis.dk

Gudenådalens Avis justerer priserne pr.1. januar 2015
Den 1. januar 2015 justerer vi priserne på annoncer og reklameprodukter med minimum 6%.

2015 bliver året, hvor Gudenådalens Avis står overfor nye spændende opgaver. Man vil stadig finde os i det trykte medie, men vi vil blive mere 
aktive på den elektroniske front. Vi står overfor at søsætte en ny hjemmeside med mange nye faciliteter, som blandt andet giver mulighed for 

at inddrage lokal handel. Med den nye elektroniske portal får vores kunder mulighed for at udvide markedsføringen til også at være 
mere synlige i den elektroniske verden.

Nørregade 14 · 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 04 76 · Fax 86 68 04 64

E-mail: revisor@loebner.dk

Statsautoriseret revisor
Medlem af      Kreston International

AdvokAtfirmAet egsgAArd
mØderet for HØJesteret

Nørregade 8 · 8850 Bjerringbro

telefon 86 68 44 22
www.adv-egsgaard.dk

Gratis retshjælp torsd. kl. 16.00-17.00.
Kontortid: kl. 8.00-12.30 og 13.00-16.00. Fred. til kl. 14.00.

Medlem af kreston
saMarbejde MelleM statsautoriserede revisorer

banegårdspladsen 5 . 8850 bjerringbro
tlf. 86‑68‑39‑00 . Fax 86‑68‑30‑01

Revisionsfirmaet

Statsautoriseret revisor

Nørregade 14 . 8850 Bjerringbro
Tlf. 86-68-39-00 . Fax 86-68-30-01

Olietank tømt hos 
smeden
Bjerring: Nu er der for alvor 
brug for den olie, som folk med 
eget fyr benytter til opvarmning. 
For nylig blev det dog opdaget, at 
der var usædvanlig »lavvande« i 
en jordtank hos Bjerring Smedie 
& Stålmontage på Bjerring Hede. 
Det mangler således 1000 liter, 
som er suget op af olietyve in-
den for den seneste måned.

I Lee er de godt trætte 
af deres grusvej
Men Viborg Kommune har tilsyneladende hverken penge 
til at vedligeholde en grusvej eller få den asfalteret
Lee: Palle Hegelund, Lee Byvej 
nummer 8, er rystet – for når 
lastbiler kører uden for hans 
hus på den grusbelagte Lee 
Byvej ryster hele huset. Der er 
nemlig adskillige huller og an-
dre ujævnheder på vejen. Og 
kommunen kan han ikke få i 
tale:

»Nu læser vi hele tiden om 
Udkantsdanmark, jamen, er 
Udkantsdanmark kommet her 
til egnen? Det skulle man tro. 
For kommunen er åbenbart 
ligeglad med os, der bor her i 

Lee. De kommer aldrig og re-
parerer grusvejen. Og det ved 
alle da er helt nødvendigt, når 
man har med grusveje at gøre. 
Længere inde i byen er der et 
sted, hvor fortovet er sunket 
helt sammen. Det er de ble-
vet gjort opmærksom på inde 
på rådhuset. Men der sker ikke 
noget«, siger en noget fortørnet 
Palle Hegelund til avisen.

Og ganske rigtigt. Palle He-
gelund kan vise avisens foto-
graf adskillige ret så dybe huller 
i vejen. Andre steder er vejen 

fyldt med mindre huller, så det 
føles som om, bilen kører hen 
over strandbund. Atter andre 
steder er grusvejen ujævn og 
bulet at køre på:

»Kom lige med her ind i 
haven og se«, opfordrer Palle 
Hegelund, idet han peger op 
mod taghældningen: »Kan du 
se den revne der? Den er gan-
ske vist ikke ret stor. Men den 
er der. Og den har altså ikke 
været der før. Den er kommet 
for nylig, og jeg tror, det er fordi, 
hele huset ryster, så kopperne 
klirer i skabene, når tunge køre-
tøjer kører forbi ude på vejen«.

Teknikere afviser
Og tunge køretøjer befærder 
vejen. For mange chauffører 
med ærinder i Lee kører ind i 
byen fra syd, og lidt længere 
inde mod byen har entrepre-
nør Svend Henning Jensen sit 
hus, værksted og oplagsplads. 
I februar måned sendte han et 
brev til Viborg Kommune, hvor 
han bad om at få de cirka 350 
meter grusvej ud til Sortehøjvej 
asfalteret. I brevet står blandt 
andet:

»Det giver store gener hele 
året igennem, hvor støv hvirv-
les op og fi nder vej ind i huse-
ne. Vasketøj kan ikke hænges til 
tørre og vinduerne skal pudses 

Når tung trafik kører på den hullede grusvej, ryster Palle Hegelunds hus så kopperne klirer i skabene, og nu slår huset 
revner.

meget ofte.«
Men den anmodning blev 

afvist af Trafi k & Veje-afdeligen 
med den begrundelse, at en 
asfalteret vej ville få fl ere biler til 
at benytte den, og at oversigt-
forholdene ved udmundingen i 
Sortehøjvej er dårlige. Kommu-
nens teknikere foreslog alterna-
tivt, at man helt lukker vejen:

»Men det forslag kan jeg 
ikke bruge«, siger Svend Hen-
ning Jensen. I mit fi rma bruger 
vi vejen, fordi den nordlige ud-
kørsel oppe ved kirken er alt for 
farlig, når vi skal ud med vore 
tunge og langsomme maskiner. 

Her kommer folk kørende ned 
ad bakken med høj hastighed, 
og dem, der kører i modsat 
retning, får vi ikke øje på før i 
sidste øje blik. Her ved syden-
den kører de langsommere op 
ad bakken, og vi kan se dem, 
der skal ned ad bakken på god 
afstand«.

Politisk sag
Parterne ser med andre ord 
helt og aldeles forskelligt på 
situationen i Lee. Holdningen 
blandt teknikerne i Trafi k- og 
Veje-afdelingen har ikke æn-

dret sig siden februaret negativ 
i forhold til at lade Lee Byvej 
asfaltere. Men ingeniør Kaj Jen-
sen siger dog til avisen:

»Vi kommer altså ud til kom-
munens grusveje tre til fi re 
gange årlig for at udbedre dem, 
men vi vil nu sende folk til Lee 
for at gøre noget ved hullerne i 
vejen. En asfaltering af vejstræk-
ningen er der ikke afsat penge 
til i vores budgettet. Derfor er 
det en ren politiske afgørelse, 
hvis det skal ske. Lee-borgerne 
må således henvende sig til 
politikerne med deres ønske«, 
slutter vejingeniøren. 

Der er store huller i vejen uden for 
Palle Hegelunds hus på Lee Byvej 
nummer 8. Foto: Bjarne Nilsson.
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BJERRINGBRO – FÅRVANG - ULSTRUP 
 

Gratis afhentning af møbler mm. 
og rydning af dødsboer!  

 
Fårvang: Lærkevej 1. Tlf.: 86879898, 40981278 

Ulstrup: Hovedgaden 16. Tlf.: 60492078, 21786075, 41612386, 86463609 
Bjerringbro: Storegade 15 – 17. Tlf.: 29442283, 20673181, 26821336, 86680607 

Gudenådalens Avis 
 
Ny annonce til erstatning for den nuværende.. 
 
Indrykkes hver 3. uge – første gang i uge 23/2014 
 
 
Vi vil stadig gerne have plads på side 3 eller 5. 
 
 
 
Villy Sørensen 
86681336 - 26821336 
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Gratis afhentning af møbler mm. 
og rydning af dødsboer!  

 
Fårvang: Lærkevej 1. Tlf.: 86879898, 40981278 

Ulstrup: Hovedgaden 16. Tlf.: 60492078, 21786075, 41612386, 86463609 
Bjerringbro: Storegade 15 – 17. Tlf.: 29442283, 20673181, 26821336, 86680607 
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Nørregade 90, 8850 Bjerringbro

Åbningstider:
Mandag kl. 10.00-15.30
Tirsdag kl. 10.00 - 17.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10.00 - 15.30
fredag kl. 10.00 15.00 
eller åben efter aftale.

Tlf. 86 68 28 00
www.gardinnyt.dk

TELEFONEN ER ÅBEN ALLE HVERDAGE KL. 9 - 15.30

LEVERING & BETALING I JANUAR

Ferie lukket 29-31/12

Bestil inden jul

Spar 

20%

 
VI KØRER OGSÅ 

UD TIL DIG!

Book tid Tlf. 86 68 28 00       

    Gratis & uforpligtende
Tilbuddet gælder Botex kollektionen

 Ønsker du dig nye gardiner?

RULLEGARDIN
PLISSÉGARDIN         
LAMELLER
PERSIENNE

DER ER DØGNÅBENT PÅ 
LEGEKÆDEN.DK
- og husk du kan 
hente pakken 
fragtfrit i butikken!

LEGEKÆDEN.DK

fragtfrit i butikken!

   Tilbud i
torsdag, fredag, 

og lørdag
BEGRÆNSET ANTAL - gælder så længe lager haves! 

2144069

LEGO 66450 CHIMA 
SUPER PACK 3-IN-1 
Den ultimative LEGO® CHIMA 
æske med hele tre LEGO® CHIMA sæt i ét!
NORMALPRIS 549,95

1990883

5012 PLAYMOBIL 
AMBULANCE SÆT 

NORMALPRIS 599,95

1937465

5225 PLAYMOBIL 
HESTE PLEJE 
STATION
NORMALPRIS 249,95

2045811

5445 PLAYMOBIL FAIRY QUEENS SHIP
NORMALPRIS 299,95

BEGRÆNSET ANTAL - gælder så længe lager haves! 

2144069

LEGO 66450 CHIMA 19995
nissepris

14995
nissepris

350,-SPAR 

1937465

5225 PLAYMOBIL 5225 PLAYMOBIL 

1990883

5012 PLAYMOBIL 
AMBULANCE SÆTAMBULANCE SÆT

NORMALPRIS 599,95

2045811

5445 PLAYMOBIL FAIRY QUEENS SHIP

5012 PLAYMOBIL 
AMBULANCE SÆT

150,-SPAR 

125,-
SPAR 

300-
SPAR 12495

nissepris
29995
nissepris

1/2 
PRIS

Bjerringbro
Torvegade 5, 
8850 Bjerringbro.

Åbningstider:
Mandag - fredag: Kl. 7.00 - 20.00
Lørdag - Søndag: Kl. 7.00 - 19.00

100 pumper til Indien
Grundfos Fonden har netop bevilget penge til at sikre  
drikkevand til 100 landsbyer i Indien.
Bjerringbro: Poul Due Jen-
sens Fond, Grundfos Fonden, 
har netop skudt gang i et am-
bitiøst vandprojekt, hvor den 
Bjerringbro-baserede fond 
sammen med lokale partnere 
i Indien over tre år vil sikre 
rent drikkevand til 100 indiske 
landsbyer. I afsidesliggende 
områder i Indien er det især 
kvinder og unge pigers pligt 
at hente vand. Mange steder 
må kvinderne trave flere km. 
fra landsbyen til brønden to-
tre gange hver dag for at bære 
mange liter vand hjem til fami-
lien.

Fondsdirektør Christian Hart-
vig forudser markante sociale 
og økonomiske gevinster ved 
at give familierne adgang til 
rent drikkevand.

»De kvinder, som i dag bru-
ger størstedelen af deres tid 
og kræfter på at skaffe vand til 
familien, kan fremover arbejde 
og tjene penge og dermed øge 
familiens levestandard. Pigerne 

får pludselig tid til at gå i skole 
og få en uddannelse, som igen 
bidrager til at forbedre livsvil-
kårene i lokalsamfundet,« siger 
Christian Hartvig.

Sidegevinsten er bl.a. bedre 
hygiejne og bedre sundheden 
i landsbyerne.

De 28 landsbyer vil hver få 
installeret et soldrevet pumpe-
system, der sikrer en stabil og 
pålidelig vandforsyning. Solpa-
nelet leverer ren energi til en 
Grundfos SQ Flex pumpe, hvis 
motor er specialdesignet til at 
kunne håndtere den varieren-
de spænding som genereres 
fra f.eks. sol og vind.

Grundfos har allerede leve-
ret tusindvis af soldrevne SQ 
Flex-løsninger i Indien. Det er et 
både driftssikkert og velafprø-
vet system, som vil kunne gøre 
en stor forskel i familiernes liv 
mange år fremover.

Erfaringen fra andre vand-
projekter viser, at det er eks-
tremt vigtigt at sikre lokal for-

ankring og ejerskab, når man 
går ind og laver højteknologi-
ske løsninger i afsidesliggende 
områder, fortæller donations-
specialist Pia Rask fra Poul Due 
Jensens Fond. 

»Bæredygtighed handler ikke 
kun om ren energi. Det handler 
også om at løsningen bidrager 
til at hjælpe mennesker og bi-
drage til at give økonomien et 
løft,« siger Pia Rask.

Projektet 100 pumper til 
100 landsbyer er skabt i tæt 
samarbejde med Sunlit Future, 
som er eksperter i solenergi-
løsninger, og med tre NGO’er, 
som opererer lokalt i de om-
råder, hvor projekterne støttes. 
Landsbyerne betaler selv for 
vandet og bidrager med ar-
bejdskraft.

pcb



En dag sidst i november kom 
jeg til at stå på hjørnet ved 
Bamberg og se ned ad Storega-
de. Pludselig blev jeg opmærk-
som på juleudsmykningen, jeg 
så alle lysene, juletræene og 
opstillingen, og tænkte ved mig 
selv: ”Det ser da godt ud i år – 
ja, julen er på vej”.  Jamen, det 
var bare det – jeg var egentlig 
på vej til stationen.

Men er der noget, der kalder 
på at være opmærksom, med 
alle sine sanser, så er det julen. 
Der er alle lysene, som virker så 
stærkt her i den mørke tid og 
kan sætte os i en særlig stem-
ning, der er musikken, alle ju-
lens toner, der er duftene – de 
fl este kan identifi cere en duft af 
gran og kanel og gribe sig selv 
i at tænke, at det dufter af jul. 
Hvem har ikke en mening om, 

hvad der smager af jul, og jeg 
har engang hørt en fortælle 
meget medrivende om, hvor-
dan julen føles, sådan blød og 
silkeagtig eller stikkende som 
gran og stjerner! Opmærksom-
heden på det, vi sanser, kan 
faktisk giver os en fornemmel-
se af at være til midt i det hele, 
af at livet er en gave, af dets 
betydningsfuldhed, så vi stand-
ser op et lille øjeblik og bare er. 
”En engel gik forbi”, siger man 
sommetider om sådan en op-
levelse.

Den danske tænker og teo-
log, K.E.Løgstrup har gjort op-
mærksom på, at sansning og 
etik har noget med hinanden 
at gøre. Når vi ikke bare regi-
strerer virkeligheden og verden, 
vi lever i, men opfatter den 
umiddelbart, sanser den nær-

værende, så forstår vi mere 
af den. Det, der er til i verden 
har jo også med tid at gøre. Al-
ting er ved at blive til – og det 
forsvinder også engang. Julen 
f.eks. den, der er på vej, det er 
ikke den samme jul som sidste 
år, og når den er gået, kommer 
den ikke igen. Vi er selv blevet 
til, og holder op med at være 
her en dag. Men netop den vi-
den kan gøre os taknemmelige 
for det liv, som vi jo ikke har 
givet os selv, og vor grundlæg-
gende oplevelse af at være til 
er noget meget fælles men-
neskeligt. Derfor har Løgstrup 
også øje for den betydning, vi 
har for hinanden. Vi er hinan-
dens verden. Hele tiden har vi 
noget, lidt eller meget, af an-
dres liv i vore hænder. Også det 
kalder på nærvær og opmærk-

HVERDAGSORD:

 Julens lys
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Asmildklostervej 11
8800 Viborg

tlf. 86 68 25 04

viborg@geopartner.dk
www.geopartner.dk

REVISIONSFIRMAET

STOREGADE 25 · 8850 BJERRINGBRO · TLF. 86 68 34 00

Godkendt revisionsselskabGodkendt Godkendt Godk revisionsselskab

www.revisor-hvass.dk

“Læs mere her”

Torvegade 8, 1. sal
8850 Bjerringbro

Fax 87 51 10 11

87 51 10 00

Peter Sindberg (H)

Nina Hygum (H)
Aut. bobestyrer

Kasper Hygum (adv.fm.)

KoNtortid Man.-tors. kl. 8.30-kl. 16.00. Fre. kl. 8.30-14.00
gratiS retSHjælP Torsdag 16.00-17.00

I anledning af min 70 års fødselsdag  
holder jeg åbent hus i Mammen forsamlingshus  

tirsdag den 16. december kl. 17.00. 
Med venlig hilsen 

Martin Bjerring Madsen
SU. senest 12. december på 40933271/86685067

Adventsmøde på
Gudenaadalens Efterskole

Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup, tlf. 86 46 31 33
www. gudenaadalen.dk

Gudenaadalens 
Efterskole
8860 Ulstrup . Tlf. 86 46 31 33
www.gudenaadalen.dk

Vi indbyder hermed til Adventsmøde 
Torsdag den 18/12 2014 kl. 19.00 på 

Gudenaadalens Efterskole. 
Der vil være taler, underholdning og fællessang på 

programmet samt et veldækket kaffebord. 
Mødet finder sted i Idrætshallen  

og forventes afsluttet kl. ca. 21.00.

Gratis Entré
Vel mødt

ANNONCETELEFON
GUDENÅDALENS AVIS 86 68 17 55

Bjerringbro: Ole Lauge Jen-
sen, fi lialdirektør i Jyske Bank, 
Bjerringbro igennem den sid-
ste halve snes år, har fået nyt 
job som bankens fi lialdirektør i 
Kjellerup og Ans, skriuver Kjel-
lerup Tidende.

Ole Lauge oplyser over for 
avisen, at han primo oktober 
blev anmodet om at assistere 

afdelingen i Kjellerup/Ans, fordi 
den tidligere fi lialdirektør havde 
sagt sit job op:

»Og i løbet af efteråret mod-
nedes min lyst til at påtage mig 
opgaven som ny direktør i Kjel-
lerup/Ans-afdelingen, så derfor 
søgte jeg jobbet og er tiltrådt 
offi cielt her ved månedsskiftet«, 
fortæller Ole Lauge, der beteg-
ner stillingen som en, han ikke 
kunne sige nej til. I sit nye job 
får Ole Lauge personaleansva-
ret for i alt 22 medarbejdere 
fordelt på seks i Ans-afdelingen 
og 16 i Kjellerup-afdelingen. I 
Bjerringbro er der 12 ansatte.

Ole Lauge fortsætter på job-
bet i Bjerringbro, indtil hans af-
løser er fundet. Den proces er 
Jyske Bank i fuldt sving med. 
Ole Lauge og hans hustru bli-
ver boende i deres hus på Kin-
gosvej i Bjerringbro. 

bn@gudenaadalens-avis.dk

Ole Lauge Jensen flytter til nyt filialdi-
rektør-job i Kjellerup/Ans-afdelingen. 
Foto: Jyske Bank. 

somhed.
Selv om det her er en form 

for fi losofi , så er der noget om, 
at det ofte er gennem en god 
fortælling eller en god roman, 
at vi på den måde får øje på, at 
både livet, vi lever, og de med-
mennesker, vi har fået, netop 
er gaver, noget, der er grund til 
at glæde sig over og tage vare 
på. Løgstrup vil sige, at det kal-
der på vor tillid. Fortællingen el-
ler måske et godt digt, måske 
en sang, der siger os noget, kan 
nå os lige så umiddelbart som 
det, vi sanser.

Tilliden til livet, som vi får, er 
for denne tanke også tillid til 
livets giver. Hvad angår julens 
store fortælling, så bruger den 
jo også både det umiddelbart 
menneskelige, at et barn er 
født os, og samtidig det store 
perspektiv, at det Guds nær-
vær, der kom med ham, ræk-
ker længere end det,  som vore 
sanser giver os fornemmel-
sen af. Det er i julens salmer, 
at ”Guds engle vandrer op og 
ned på salmens tonestige”, og 
julen betyder, at ”lyset skinner i 
mørket, og mørket får ikke bugt 
med det”.

God jul anno 2014
Karen E. Hansen

Bjerringbro

En ildsjæl fylder rundt
Dollerup: Ove Elgaard, Bisbal-
levej 52, Lysgaard, fyldte ons-
dag den 3. december 60 år. 

Ove Elgaard voksede op i 
Aarestrup ved Havredal og gik 
i Havredal Skole samt en pe-
riode i realen i Frederiks. 

Om sin soldatertid siger Ove 
Elgaard: 

»Den startede med uddan-
nelse på Lægekorpsets skole 
på Jægersborg Kaserne og med 
tjeneste på Sygehusinfi rmeriet i 
Rosenstræde i Viborg, hvor jeg 
i fritiden også arbejdede på 
Diakonhjemmet. Derefter tog 
jeg en sygehjælperuddannelse 
i Thisted og blev den første an-
satte sygehjælper i psykiatrien 
ved Søndermarkens Plejehjem 
i Viborg. 

På et tidspunkt blev Ove 
Elgaard opfordret til at arbejde 
blandt misbrugere og var med 
til at oprette boligerne på Lang-
dammen. I 2006 kom der et 
tilbud om at blive beboerråd-
giver hos Boligselskabet Sct. 
Jørgen. Et fantastisk og nærvæ-
rende arbejde, som igen i 2013 
blev til et projektlederjob i Det 
Boligsociale Fællessekretariat i 
Viborg.

I bebygelserne på Søn-
dervang og i Rødkærsbro og i 
Egeparken I Bjerringbro, aner-
kendes Ove Elgaard for en stor 
og værdifuld bolig-social ind-
sats, der er til gavn og glæde 
for begge områders beboere.

Ove Elgaard har gennem 
mange år været politisk aktiv for 

Projektleder Ove Elgaard yder en kæmpemæsig indsats for at få aktiveret børn 
og voksne i de udsatte boligområder i både Rødkærsbro og Bjerringbro. Arkiv-
foto.

Ole Lauge til nyt 
job i Kjellerup

Socialdemokraterne i Viborg. 
Han var valgt til Viborg Byråd 
i perioden 2002– 2007, hvor 
han sad i børne og ungdoms-
udvalget samt bestyrelsen i 
Energi Viborg. På det organisa-
toriske plan har han senest væ-
ret kredsformand i en periode, 
hvor han har stået i spidsen for 
valgkampe, der førte til valg af 
Karin Gaardsted til Folketinget 
og Ole Jepsen til regionsrådet.

Siden 1979 har Ove Elgaard 
været gift med Grethe. De har 
tre sønner og et barnebarn. 
Gennem mange år gik ferierne 
til naturområder i Norge og 

Sverige samt ophold i et fami-
liesommerhus ved Frederiks-
havn. 

Ove Elgaard benævner sig 
selv som et udpræget natur-
menneske. 

»Vi bor i en helt fantastik na-
tur her ved Dollerup Bakker og 
Hald Sø. Vi går mange ture, og 
ofte tager jeg cyklen en tidlig 
morgen for at blive blæst igen-
nem af den friske luft. dag fra 
klokken 13.

bn@gudenaadalens-avis.dk
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Husk at handle 

lokalt 

- bevar handel 

i byen

Rhode
 400,-

Hush 
Puppies
 400,- Rhode

 300,-

Alt overtøj
SPAR NU 20%

(Gælder ikke i forvejen nedsatte varer)

Digel · Signal · Garant · Pre-End

Kig ind og se de mange gode tilbud

Rhode
 300,-

Angulus
Før 1400,- 
Nu 1120,-

Billibi
Før 1400,- 
Nu 1120,-

Angulus
Før 1200,- 
Nu 960,-

Shoe 
the Bear
Før 1200,- 
Nu 960,-

CR7 underwear
Christiano Ronaldo
Børn 2-pack ...............150,-
Voksen fra ..................180,-
Skjorter fra ............... 499,-

bukser
stort og fl ot udvalg

Fra 599,-

Signal
Tee
Pr. stk. 200,-
3 stk. 300,-

Signal nyheder
Pr. stk. 400,-
2 stk. 700,-

Bjørn Borg
PY-buks el.

Trunks
3-pak
Flere 
forskellige
 400,-

T-shirt
fra 300,-
Sweat/
strik
fra 600,-

T-shirt

Jack & Jones
T-shirt
2 stk. 250,-

Kæmpe

julekonkurrence vind 

rejsegavekort 

til

Alt overtøjAlt overtøjAlt overtøjAlt overtøjAlt overtøj
SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%SPAR NU 20%

Find 

julegaverne her

Jack 
& Jones
Trunks
Pr. stk. 100,-
5 stk. 300,-

SPAR
20%

SPAR
20%

SPAR
20%

SPAR
20%

Alle vinterstøvler
børn / dame / herre

SPAR NU 20%
(Gælder ikke gummistøvler samt i forvejen nedsatte varer)
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FAMILIEN JUL
Dansk familiefilm, hvor Hugos far hader jul. 
Hverken nisser, julemænd eller gaver kan få 
ham i julehumør, og han er mest glad, når 
højtiden er overstået. 

Nissen Pixy er derfor ret uheldig, da han 
bliver væk fra kanen og efterlades alene 
hos Familien Jul, men heldigvis bliver han 
hurtigt gode venner med Hugo. Sammen 
med sine søskende forsøger Hugo at 
gemme deres nye ven, men selvom ingen 
tror på nisser, er de stadig svære mægtig 
svære at skjule.

Der er forbavsende få danske familiefilm 
om nisser, som primært har optrådt i 
julekalender-formatet på tv, men nu har du 
chancen for at møde de drilagtige væsener 
i biografen. 

SERENA
Den ambitiøse George Pemberton er i 
gang med at opbygge et tømmerimperium, 
da han møder den smukke Serena. Han 
forelsker sig hovekulds i hende, og de bliver 
hurtigt gift. De aftaler, at intet skal komme i 
vejen for deres ægteskabelige lykke.

Handlekraftige Serena er dog en stor 
mundfuld for Georges tilsyneladende loyale 
makker og bedste ven, Buchanan, som 
hurtigt begynder at lægge sine egne planer.
Ægteparrets forhold bliver yderligere udfor-
dret, da en afsløring fra Georges fortid truer 
med at ødelægge alt hvad de har opbygget 
sammen.

Ron Rashs amerikanske roman fra 2008 
ligger til grund for Serena, der er Susanne 
Biers anden film på amerikansk grund efter 
Things we lost in the Fire fra 2007. Jennifer 
Lawrence og Bradley Cooper har hovedrol-
lerne.

DUM OG DUMMERE - 21. DEC
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HOBBITTEN - 
FEMHÆRESLAGET
Bilbo og de 13 dværge er nu lykkedes 
med den opgave, der sendte dem på 
eventyr tværs gennem Middle-earths farlige 
landskab. Nu har de generobreret riget 
Erebor under The Lonely Mountian, og de 
uvurderlige skatte, som det gemmer, tilhører 
igen Thorin Oakenshields ædle slægt. Men 
under togtet har rejsekammeraterne vækket 
den frygtelige drage Smaug, som nu har 
direkte kurs mod den svækkede havneby, 
Lake-town.

Erebor er dog langt fra et sikkert sted på 
trods af den fordrevne drage, for en hidtil 
ukendt, men talstærk hær af orker marcherer 
mod det generobrede kongerige. Og med 
både mennesker, elvere og ikke mindst Mor-
dors værste afskum på vej står Middle-earth 
over for en altafgørende krig.
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PINGVINERNE FRA MADAGASKAR - 
27. DEC

UGE 50 OG 51

9. DEC KL. 19.30

SERENA
10. - 13. + 16., 17. OG 20. DEC 
KL. 19.30 I 3D
14. + 18. OG 19. DEC KL. 19.30 I 2D

HOBBITTEN
13. - 14. + 20. - 21. DEC KL. 14.00

FAMILIEN JUL
21. DEC KL. 19.30

DUM OG DUMMERE

KØB BIOGRAFENS GAVEKORT SOM 
JULEGAVE
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hurtigt gode venner med Hugo. Sammen 
med sine søskende forsøger Hugo at 
gemme deres nye ven, men selvom ingen 
tror på nisser, er de stadig svære mægtig 
svære at skjule.

Der er forbavsende få danske familiefilm 
om nisser, som primært har optrådt i 
julekalender-formatet på tv, men nu har du 
chancen for at møde de drilagtige væsener 
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SERENA
Den ambitiøse George Pemberton er i 
gang med at opbygge et tømmerimperium, 
da han møder den smukke Serena. Han 
forelsker sig hovekulds i hende, og de bliver 
hurtigt gift. De aftaler, at intet skal komme i 
vejen for deres ægteskabelige lykke.

Handlekraftige Serena er dog en stor 
mundfuld for Georges tilsyneladende loyale 
makker og bedste ven, Buchanan, som 
hurtigt begynder at lægge sine egne planer.
Ægteparrets forhold bliver yderligere udfor-
dret, da en afsløring fra Georges fortid truer 
med at ødelægge alt hvad de har opbygget 
sammen.

Ron Rashs amerikanske roman fra 2008 
ligger til grund for Serena, der er Susanne 
Biers anden film på amerikansk grund efter 
Things we lost in the Fire fra 2007. Jennifer 
Lawrence og Bradley Cooper har hovedrol-
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FEMHÆRESLAGET
Bilbo og de 13 dværge er nu lykkedes 
med den opgave, der sendte dem på 
eventyr tværs gennem Middle-earths farlige 
landskab. Nu har de generobreret riget 
Erebor under The Lonely Mountian, og de 
uvurderlige skatte, som det gemmer, tilhører 
igen Thorin Oakenshields ædle slægt. Men 
under togtet har rejsekammeraterne vækket 
den frygtelige drage Smaug, som nu har 
direkte kurs mod den svækkede havneby, 
Lake-town.

Erebor er dog langt fra et sikkert sted på 
trods af den fordrevne drage, for en hidtil 
ukendt, men talstærk hær af orker marcherer 
mod det generobrede kongerige. Og med 
både mennesker, elvere og ikke mindst Mor-
dors værste afskum på vej står Middle-earth 
over for en altafgørende krig.
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PINGVINERNE FRA MADAGASKAR - 
27. DEC

UGE 50 OG 51

9. DEC KL. 19.30

SERENA
10. - 13. + 16., 17. OG 20. DEC 
KL. 19.30 I 3D
14. + 18. OG 19. DEC KL. 19.30 I 2D

HOBBITTEN
13. - 14. + 20. - 21. DEC KL. 14.00

FAMILIEN JUL
21. DEC KL. 19.30

DUM OG DUMMERE

KØB BIOGRAFENS GAVEKORT SOM 
JULEGAVE

UDSTILLING 

Doctors Gallery
Klinikgården 

Vestergade 22, Bjerringbro

Mette PinD,
BjerrinGBro 

Akryl på lærred 
December 2014 / Januar 2015

Kan ses i klinikkens alminidelige åbningstid

Med venlig hilsen

Lægerne Klinikgården

    TINGVEJ 4 - VIBORG - 86 62 06 59  
   WWW.FOTORAMA.DK                                                      
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DANMARKSPREMIERE 
HOBBITTEN: FEMHÆRESLAGET

 
DUM OG DUMMERE 2 

------------------------------ 
THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY DEL 1 
------------------------------ 

FAMILIEN JUL 
------------------------------ 
STILLE HJERTE  

------------------------------ 
INTERSTELLAR 

------------------------------ 
KVINDEN DER FORSVANDT 

------------------------------ 
FASANDRÆBERNE 
------------------------------ 

KRUMMERNE - ALT PÅ SPIL
 

FORPREMIERE 
BIG HERO 6  

Normal version m/dansk tale 
Lørdag d. 13. og Søndag d. 14. dec.

 
SENIORBIO 
DOMMEREN 

Torsdag d. 11. dec. kl. 14:00

Bjerringbro: Omkring 200 
mennesker var i Bjerringbro 
Kirke i går aftes for at høre san-
gerinden og entertaineren Jette 
Torp levere en julekoncert. Det 
skete sammen med ægteman-
den, pianisten Claus Pilgaard.
Hvert år igennem de sidste 
seks år har Jette Torp været på 
turné i julemåneden for at give 
kirkejulekoncerter, men det var 
første gang, hun var i Bjerring-
bro. Kirken var så godt som 
fyldt, så Jette Torp har også et 
godt navn i Bjerringbro.

Hendes sangrepertoire er 
bredt: Danske og udenlandske 
salmer, julesange, vintersange 
og lidt mere moderne ting. En 

af dem hed »Nu tændes 1.000 
julelys«. Her forlod Claus Pilga-
ard pianoet til fordel for en sav 
af den slags, man kan spille på 
med en violinbue. Og her hørte 
man Jette Torp give den gas i 
et country-agtigt nummer. Til 
gengæld har man hende så 
der, hvor hun synes at befi nde 
sig bedst: I en af de rytmiske 
musikgenrer. Jette Torp kan 
synge pop, rock og country, så 
englene synger med. 

Publikum fi k sig i hvert fald 
en rigtig dejlig og positiv ople-
velse i selskab med den sym-
patiske sangerinde og hendes 
bedre halvdel. I dialogerne 
mellem numrene spiller han 
fatter, der er lidt under tøffelen 
og hun mutter, der har buk-
serne på. Og den rollefordeling 
tager altid kegler.

Arrangøren, Gudenå Event 
med formand Palle Winther i 
spidsen, var efter koncerten 
ovenud tilfreds med forløbet. 

Og hvis muligt bliver man i 
den folkelige genre, så det er 
populære og folkekære kunst-
nere, der leverer julekoncerter-
ne i kirken. Sangerinden Anne 
Mette Elten fra ”På slaget 12” 
topper således listen med mu-
lige solister ved næste års kir-
kekoncert.

bn@gudenaadalens-avis.dk

Jette Torp sang
julen ind i kirken

Mere tid med 
eleverne på BG
Tættere kontakt med lærerne skal gøre elever 
endnu  dygtigere
Bjerringbro: Den nyligt fore-
slåede gymnasiereforms ide 
om at eleverne får et større 
fagligt udbytte, hvis de opbyg-
ger en tættere relation til de-
res lærere, er ”old news” på 
Bjerringbro Gymnasium. Siden 
sommerferien har gymnasiet 
haft stor succes med indførslen 
af skemalagte studietidstimer, 
der giver eleverne mere tid 
med lærerne og mindre hjem-
mearbejde.

Studietid er fastlagte timer i 
elevernes skemaer, hvor de får 
hjælp og støtte til at løse det 
faglige arbejde, der traditionelt 
har været hjemmearbejde. Stu-
dietidstimer giver derfor både 
elever og lærere muligheden 
for at opbygge en tættere rela-
tion og en bedre faglig dialog, 
hvor lærerne møder og hjæl-
per eleverne, hvor behovet er 
størst. 

»Studietiden er skemalagt. 
Det er derfor op til den enkelte 
lærer at bruge tiden til det, de 
mener, er bedst for de enkelte 
klasser og den enkelte elev,« 
siger Rektor Dorte Gade og 
fortsætter:

»Der er tale om et prøveår, 
men det virker i undervisnin-
gen, hvor studietiden er med 
til at skabe stærkere relationer 
mellem lærere og elever i un-
dervisningsmiljøet. Det er frem-
mende for elevernes lærings-
processer og giver gode faglige 
resultater.«

Lærerne på Bjerringbro 
Gymnasium kan bl.a. bruge 
deres studietid på at hjælpe 
eleverne igennem alle faser 
af deres skriftlige afl everinger. 
Med den løbende kontakt og 

sparring omkring skriftligheden 
vil eleven dermed undgå at få 
en opgave fyldt med røde stre-
ger tilbage, men derimod opnå 
en meningsfyld dialog, der vil 
imødegå eventuelle fejl.

»Mange af vores lærere har 
erfaring med studietid i forbin-
delse med skriftlige afl everinger 
og ved, det virker, hvilket den 
nyeste pædagogiske forskning 
også peger på. Det er en an-
den måde at tænke skole på. 
En bedre måde,« siger Dorte 
Gade.  

Tager tid at indføre
Astrid Friis, der er elevrådsfor-
mand på Bjerringbro Gymna-
sium, er også begejstret for 
studietiden, og de muligheder 
indførslen bibringer. Hun er 
dog også opmærksom på, at 
det kræver både noget af læ-
rere og elever at udvikle studie-
tiden sammen. Særligt er det 
afgørende, at lærerne er lydhør 
overfor elevernes forslag.  

»Eleverne vil gerne være 
med til at udvikle studietiden, 
så det, der fungerer, kommer til 
at fungere endnu bedre,« siger 
Astrid Friis.

»Der er tale om et nyt tiltag, 
der selvfølgelig tager tid at ind-
føre. Fordi det er så nyt, er det 
derfor også svært at måle ef-
fekten. Men studietid betyder i 
hvert fald, at eleverne ikke sid-
der så meget alene med deres 
opgaver derhjemme. Når der 
er hjælp at hente på skolen, 
tror jeg, at det hjælper mange 
med at komme i gang med op-
gaverne,« siger Astrid Friis. 

Selvom studietid er i sin 

spæde start og stadigvæk har 
udviklingspotentiale, er lærerne 
på Bjerringbro Gymnasium ikke 
i tvivl om, at studietid har givet 
dem mange nye muligheder 
for at fremme elevernes læring.

»Det giver os mulighed for en 
konstruktiv og fremadrettet vej-
ledning, forstået på den måde, 
at vi kan hjælpe eleverne med 
at komme ordentligt og rigtigt 
i gang med deres afl everinger. 
Dermed får eleverne hurtigere 
en fornemmelse for, hvordan 
en god opgave tager sig ud,« si-
ger matematiklærer Peter Mark 
Salomonsen og uddyber:

»Derudover har man som 
lærer med studietid også mu-
lighed for at differentiere sin 
hjælp. Den dygtige elev træn-
ger måske til at blive prikket i 
gang, mens den lidt svagere 
mere har et behov for at blive 
hjulpet i gang.«

 Tysklærer, Heidi Andersen, 
er enig med sin kollega og sup-
plerer med sine egne overve-
jelser og praktisk brug af stu-
dietid.

»Jeg bruger alle studietids-
timerne. For mig er det udvik-
lingen og processen hos den 
enkelte elev, der betyder no-
get. Det, at de rykker sig fagligt, 
uanset hvilket niveau de har, 
er det mest afgørende for mig. 
Med studietid har vi jo også en 
mulighed for at give eleverne 
en konstruktiv tilbagemelding 
på deres opgaver, så de har en 
klar forståelse for, hvad de skal 
arbejde videre med. Det giver 
eleverne succesoplevelser,« si-
ger Heidi Andersen.

 
ckh@gudenaadalens-avis.dk   

Ægteparret Claus Pilgaard og Jette Torp akkompagnerer sig selv på flere instru-
menter herunder savblad. Foto: Bjarne Nilsson.
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En EUX uddannelse er for dig, der gerne vil have en praktisk 
erhvervsuddannelse og samtidig have muligheden for at læse videre.

Se mere på mercantec.dk 
eller ring på 89 50 33  00 og 
snak med en studievejleder.

Find julegaven
i Sportigan

Storegade 16 · 8850 Bjerringbro · 86 68 85 33

Adidas 
Condivo 
bukser 
Børn 350,-
Voksen 400,-

Salomon
skihandsker 
Før 600,- 
Nu 300,-

Hummel badesandal 
Før 200,-  Nu 150,-

Salomon 
skistrømper 
1 par 180,-  
2 par 250,-

Julekonkurrence afsluttet 
hos Guldregn
To vindere tæt på det korrekte antal dåser.

Bjerringbro: Den 9. novem-
ber hvor blomsterbutikken 
Guldregn havde åbent hus, 
igangsatte de en sjov konkur-
rence om at tælle dåser i bu-
tikken.

Det lyder jo umiddelbart 
som en nem opgave, men de 
kunder, som kender butikken 
ved med garanti, at konkur-
rencen er ikke helt ligetil. Der 
er virkelig mange dåser, store 
små, nye, gamle  og i mange 
størrelser oppe under loftet i 
blomsterbutikken Guldregn. 
Indehaver af Guldregn, Bodil 

Lejsgaard,  modtager ofte gam-
le dåser fra folk, som havde 
planer om at skille sig af med 
dem, og det sætter hun stor 
pris på.

Nu er konkurrencen slut og 
Guldregn har fået 201 bud på 
antallet af dåser. Det korrekte 
antal er 744 stk. dåser i bu-
tikken, men det er der ingen, 
som har haft held af at gætte. 
To bud kom tættest på, Marie 
Ginnerup og Anders Storgaard, 
havde begge gættet på 750 
stk. dåser. 

»Vi kan ikke trække lod mel-

lem to enslydende gæt, så gi-
ver vi selvfølgelig to førstepræ-
mier,« fortæller Bodil Lejsgaard. 
Vinderne kan glæde sig til at 
modtage den fl otte gevinst ved 
dørtrappen, for den bliver nem-
lig bragt ud.

Præmien lød på en juledåse 
med fyld, men mon ikke de to 
vindere bliver mere end glade, 
for det er i virkeligheden en fl ot 
kurv med blomster, småkager 
og lækkerier.
 

sl@gudenaadalens-avis.dk

Marianne Stephansen  og Bodil Lejsgaard bag disken i Guldregn med de færdige ”juledåser”.
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Gudstjenester
Søndag den 14. december 
Bjerringbro 10.15
Hjermind ingen 
Hjorthede ingen
Lee ingen
Skjern 19.00
Bjerring 19.00 
Mammen 10.15
Kristuskirken 10.00
Sahl ingen
Gullev 9.00
Vindum 16.30
Brandstrup 10.30
Højbjerg 9.15
Elsborg ingen
V. Velling 9.00
Sdr. Vinge ingen
Øster Velling 10.30
Helstrup ingen
Grensten 19.30
Grønbæk ingen
Ans 9.00 
Hvorslev ingen  
Gerning 17.00
Vellev ingen  
Ulstrupbro 10.30
Langå 10.30 
Torup 14.00
Vejerslev 16.00
Aidt ingen
Thorsø ingen
Laurbjerg ingen 
Værum 9.30 
Ørum ingen

Fri levering i Bjerringbro 
og omegns kirker!

Send den sidste hilsen
gennem Guldregn!

 • Bårebuketter 
 • Båredekorationer
 • Kranse 
 • Kistepyntning
 • Kirkepyntning

og omegns kirker!og omegns kirker!og omegns kirker!

KirkepyntningKirkepyntningKirkepyntningKirkepyntning

Et spørgsmål om tillid!

Brogade 55
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 68 90

www.kronjyllands.dk

Aftale kan træffes i Deres hjem

Døgnvagt

Bredgade 42
8870 Langå
Tlf. 86 46 28 22

Gunnar
Lauritzen

Kim
Lauritzen

Kjellerup
STENHUGGERI

Dæmningen 11 · Kjellerup
Åbningstid  

mandag til torsdag kl. 9.00 til16.00 fredag 9.00 til 15.30
Lørdag/søndag ring og aftal tid.

- Vi er der når I har tid -
Tlf.: 86 88 11 91. Mobil Peder Madsen: 40 45 43 61

Dæmningen 11 . Kjellerup . Tlf. 8688 1191

mandag - søndag ring og aftal tid!
Peder Madsen mobil 4045 4361

- Vi er der når I har tid -

Få en smuk og mindeværdig afsked gennem kvalitet, nærhed 
og værdighed. Din bedemand i Rødkærsbro, Bjerringbro, 
Ulstrup og Gjern med mere end 30 års erfaring.

Besøg os på Nørregade 11, 8850 Bjerringbro 

Ring på telefon 86 68 11 30
Vi svarer altid - www.gdbf.dk

ISO9001-certi�ceret

Bedemand Britta Iversen, Evan Haislund og Per Rasmussen

VED 
DØDSFALD

Begravelse
til fast pris

kr. 10.500,- kr

Med gravsten
kr. 15.500,- kr

Se på 
www.begravelsetilfastpris.dk

Bedemand og stenhugger
Jan & Stinne Hansen
Bjerringbro og Omegn

Tlf. 30 32 62 01

Gravsten
Spar 25%

Blomster 
til livets 

begivenheder
Til dem du holder af
Vi har egen båndtryk 
og kan hjælpe med 
tekst og vejledning

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 

9.00-17.30
Lørdag 9.00-16.00
Søndag 9.00-12.00

Skibelundvej 82
www.skibelund.dk

Min elskede søster, svigerinde og moster 

Charlotte Bach Frederiksen 
* 21. juli 1977 

Tabte kampen mod kræften den 1. december 2014 
Pernille og Mikael 
Anna og Johanne

  
Bisættelsen har fundet sted. 

Hjertelig tak for blomster, kranse og kondolancer

Vores kære bror og svoger

Preben Høgh Jensen
* 30. juni 1944

er stille sovet ind

Vejrumbro, den 5. december 2014

Bent, Normann og Jonna, Gerda, Ole og Jytte

Bisættelsen finder sted fra Vejrum Kirke
fredag den 12. december kl. 13.00
Højtideligheden slutter ved kirken

Vor kære mor, svigermor, bedstemor,
søster og svigerinde

Poula Elgaard Mortensen
* 18. januar 1914

er stille sovet ind i sit hjem

Ulstrup, den 5. december 2014

Jørgen og Birgitte
Inger

Jacob og Svend
Frode og Kristine

Bisættelsen finder sted fra Ulstrupbro Kirke
torsdag den 11. december kl. 13.00

Haurum ingen
Sall ingen
Houlbjerg 11.00
Granslev ingen
Viskum ingen
Vejrum 10.30
Ørum/Tjele ingen 
Hinge1 9.00
Vinderslev 9.00
Vium 10.30
Thorning 10.30
Grathe 9.00
Lysgaard ingen
Sjørslev ingen 
Almind 14.00
Hørup 10.30
Levring  9.00
Kjellerup og Omegns  Valgme-
nighed: Levring 10.30 

Kirken ved Tange: Ingen   

Lægevagten
Tlf. 70 11 31 31

El-vagten
El-vagten varetages
af din lokale elinstallatør

Dyrlægevagten
Bjerringbro, tlf. 86 68 10 11
Rødkærsbro, tlf. 86 65 86 11

Dagplejere og bedste-
forældre holder jule-
traditionerne i hævd
Traditionel prædiken i kirken og bagef-
ter  hygge i kirkecenteret.

Bjerringbro: Torsdag i uge 
49 stod i traditionernes tegn 
for Midtbyens og Hjerminds 
dagplejere. I stil med tidligere 
år havde man inviteret til jule-
hygge med bedsteforældrene.
Ti dagplejere, 40 børn og 48 
bedstefældre var mødt frem til 
fælles julehygge. Arrangement 
startede i kirken med en mini-
prædiken holdt af sognepræst 
Merethe Lindhard og sluttede 
i kirkecenteret med saftevand, 
kaffe og æbleskiver. Alle dag-
plejebørn fi k et fi nt rød jule-
hjerte i træ af præsten.

Primus motor bag projektet, 
dagplejer Birthe Glud Nielsen 

er glad for at se så mange bed-
steforældre til arrangementet:” 
Der er mange bedsteforældre, 
som stadig er på arbejdsmar-
kedet, så det er dejligt at se så 
mange deltagende. Det er jo 
også spændende for bedste-
forældrende at tage et kig ind 
i børnenes dagligdag.”. Birthe 
Glud Nielsen tilføjer i øvrigt 
med et smil på læben, at når 
der ikke er fl ere ledige bedste-
forældre tilgængelige, så må de 
i gang med oldeforældrene.

Avisen tog en snak med far-
mor, Connie Ulsøe, farfar,Peter 
Ulsøe og mormor Lisbeth Chri-
stensen, som kom for at være 
sammen med barnebarnet 
Noa. Lisbeth Christensen var 
også afsted til arrangementet 
sidste år, hun er så privilegeret 
kun at arbejde om eftermid-
dagen. Farmor og farfar var til 
arrangementet første gang: 
”Jeg synes det er et hyggeligt 
at se Noah i vante omgivelser, 
det er første gang vi prøver det 
her, vi har ellers ældre bør-
nebørn, men ikke prøvet det 
tidligere,”udtaler Connie Ulsøe. 
Det er farfar , Peter Ulsøe enig 
i, og tilføjer: ”Det er egentlig 
også rart at få sat ansigt på dag-
plejeren også, vi bor godt nok 
i Randers, men det kunne da 
hænde sig, at vi skulle hente 
Noah en gang i dagligdagen.”

sl@gudebaadalens-avis.dk

Samlet til hyggearrangement i dagplejen, fra venstre Lisbeth Christensen, Con-
nie Ulsøe og Peter Ulsøe med barnebarnet Noa.

Børn, dagplejere og bedsteforældre samlet til hyggelig arrangement i kirken 
torsdag i uge 49.
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NORMALE ÅBNINGSTIDER:
MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 13.00-17.00 

LØRDAG LUKKET

PARKERING 
LIGE VED 
DØREN!

Kjolesæt til herre 

Habitter 

Jeans m/strech 

 Herrestrik

Gabedine bukser
 

Skjorter
 ffl ere farver og modeller 

Bukse str. fra 24-31 og 48-64

HERRETØJ

JULESALG
BÅDE HERRE OG DAMETØJ I TOP KVALITET!

Dame Jeans m/strech i alle str. 
fra 34-58 ffl ere farver og modeller 
normalpris pr. par 499,- 
Nu pr. par 298,- 
Tilbud 2 stk. KUN 400,-

Jeans m/strech og ffl otte overdele

Flotte overdele i str. S - XXL

Lange sorte nederdele velegnet 
til logebrug

Jeans m/strech m/ smalle ben 
og i ffl ere farver

DAMETØJ

NORMALE ÅBNINGSTIDER:NORMALE ÅBNINGSTIDER:

Lækre
 skindjakker 

str. 48-58
frit valg 

kun 1000,-

Udvalgte smykker 
fra 

Ole Lynggaard & Georg Jensen

BOBLE RING
Før 44.500,-
Nu 26.500,-

BOBLE LÅS
Før 35.500,-
Nu 18.500,-

EMELI RING
Før 39.500,-
Nu 21.500,-

FLET RING
Før 26.500,-
Nu 15.900,-

LAURA LÅS
Før 22.700,-
Nu 13.500,-

LAURA RING
Før 32.500,-
Nu 19.500,-

HJERTE LÅS
Før 32.500,-
Nu 19.500,-

EMELI LÅS
Før 24.200,-
Nu 14.500,-

Lions udgiver julemærke nr. 35

Bjerringbro: I år er det 35. 
gang Lions Klub Bjerringbro ud-
giver sit julemærke. Mærkerne 
giver et overskud på ca. 20.000 
kr. om året og har samlet set 
givet et overskud på næsten 
700.000 kr. Pengene går til 
at støtte ældrearbejdet i den 
gamle Bjerringbro Kommune - 
som pensionistfesten og juleaf-
ten på Oasen. 

Lokale kunstnere har teg-
net julemærkerne uden at få 
betaling for det. Temaerne på 
julemærkerne har været gamle 
bygninger, julelandskabsbille-
der, nisser, engle, julepynt og 

meget andet, der kan relateres 
til julen. 

Årets julemærke er tegnet 
af den lokale kunstner Jennie 
Katva, der har leveret motiver 
til mærket i 12 år i træk. Lions 
julemærkeudvalg er med til at 
vælge motiv til mærket. 

»Jeg lægger megen vægt på 
fornyelse, men med stor re-
spekt for traditioner, motiverne 
er altid i glade farver og med 
motiver som leder vore tanker 
hen mod god gammeldages 
julehygge. I år fik jeg lyst til at 
lave noget lokalt som folk kan 
genkende,« siger Jennie Katva.

Motiverne er de lokale kir-
ker i Sahl, Bjerringbro, Bjerring 
og Lee. Jennie Katva tegner 
motiverne i A4 størrelse. De 
fire originale billeder bag årets 
julemærker er indrammet og 
lejes ud til forretninger og pen-
geinstitutter en uge ad gangen 
frem til jul. Lejeindtægten går til 
Lions. 

Arkene med 24 julemærker 
sælges i butikker i Bjerringbro 
og omegn.

pcb

Kunstner Jennie Katva viser skitser til Tommy Langhave Christensen fra Lions Klub Bjerringbro. Pressebillede
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VI HAR ALT, HVAD 
BØRNENE ØNSKER SIG!

OGSÅ 
ONLINE

STØRRE BLIVER DET IKKE!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV PÅ TOYSRUS.DK
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VI HAR ALT, HVAD 
BØRNENE ØNSKER SIG!

SPAR 

50%
på de viste pr

odukter

11.-14. december

 

 

-50%
349,-

spar 350,-

-50%
249,-

spar 250,-

-50%
299,-

spar 300,-

-50%
299,-

spar 300,-

-50%
349,-

spar 350,-

-50%
274,-

spar 275,-

497901
DISNEY INFINITY 2.0 
MARVEL SUPER HEROES 
STARTPAKKE (PS3)
Vores normale lavpris 549,-

090633
FUR REAL FRIENDS 
PANDAUNGEN POM POM
Vores normale lavpris 699,-

117428
FISHER-PRICE JAKE OG PIRATERNE 
PÅ ØNSKEØEN PIRATSKIBET TUMLE
Vores normale lavpris 599,-

090635-36, 090741-48
FURBY BOOM 
ELEKTRONISK 
PLYSDYR
Vores normale lavpris 599,-

063736
FLEXI-TRAX PLANES 
BRANDUDRYKNINGSSÆT
Vores normale lavpris 499,-

472086
NERF N-STRIKE ELITE 
RHINO-FIRE BLASTER
Vores normale lavpris 699,-

Kæmpe udvalg i modelhobby og kreativhobby

www.tempushobby.dk

F22 Raptor

Airfix Quick Build F22 Raptor.
Dele: 24. Længde: 208 mm. 
Bredde: 152 mm. Højde 47 mm.
Før 129,-

Nu kun .......99,-
Looms æske Holiday Fun Box

5300 looms og 
medfølgende værktøj
Før 199,-

Nu kun ... 179,-

Hubsan x4 FPV Quadrocopter

4 kanals. 2,4 GHZ. 
Hvid
Før 799,-

Nu kun ... 649,-
Østergade 18, 8850 Bjerringbro
Åbent: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 14-19
Lørdag kl. 10-13 eller efter aftale.
Tlf. 4162 5008 . www.tempushobby.dk

Slam skal rense spildevand 
Grundfos har fundet en ny metode til at mindske manglen 
på rent vand i Singapore.

Bjerringbro: Rent vand er 
en mangelvare i Singapore, 
og derfor starter Grundfos i 
begyndelsen af det nye år et 
projekt i Singapore, der skal vi-
dereudvikle en ny teknologi til 
at rense spildevand med dets 
eget slam. 

Projektet støttes af The Na-
tional Research Foundation’s 
Incentive for Research and In-
novation Scheme, IRIS, med en 
bevilling på godt 9,1 millioner 
kroner.

Udviklingsprojektet i Singa-
pore strækker sig over to år, og 
den nye teknologi vil blive te-
stet i virkelighedstro omgivelser 
i et eksisterende renseanlæg, 
som hidtil har ledt spildevandet 
ud i havet.

»Vi forventer, at den nye 

teknologi kan rense vandet så 
effektivt, at det kan genbruges 
til kunstvanding og i industrien. 
Men teknologien kan også bru-
ges i andre sammenhænge, 
hvor spildevandet eksempelvis 
renses yderligere med andre 
metoder, så det bliver rent nok 
til at drikke,« siger Rune Højs-
holt, Project Manager i New 
Concepts hos Grundfos.

Renser med slam
Den teknologi, Grundfos er ved 
at udvikle, går ud på at bruge 
spildevandets eget slam til at 
rense det. 

Populært fortalt fungerer den 
på næsten samme måde som 
en filterkande til kaffe. I Grund-
fos-teknologien er det, der sva-

rer til stemplet i kaffekanden, et 
perforeret metal-gitter. Og lige-
som stemplet dækkes af kaffe-
bønner, når det trykkes i bund, 
dækkes metalgitteret af slam, 
når der pumpes vand igen-
nem det. Slammet kommer til 
at fungere som et fintmasket 
filter, som kun lader rent vand 
slippe igennem.

»Den filterkage, der dannes 
af slammet, er tæt nok til at 
holde urenheder tilbage, men 
alligevel ikke tættere, end at 
vandet slipper relativt let igen-
nem. Derfor bruger meto-
den langt mindre energi til at 
pumpe spildevandet end an-
dre teknologier,« forklarer Rune 
Højsholt.

pcb

Slam skal skabe et filter, der renser spildevandet og gør det rent nok til eksempelvis at bruge til kunstvanding. Pressebillede

Klub 8850 støtter 
den lokale handel 
Bjerringbro: Klub 8850, som 
har lanceret et loyalitetskon-
cept, der skal få flest mulige 
boreger i 8850-området til at 
handle lokalt, har nu eksisteret 
i et halvt års tid. Om konceptet 
siger en af initiativtagerne, Allan 
Friis, der nok er mest kendt fra 
sin tilknytning til hånboldklub-
ben Bjerringbro FH:

»Vi arbejder hårdt på at gøre 
det så attraktivt som muligt for 
kunderne at handle lokalt i Bjer-
ringbro. Det gør vi selvfølgelig, 
fordi det gavner butikkerne, at 
der er så stor omsætning som 
muligt. Og jeg mener, at det er  
til byens bedste, at der fremad-
rettet også er et bredt og aktivt 
handelsliv i byen. 

Det er ikke alle butikkerne i 
Bjerringbro der er med i loya-
litetskonceptet. På det seneste 
er Hjemmebageriet, R2 farver, 
WH huset og Fri Bikeshop trådt 
ud, og en butik afventer kon-
traktudløbet, så følger den efter.

Til gengæld er Slagter John 
og Bjerringbro Plæneklipperser-
vice pr. 1. november trådt ind i 
prdningen.

»Kunderne kan altid se li-
sten over Klub 8850-butik-
ker på vores hjemmeside 
www.8850bjerringbro.dk«, si-
ger Allan Friis.

bn@gudenaadalens-avis.dk
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 VIND PRÆMIER FOR 
I ALT KR. 65.000,-
Små pakker. Store pakker. Bløde pakker. Hårde pakker. 
STARK er i julegavehumør, og måske bliver det dig, som 
får fi ngre i en af de mange fl otte gaver i STARKs julekalender. 
Åbn en låge hver dag fra den 1. – 24. december. 
Deltag og se mere om julekalenderen på STARK.dk/jul.Deltag og se mere om julekalenderen på STARK.dk/jul.

HER KAN DU DELTAGE:
•  Scan koden eller send 

en SMS med teksten 
STARK JUL til 1919

• På STARK.dk/jul

STARKS STORE JULEKALENDER

TERMOMETER OG 
HYGROMETER BLUETOOTH
Bluetooth termometer og hygrometer. Mulighed 
for 4 sensorer koblet trådløst til mobil eller tablet 
via bluetooth 4.0. Display viser aktuel temperatur 
og luft-fugtighed. Tilslut op til 4 sensorer 
pr. smartphone/tablet.
(Best. nr. 1722097)

TERMOMETER OG 

TIL SMARTPHONE

WEBER JULEPAKKE
Tangsæt og handske. 
Leveres i fl ot Weber gavepose.
(Best. nr. 1712448)

JULIANA MINI 
FODERHUS 
M/STANDER
Royal. Ø43 cm. Sekskan-
tet med galvaniseret tag.
  (Best. nr. 1653878)

JULIANA MINI 

Royal. Ø43 cm. Sekskan-
tet med galvaniseret tag.

BOSCH AKKU 
SKRUEMASKINE
IXO4
Basic. 3,6 volt. Uovertruf-
fent batteri takket være 
lithium-teknologi. Magnetisk 
bitholder med sekskant. 
Inklusive lader og bitsorti-
ment med 10 dele. Vægt: 0,3 
gram. Arbejdslys indbygget. 
Ergonomsik håndtag. Nem 
opbevaring i box.
  (Best. nr. 7434591)

BOSCH VINOP-
LUKKER FORSATS
  (Best. nr. 7436091)

BOSCH KVÆRN 
FORSATS IXO
  (Best. nr. 7436092)

BOSCH BBQ 
FORSATS IXO
Praktisk grillblæser-
tilbehør.
  (Best. nr. 7436090)
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TERMOMETER OG 
HYGROMETER BLUETOOTH
Bluetooth termometer og hygrometer. Mulighed 
for 4 sensorer koblet trådløst til mobil eller tablet 
via bluetooth 4.0. Display viser aktuel temperatur 
og luft-fugtighed. Tilslut op til 4 sensorer 
pr. smartphone/tablet.
(Best. nr. 1722097)

BOSCH VINOP-
LUKKER FORSATS
(Best. nr. 7436091)

BOSCH KVÆRN 
FORSATS IXO
(Best. nr. 7436092)

BOSCH BBQ 
FORSATS IXO
Praktisk grillblæser-
tilbehør.
(Best. nr. 7436090)

B&D BOREMASKINE
18 volt. 1,5 Ah. Med autosense. der slår over 
i kvarte skrueomgange når skruen er ved at 
være nede i materialet. Ubel. hastighed 0-800 
omdr./min.
  (Best. nr. 1691284)

JULIANA MINI 
FODERHUS 
M/STANDER
Royal. Ø43 cm. Sekskan-
tet med galvaniseret tag.
(Best. nr. 1653878)

MULTI 
COLORS PENDEL
Silicone rød. E27. Blå, pink og gul.
  (Best. nr. 1693403, 1693407, 1693412, 1693414)

ALLUX PAKKEBREVKASSE 600
Monteret med Rukolås. Mål: Højde: 105 cm. 
Bredde: 38 cm. Dybde: 230 cm. Pakkeindkastet har 
følgende mål: 15 x 23 x 32. Fremstillet i lakeret 
stål. Sort.
  (Best. nr. 1609352)

julepris

499,-
(Ex. moms 339,20)

SPAR OP TIL 500,-

JULEPRIS

199,-
(Ex. moms 159,20)

SPAR OP TIL 300,-

SPAR OP TIL 150,-

JULEPRIS

799,-
(Ex. moms 639,20)

JULEPRIS

499,-
(Ex. moms 399,20)

BOSCH KVÆRN 

FRIT VALG

9995
(Ex. moms 79,96)

TERMOMETER OG TERMOMETER OG 

JULEPRIS

249,-
(Ex. moms 199,20)

JULEPRIS

249,-
(Ex. moms 199,20)

JULEPRIS

249,-
(Ex. moms 199,20)

arets julehits

SPAR OP TIL 189,-

VI HAR ÅBENT
Mandag - fredag 6.30 - 17.30
Lørdag 9.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 14.00

STARK Bjerringbro
Heimdalsvej 1 • 8850 Bjerringbro

Tlf. 8668 2544

HUSK 
SØNDAGSÅBENT 

KL. 10 - 14 
VI HAR ÅBENT ALLE DAGE 

FREM TIL JUL
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www.bolighuset-bjerringbro.dk

NY SENG??

Brogade 28 . 8850 Bjerringbro

86 68 18 75 Kontakt

Solvarme anlæg · Fastbrændsel løsninger 
Fjernvarmeløsninger · Vand · Varme · Sanitet

Gas- og oliefyrs service · Smedie- 
arbejde/stålkonstruktioner

Aut. VVS- & Smedie

Hjermind Byvej 21 · 8850 BjerringBro · 86 68 38 11

Døgntelefon 70 20 40 80
www.tjele.com

Minnesota-behandling 
har hjulpet tusinder til 
et bedre liv 
– uden alkohol.
Vi kan også hjælpe dig.

Jeg er alkoholiker
– men jeg drikker ikke mere

Ole ”Bogart”
Michelsen

Information og oplevelser

OPLEVELSER

INFORMATION

LEDIGE JOB
I denne uge f.eks.: 
Ernæringsassistent/kostuddannet, ungevejleder

Læs mere på: www.viborg.dk/job

BYRÅDSMØDE
Onsdag den 17. december 2014, kl. 17.00
i Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5

Se mødet live eller efterfølgende på:
www.byraad.viborg.dk

Se dagsorden og referat på:
www.kommune.viborg.dk/Politik

DIGITAL BYGGETILLADELSE

Fra den 1. december 2014 skal du søge om byggetilladelse 
via den nye landsdækkende digitale løsning Byg & Miljø. 

I Viborg Kommune kan du også bruge Byg & Miljø til 
ansøgning om visse miljøsager.
Se mere på www.viborg.dk/bygogmiljoe

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

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

TEKNIK & MILJØ

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

Find mange flere spændende oplevelser på:

WWW.VIBORG.DK/DETSKER 

BOOK PLADS TIL DIT BARN
Fra den 5. januar 2015 kan du med NemPlads selv vælge 
mellem Viborg Kommunes ledige pladser i dagpleje,  
vuggestue, børnehave, SFO eller SFO-klub.

NemPlads sikrer overholdelse af pasningsgaranti og 
søskendefordel.

Læs mere om det nye pladsanvisningssystem på 
viborg.dk/nemplads

JULEKONCERTER

Kulturskolen Viborg afholder julekoncerter 
I bl.a. Viborg, Ørum, Vestfjends, Skals og Løgstrup
Tjek kulturskolens kalender for tid og sted:
www.kulturskolen.viborg.dk • Tlf. 87 87 36 66

Julekoncerter med BUSBJERG-SPILLENE 
Oplev Busbjerg-spillenes forrygende juleshow / alle aldre 
Fre. den 12. dec. kl. 19 og lør. den 13. dec. kl. 15 / 100 kr.
Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek, Realskolevej 12
www.viborgbib.dk • Tlf. 87 87 35 50

Kor Pulmonale synger julen ind
Kom i julestemning med sygehuskoret Kor Pulmonale
Torsdag 18. december kl.16.30-17.15 / Gratis
Hovedbiblioteket, Vesterbrogade 15, Viborg
www.Viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 65

Udstillinger
Viborg Museum: Nu ringer klokken ind 
Viborg Kunsthal: New York, New York 
Materialiseret tid
www.viborgmuseum.dk • www.viborgkunsthal.dk

ANNONCETELEFON
GUDENÅDALENS AVIS 86 68 17 55

Julekoncert i Sahl Kirke

Sahl: De ca. 50 tilhørere der 
torsdag aften var samlet til kon-
cert i Sahl Kirke nød en vellyk-
ket julekoncert med Helle og 
Dynes Skovkjær. 

De sang og spillede nye og 
gamle julesange. Helt speciel 
var Helle Skovkjærs muse-
sang fra Askepot udført i falset. 
Hun indledte koncerten med 
Schuberts Ave Maria og slut-

tede med »Stille Nacht, heilige 
Nacht«, som vi på dansk ken-
der som »Glade jul, dejlige jul« 
til den berømte melodi af Franz 
Xavier Gruber, der blev uropført 
juleaften i 1818 i en kirke nær 
Salzburg. 

Efter koncerten var menig-
hedsrådet vært for gløgg og 
æbleskiver.

Helle og Dynes Skovkjær gave julekoncert i Sahl.

Ny udstilling i 
Doctors Gallery

Bjerringbro: Mette Pind fra 
Bjerringbro udstiller akrylma-
lerier i Doctors Gallery i Bjer-
ringbro. 

Hun er uddannet på Ran-
ders Kunstskole, Langelands 
Kunsthøjskole, Billedværkste-
det Søkilden, Ærø Kunsthøj-
skole, Hadsten Højskole, Århus 
Kunstakademi og på studieture 
til Mallorca, Colliure, Andalusi-
en og Paris. Mette Pind har bl.a. 

udstillet på Viborg Sygehus, 
Kunstgården, Bogense, Hel-
ligåndshuset, Randers,  lokal-
udstillinger, Den Danske Bank, 
Bjerringbro, Joakim Skovgaard 
Museet, Viborg, og på »Bane, 
by og bro«-udstillingen i Viborg. 
Hendes værker kan købes på 
udstillingen, der vises i Klinik-
gårdens normale åbningstid til 
udgangen af januar.

pcb

Mette Pind ustiller i Doctors Gallery. Pressebillede

Julekoncert i 
Bjerringbro Kirke

Bjerringbro: Silkeborg Motet-
kor synger tirsdag 16. decem-
ber til en julekoncert i Bjerring-
bro Kirke. 

Det klassiske voksenkor, der 
dirigeres af Bo Hulgaard, har 
netop været med i en stor op-
førelse af Bachs Juleoratorium i 
Silkeborg Kirke. Ved koncerten 
i Bjerringbro Kirke er der også 

koraler herfra på programmet 
sammen med »Jesus bleibet 
meine Freude« og danske jule-
salmer. Organist Steffen Jungild 
akkompagnerer koret i fl ere 
satser og spiller en orgelkon-
cert af Walther og en pastorale 
af Bach. Der er tre fællessalmer 
ved koncerten. Der er gratis ad-
gang.

Årets julekoncert i Bjerringbro Kirke synges af Silkeborg Motetkor. Pressebillede
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JULESALG
XL BYDER VELKOMMEN TIL BYENS BEDSTE

LED SPOT
2W, GU10.
Pr. stk. 64,95.

JULESALGBYGGECENTER
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WEBER® STYLE™ 
KARTOFFELSKE 
& SAUCESKE

WEBER®

ONE-TOUCH 
PREMIUM +

57 cm. Lækker version af
den klassiske kulgrill med 

termometer i låget, 
askeskuffe og lågeholder.

99995
SPAR OP TIL 699,-

BEGRÆNSET PARTI

METABO AKKUBOREMASKINE WORKSHOP
BS 18 LI med 2 batterier og 65 dele
i tilbehørskuffert. Leveres inkl.
2×18V (2,0 Ah) Li-lon batterier
og lader. Drejemoment 48 Nm.
Trinløs hastighed. To gear:
0-450/0-1.650 omdr./min. 13 mm
selvspændende patron.
LED arbejdslys.

LED SPOT
2W, GU10.
Pr. stk. 64,95.
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Pr. stk. 64,95.Pr. stk. 64,95.

34995
SE PRISEN

66 DELE

AIDA HVID AROMA
Elegant stel med 66 dele. 6 stk. desserttallerkener, 6 stk. 
fl ade tallerkener, 6 stk. dybe tallerkener, 6 stk. kopper
og 6 stk. underkopper. 6 stk. vinglas og 6 stk. drikkeglas,
6 stk. knive, 6 stk. gafl er, 6 stk. spiseskeer og 
6 stk. teskeer.

FJERNSTYRET BIL
1:16. Fra tyske Xcite

VENTUS
ELEKTRONISK P-SKIVE
 WNGE25. P-skiven registrerer parkering-
stidspunktet ved at overvåge motorens 
vibrationer. Ny og tynd udgave. P-skiven er 
godkendt af Trafi kstyrelsen.
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VENTUS
ELEKTRONISK P-SKIVE

16995
SE PRISEN

METABO AKKUBOREMASKINE WORKSHOP
BS 18 LI med 2 batterier og 65 dele
i tilbehørskuffert. Leveres inkl.
2×18V (2,0 Ah) Li-lon batterier
og lader. Drejemoment 48 Nm.
Trinløs hastighed. To gear:
0-450/0-1.650 omdr./min. 13 mm
selvspændende patron.

fl ade tallerkener, 6 stk. dybe tallerkener, 6 stk. kopper
og 6 stk. underkopper. 6 stk. vinglas og 6 stk. drikkeglas,
6 stk. knive, 6 stk. gafl er, 6 stk. spiseskeer og 
6 stk. teskeer.

FJERNSTYRET BIL
1:16. Fra tyske Xcite

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
SPAR OP TIL 699,-

LYSKÆDER
Godkendt til udendørs brug. 
24V.

METABO AKKUBOREMASKINE WORKSHOP
BS 18 LI med 2 batterier og 65 dele
i tilbehørskuffert. Leveres inkl.
2×18V (2,0 Ah) Li-lon batterier
og lader. Drejemoment 48 Nm.
Trinløs hastighed. To gear:
0-450/0-1.650 omdr./min. 13 mm
selvspændende patron.

2×18V (2,0 Ah) Li-lon batterier
og lader. Drejemoment 48 Nm.
Trinløs hastighed. To gear:
0-450/0-1.650 omdr./min. 13 mm
selvspændende patron.16995

PRISER FRA

NORDMANNSGRAN

9995
BATTERI - 80 LYS

7995
24V - 40 LYS

13995
24V - 120 LYS

11995
SE PRISEN

16 LED

LYSKÆDE
Model Magne. Serie 230 V. 
Med hvide lys og clips.

BEGRÆNSET PARTI
GÆLDER SÅ LÆNGE 

LAGER HAVES

WEBER® STYLETM 

STEAKSÆT
Indeh.: 2 sæt bestik.

19995
9995

SPAR OP TIL 268,-

SÆT

WEBER® STYLETM 

3-DELT TANGSÆT
I rustfrit stål.

14995
SPAR OP TIL 200,-

SÆT

19995
SPAR OP TIL 150,-

SÆT

19995

JULESALG
FRA TORSDAG 11. DEC. KL. 9.OO 

 STYLE™ 

JULESALGXL BYDER VELKOMMEN TIL BYENS BEDSTE

JULESALG GAVEKORT

gavekort Kortet_Sort.indd   1 18/08/11   14.53

GAVEKORTGAVEKORT

JULESALGJULESALGJULESALGJULESALGJULESALG GAVEKORTGAVEKORT

DEN PERFEKTE 
JULEGAVE IDÉ

BYGGECENTER

VORUP
Nyborgvej 3 • Randers SV

Tlf. 86 42 38 22

Man-torsdag 9-18 • Fredag 9-19

Lørdag 8-16 • Søndag 10-15 RYOMGÅRD
Vestergade 108 • Ryomgård

Tlf. 87 74 12 34

Mandag-fredag 9-17.30

Lørdag 8-13 • Søndag 10-15

THORSØ
Møllevej 13B • Thorsø

Tlf. 87 67 82 22

Man-torsdag 9-17.30 • Fre 9-18

Lørdag 9-13 • Søndag 10-15

Ø.TØRSLEV
Dalbyovervej 9 • Gjerlev J

Tlf. 86 47 63 00

Man-torsdag 9-17.30 • Fre 9-18

Lørdag 9-13 • Søndag 10-15

MARIAGER
Himmelkol 1 • Mariager

Tlf. 98 54 14 00

Man-torsdag 9-17.30 • Fre 9-18

Lørdag 9-13 • Søndag 10-15

HADSUND
Industriparken 2 • Hadsund

Tlf. 96 52 80 00

Man-torsdag 9-17.30 • Fredag 9-18

Lørdag 9-16 • Søndag 9-15

FARSØ
Søndergade 33 • Farsø

Tlf. 98 63 16 99

Mandag-fredag 9-17.30

Lørdag 9-13 • Søndag 10-15

MØLDRUP
Erhvervsvej 4 • Møldrup

Tlf. 86 69 13 00

Man-torsdag 9-17.30 • Fre 9-18

Lørdag 9-13 • Søndag 10-15    

SUNDS
Navervej 21 • Sunds

Tlf. 97 14 15 00

Mandag-fredag 9-17.30

Lørdag 9-14 • Søndag 10-15

HADSTEN
Gl. Sellingvej 3  • Hadsten

Tlf. 87 61 26 00

Mandag-fredag 9-17.30

Lørdag 9-14 • Søndag 10-15

METABO AKKUBOREMASKINE WORKSHOP

BS 18 LI med 2 batterier og 65 dele

i tilbehørskuffert. Leveres inkl.

2×18V (1,5 Ah) Li-lon batterier

og lader. Drejemoment 48 Nm.

Trinløs hastighed. To gear:

0-450/0-1.650 omdr./min. 13 mm

selvspændende patron.

LED arbejdslys.

WEBER® STYLETM 

STEAKSÆT
Indeh.: 2 sæt bestik.

WEBER® STYLE™

BBQ-TALLERKEN
Med god plads til maden. 

Fremstillet istærkt, klassisk porcelæn.

WEBER® STYLETM 

3-DELT TANGSÆT
I rustfrit stål.

WEBER® STYLE™ 

KARTOFFELSKE 

& SAUCESKE

WEBER® 
ONE-TOUCH 
PREMIUM +
57 cm. Lækker version af 

den klassiske kulgrill med 

termometer i låget, 

askeskuffe og lågeholder.

99995
SPAR OP TIL 699,-

BEGRÆNSET PARTI

BOSCH LASER -

AF STANDSMÅLER
PLR 25. Måler og

beregner m, m2 og m3 

med en præcision

på +/- 2 mm.

BOSCH LASER -

HADSUND SUNDS

49995
SPAR OP TIL 200,-

JULESALG
Juletid er grilltid

KÆMPE-STOREBESPARELSERpå udvalgt 
WEBER® tilbehør. Se mere på side 7

9995
SPAR OP TIL 260,-

SÆT

 STYLE™

BBQ-TALLERKEN
Med god plads til maden. 

Fremstillet istærkt, klassisk porcelæn.

17995
SPAR OP TIL 120,-

PAKKE MED 2 STK.

TM 

19995
SPAR OP TIL 150,-

3-DELT TANGSÆT3-DELT TANGSÆT
14995

SPAR OP TIL 200,-

 STYLE™ 

Se mere på side 7

95959595959595
SPAR OP TIL 260,-

JULESALGJULESALG
GÆLDER FRA TORSDAG 11. DECEMBER KL. 9.00 

39995

SE PRISEN

Ø 43 CM

111 VASKE

JULIANA
ROYAL 
FODERHUS
Inkl. stander eg 

Kobber eller 

galv. tag.

Ø 54 cm 

599,95

INKL. STANDER

BOSCH LASER -

AF STANDSMÅLER
PLR 25. Måler og

beregner m, m
med en præcision

på +/- 2 mm.

BOSCH LASER -

499499499499499499499499499499499
99995

SPAR OP TIL 499,-

SÆTPRIS

SPAR OP TIL 699,-

4995

SE PRISEN

4,6 KG

ARIEL VASKEPULVER
Traditional. 4,6 kg - 111 vaske.

Max 2 stk. pr. kunde herefter er 

prisen 69,95

METABO AKKUBOREMASKINE WORKSHOP

 LÆS HELE 
TILBUDSAVISEN PÅ

VORUPGRUPPEN.DK 

  ELLER SCAN
       QR-KODEN

GAVEKORT

gavekort Kortet_Sort.indd   1
18/08/11   14.53

GAVEKORTGAVEKORTGAVEKORTGAVEKORT

DEN PERFEKTE 
JULEGAVE IDÉ

VORUP
Nyborgvej 3 • Randers SV
Tlf. 86 42 38 22
Man-torsdag 9-18 • Fredag 9-19
Lørdag 8-16 • Søndag 10-15

RYOMGÅRD
Vestergade 108 • Ryomgård
Tlf. 87 74 12 34
Mandag-fredag 9-17.30
Lørdag 8-13 • Søndag 10-15

THORSØ
Møllevej 13B • Thorsø
Tlf. 87 67 82 22
Man-torsdag 9-17.30 • Fre 9-18
Lørdag 9-13 • Søndag 10-15

Ø.TØRSLEV
Dalbyovervej 9 • Gjerlev J
Tlf. 86 47 63 00
Man-torsdag 9-17.30 • Fre 9-18
Lørdag 9-13 • Søndag 10-15

MARIAGER
Himmelkol 1 • Mariager
Tlf. 98 54 14 00
Man-torsdag 9-17.30 • Fre 9-18
Lørdag 9-13 • Søndag 10-15

HADSUND
Industriparken 2 • Hadsund
Tlf. 96 52 80 00
Man-torsdag 9-17.30 • Fredag 9-18
Lørdag 9-16 • Søndag 9-15

FARSØ
Søndergade 33 • Farsø
Tlf. 98 63 16 99
Mandag-fredag 9-17.30
Lørdag 9-13 • Søndag 10-15

MØLDRUP
Erhvervsvej 4 • Møldrup
Tlf. 86 69 13 00
Man-torsdag 9-17.30 • Fre 9-18
Lørdag 9-13 • Søndag 10-15    

SUNDS
Navervej 21 • Sunds
Tlf. 97 14 15 00
Mandag-fredag 9-17.30
Lørdag 9-14 • Søndag 10-15

HADSTEN
Gl. Sellingvej 3  • Hadsten
Tlf. 87 61 26 00
Mandag-fredag 9-17.30
Lørdag 9-14 • Søndag 10-15

selvspændende patron.selvspændende patron.
LED arbejdslys.
selvspændende patron.
LED arbejdslys.
selvspændende patron.
LED arbejdslys.
selvspændende patron.selvspændende patron.selvspændende patron.

99995
SPAR OP TIL 499,-

SÆTPRIS
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Land & Fritid Nakskov • Linköpingvej 9 • 4900 Nakskov • 33684326

Tilbud forudsætter køb af nævnte abonnement. Inkluderet fri tale gælder kun indenlandske samtaler og ikke indholdstakserede tjenester. Inkluderet fri tale afregnes pr. påbegyndt minut.  
Pris ud over inkluderet fri tale 0,67 kr./min. Fri SMS/MMS inkluderer maksimalt 10.000 stk./md. Pris derefter: SMS 0,24 kr./stk. MMS 2,50 kr./stk. Mere end inkl. data: nedsat hastighed. Priserne er inkl. moms.

Tilbuddene gælder til og med 31. december 2014 med mindre andet er angivet. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
V I E R E N D E L A F L I V E T PÅ L A N D E T

Køb årets julegave fra DLG Tele
Samsung Galaxy Trend+ eller
Nokia Lumia 530
+ DLG Privat 5t 5GB 129,-/md.

Telefonens pris  299,-
 
Oprettelse 199,- og fragt 50,-

Min. pris. med Privat 5t 5GB 1.322-

Samsung Galaxy S4 Mini 
+ DLG Privat 5t 5GB 129,-/md.

Telefonens pris  999,-
Oprettelse 199,- og fragt 50,-

Min. pris. med Privat 5t 5GB 2.022,-

299,-
FRIT VALG

999,-
ÅRETS JULEGAVE

Land & Fritid Bjerringbro • Jørgens Allé 33 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 3368 6280

OUTDOOR BEKLÆDNING JAGT - FISKE - FRITID

FÅ OP TIL DOBBELT SÅ MANGE
GAVER  FOR PENGENE...
GAVER TIL ALLE AKTIVITETER
OG TIL DEN HELT RIGTIGE PRIS!

FÅ OP TIL DOBBELT SÅ MANGE

JULESPURTEN
STARTER HER

SPAR

20-50%
PÅ ALT FODTØJ OG

BEKLÆDNING I
HELE BUTIKKEN

VESTERGADE 2, BJERRINGBRO. TLF. 86 68 31 09

H2O BADESKO
Str. 24-50
Mange 
forsk.

KUN 175.-
Med velcro 200,-

SPAR 

50,-

KUN 175.-

O BADESKO 50,-50,-50,-
Str. 24-50

KUN KUN 

forsk.

SØNDAGSÅBENT 
KL. 1100-1500

LYSTFISKER-
GAVER
Alle fi skehjul og 
fi skestænger til 
spin, kyst, fl ue, 
pirk og båd

ABU
BØRNESÆT

Stang+hjul+line
Fra 149,-

pirk og bådpirk og bådpirk og båd

1/2 PRIS
af normalprisen

SPAR
100,-

ABU 
rygsækstol 
KUN 
249,-

JULEPRIS KUN

149,-
179,-

JAGTKNIV
FLOT

JULEPRIS KUN

JAGTKNIV

KUN 699,-Dame str. 36-39
herre str. 40-47

VIKING VANDRESKO
GORETEX VANDTÆT, ÅNDBAR

SPAR
400,-

FRA KUN

399,-

JAGTSTØVLE
NEOPREN-
FORET VINTER-
STØVLE

SPAR
300,-

ULD SOKKER
STRØMPER

VANDRE
JAGT

FISKERI
SKI

259.-  299.-  600.-
FRA KUN

99.-

ASICS LØBESKO Str. 37-49

KUN 400,- KUN 700,-

GTX
G

SPAR 

300,-

SPAR 

400,-

1/2 PRIS

JAKKER
FRA 400,-

BUKSER 

FRA 400,-
SKJORTER
FRA 200,-

SPAR 

400,-

NORDPOL SOVEPOSER SPAR OPTIL

300,-

s-3xl xs-3xl m-2xl

HUMMEL – TASKER 

FRA KUN 150,-               4 størrelser

SPAR OP TIL 

100,-
HUMMEL 
SPORTSSOKSPORTSSOKSPORTSSOK

1/2 PRIS

12 PAR  

100,-               

VIKING GORETEX STØVLER
STR. 38 - 47
 

 800,-
Str. 36-47
LIGHT GTX KUN 

999,-
SPAR 

400,-
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Husk at tjekke 
Digital Post fra 
hospitalerne

Hospitalerne i Region Midtjylland 
sender flere og flere breve digitalt. 

Læs Digital Post
Læs din digitale post
ved at logge ind med NemID
på www.borger.dk eller
www.e-Boks.dk.

Få besked om ny post
Opgiv en e-mailadresse og mobilnummer 
på borger.dk eller e-Boks.dk og få besked, 
når der er ny Digital Post.

Har du spørgsmål til Digital Post, så kontakt 
Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000. 

Åbningstid:  mandag - torsdag: 9 - 21  / fredag: 9 - 17
  lørdag: lukket / søndag: 17 - 21.

Læs mere på www.digital.rm.dk og www.borger.dk

30356005
www.anni-thing.dk

Banegårdspladsen 7, 8850 Bjerringbro
Man. lukket · Tirs.-tors. 10-17.30
Fredag 10.00-18.00 · Lørdag 9.30-13.00

DAMETØJ I STR. 42-56

PARKERING LIVE VED DØREN

Vi har et stort udvalg 
af tørklæder, hatte og huer

- til både inde og ude.
Køb nu og spar 

30%

Tilbud fra 9. dec. - 14. dec.
Byens rigtige Slagter - 
Slagter John

Brogade 49 f, Bjerringbro. Tlf. 8668 8161
TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG DEN 10/12 TIL OG OG 

UGEN UD ELLER SÅ LÆNGE LAGERET HAVES
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Skulle der være specielle ønsker, 
vil vi gøre alt for at klare disse.

NYT NYT NYT
Vi fører nu AUGUSTUS 
GRIS som er en kød - 
og smagsfuld gris.
Kom gerne ind og bestil 
en god fl æskesteg til jul.

Husk at bestille den 
friskslagtede and, 

kalkun eller gås til jul.
Vi modtager gerne bestilling på 
86688161 da der er begrænset 

mængde på det friskslagte 
fjerkræ

HJEMMELAVET 
JULEMEDISTER
Godt med kød 
og helt uden mel pr. 1/2 kg 

   29,95

  PAKKEMARKED 
Mange varianter - Frit valg
Pr. pakke 3995

3 pakker 110,-  6 PAKKER 200,-

Vi har igen i år den gode 
Kød fyldte Cherry Valley and  
pr. 1/2 kg 

 39,95

Grundfos-pumper i 
nyt vandværk
Grundfos har leveret pumperne til Europas måske mest 
banebrydende nye vandværk ved Aarhus.
Bjerringbro: Takket være 
pumpeløsninger fra Grundfos i 
Bjerringbro kan nybyggede Tru-
elsbjerg Vandværk ved Aarhus 
som det første vandværk i Dan-
mark tilbyde vand af allerbed-
ste kvalitet, som er sikret mod 
enhver form for menneske-
skabt eller naturlig forurening. 

Her er hverken kæmpestore 
iltningstrapper, der er sårbare 
over for forurening, eller ned-
gravede beskidte betontanke. 
Grundfos har leveret dykpum-
per, pumper til rensning af 
vand til vandmagasiner, tilbage-
skylspumper til når tilstoppede 
filtre skal rengøres, og pumper 
til at pumpe drikkevandet ud til 
forbrugerne. Værket er Aarhus 
Vands nyeste, fortæller driftsin-
geniør Thomas Vogn Kjeldsen. 

Stopper for dårlig-
domme
»Med Truelsbjerg Vandværk har 
vi forsøgt at sætte en stopper 
for alle vandværkernes traditio-
nelle dårligdomme, hvor alt er 
enten nedgravet eller en del af 
den bærende konstruktion. Her 
er alle tanke og installationer 
fritlagte, de er nemme at inspi-
cere, og vi kan styre langt flere 
parametre i forbindelse med 

vandrensningen,« siger Thomas 
Vogn Kjeldsen.

En af hovedtankerne bag 
Truelsbjerg Vandværk er »luk-
ket vandbehandling«, hvor 
hele vandlinjen og vandrens-
ningsanlægget er lukket og 
under konstant tryk, så vandet 
er beskyttet mod enhver form 
for forurening, fortæller Appli-
cation Manager Jørgen Bach fra 
Grundfos.

»Grundfos er stolt af at være 
en del af et innovativt og visio-
nært projekt som Truelsbjerg 
Vandværk, og vi kan levere 
de nødvendige energieffek-
tive kvalitetsløsninger, som kan 
holde vandanlægget lukket 
og under tryk hele vejen fra 
brønd til vandhane. Fra rustfrie 
stålpumper og -motorer med 
indbygget frekvensstyring til 
sensorstyrede distributionsløs-
ninger, som sikrer komfort for 
selv den mest afsidesliggende 
forbruger,« siger Jørgen Bach.

Erstatter værk fra 
1963
Vandværket er inddelt i tre 
dele, hvor den nederste del er 
et tungt betonfundament med 
alle rør, pumpestationer og 
andre nødvendige faciliteter til 

vandværkets drift. Over beton-
fundamentet er en let ramme-
konstruktion i stål med lukkede 
blå filtertanke. Ude er to kæm-
pestore cylindriske rustfrie stål-
vandtanke til renset rent vand. 

Fremtidens vandværk har 
også faciliteter til besøgende, 
mødelokaler og et lille labo-
ratorium, som virksomheder 
og forskere kan bruge som 
testanlæg. Vandværket bliver 
CO-neutralt, når energiforbrug 
til lys, opvarmning, affugtning 
og ventilation bliver leveret fra 
300 kvadratmeter med sol-
paneler, der skal erstatte det 
gamle vandværk fra 1963, der 
skal rives ned.

pcb
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SNERYDNING
- det kommer vi ikke uden om

Ring og tegn et snerydningsabonnement – 
det gælder fra den

1. november 2014 til den 31. marts 2015 
og dækker private husstande i Bjerringbro. 

Bemærk! Tilmelding gælder kun for nye kunder – 
gamle kunder fortsætter som hidtil.

Vi giver gerne tilbud på større arealer, 
grundejerforeninger, virksomheder o.lign.

 200.- + moms

Pensionister 100.- + moms

Pris pr. gang 50.- + moms

Årligt gebyr

Årligt gebyr

Julen nærmer sig og 
avisen skal i trykken

DEADLINE TIL UGE 52:
Korrektur annoncer torsdag den 11. december kl. 12.00

Trykklar tirsdag den 16. december kl. 12.00

DEADLINE TIL UGE 1: 
Korrektur annoncer den  16. december.kl 12.00

Trykklar den 19. december kl. 12.00

Vi beder om, at alle overholder disse indleveringsfrister

Gudenådalens avis
Bjerringbro  >  Langå  >  Ans  >  Ulstrup  >  Rødkærsbro  >  Thorsø - din lokale avis

Tlf. 8668 1755  |  Mail: annonce@gudenaadalens-avis.dk

De vokser med en fart 
som en fyrig gazelle
Dagbladet Børsen har kåret Hjorthede Planteskole A/S 
som en af landets gazellevirksomheder

Hjorthede: Nord for Hjort-
hede ligger en af landets hur-
tigstvoksende virksomheder, 
Hjorthede Planteskole A/S, 
som netop er blevet udnævnt 
til gazelle-virksomhed af dag-
bladet Børsen. 

At blive udnævnt til gazel-
levirksomhed betyder, at virk-
somheden mindst skal have 
fordoblet sin omsætning set 
over en fire års periode, og det 
krav kan Hjorthede Planteskole 
godt leve op til, oplyser skov- 
og landskabsingeniør Morten 
Jacobsen, som er leder af salg 
og administration i virksomhe-
den:

»Vi oplyser ikke konkrete 
omsætningstal af konkurrence-
hensyn, men man kan finde os 
inde på Selskabs- og Erhvervs-
styrelsens hjemmeside sam-
men med alle andre danske 
virksomheder. Der er hård kon-
kurrence i vores branche og en 
voldsom strukturudvikling på-
går, men vi er fast besluttet på 
at forblive i markedet også på 
den lange bane«, siger Morten 
Jacobsen.

På onsdag aften er han vært 

for et arrangement, som Vi-
borgegnens Erhvervsråd holder 
i anledning af udnævnelsen til 
gazellevirksomhed. Her vil Mor-
ten Jacobsen redegøre for den 
positive udvikling, som plante-
skolen er inde i og ikke mindst, 
hvad man gør for at fortsætte 
den. Men avisen har overtalt 
ham til en tyvstart:

Barrodsplanter
»Da jeg blev ansat i 2007, for-
mulerede eneaktionær og di-
rektør Søren Iversen en vision 
om, at vi ville fordoble produkti-
onen. Det mål har vi nået nu. At 
komme hertil har krævet store 
investeringer i både bygninger 
og maskiner, så derfor har vi sat 
os nye mål, som måske ikke er 
helt så opsigtsvækkende, men 
ikke desto mindre vigtige: Nu 
skal vi konsolidere os. Nu skal 
vi til at tjene nogle penge«.

Hjorthede Planteskole er 
ikke en planteskole i gængs 
forstand. Produkterne er bar-
rodsplanter, det vil sige, at 
planterne sælges uden jord 
omkring roden. Så der ingen 
urtepotter at se på Hjorthede 
Planteskole. Barrodsplanter er 
dem, man bruger til skovplant-
ning, juletræer, læhegn, pryd 
-anlæg, vildtremiser, hække, 
beplantninger langs motorveje 
og andre større landskabsplant-
ninger. Så man er i et business-
to-business-marked. Kunderne 
er professionelle skovfolk, land-
mænd og de grønne afdelinger 
i den offentlige sektor:

»Vi køber frøene hjem og 
opformerer planterne, indtil 
de er klar til at blive plantet 
ud, og vi prøver hele tiden på 
ikke at være for sårbare over 
for sæson- og konjunkturud-
sving. Derfor har vi tre ben at 
stå på: Planter til juletræer og 
pyntegrønt, planter til haver og 
hække og planter til skovbrug«, 
forklarer Morten Jacobsen. 

Østeuropæere
Han tilføjer, at der lige nu er 
der rigtig godt gang i salget 
til skovbruget. Det har været 
bedre salgstal, når det gælder 
juletræsbranchen og salget af 
haveplanterne har det ikke så 
godt:

»Det skyldes, at der jo ikke 
bliver bygget noget for alvor 
herhjemme i disse år«, forklarer 
Morten Jacobsen.

En af hemmelighederne 
ved at drive en forretning som 
Hjorthede Planteskole er kon-
stant fokus på omkostningerne. 
Og her er lønkronerne den 
største post:

»Vi tænker hele tiden på, 
hvordan vi kan gøre tingene 
hurtigere og smartere - og så 
hører vi til dem, der hyrer øst-
europæisk arbejdekraft. Ja, vi 
har stort set opgivet at bruge 
dansk arbejdskraft, og dansker-
ne søger heller ikke de jobs, vi 
kan tilbyde. Vore knap 20 øst-
europæerne er stabile og flek-
sible«, siger Morten Jacobsen, 
idet han understreger, at de får 
en overenskomstmæssig løn.

Morten Jacobsen viser nogle af de planter, der arbejdes med lige nu i Hjort-
hede: Ligusterstiklinge. Foto: Bjarne Nilsson.

Skoleelev løb ud 
foran bil
Bjerringbro: Ved otte-tiden 
torsdag løb en 14-årig pige, der 
er elev på Egeskovskolen, plud-
selig tværs over Vestre Ringvej, 
så en 45-årige kvinde fra Langå 
ingen mulighed havde for und-
gå at ramme pigen med sin bil. 

Pigen brækkede venstre ben 
ved påkørslen, og hun har for-
klaret politiet, at da hun hørte, 
at det ringede ind, løb hun 
bare. Der er ellers en fodgæn-
gertunnel på stedet, som sko-
leleverne kan benytte.

BAM løber til jule-
afslutning
Bjerringbro: Onsdag 10. de-
cember kl. 18 holder Bjerring-
bro Atletik og Motion, BAM, 
juleafslutning. Dagens træning 
begynder i samlet flok fra Klub-
huset på stadion, hvor alle med-
lemmer møder med nissehuer 
på. 

Herfra løber de gennem Bjer-
ringbro for at se på juleudsmyk-
ningen. Ca. et kvarter senere 
danser medlemmerne rundt 
om juletræet på Torvet inden 
de kl. 19 sætter sig om bordet 
til fællesspisning i Hallens Cafè.

Frivillige takket 
med bålhygge
Bjerringbro: Naturskolen i Bjer-
ringbro takkede forleden de frivil-
lige, der hjælper med at plante 
træer, samle affald, reparere og 
lave nye ting på Kjællinghøl med 
bålhygge med varm kakao og bål-
stegte pølser. En trofast flok kom-
mer en gang om måneden for 
at hjælpe med at passe shelter-
pladsen. Hver uge samler frivillige 
fra Aktivitetscenter Gimles ude-
gruppe affald op ved Kjællinghøl. 
Sammen har de frivillige hjælpere 
lagt mange timer på Kjællinghøl, 
Kanopladsen og skovområdet 
der omkring.

Hjorthede Planteskole har formået at vokse på trods af skrappe danske miljøregler og et i europæisk sammenhæng højt 
lønniveau. Foto: Hjorthede Planteskole.
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Gl. Kongevej 70 · Kongensbro · 8643 Ans By · Telefon 86 87 01 77
Fax 86 87 92 17 · kongensbro@kongensbro-kro.dk · www.kongensbro-kro.dk

GOURMET NYTÅRSMENU 2014
“ud af huset” fra Kongensbro Kro

PRIS PR. PERSON:
 3 retter 365,-    4 retter 395,-

�Flødelegeret gylden græskarsuppe på hønsefond�
med store ristede Tigerrejer & chili syltede ferskner

hertil hjemmebagt koldhævet durum brød

�Citrontimian gratineret helle� ynder�
med karto� elknas, Rieslinge-perlebygs risotto,

vinterporre, dildsejl og Sauce Verde

�Mørbrad af dansk kalv�
med brændte løg, søde glaserede rødbeder & persillesmuld

hertil con� teret karto� el m/bacon-parmesan Duchess samt trø� el glace

�Mørk chokolade ganache på sprød crumble bund�
m/yoghurt Bavaroise og midte af sød hindbær coulis

hertil små søde lakridskys & mango i egen sirup

Vi modtager bestillinger indtil tirsdag d. 30. december kl. 16.00.
Vi råder dog til at bestille i god tid, da vi kan ske at må melde udsolgt.

A� entes på Kongensbro Kro i Kaagen (selskabslokalet) den 31. december mellem kl. 13.30 og 16.30.
Deres a� entningstidspunkt a� ales ved bestilling.

Vi byder på et glas champagne og hertil et stykke kransekage.
Hele menuen er klargjort og skal blot anrettes og varmes e� er medfølgende instruktion.

BESTIL ALLEREDE NU PÅ TELEFON 86 87 01 77

MASSER AF UDSTYR
TIL DIG OG DIN CYKEL

Køb cyklens julegave her...
Vintersæt fra Agu
 Førpris 1499,-

 Nu 999,-

Vinterjakke 
fra Astral
2. SORTERING

 Førpris 799,-

 Nu 299,-

MTB 
Cykelsko
ASS. STR.
 Førpris 1199,-

 Nu 799,-

Ass. 
Bontrager
cykelhjelme
 Førpris 549,-

 Nu 399,-

Spinning sko
 Førpris 549,-

 Nu 399,-

Grundfos skal træne 
kinesiske borgmestre
Når Kinas byer vokser, vil Grundfos hjælpe borgmestrene 
med at tænke grønt. 
Bjerringbro: For at promovere 
grøn vækst under Kinas urba-
niseringsproces og for at give 
byernes borgmestre bedre for-
ståelse for avancerede danske 
erfaringer har Kinas søsterorga-
nisation til KL, China Associa-
tion of Mayors, og Grundfos i 
Kina, Grundfos China Holding 
co. Ltd., aftalt at samarbejde 
strategisk. 

Grundfos’ Kina-direktør 
Humphrey Lau og general-
sekretær for borgmestrene i 
Kina, Cui Hengde, underskrev 
forleden erklæringen om sam-
arbejdet ved en ceremoni med 
Grundfos’ CEO Mads Nipper 
og borgmesterforeningens vi-
cepræsident Tao Siliang.

På kurser i Danmark skal de 
kinesiske borgmestre lære om 

energibesparelse og vandmiljø.
»Jeg er helt sikker på, at de 

kinesiske borgmestre kan drage 
stor nytte af træningsprogram-
met både i klasselokalet og på 
virksomhedsbesøg,« siger Tao 
Siliang.

Bæredygtig byudvikling
Kinas KL vil sammen med 

Grundfos starte et træningspro-
gram for kinesiske borgmestre 
i Danmark. Træningen kommer 
til at fokusere på energibespa-
relse og emissionsreduktion, 
grøn byplanlægning og meget 
andet. 

Målet er at styrke kinesiske 
by-lederes generelle forstå-
else af bæredygtig udvikling 
og fremme metodisk urbanise-
ringsudvikling i Kina.

»I Grundfos er vi meget en-

gageret i Kina, og det er et stort 
privilegium at skulle samarbej-
de med China Association of 
Mayors på langt sigt og dermed 
give vores konsistente bidrag til 
grøn vækst i de kinesiske byer,« 
siger Mads Nipper.

I år er det 65 år siden Kina 
og Danmark indgik diplomatisk 
forbindelse, hvilket de to lande 
har aftalt at fejre med en fæl-
les fotoudstilling med fokus 
på bymæssig bæredygtighed i 
Danmark og Kina. Udstillingen 
skal vises i tre-fem byer i begge 
lande, aftalte landene i april un-
der overværelse af Kinas præ-
sident Xi Jinping og Dronning 
Margrethe II.

pcb

Grundfos’ Kina-direktør Humphrey Lau (tv) og generalsekretær for Kinas KL Cui Hengde (th) underskriver samarbejdsaf-
talen ved en ceremoni med Mads Nipper og Tao Siliang. Pressebillede
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Evt. nye kan skrive
navn og adresse - eller
vedlæg aftryk af logo - 

og sende det til:

I Gudenådalens Avis
der udkommer

Lørdag den 27. december
bringer vi som tidligere år en række

nytårshilsner fra byen og
egnens  forretninger og håndværkere.

Alle, der var med sidste år, 
 kommer automatisk

med igen, hvis vi ikke  hører andet.
Nye er naturligvis velkomne til at være med.

Vi har 2 standardstørrelser,
men kan også lave større efter ønske!

2 spaltet  
Pris 290,00 + moms

1 spaltet  
Pris 150 + moms

      Nytårshilsen           til Deres kunder

20142015

Banegårdspladsen 3 · 8850 Bjerringbro · Tlf. 86 68 17 55 · Fax 86 68 03 87
E-mail: annonce@gudenaadalens-avis.dk

- inden mandag den 15. december kl. 10.00 - så er De også 
med..!
Efter d. 15. december kan der ikke modtages flere rettelser

Gudenådalens avis
Bjerringbro  >  Langå  >  Ans  >  Ulstrup  >  Rødkærsbro  >  Thorsø - din lokale avis

Tre uger med badminton 
på højt plan
Skoleelever fra Egeskovskolen fik i tre uger muligheden for 
at snuse til fjerbold og ketcher.

Bjerringbro: Der var flere 
gode årsager til at 7. klasses-
eleverne fra Egeskovskolen 
onsdag eftermiddag løb rundt 
i Bøgeskovskolens hal med en 
badmintonketcher i hånden.

Først og fremmest har det at 
gøre med den nye skolereform, 
hvor der er et ønske om mere 
bevægelse i skoletiden. På 
Egeskovskolen har 7. klasserne 
siden august haft mulighed for 
at vælge idræt som valgfag, og 
det har give dem chance for 
at prøve kræfter med en lang 
række sportsgrene, som de 
ikke nødvendigvis før har været 
i berøring med. 

Egeskovskolen har  indgået 
aftaler med diverse idrætsklub-
ber, og en af dem er Bjerring-
bro Badminton klub, der tre 
uger i træk har engageret en 
badmintontræner fra DGI, til at 
komme og undervise eleverne.

Det har været spændende 

og anderledes træning for sko-
lebørnene, og for Bjerringbro-
klubben har det givet en mulig-
hed for at få deres sportsgren 
eksponeret:

»Vi har desværre et forholds-
vis stor fald i medlemstal, og 
derfor tænkte vi at dette var 
en god lejlighed til at prøve at 
give, især de unge, en smag for 
badminton,« fortæller Thomas 
Fog, der sidder i bestyrelsen for 
Bjerringbro Badmintonklub og 
har ansvaret for ungeudvalget.

Klubben er gået fra 100 til 
70 medlemmer på bare en sæ-
son, og det er ikke noget, der 
huer dem. Derfor har de betalt 
en DGI-træner til at komme og 
undervise skolens elever.

For elever og skole er det en 
ren win-win situation:

»Der er ingen tvivl om, at 
eleverne har fundet det både 
sjovt og anderledes. Det er 
også badmintontræning på en 

hel anden måde end »skole-
badminton« med mere tid og 
plads til den enkelte elev, samt 
andre slags øvelser,« siger Ma-
lene Bliksted, der er idrætslæ-
rer på valgfaget.

»Det har været rigtig godt, 
og vi har rent faktisk lært no-
get. Jeg havde i hvertfald ikke 
regnet med, at vi ville kunne nå 
at lære så meget,« siger Helene 
Levring Andersen, der aldrig 
har gået til badminton. Hun er 
til dagligt elitesvømmer og tror 
ikke, at hun vil kunne afse tid 
til også at spille badminton i 
fritiden. 

Heller ikke Frederik Didrik-
sen Jensen mente, at han ville 
begynde at spille badminton:

»Jeg spiller fodbold og hånd-
bold til hverdag, hvilket alle 
mine venner også gør,« siger 
han.

ckh@gudenaadalens-avis.dk

DGI-træner, Kristian Gade Ernstsen viser Helene Levring Andersen, hvordan man holder rigtig på ketcheren. Foto: Chri-
stine Krüger Hansen.

Det kræver koncentration, men det er sjovt.
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Nytår 2014
Forret

Blinis symfoni, laks, torsk og rogn
 

Mellemret
Orangemelon m/ champagneskinke,

brød og pesto
 

Hovedret
Tournedos af oksemørbrad,

kartoffel toppe m/ trøffelolie,
kraftig rødvinssauce

Rødløgs kompot i rødvinssirup, 
spinat- svampe flan

 
Dessert

Hindbær-rabarber drøm
m/ vanilje creme og hvid chokolade

Pris Pr. Kuvert 350,-
Bestilles senest d. 27 December

www.tinneskoekken.dk - Teglgade6 - 8643 Ans - Tlf :86879434

Nytår 2014Nytår 2014
Blinis symfoni, laks, torsk og rogn

Nytår 2014Nytår 2014
Blinis symfoni, laks, torsk og rogn

Bestilles senest d. 27 December

Storegade 7 · 8850 Bjerringbro · Tlf. 86 68 20 00

December i Klædeskabet

-25%
på alt tøj og fodtøj

(dog med få undtagelser)

Husk:
Værtindegave, Mandelgave

Pakkegaver, Gavekurve
og Firmagaver.

Kæmpe udvalg i specialiteter: 
Summerbird, kaffe, Te, kager/

kudsk, julegløgg og meget mere

Glædelig jul til alle

ANNONCETELEFON
GUDENÅDALENS AVIS 86 68 17 55

Glemt gryde på 
komfur udviklede 
brand
Bjerringbro: Kort før klokken 
14 lørdag blev der slået alarm 
til Viborg Brandvæsen, da væl-
tede kraftig røg ud fra 1. salen 
i et rækkehus på Stendalen. 
Brandfolkene kunne hurtigt 
konstatere, at arnestedet var et 
komfur, og fl ammerne skyldtes 
en glemt gryde på en tændt ko-
geplade. Ud over brandskader i 
køkkenet fi k hele boligen også 
kraftige sodskader.

Tyv løb med com-
puterne
Bjerringbro: En villa i Vester-
gade blev tømt for computere 
i forbindelse med et indbrud 
i løbet af weekenden. Husets 
skuffer og skabe blev ellers ro-
det grundigt igennem, men ty-
vens udbytte blev ved tre bær-
bare computere, to af fabrikatet 
HP og en Toshiba.

Bil stjålet ved 
idrætscentret
Bjerringbro: Ejeren af en blå 
Citroën Berlingo var onsdag 
mellem klokken 10 og 11 i 
Bjerringbro-hallen ved Vestre 
Ringvej. Der var dog ingen bil, 
da ejeren kom ud på parke-
ringspladsen igen. Den stjålne 
og efterlyste bil har registre-
ringsnummer DW 50 989. 

Bjerringbro har fået 
endnu en butik
Michael Mortensen, tidligere elitesoldat, har åbnet en hob-
bybutik på Østergade 18

Bjerringbro: Der er hunde-
koldt inde i det gamle, gule 
udhus på Østergade nummer 
18, og indretningen er først 
lige begyndt. Men man kan 
godt se tegningen til noget, der 
kan blive vældig interessant for 
folk, der har et veludviklet hob-
bygen. 

Det er Michael Mortensen, 
47-årig lagermedarbejder på 
Grundfos, der i sidste uge var 
i fuldt sving med at indrette sin 
nye butik og showroom med 
hobby-artikler. Herinde kan 
alle drenge og piger, mænd og 
kvinder, der elsker at sidde og 
nørde med at lime ting sam-
men eller male på noget med 
små pensler eller få små, far-
vestrålende gummiringe til at 
blive til armbånd få deres lyst 
styret. Om baggrunden for, at 
Michael Mortensen nu springer 
ud som butiksindehaver i Bjer-
ringbro, siger han:

»Jeg er selv tidligere soldat 

og har været udstationeret i 
Afghanistan, så militært isen-
kram har min store interesse, 
specielt militærkøretøjer, som 
man kan købe i samlesæt og 
så selv sidde og lime sammen. 
Til sidst skal de males med ca-
moufl agefarver eller hvad man 
nu vælger«.

Racerbane
Michael Mortensen fortæller, 
at som soldat i Afghanistan var 
han vognkommandør på en ar-
meret mandskabsvogn, og han 
oplevede såmænd også at køre 
på en vejsidebombe:

»Ved selve eksplosionen var 
der ikke nogen, der kom til 
skade, men jeg fi k et vrid i det 
ene knæ og ødelagde mit kors-
bånd. MPV’en blev totalskadet, 
så det kunne være gået grueligt 
galt«. 

Butikken i Østergade skal 
fungere sammen med Michael 

Mortensens net-butik, som fi n-
des på adressen tempushobby.
dk. Den kan hele landets be-
folkning købe i, men hvorfor så 
også indrette en fysisk butik?

»Det handler om kundekon-
takten, som jeg har savnet ved 
netbutikken. Jeg kan godt lide 
at snakke med kunderne og 
øse af den faglighed og de er-
faringer, jeg har opbygget«, for-
klarer Michael Mortensen.

Han har også fået etableret 
en racerbane i sin nye butik, så 
alle drengede sjæle kan prøve 
hvordan det er at styre de lyn-
hurtige biler rundt i kurverne. 
Ellers er det hotteste af det 
hotte inden for hobbyartikler 
lige nu Loom – et kreativt pro-
dukt, en slags elastikker, som 
de unge bruger til at kreere 
armbånd og andre smykker af.

bn@gudenadalens-avis.dk 

Lige nu er Loom noget, som drenge og piger er vilde med at lege med, og det 
leveres i disse æsker. 

Michael Mortensen og hans kæreste skal drive den nye hobby-forretning samtidig med, at han passer sit job på Grund-
fos. Foto: Bjarne Nilsson.
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www.8850bjerringbro.dk
Følg os på Facebook

         ...og siger tak 

       fordi du handler 

    dine julegaver lokalt

Bjerringbro Plæneklipperservice
Blomster hos Westergaard
Bjerringbro Kontorforsyning
Vov Vov Dyrefoder 
Elsborg Lædervarer 
Bygholm Menswear

Skydt Tøj & Skoringen
Point S Bjerringbro
Sportigan
Profi l Optik
Eliza/Bogi

Nye butikker i 
Klub 8850

www.facebook.com/8850bjerringbro

Botex
Bamberg
Slagter John
Anni Thing

Bjerringbro Plæneklipperservice
Slagter John 

Klub 8850 ønsker alle kunder

    en glædelig jul 

          og et godt nytår

Klub
8850

Handel lokalt

Klub
8850

Handel lokalt

Klub
8850

Handel lokalt

• Handel lokalt 

• Saml Bymærker 

• Opnå store rabatter 

• Vind fl otte præmier 

• Støt lokalsporten, når

du handler i Klub 8850

BUTIKKER I KLUB 8850

De syv tenorer gæster 
Vindum
Vindum: Der var en, der var 
to, der var tre…og snart var de 
syv glade tenorer. sådan fortæl-
ler Anne-Marie Hjelm, leder af 
koret ”Klittens tenorer”.  

Hun er organist i Helligånds-
kirken i Hvide Sande og koret 
har sit udspring der. Men det 
er blevet til utallige koncerter, 
også på utraditionelle steder 
såsom fi skeauktionshallen i 
Hvide Sande, friluftscenen, ple-
jehjem og Hospice.

3. søndag i advent glæder 
koret sig til at besøge Vindum 
Kirke. ”Koret vil synge nye og 
gamle julesange og salmer og 
sammen med menigheden vil 
tenorerne med glød og enga-
gement synge og spille julen 
ind i Vindum sogn og Kirke” 
udtaler dirigenten.

Der er fri entre til koncerten 
og bagefter serverer menig-
hedsrådet risengrød på Vin-
dumovergaard. 

Oplev syv tenorer på Vindumovergaard 3. søndag i advent.

Børnehavebørn lærte 
om genbrug
Børnene i Smørhullet i Højbjerg lærte om gode skraldeva-
ner, da Revas forleden kom på besøg i børnehaven.

Pia Vejling lærer børnene i Smørhullet, hvor coladåser skal hen, når de er tomme. Pressebillede

Højbjerg: Pia Vejling fra Viborg 
Kommunes affaldsselskab, Re-
vas, besøgte forleden børneha-
ven Smørhullet i Højbjerg for at 
lære børnehavens børn gode 
affaldsvaner. Besøget kalder 
pædagog og teamleder Anne 
Marie Brandt et godt initiativ.

»Skal den bare smides ude 

i naturen,« spørger Pia Vejling, 
mens hun viser børnene et bil-
lede af en krøllet coladåse.

»Nej, det skal den da ikke. 
For så kan man skære sig på 
den. Hvis der kravler et lille dyr 
ind i den, kan det måske ikke 
komme ud igen. Og det er da 
synd,« siger en fi re-fem-årig 

pige.
Hun ved, at det er bedre 

at afl evere sine coladåser hos 
købmanden eller i en af de 
grønne Revas-bobler.

Pia Vejling er rykket ud med 
billeder af affald for at lære bør-
nene at brugte dåser, fl asker, 
papir, glas og andet affald kan 

genbruges. Børnene er optaget 
af, hvad Pia Vejling har at for-
tælle. Budskaberne går rent ind 
hos de fl este.

»Det var da sjovt at høre 
hende der Revas-damen. Og 
spændende, fordi vi lærte no-
get om affald,« siger et barn 
efter besøget.

Anne Marie Brandt er glad 
for, at Revas tilbyder at komme 
og snakke om affald med bør-
nene. 

»Det er et emne, alle bør 
være optaget af, og som vi lige 
så godt kan tage fat på, mens 
børnene er små. Selvfølgelig er 
der grænser for, hvor megen 
viden et børnehavebarn kan 
opfange og rumme. Men Pia 
er god til at forklare tingene på 
børnenes præmisser, så jeg er 
sikker på, at en stor del af det, 
som vi har hørt i dag, bliver 
hængende, når vi selv arbejder 
videre med emnet,« siger Anne 
Marie Brandt.

Som mange andre institutio-
ner arbejder Smørhullet med 
at lære børnene gode affald-
svaner. Børnehaven har fået 
små gribetænger til at samle 
affald op med og egen mini-
genbrugsstation med batteri-
beholder af Revas, der giver 
genbrugs-tegnepapir i bytte for 
udtjente batterier.

»Vi vil gerne lære børnene 
gode affaldsvaner. Give dem 
en forståelse for, at affald er en 
ressource og ikke bare noget, 
man smider i naturen eller på 
fortovet,« siger Pia Vejling.

pcb

ANNONCETELEFON
GUDENÅDALENS AVIS 86 68 17 55
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- vejen til oplevelser

tinghallen.dk

Tingvej 2 · 8800 Viborg
Billetkontor 86 62 61 00

Billetnet 70 15 65 65

Følg os påVind præmier på
www.tinghallen.dk

ANNE
LINNET 
Lørdag 23. november kl. 21.00

BURHAN G
DIN FOR EVIGT
Fredag 29. november kl. 21.00

SØREN DAHL
Kun én som dig
Fredag 24. januar kl. 20.00

HIPPIE
GALLA
Fredag 7. februar kl. 21.00

KANDIS
BJØRN & OKAY
Alle tiders Halbal
Lørdag 25. januar kl. 18.00

ASKEPOT
Operaen i Midten
Torsdag 13. marts kl. 18.00

FRIENDS IN
LOW PLACES
Garth Brooks Show
Lørdag 22. marts kl. 20.00

MICHAEL
LEARNS TO ROCK
Lørdag 15. marts kl. 20.00

DET GÅR NED
Fredag 14. marts kl. 20.00

DANSK 
SLAGER PARADE
Søndag 9. februar kl. 14.00

ROSA
FRA ROULADEGADE
Søndag 9. marts kl. 10.00

NYTÅRSKONCERT
Prinsens Musikkorps
Lørdag 11. januar kl. 19.30

METTE  LISBY
Torsdag 21. november kl. 20.00

BIG FAT SNAKE
One night of sin
Fredag 22. november kl. 21.00

JULEKONCERT MED
STIG ROSSEN
Lørdag 30. november kl. 20.00

”SYNGEPIGERNE”

fra Bakkens Hvile
Lørdag 8. marts kl. 20.00

LINDA P’S 
HOVEDPINE
Fredag 28. marts kl. 19.00

- vejen til oplevelser

tinghallen.dk

Tingvej 2 · 8800 Viborg
Billetkontor 86 62 61 00

Billetnet 70 15 65 65

Følg os påVind præmier på
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Kun én som dig
Fredag 24. januar kl. 20.00

HIPPIE
GALLA
Fredag 7. februar kl. 21.00

KANDIS
BJØRN & OKAY
Alle tiders Halbal
Lørdag 25. januar kl. 18.00

ASKEPOT
Operaen i Midten
Torsdag 13. marts kl. 18.00

FRIENDS IN
LOW PLACES
Garth Brooks Show
Lørdag 22. marts kl. 20.00

MICHAEL
LEARNS TO ROCK
Lørdag 15. marts kl. 20.00

DET GÅR NED
Fredag 14. marts kl. 20.00

DANSK 
SLAGER PARADE
Søndag 9. februar kl. 14.00

ROSA
FRA ROULADEGADE
Søndag 9. marts kl. 10.00

NYTÅRSKONCERT
Prinsens Musikkorps
Lørdag 11. januar kl. 19.30

METTE  LISBY
Torsdag 21. november kl. 20.00

BIG FAT SNAKE
One night of sin
Fredag 22. november kl. 21.00

JULEKONCERT MED
STIG ROSSEN
Lørdag 30. november kl. 20.00

”SYNGEPIGERNE”

fra Bakkens Hvile
Lørdag 8. marts kl. 20.00

LINDA P’S 
HOVEDPINE
Fredag 28. marts kl. 19.00

NYTÅRSKONCERT
PRINSENS MUSIKKORPS
BRødRENE OlSEN Og 
ANNE CAThRINE hERdORf
lørdag 10. jan. kl. 19.30

SVANESøEN
dEN RUSSISKE  
NATIONAl BAllET
Tirsdag 13. jan. kl. 19.30

ThE APPROVEd TRIBUTE                                                                                                
TO ThE BlUES 
BROThERS™ 
fredag 23. jan. kl. 20.00

KANdIS SAMT 
BJøRN & OKAY
Alle Tiders halbal 
lørdag 24. jan. kl. 18.00

VINTER
CIRKUS
lørdag 7. feb. kl. 14.00

dANSK 
SlAgERPARAdE
Søndag 8. feb. kl. 14.00

ROSAS STORE 
SOVEdYRSShOW
Søndag 15. feb. kl. 10.00

SøREN dAhl 
Og MARIA lUCIA
Torsdag 19. feb. kl. 20.00

dE 3 MUSKETERER
En 80’er  hit-rockmusical
Søndag 22. feb. Kl. 20.00

gINTBERg
 det store spørgsmål
 fredag 6. mar. Kl. 20.00

PAUl 
YOUNg
lørdag 14. mar. kl. 20.00

lOVE 
ShOP
fredag 27. mar. kl. 20.00

dEN NøgNE 
SANdhEd
Musikalsk comedyshow 
OM MæNd
lørdag 21. feb. Kl. 20.00

CITY 
SINglER
Trimmet i 3-kanten 
lørdag 28. mar. kl. 20.00

TOBIAS 
dYBVAd 
Torsdag 9. apr. kl. 19.00

l.I.g.A
fredag 10. apr. kl. 20.00

Der er altid masser af

GRATIS
P-pladser

Handel lokalt
på søndag

På søndag holder butikkerne 
i Bjerringbros bymidte 

åbent mellem kl. 11.00 og 15.00.

Kør en gratis rundtur i bymidten med 
Øhlenschlægers julekaret!

Niels Segalt skaber julestemning med sin lirekasse!

Tak fordi du lægger din julehandel 
i de lokale butikker!

Byens to fl otte juletræer på Torvet og i Brocenteret 
er venligst sponsoreret af Gudenaacentralens a.m.b.a.

Rekordstort besøg  
på Lions julemarked

Ulstrup: Med omkring 2500 
gæster lørdag og 2000 søn-
dag var opbakningen til årets 
julemarked på Ulstrup Slot det 
større end nogensinde før.

»Så mange besøgende har 
vi aldrig haft før,« konstaterer 
Kim Knudsen, Lions Hvorslev, 
og tilføjer, at der blev solgt rig-
tig godt fra Lions´ forskellige 
boder: Omsætningen blev på 
ca.157.000 kr., og arrangø-
rerne forventer  et overskud 
på 50-60.000 kr. Sidste år var 
overskuddet ”kun” 40.000 kr., 
mens rekorden er 58.000 kr.

Halvdelen af overskuddet 
går i år til en mæslingekampag-
ne i den tredje verden. Resten 

uddeles lokalt.
Kim Knudsen fortæller, at 

der var en rigtig god stemning 
på slottet begge dage. Den 
eneste ”mislyd” opstod, da der 
lørdag opstod problemer med 
æbleskivedejen: 

»Den var ikke god nok, så vi 
måtte ud at hente købeæble-
skiver. Det var der nogle, der 
ikke var så tilfredse med!«

Problemet blev dog løst i lø-
bet af et par timer, så der igen 
kunne serveres friskbagte æb-
leskiver. 

vs@gudenaadalens-avis.dk

Der var som altid mange forskellige salgsboder i kælderen. Foto: John Braad

Petanque-stævne gav 
12.500 til velgørenhed
Bjerringbro: Forleden afholdt 
man igen i år et petanque-
stævne i Bjerringbro, hvor der 
blev samlet ind til fordel for 
mens helbred via det såkaldte 
Movember-event,  der involve-
rer at gro et moustache i no-
vember måned. 

Petanque-stævnet fandt 
sted i ”Drivhuset” i Sahl og ved 
hjælp af cirka 30 sponsorer, 
mange af dem lokale, fik man 
samlet 12.500 kroner ind til 

det gode formål.
Det var et internationalt 

stævne, hvor der var en del 
spillere fra Tyskland som deltog 
- nemlig klubberne Idsted Pe-
tanque Club og Lübecler Bowle 
Club.

Foruden de sportslige kon-
kurrencer var der også en 
konkurrence for det flotteste 
Movember-overskæg, og her 
vandt Martin Seibold.

Gjern Aftenskole klar 
til en ny sæson
Gjern: I januar tager Gjern Af-
tenskole hul på et nyt program. 
Vinter- og forårssæsonen 2015 
byder på 17 hold, to foredrags-
aftener og et debatarrangement. 

En af nyhederne er et kursus 
i at pode æbletræer og lære om 
gamle æblesorter. Kreative kan 
komme på kurser i løbbinding, 
patchwork, knipling, porcelæns- 
og glasmaling, blomsterbinding, 
stenhugning, pileflet og nye kur-
ser i smykker og læder. Motion 
byder programmet også på med 
tre yogahold i Voel og Fårvang. 

Aftenskolen holder også kurser 
i Mellemøstens historie fra Før-
ste Verdenskrig og til i dag, litte-
raturkreds og foredrag med Lars 
Nyhuus Henriksen »255 dage i 
vildmarken« og Annette Jakob-
sen »Hvis suk var luftballoner« 
om flygtningelejren ved Gl. Rye i 
1945-1948. 

Debatarrangementet handler 
om kropssprog og kommunika-
tion. I år udsteder aftensskolen 
gavekort. Se mere på gjernaften-
skole.dk.

pcb

Maria og Justinas 
savner ikke storbyen
For dem er Bjerringbro et dejligt sted at bo, også selvom 
de er vokset op i nogle af verdens største byer.

Maria Nielsen Vasques og Justima Amelinas i deres lejlighed i Bjerringbro.

Bjerringbro: I  en lejlighed i 
Bjerringbro bor Maria Nielsen Va-
sques og Justinas Amelinas.

De to unge menensker ar-
bejder begge på Grundfos, no-
get de er rigtig glade for. Ingen 
af dem er født, eller vokset op i 
Danmrk. Tværtimod har de beg-
ge levet størstedelen af deres liv 
i storbyer, og derfor kunne man 
godt forestille sig, at både Ma-
ria Nielsen Vasquez og Justinas 
Amelinas  føler, at de er havnet i 
en meget lille by - måske oveni-
købet en lidt for stille by.

Det er er dog ikke tilfældet.
Maria Nielsen Vasquez har 

godt nok en dansk far, men er 
født i Nicaragua af en nicaragu-
ansk mor. En stor del af sit liv har 
hun boet i Kina og Malaysia- altid 
i meget store byer. For hende er 
Bjerringbro nærmest et paradis:

»Jeg har da en del venner, der 
ikke forstår, hvorfor jeg vil bo i en 
by som Bjerringbro, men jeg sy-
nes, at her er dejligt. Der er stille 
og roligt og ikke så mange men-

nesker, noget man lærer at sætte 
pris på, når man som jeg rejser 
meget i Kina og generelt altid har 
boet i store overbefolkede byer,« 
siger Maria Nielsen Vasquez, der 
har taget en bachelor og kandi-
datuddannelse i international 
business economics  på Aalborg 
Universitet.

I forbindelse med sin stilling 
hos Grundfos får hun også ofte 
besøg af kunder fra Kina, og de 
er altid meget overrasket over et 
besøg i Bjerringbro:

»Mine kunder synes altid, at 
det er fantastisk, at man selv inde 
i byen kan se stjernehimmelen 
om natten, den blå himmel om 
dagen, og så at der er så meget 
grønt omkring Bjerringbro,« siger 
Maria Nielsen Vasquez, mens 
kæresten Justinas Amelinas, der 
kommer fra Kaunas i Litauen, 
nikker.

Han forstår nærmest ikke 
spørgsmålet, om ikke han synes, 
der mangler noget i Bjerringbro:

»Nej , hvorfor. Vi har jo ver-

dens største pumpefabrik i vores 
baghave,« siger han og smiler.

Både han og Maria finder det 
nemt og bekvemt at bo i Bjer-
ringbro. 

»Vi har butikkerne tæt på. Der 
mangler ikke noget, og vil man til 
Viborg eller Århus, så går toget jo 
nærmest uden for døren. I man-
ge storbyer, tager det længere tid 
at krydse dem eller komme fra 
et punkt til et andet, end det gør 
at køre fra Bjerringbro til Århus,« 
siger Justinas Amelinas, der ikke 
regner 50 minutters transpport-
tid for noget. 

»Det er kun danskere, der kan 
mene, at det er langt at køre,« 
siger han.

 Både han og Maria er overra-
sket over, hvor meget liv der er i 
midtbyen - især om sommeren, 
og hvor mange forskellige kultu-
relle tilbud der er.

Selv bruger de biografen en 
hel del, og de var positivt over-
sket over den flotte fyrværke-
rifestival, der blev afholdt i år  i 
august.

Det har heller ikke været sær-
ligt svært at integrere sig i Bjer-
ringbro:

»Både kollegaer og kommu-
nen har været søde til at hjælpe,« 
fortæller Maria Nielsen Vasques.

ckh@gudenaadalens-avis.dk
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Navn:

Adresse:

Post-nr.:                          By:

Send løsningen - til Gudenådalens Avis, Banegårdspladsen 3, 8850 Bjerringbro 
og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- til Bjerringbro Handel.

Vi udtrækker to vindere og vinderen får direkte besked.
Løsningen skal være Gudenådalens Avis i hænde senest søndag d. 14/12.
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5 stærke butikker i Langå  >

Åbningstider:
Mandag - torsdag..kl. 15.00 - 21.00
Fredag...................kl. 11.30 - 21.00
Lørdag - søndag....kl. 14.00 - 21.00

Bredgade 28 - 8870 Langå

Tlf. 86 46 19 00

Winner Burger

HVER DAG
kig ind!

Winner Burger
60,-

1/2 kylling 
m/pommes frites

 og coleslaw....

1/2 kylling 
m/pommes frites

 og coleslaw.... og coleslaw....

Frisk 
ovnkylling

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00-17.30. Lørdag lukket.
v/Helle . Tlf. 86 46 17 17

Julemedister
1 1/2 kg. .....................................120,-
Hamburgerryg
1/2 kg. ............................................ 4950

1/2 kamsteg u/ben
stk. .............................................159,-
Skinkefars 
2 kg. ...........................................125,-

HUSK AT BESTILLE NYTÅRSMENU

Bredgade 44 . 8870 langå . 86 46 15 36

NYHED JulEgavEiDE
BEllEvuE BOX - giv en oplevelse

Ferieophold 
1599, -Fx biograftur  

fra 299,-

LANGÅ KRO
Bredgade 51 . 8870 Langå

Tlf. 86 46 10 09

Samme menu  
kan spises på  
Bodega No. 1  
i Bjerringbro  
fra kl. 19.00

Pris 
kun

278,-    

Skal afhentes senest kl. 16.00 den 31.12.2014.  
Sidste frist for bestilling 29.12.2014 kl. 12.00

Nytårsmenu
Forret:  
Røget lakseroulade på salatbund m/krebsehaler, 
muslinger, dressing og flutes.
Hovedret: 
Marineret helstegt oksemørbrad m/små stegte kartofler,  
rodfrugtsalat m/valnødder, perlecyk og Whisky sauce.
Dessert: 
Frugttærter m/marcipan, creme fraiche og vanilje.

Grensten: Søndag d.14. de-
cember er der De ni læsnin-
ger i Grensten Kirke med Sct. 

Mortens Vokalensemble fra Sct. 
Mortens Kirke i Randers. 

Koret er et voksenkor og 

De ni læsninger i Grensten

Sct. Mortens Vokalensemble medvirker ved De ni læsninger i Grensten Kirke.

består af 28 rutinerede korsan-
gere. Koret blev dannet i 2010 
af Amanda Ellekilde, som øn-
skede at skabe et kor, der kan 
synge de store kirkemusikalske 
værker. 

Det opnåede de allerede 
året efter, hvor de i samarbejde 
med Randers Kammerorkester 
opførte Gabriels Faurés Requi-
em. Siden har koret markeret 
sig som et af egnens dygtigste.
Koret dirigeres af organist 
Jørgen Ellekilde og ved org-
let sidder organist Christian 
Præstholm, begge ansat i Sct. 
Mortens.

Aftenens program byder på 
kormusik af bl. a. John Rutter, 
Chr. Præstholm og kendte dan-
ske salmer. 
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Gæt et juletræ!
Juletid er nissetid, og når der er nisser på færde, kan alting ske!

I sparekassen har nisserne ligefrem fået pengene til at vokse på juletræet!

Gæt hvor mange penge, der hænger på vores juletræ?
Kom ind og få en kupon, udfyld med dit gæt, og deltag i konkurrencen 

om at vinde træet - med penge og det hele - med hjem!

Spændingen udløses ved vores traditionelle 

Julehyggearrangement
Torsdag d. 18. december kl. 15-18.

i både Langå og Stevnstrup afd.

Her er julehygge med knas og glögg - helt som vi plejer!

Vi glæder os til at se jer!

Sparekassens Nissebande

De ni læsninger  
i Grensten kirke

 
Søndag den 14. december 2014 kl. 19.30

 
Læsningerne forestås af konfirmander  

fra Munkholmskolen 
Sct. Mortens Vokalensemble under ledelse af 

Jørgen Ellekilde 
og Christian Præstholm på orgel medvirker.

 
Alle er velkomne 
Menighedsrådet

Nyt hjem til dyrene
Langå Rotary har sponseret et fl ot aktivitetsskur til geder, 
kaniner, marsvin og høns i Gårdbørnehaven Naturfi dusen.

Jebjerg: Når et vuggestuebarn 
på halvandet år skal ae kaninen 
eller et par børnehavebørn på 
tre og fi re år skal hjælpe med 
at give gederne hø, stiller det 
helt specielle krav til de fysiske 
rammer. De krav er nu opfyldt i 
Gårdbørnehaven Naturfi dusen, 
der netop har fået sponsoreret 
et fl ot aktivitetsskur til stedets 
dyr af Langå Rotary. 

Pædagogik og dyr
Den fl otte sorte bygning er spe-
cialfremstillet til Naturfi dusen, 
der dermed har fået optimale 
betingelser for at inddrage dy-
rene i det pædagogiske arbej-
de. Noget der længe har været 

et ønske, fortæller Brian Weje, 
der er formand for institutions-
bestyrelsen:

»Vi har haft dyrene siden vi 
åbnede for to et halvt år siden, 
og lige så længe har vi ønsket 
bedre fysiske rammer for dem, 
men det er en bekostelig affæ-
re. Derfor vil jeg gerne udtrykke 
en kæmpe taknemmelighed 
over for Langå Rotary, der har 
skænket os det nye aktivitets-
skur som en sponsorgave.«

Lokal synlighed
Hos Langå Rotary lægger man 
ikke skjul på, at sponsorgaven 
gerne skal være med til at øge 
organisationens synlighed i lo-

kalområdet.
»Mange mennesker ved ikke, 

hvad Rotary er, og vi har må-
ske et lidt støvet image. Med 
denne gave vil vi gerne vise, at 
vi kan være med til at realisere 
lokale projekter,« fortæller Per 
Kvorning, som nævner Natur-
fi dusens formålsparagraf som 
endnu en anledning til spons-
orgaven.

»Det her med, at børn skal 
vokse op med en viden om dyr 
og respekt for naturen og le-
vende væsner, fi nder vi utroligt 
tiltalende. Så det var helt op-
lagt, at Rotary skulle være med 
til at gøre en forskel her.«

Langå Rotary har sponseret et fint aktivitetsskur til Naturfidusens dyr.

Syng julen ind i 
Vejerslev Kirke
Vejerslev: Søndag den 14. de-
cember inviterer Vejerslev Kirke 
til Luciaoptog og De ni læsnin-
ger, en tradition der oprindeligt 
stammer fra England. Indimel-
lem er der sang og musik, som 
lægger op til læsningerne.

TAV-koret, kirkernes børne-
kor, samt  voksenkoret Harmo-
ni  vil stå for musikken. Da den 
14. december er tæt ved Lu-
ciadagen, den 13. december, 
vil der foruden De ni læsninger 
også være et Luciaoptog ved 
TAV-koret samt konfi rmander. 

ANNONCER TIL GUDENÅDALENS AVIS:
ANNONCE@GUDENAADALENS-AVIS.DK  ELLER  86 68 17 55

Tusinde tak for Ulstrups 
juletræ
På Vestervangsvej 24 i Ulstrup 
bor Grethe Brixen. Og det er 
hende, der har foræret Ulstrup 
det fl otte juletræ, der står på 
Torvet.

Hendes søn ringede til mig 
om juletræet i oktober. Jeg 
kontaktede direktør i Teknik og 
Miljø i Favrskov Kommune, Lars 
Clement, og så kom der efter-
følgende en aftale i stand om 
det rent praktiske med fæld-
ning o.s.v.

Det er jo ellers Ulstrup Lokal-
råd, der nu står for julepyntnin-
gen, da Ulstrup Handelsstands-
forening blev nedlagt for et par 
år siden. Det var Lars Storgaard, 
der ifl g. lokalrådets hjemmesi-

de skulle stå for julepynten, og 
det resulterede i, at alle de lys, 
der tidligere sad på de lave lyg-
tepæle i midtbyen, og som ef-
terfølgende har været placeret 
omkring Torvet, slet ikke blev 
sat op i år. Ifl g. formanden for 
Ulstrup Lokalråd, Søren Dalby, 
skulle lysene være for usle, så 
man valgte dem fra. Det lyder 
mærkeligt, for lysene er ikke ret 
gamle, og de er betalt af fi rma-
er og private med kr. 3.500,00 
+ moms pr. stk.

Per Frisør har sat sin op, og 
den lyser fi nt.

Ulstrup Lokalråd har heller 
ikke skrevet noget som helst i 
aviserne om juletræstænding, 

Fra læserne:

som de andre byer. Det er da 
lidt ærgerligt.

Men spejderne var da hel-
digvis stadigvæk på Torvet i den 
første weekend i december. Så 
er verden da ikke gået helt af 
lave...
 

Alice Broer-Hansen
Hovedgaden 37

8860 Ulstrup
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Hjælp os 
med at fi nde 
Langå Nisserne

Vi er en stor familie og vil gerne samles juleaften. Jeg sidder lige 
nu og planlægger indkøbene til juleaften, men ved ikke hvor mange 
gaver jeg skal købe - kan du hjælpe mig med at fi nde ud af hvor 
mange nisser vi bliver i alt? Langå nisserne er nogle rigtige “dril-
lenisser” der kan fi nde på at gemme sig rundt omkring. Jeg har 
fundet ud af hvor de bor, kan du fi nde ud af hvor mange de er i alt...

Hej!
Vi er Langå nisserne!

Som tak for hjælpen udlodder vi en 
kurv med julegodter til en værdi af 

kr. 300,-

Navn:     Efternavn:

Alder 0-14 år

Ialt antal nisser:

Konkurrencen kører fra 1. dec. til 
og med 18. dec. kl. 16.00. 

A� everes i Langå Handels postkasse 
ved Sparekassen.

Der er udtrækning på Torvet 
d. 19. dec. kl. 16.00

Husk max. 1 kupon pr. person 
pr. konkurrence.

Vinderen skal være være til stede 
ved udtrækningen.

Her bor vi:                            Antal nisser

Gudenådalens Avis: 
Blikfang: 
Apoteket: 
Grooss Hus : 
Langå Vin og Delikatesse: 
No 7: 
Sparekassen: 
Klippehuset: 
Gardenia: 
Slagteren: 
Boghandleren:
Langå Fodterapi: 
Rema: 
Kirkens Korshær:

Sidste frist for indlevering af bon'er 
er den 18. december kl. 16.00 i 
Langå Handels postkasse ved 

Langå Sparekasse. 
Udtrækningen fi nder sted på 
Torvet den 19. dec. kl. 16.00.

Gem dine bon’er
og vind max. 

5000 kr.
Konkurrencen kører 

fra 1-18. dec. 2014. 

Kun kuponer fra Langå handels 
medlemsbutikker kan afl everes.

Man  skal være til stede 
ved udtrækningen.

ANNONCER TIL GUDENÅDALENS AVIS:
ANNONCE@GUDENAADALENS-AVIS.DK  ELLER  86 68 17 55Ny bilforhandler i Ulstrup - men 

samme mekaniker
Kasper Ramsdal er ny bilsælger på Hovedgaden, men Niels Krogh driver fortsat 
Ulstrup Autohandel. 
Ulstrup: »Folk tror, jeg er ved 
at fl ytte herfra. Men det er jeg 
altså ikke,« fastslår Niels Krogh, 
som for ni år siden overtog Ul-

strup Autohandel på Hovedga-
den. 

De første år drev han både 
bilhandel og værksted, men 

for fi re år siden overtog Langer 
Biler bilhandlen. Og det er kun 
her, der er sket forandringer: 
Langer Biler er fl yttet fra byen, 

Niels Krogh, Ulstrup Autohandel, driver fortsat sit autoværksted i ejendommen, der nu huser en ny bilforhandler, Kasper 
Ramsdal.. De bruger begge området bag ejendommen på Hovedgaden i Ulstrup.

og det er pr. 1. december Kas-
per Ramsdal, der handler med 
biler. 

Kasper er 29 år og har en 
fortid som bilmekaniker og 
-sælger. Han bor i Kjellerup 
men har familie i Ulstrup og 
kendte til byen og området i 
forvejen. Med Ramsdal Biler 
bliver han for første gang selv-
stændig.

»Det skulle prøves. Det er 
noget, jeg har villet i fl ere år, og 
så bød muligheden sig. Nu var 
tiden til det,« siger han og tilfø-
jer, at han forhandler alle mær-
ker og har nye og nyere brugte 
biler  fra 50.000 -140.000 kr. 

Niels Krogh og Kasper 
Ramsdal samarbejder i det 
daglige, men der er tale om to 
forskellige virksomheder: De er 
på samme adresse, men Niels, 
der er en del af Hella Service 
Partner, har kun reparation af 
biler og Kasper har kun salg. 

vs@gudenaadalens-avis.dk

Udstilling i Ulstruphallen
Ulstrup: Kunstudvalget i Ul-
struphallen er klar til at præ-
sentere ny kunst for hallens 
brugere og besøgende.

Udstillerne denne gang er 
keramiker Jonna Jensen fra Ans 
og billedkunstner Janni Watson 
fra Langå.
  Jonna Jensen laver rakukera-
mik og fortæller, at det var på et 
kursus i 1996, hun blev facine-
ret af teknikken. 

»Jeg henter min inspiration 
ude i naturen, og lader mig in-
spirerer til nye former og farver 
i det sociale samvær med kol-
legaerne. Jeg fascineres af de 
ting, som håndens leg med le-

ret kan skabe, og holder mest af 
enkle og smukke faconer, som 
ved den specielle Raku-bræn-
ding opnår den eftertragtede 
sorte skærv, og hvor glasuren 
krakelerer i spindelvævsagtige 
mønster,« fortæller Jonna Jen-
sen, som har udstillet fl ere ste-
der siden 1997. I øjeblikket er 
hun med på den censurerede 
udstilling i Gudenåhuset i Bjer-
ringbro.

Janni Watson fortæller, at 
hun har malet i mange år og 
at hun helst beskriver sig selv 
som ”total selvlært fritidsmaler.”.

Om sine malerier siger hun:
»Mine billeder er ofte blevet 

beskrevet som stemningsbille-
der, hvor vi som tilskuer bliver 
beskuet af de forskellige moti-
ver, der dukker op i mine bil-
leder. Tiden står stille i et lille 
øjeblik, og måske skal vi huske 
også at være tilstede i nuet og 
se, hvad der sker omkring os.«

Hun maler stort set kun med 
oliemaling:

»Her tager tingene også tid  
og jeg kan lege med farverne 
og strukturen, inden de tørrer.«

De udstillede værker kan ses 
i hallens åbningstid frem til 30. 
januar.

Jonna Jensen deltager med rakukeramik og Janni Watson med oliemalerier på Ulstruphallens nye udstilling.



Gudenådalens Avis - Onsdag den 10. december 201428

LANGÅ / ULSTRUP  >

Løs vores julerebus, og deltag i lodtrækningen om:

1. præmie: 2 billetter til Nytårskoncert i Langå hallen.
2. præmie: 1 juleand & rødvin.
3. præmie: Rødvin.

Vindene udtrækkes ved vores store Julearrangement på torvet i 
Langå fredag den 19. december kl. 16.00.

OBS! Vinderne skal være til stede på torvet ved udtrækningen 
kl. 16.00 i modsat fald udtrækkes der andre vindere.

Løsning:

Indsent af:

Løs vores
 julerebus 

og vind præmier

+

- up - be - øgle - ås - l - s - gle - ør

- iskestykker - s - o - ego - s - isse - ave

+ + + + + +

+ + + + + ++

Konkurrencen kører fra 1. dec. til og med 18. dec. kl. 16.00.
 Afl everes i Langå Handels postkasse ved Sparekassen.

Husk max. 1 kupon 
pr. person 

pr. konkurrence

TORSDAG D. 11. DECEMBER KL. 14-17TORSDAG D. 11. DECEMBER KL. 14-17TORSDAG D. 11. DECEMBER KL. 14-17TORSDAG D. 11. DECEMBER KL. 14-17

SPAR 
30%

  PÅ ROYAL CANIN

Besøg vores Petshop 
– her kan du købe mange spændende gaver

til din hund eller kat. 

LANGÅ DYREHOSPITAL
 Kærsangervej 2 8870 Langå |  Tlf. 86 463 999 | www.sunde-dyr.dk

JULEHYGGE 
                                

Royal Canins konsulent svarer på dine ernæringsspørgsmål.

Konkurrencer med lækre præmier. 
Gratis aktivitetshæfte til børnene.

 her kan du købe mange spændende gaver

DYREHOSPITAL
Kærsangervej 2 8870 Langå |  Tlf. 86 463 999 | www.sunde-dyr.dk

Royal Canins konsulent svarer på dine ernæringsspørgsmål.

Kaffe/the, saftevand og julegodter. 

Venstres Hær-
værksmotorvej
Den sidste weekend i novem-
ber har vi set, hvordan fl ere 
politikere fra Venstre har været 
ved at falde over hinanden for 
at love nye motorveje. Nu skal 
al udvikling på kollektiv trafi k 
stoppes, forstår man, og alle 
ressourcer overføres til motor-
veje. 

Venstres Kristian Pihl Lorent-
zen har været ude og love sine 
vælgere, at han kan skaffe dem 
en Hærvejsmotorvej, uagtet de 
massive trafi kproblemer, der 
er i hele det østjyske område - 
især omkring Aarhus. Men her 
bor Pihl Lorentzens vælgere jo 
heller ikke, og så er E45 nok 
ikke så vigtig. 

De Konservative og Dansk 
Folkeparti støtter Venstres for-
slag – så vi spørger om hvad 
de mon er blevet lovet, eller 
om de mon har mistet taget i 
Østjylland?

Der er mange, der dagligt 
færdes i myldretidstrafi kken i 
Østjylland og derfor ved, hvor 
svært det kan være at komme 
frem. Dimensioneringen på 
E45 er fuldstændig utilstrække-
lig, når man ser på strækningen 
Kolding-Randers. Hver eneste 
morgen holder folk i kø, og der 
bliver spildt tusindvis af timer 
og diesel på ingenting. Det kan 
vi ikke være tjent med, og der-
for må vi insistere på, at seks 
spor på E45 står øverst på li-
sten, når der skal sættes penge 
af til motorveje.

Østjylland er Jyllands vækst-
motor, og det er vi meget be-
vidste om i Business Region 
Aarhus. Her arbejder vi for 

vækst i hele det østjyske om-
råde, og infrastruktur er en 
grundlæggende nødvendig-
hed. Vi har behov for at styrke 
den østjyske region for at sikre 
arbejdspladser og udvikling. 
Det omfattende arbejde med 
Letbanen er gået i gang, og 
det er centralt at skabe en tra-
fi kstruktur, hvor den kollektive 
trafi k og privatbilismen spiller 
godt sammen. At nå dette mål 
kræver klare prioriteringer, og 
her er E45 absolut vigtigtigere 
end Hærvejsmotorvejen.

Det har Aarhus-borgmester 
Jacob Bundsgaard været mar-
kant fortaler for, og heldigvis 
taler også fl ere Venstre-borg-
mestre for E45 og imod Hær-
vejsmotorvejen, blandt andet 
Randers-borgmester Claus 
Omann Jensen (V) og Odder-
borgmester Uffe Jensen (V). 

Vi satser på det politiske le-
derskab i Østjylland for at få Det 
blå Christiansborg talt til fornuft. 
Det tegner lyst, da transportmi-
nister Magnus Heunicke (S), 
klart har sagt, at E45 har første-
prioritet. Efter vores mening er 
det nærmest politisk hærværk 
at forlange en Hærvejsmotorvej 
nu. Man fristes til at kalde den 
Hærværksmotorvejen.

Iben Sønderup (S), kandidat 
til borgmesterkandidat for S, 

medlem af Miljø- og Teknikud-
valget, Randers Kommune  

Camilla Fabricius (S), grup-
peformand og formand for 

Teknisk Udvalg, Aarhus Kom-
mune

Fra læserne:

Flot julekoncert
Langå: Randers Kammerorkester var i sidste uge på besøg, da der blev holdt 
julekoncert i Langå Kirke. Koncerten var arrangeret af Foreningen for Nytårs-
koncerter i Langå og Langå Menighedsråd. Det blev en rigtig flot koncert med 
masser af god musik og indlagt fællessagn undervejs. Efter koncerten takkede 
Jørgen Bruno Andersen fra nytårskoncertforeningen for musikken og et godt 
samarbejde med Randers Kammerorkester. Aftenen blev afsluttet med et glas 
vin og lidt kransekage.  

ANNONCETELEFON
GUDENÅDALENS AVIS 86 68 17 55

Kreativ fordybelse

Langå: »Skolens formål er at 
give børn og unge mulighed for 
at fordybe sig i at udtrykke sig 
kreativt, mens de samtidig læ-
rer noget om teknikker, farver, 
former, stilarter med mere,« 
fortæller Kirsten Haslund, leder 
af den kreative billedskole Fan-
tasia.

Billedskolen har lokale i Kul-
turhuset Langå, og til januar 
starter en ny sæson med male-
tegne-forme hold om onsda-
gen, fi lmworkshop og Manga 
workshop med Sidsel Carna-
han samt keramik på Munk-
holmskolen

I sommerferien vil der være 
et forløb med keramik på Ran-
ders Fritidscenter i Vestergade.

Undervisningen om ons-
dagen indeholder ture ”ud af 
huset” bl.a. for at se på voksen-
kunst, enten hos lokale kunst-
nere eller i Randers. 

Langå: Langå i Udvikling opfor-
drer alle med interesse for Lan-
gås udvikling til at sætte kryds i 
kalenderen den 26. januar. 

Her holder der nemlig stor-
møde i Kulturhuset. 

Tom Nielsen, professor ved 
Arkitektskolen Aarhus, tilknyttet 

Vellev: Det skal være styr-
kende, socialt, varieret og sjov 
at bevæge sig! Sådan har det i 
2014 været for børnene i Livs-
træet, som netop har fået over-
rakt GDI certifi ceringsbevis som 
tegn på, at børnehaven opfyl-
der alle krav som ”Leg- Bevæ-
gelses- og Idrætsbørnehave”. 

»DGI har holdt inspirerende 
kursusaftner for hele perso-
nalet, som derefter har udsat 
børnene for et tre måneder 
langt forløb med bevægelses-
aktiviteter,« fortæller leder Leif 
Mårtensson.

»Oftest er den voksenstyrede 
del blevet lavet på de daglige 
ture ud i naturen. Det drejer sig 
om at bruge kroppen alsidigt og 
løbe, klatre, rulle, hoppe, tumle 
og gynge på mange måder, så 
balance, koordination og musk-
ler styrkes. Derfor har der været 
mange forhindringsbaner med 
reb, træstammer, liggeunderlag 
og bakker, som alle børn skulle 
prøve. Men også længdespring 
i grusgrav, bjergbestigning med 
reb, og stafet med ærteposer 
og kolbøtter over reb er blevet 
brugt. Derudover har vi haft 
bevægelseslege, boldøvelser, 
bevægelsessange og fantasiud-
fl ugter. Så forældrene har hen-
tet lidt trætte, meget beskidte, 
men harmoniske børnehave-
børn, som virkelig har fået dæk-
ket deres fysiske behov.«

Certifi katet blev overrakt af 
bevægelseskonsulent Bente 
Krog fra DGI i forbindelse med 
årets julefest i Livstræet. 

DGI-certifi cering
af Livstræet

Dato for stormøde om Langå
Institut for By og Landskab og 
bosiddende i Langå, vil indlede 
mødet med et oplæg, der tager 
udgangspunkt i, hvordan han 
ser Langå om fem og10 år. 

»Vi håber også, at Langås 
foreninger vil lade sig repræ-
sentere, ligesom vi håber, at 

butiks- og erhvervslivet vil del-
tage,« siger Dorthe T. Nielsen 
fra bestyrelsen. 
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Arrangementet begynder med 
en adventsgudstjeneste i Vellev Kirke 
hvor børn fra Friskolen Vellev vil gå Lucia.

Derefter er der fællespisning og kaffe 
i forsamlingshuset, hvor børn fra
Børnehaven Livstræet vil synge. 
 
Prisen for spisning er 
75 kr. for voksne og 25 kr. for børn 
(drikkevarer kan købes).
 
Tilmelding senest den 11. december
inden kl. 16.00  til Els Punt (25 61 35 26) 
eller Børge Haarbo (40 31 96 18).
 

ALLE ER VELKOMNE!
 

LUCIA I VELLEV
SØNDAG DEN 14. DECEMBER KL. 17.00

BORGERFORENING, IDRÆTSFORENING, 
FORSAMLINGSHUS, FRISKOLEN VELEV, 
MENIGHEDSRÅDET, BØRNEHUSET LIVSTRÆET

Hovedgaden 27, Ulstrup 8646 3917

Grundet � ere omstændigheder har jeg valgt 
at lukke min frisørsalon pr. 31.12.2014. 

Jeg takker  mine kunder for den tillid I har 
vist mig. Jeg kommer til at savne jer alle.

Medlemmer af 
Langå handel 2014/2015

Man kan indløse Langå Handels gavekort 
hos ovenstående forretninger i perioden 2014/2015.

Gudenådalens Avis
Blikfang
Apoteket

Grooss Hus  
Langå Vin og Delikatesse 

No 7
Langå Sparekasse

Klippehuset
Gardenia

Bredgades Slagter
Bog & Kram

Klinik for Fodterapi
Rema 1000

Kirkens Korshær
Tandlægehuset

Centrum Kiosken

Langå Laurbjerg Elteknik 
Pizza Pinocio 
Kalstrup Auto 

Langå Minimotor
 Kempel Ejendomme
 Langå Dyrehospital 

Stjernesalonen 
Dansk Røde Kors 

John Frandsen 
Cash Com Data 

Tob Byg
 Revi Midt 
MS Byg 

Klinik Movelife
William Laursen

Langå Kro

Langå: »Rom er et stort hit i 
øjeblikket. Det er en rigtig god 
gaveide, der holder længe, og 
som man kan nyde de kolde 
vinterdage,« fortæller Brian An-
dersen, som har omkring 15 
forskellige slags rom i sin butik.

Her er både de milde og de,  
der er mere kraftige i smagen. 
Men fælles for dem er, at de 
generelt er ”nemme” at drikke.

»Rom laves på sukker, på 
melasse og er ikke så utilgæn-

gelig, som whisky godt kan 
være.«

Og den rom, man køber hos 
Langå Vin & Delikatesser skal 
absolut ikke blandes med cola, 
understreger Brian Andersen. 

Forretningen bugner også 
af forskellige slags julesnaps, 
et stort udvalg af whisky og 
cognac. Samt naturligvis juleøl, 
rødvin til juleanden og portvin 
til risalamanden.

Årets julegave fra Vin&Delikatesser:

Gaven til ham

Langå: Den oplagte julegave-
ide hos Lotte Thorsen i No7 er 
en kort skindjakke. Hun har to 
modeller: Den ene er fra skind- 
og pelsfirmaet  Furst og den 
anden fra Soya Concept. 

»Det er begge to lækre 
skindjakker, der både kan bru-
ges som overtøj og som blazer 
til julefrokosten. Og de bliver 
mere og mere lækre, jo mere 
man bruger dem.«

En anden gaveide kunne 
være en nederdel: 

»Jeg sælger rigtig mange ne-
derdele - de skal ikke være helt 
så lange i år,« fortæller Lotte, 
som også har et stort udvalg af 
lækre striktrøjer - og de må til 
gengæld gerne være lange. 

En god gaveide fra No7  
kunne også være produkter fra 
Badeanstalten: Sæbe, body-
skrub mv. Alle produkterne er 
fremstillet af simple men lækre 
råvarer som f.eks. olivenolie, 
solsikkeolie, honning, urteud-
træk og æteriske olier.

Årets julegave fra No7:

Gaven til hende

Langå: Årets gaveideer fra 
Langå Mini Motor gør det mere 
sikkert at færdes både på lan-
devejene og i skoven: 

Erik Nielsen kører et godt 
tilbud på cykelhjelme fra Lazer. 
De fås i forskellige størrelser og 
modeller.

»Vi sælger et stigende antal 
cykelhjelme - både til børn og 
voksne - og til ældre,« fortæl-
ler Erik Nielsen, som i årets løb 

solgt rigtig mange elcykler. Og 
også her sørger de fleste for at 
sikre sig med en hjelm. 

Årets julegave til ham, der 
selv styrer motorsaven, når der 
skal skaffes brænde, er et sik-
kerhedssæt. Det består af kraf-
tige overalls, der beskytter be-
net, hvis saven skulle smutte, af 
en hjelm med høreværn og af 
et par handsker. 
 

Årets julegave fra Mini Motor: 

Giv en sikker gave

Langå: Hos Langå Bog & Kram 
er det svært at udvælge én 
enkelt gaveidé. Men butikkens 
nyudlærte boghandler, Merete 
Nielsen, vil alligevel gerne pege 
på det nye Flora Danica værk. 
Det rummer 250 af de i alt 
3420 håndkolorerede tavler fra 
det oprindelige værk, der ud-
kom fra 1761-1883: 

»Det er en utrolig flot bog og 
en rigtig god gaveide.«

Der er selvsagt mange gave-

ideer i isenkramafdelingen, un-
der træet kunne bl.a. ligge en 
OBH saftpresser eller måske 
en effektiv stavblender. Eller 
hvad med lækre damaskduge 
og sengelinned fra Juna? 

En ”nem” julegaveide, kun-
ne også være et gavekort til en 
oplevelse - f.eks. en middag for 
to, hotelophold eller biograf-
besøg: Bog & Kram forhandler 
nemlig nu også Bellevue Boxe.

Årets julegave fra Bog&Kram: 

Flot bogværk

Vellev: Torsdag eftermiddag  
holder Friskolen Vellev Åbent 
Hus. Her vil der være mulighed 
for at få en rundvisning på sko-
len og for at tale med perso-
nale og bestyrelse. 

I forbindelse med Åbent Hus 
bliver der afholdt børnelop-
pemarked, hvor alle børn har 
mulighed for at have en bod, 

de kan sælge fra - og få lidt 
ekstra plads på værelset til de 
kommende julegaver. Samtidig 
er der mulighed for at gøre en 
god handel. 

Under arrangementet vil der 
blive bagt hjemmelavede æb-
leskiver til de besøgende.

Friskolen Vellev holder Åbent Hus

Stevnstrup: Tirsdag den 2. 
december kl. 14 blev en 85-
årig kvinde udsat for et trickty-
veri i sit hjem på Stationsvej. i 
Stevnstrup. 

En ung mand henvendte sig 
ved kvindens hoveddør og ville 
sælge julekort. Kvinden var ikke 
interesseret i at købe kortene, 
men da manden spurgte, om 
han måtte låne hendes toilet, 
lukkede hun ham ind. Kort ef-
ter opdagede hun, at han var 
færd med at gennemrode en 
kommode i hendes sovevæ-
relse. Manden flygtede fra ste-
det via hoveddøren, og kvinden 
kunne konstatere, at han havde 

stjålet et kontant beløb samt et 
smykke.

Manden beskrives som ca, 
20 år gammel, 170 cm høj, 
almindelig af bygning, sort hår 
og et karakteristisk rundt ansigt. 
Han er formodentlig østeuro-
pæisk af oprindelse. Manden 
var iført mørke bukser og en 
sort vinterjakke.

Østjyllands Politi oplyser, at 
der inden for det samme døgn 
har været flere tilfælde af trick-
tyveri fra beboelse, henholdsvis 
i Hammel og Langå. 

Oplysninger til Østjyllands 
Politi, telefon 114.

Tricktyveri mod 85-årig kvinde
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JOHN FRANDSENS MEST 
SÆLGENDE - 2 ÅR I TRÆK*

Jeg har solgt fl est ejendomme hos 
John Frandsen de sidste 2 år.

Jeg kan også 
sælge din bolig!

Ring 86 96 66 00
og start med en gratis salgsvurdering.

René Kjær
Salg & vurdering
Mobil: 20 24 74 58
Mail: rk@johnfrandsen.dk
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Viggo Pedersen
Ejendomsmægler MDE, Indehaver
Mobil 4036 5257

Herman Ruager
Ejendomsmægler MDE, Indehaver
Mobil 2965 3866

Thomas Vandfoss
Ejendomsmægler MDE, Indehaver
Mobil 4096 6487

Nybolig
Ulstrup-Langå
Hovedgaden 8 ·· ·8860 Ulstrup
8860@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 8646 3866

Viggo Pedersen
�ybolig �lstru��Langå

SØGES, SØGER LANGÅ...

Vi mangler boliger til salg i Langå.
Ring og få en gratis salgsvurdering.

Vi kvitterer med to af vores �o�ul�re �lys�snegle til dine b�rn
eller b�rneb�rn.

40 år med boligsalg i Langå. Vi kender byen som vores
egen bukselomme.

Ring til Viggo på 4036 5257

 - �orten ��

�er f�r du masser af plads� 248 m� boligareal i 2 plan,
�� m� �ærksted samt �2� m� garage� �nsker du at sup-
plere huslejen med en lejeindtægt, kan stueetagen lejes

ud for sig, alt er forberedt og godkendt til beboelseslejlig-
hed� �lternati�t kan 2 familier k�be �illaen i fællesskab�
�orh�r nærmere� �ag� �4��

248

2��

2�4��

�������88

�udb� �8�����
�rt�nt� 8���8�8��28
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit 4.276/4.348

��������� - �r�nh�j�ej 6a

�����������

�an i tæn�e jer at bo på landet og allige�el i en mindre
landsby, så se her. I denne flotte ejendommen, er der 3
lejligheder, med fælles græsarealer og egen stor gara-

ge�hobbyrum. �ejligheden er med stor stue, ����en, ba-
de�ærelse og opgang til � sal med 3 �ærelser. �er er
masser af muligheder til få penge. �ag: ��0�

�������� ��0

����� .

��� 6

������ ��������3

����������� 245.000
Mdl. boligafgift: 3.700
Mdl. forbrugsudg. a�: �.�00

 - �udenåpar�en ��

�e�lig �al�sandstens�illa på ��� m� � �arport med red-
s�absrum. �illaen er beliggende i et roligt og b�rne�en-
ligt boligområde med nær-legepladser og sti-system i na-

turs��nne omgi�elser nær �udenå og stort s�o�område.
�t godt boligtilbud til b�rne�amilien. �or��r nærmere om
dette boligtilbud. �ag� ������

���

���

�.���

����

�udb� ���.���
�rt�nt� �.�����.���
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

 � �andersve� ��

�muk og præsenta�el �olig på ��� m� � god værk�
steds��gning mm. �oligen er moderniseret m��l.a. n�t
ståltag, tagrender, plastikvinduer, vandskuret mm. og

fremstår udvendig pæn og velholdt. Endvidere er der en
god værksteds��gning, �arport, udhus � �rændeskur.
��r nærmere om dette �oligtil�ud. �ag� ������

���

���

�.���

����

�ud�� ���.���
�rt�nt� �.�����.���
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

���.������ - �y��e�ej ��

Hyggelig lille r�dstenshus p� �a. 84 �� � udhusru�.
Huset er dejligt beliggende i hyggelig lille landsby nær Ul-
strup og off. transport.

�t godt bolig��b til f�rste-gangs-��beren.
�orh�r nær�ere o� dette boligtilbud.

�ag� U�4���

�������� 84

�������� ���

����� 338

������ �8�������

��������udb� 325.000���.���
�rt�nt� �.�����.��4
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

 - �agenstrupparken ��

�lot r�dstens�illa på 2�� m2 heraf integreret �ognly og
hobbyrum på 63 m2. Villaen er pragtfuldt beliggende i
smukke og natursk�nne omgi�elser nær sko� og �ude-

nå, med nær-legepladser og sti-forbindelse direkte til
skole, b�rneha�e, idrætshal mm.
�orh�r nærmere om denne bolig. �ag� ������

�3����

���

�.���

������

�udb� ���.���
�rt�nt� �.�����.��3
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������
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ANS / RØDKÆRSBRO

Containere
86 68 13 75

Nørre Langgade 4 · Rødkærsbro · 86 65 84 59

Hvor godtfolk er - kommer godtfolk til...

245,- 530,-

148,- 165,-
295,-

3 retter mad
incl. kaffe kr.

4 retter mad

Vin

incl. kaffe kr.

pr. flaske fra kr.

Diner Transportable

Fra kr.

Møder · Kurser

Konferencer

- din garanti

for en god fest!

Helaftens menuFestarrangement

3 retter mad
fra kr.

www.roedkjaersbrokro.dk

Spaghettigudstjeneste
fredag d. 12. december kl. 17 - 19

Julens personer 
Vi starter i Brandstrup Kirke, og spiser julemad 

i Rødkærsbrohallen - Alle er velkommen!
Pris for maden: 20,- pr. voksen, børn gratis!

Tilmelding til LMC@KM.DK / 30313609
 

Koncert med klittens tenorer

Gratis entre og risengrød!
Arr: Vindum/Brandstrup MR

14. dec 16:30 Vindum Kirke
Kom og lyt til sang af høj kvalitet 

og glimt i øjet

Langt op til overliggeren 
hos Tange-købmanden
Det går sådan set udmærket hos købmanden i Tange, 
men det er ikke godt nok for Lise Tvede
Tange: De små købmands-
butikker og supermarkeder i 
landdistrikterne har det gene-
relt svært i disse år. Men ikke 
i Tange. Omsætningen ligger 
stort set på niveau med 2013. 
Men stilstand er lig tilbagegang 
hos Tange-købmanden, så nu 
går hun i offensiven. 

Købmanden hedder Lise 
Tvede, og hun er faguddan-
net kommis. Siden hun kom 
til, er omsætningen bare gået 
én vej: Op! Men her i 2014 er 
den fl adet ud, og det er hver-
ken hun selv eller hendes hu-
svært, Ejendomsselskabet Tan-
ge Købmandsgård, helt trygge 
ved – uanset ros fra hendes 
kæde-ledelse. Her sidder man i 
denne tid og ser på bratte fald i 
omsætningen hos rigtig mange 
af Lise Tvedes kolleger. Så nu 

skal der ske noget. Og heldigvis 
for købmandsbutikken hedder 
ejendomsselskabets formand 
Sven-Erik Lund. Han er tidligere 
trælast- og byggemarkedsdirek-
tør i Stark. Han ved noget om at 
drive butik med succes:

Rodfrugter i løs vægt
»Svend-Erik og jeg har et fan-
tastisk godt samarbejde, og nu 
har vi udtænkt en plan med en 
lang række elementer, der alle 
har til formål at få ny omsæt-
ningsfremgang«, fortæller Lise 
Tvede. Og fl ere initiativer vil 

komme til, når Lise Tvede får 
svar tilbage på de spørgeske-
maer, som alle husstande i Tan-
ge nu får ud til besvarelse. Her 
kan de rose og rise butikken, 
komme med idéer og forslag:
»Vi er på jagt efter forbedrings-
punkter og et af dem kender vi 
allerede«, siger Sven-Erik Lund 
og fortsætter;

»Nu har vi haft to hede som-
re, og så stiger temperaturen 
her i butikken. Helt op til 35 
grader. Vi ved, at der er kunder, 
der ikke er kommet her bare 
på grund af heden. Og vi får for 
store tab på varelageret. Derfor 

Købmand Lise Tvede og den faste medhjælper Linda Schak Gundersen kan nu byde kunderne inden for til en række 
spændende nye initiativer. Og flere er på vej. Foto: Bjarne Nilsson.

ANNONCER TIL GUDENÅDALENS AVIS:
ANNONCE@GUDENAADALENS-AVIS.DK  ELLER  86 68 17 55

har vi nu installeret et klimaan-
læg. Det sørger for en tempe-
ratur på 20 grader året rundt«.

Herudover har Lise Tve-
de indledt samarbejde med 
Tange Frilandsgartneri om 
salg af rodfrugter i løs vægt, 
med Post Danmark om 
pakkeafsendelse/-afhentning 
og med bageren i Thorning 
om levering af friskt brød samt 
mange andre tiltag. 

Alt sammen for at få fl ere 
kunder ind i butikken i 2015.

bn@gudenaadalens-avis.dk

Brænder til fyr 
afmonteret
Rødkærsbro: En ejendom på 
Brandstrupvej har stået ube-
boet et stykke tid. Det har tyve 
benytte sig af inden for de se-
neste uger, hvor der i et fyrrum 
er afmonteret en brænder til et 
oliefyr. Det drejer som om en 
Sirne-brænder model 20 RA3 
til en værdi af 5000 kroner,

Kr. Pihl politianmeldt
Ans. Den lokale folketings-
mand Kristian Pihl Lorentzen 
(V) er blevet politianmeldt for 
ikke at have anmeldt et beløb 
på 200.000 kr., som Viborg-
egnens Liberale Erhvervslaug 
indsamlede til Kristian Pihl Lo-
rentzens valgkreds, Viborg Øst-
kredsen forud for folketingsval-
get i 2011.

Valgkredsen burde straks 
efter valget  have indsendt en 
indberetningsblanket til myn-

dighederne om de valgbidrag, 
Kristian Pihl Lorentzen fi k over-
draget. Men det skete ikke, 
konstaterede Berlingske Tiden-
de i en artikel i avisen – og fre-
dag i sidste uge udløste det en 
mindre mediestorm mod folke-
tingsmanden. Han har imidler-
tid afvist enhver antydning af, at 
der skulle være ond tro med i 
spillet. 

Til avisen siger Kristian Pihl 
Lorentzen:

»Der hersker ingen tvivl om, 

at valgbidraget fra ViborgEg-
nens Liberale Erhvervslaug skal 
anmeldes til myndighederne. 
Det er ikke sket på grund af en 
utilsigtet fejl i Venstres organi-
sation. Fejlen er blevet rettet, 
og der er taget skridt til, at der 
fremadrettet er 100 pct. styr på 
tingene«.

Kristian Pihl Lorentzen tilfø-
jer, at han tager politianmeldel-
sen helt roligt:

»Jeg har ikke forsætligt for-
søgt at skjule valgbidrag - ejhel-
ler har jeg taget af kassen. Jeg 
agter naturligvis at samarbejde 
med politiet om at få sagen ud-
redt«, slutter folketingsmanden.

bn@gudenaadalens-avis.dk
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Søgade 16 . 8643 Ans By

Tlf: 86 87 00 49 . Fax: 86 87 93 38

www.Ans-El.dk

HUSK VI HAR pakker til pakkespil 
til 20.- eller 25.-

Darø Paso
Gulvlampe

Sorte ben 
NU 1499.-

Egetræsben 
NU 1999.-

KOM I ANS EL 
og køb dine julegaver
Søndagsåben kl. 11.00 - 15.00

Bevægelsessensor julepris 249.-
Fjernbetjening julepris 125.-

Dørkontakt julepris 249.-
Røg detektor julepris 249.-

Indendørs sirene 349.-

DU KAN TILKØBE FORSKELLIGE TILBEHØR.

Snoos Alarm - Alarm start kit
1 stk. Sia enhed til dit modem, 
1 dørkontakt, 1 bevægelsessensor 
1 stk. fjernbetjening 

julepris 1999.-

DU KAN TILKØBE FORSKELLIGE TILBEHØR.

Sødahl Sengetøj
Fulid strip grøn/petrol eller gul/grå
140x200 før 499,95 

NU julepris 299,95
140x220 før 549,95 

NU julepris 349,95
200x200 før 899,95 

NU julepris 499,95
200x220 før 949,95 

NU julepris 549,95

Philips 
Shaver 
PT723/17 

Julepris 399.-

Electrolux 
Håndstøvsuger 
ZB5104WD 
Wet and dry 

Julepris 499.-

OBH 
Brødrister 
2632 

julepris 299.-

OBH
Elkedel 
6420 

julepris 399.-

Elsalg 
Standerlampe 
m/5 skærme 

NU 699.-
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Ans / RødkæRsbRo  >

Husk fiskemanden hver fredag fra 9.30 - 17.00

4 SKARPE JULETILBUD
Husk 

fredagslik 
pr. 100 g

kun 5.95,-

Mammen guldost
Begrænset parti  - ML 45+

Jule-specialøl
Gælder også i forvejen nedsatte varer

Schulstad 
solsikkerugbrød

Ovnklar svinekam 
uden ben

Åbningstider: 
Mandag-fredag 8.30 - 19.00 . Lørdag-søndag 8.00 - 19.00
SuperBrugsen Ans  •  Søndermarksgade 16, Ans
Tlf. 86 87 00 02  •  www.superbrugsen.dk

KIG IND OG DELTAG!
Hver søndag i advent udlodder SuperBrugsen Ans en børne cykel til en værdi af 1200,-

Ans

1700-2300 g

99,-
Chock pris

950 g

9,-
Billigt

Pr. 1/2 kg

14,95
Billigt

Billigt

-25%
Flere

 varianter

Reglerne om bidrag 
skal holdes!

Fra læserne:

Det har næppe forbigået op-
mærksomheden hos ret man-
ge af avisens læsere, at jeg 
i fredags kom ud i en kraftig 
mediestorm vedr. frivillige valg-
bidrag. 

Baggrunden for stormen er 
Berlingske Tidendes omtale af 
det frivillige valgbidrag på godt 
200.000 kr., som min valg-
kreds, Viborg Østkredsen, mod-
tog fra Viborgegnens Liberale 
Erhvervslaug i forbindelse med 
folketingsvalget i 2011. 

Ved en dybt beklagelig, men 
utilsigtet procedurefejl blev 
der ikke af min valgkreds ef-
terfølgende indsendt indberet-
ningsblanket til myndighederne 
vedr. bidraget. I kølvandet på 
den massive medieomtale vil 
jeg gerne fastslå følgende for 
at forebygge misforståelser og 
myter: 

1) Jeg påtager mig ansvaret 
for den opståede fejl. Men som 
min højt respekterede kreds-
formand, Vagn Aage Kjeldsen, 
har fastslået i den lokale presse 
i lørdags, så har der absolut 

ikke været noget ønske om at 
skjule det frivillige bidrag fra er-
hvervslauget. Tværtimod frem-
går bidraget tydeligt af kredsens 
regnskab, der er behandlet og 
godkendt på kommuneforenin-
gens generalforsamling. Men 
ved en fejl blev den krævede 
blanket ikke indsendt til myn-
dighederne – ikke af ond vilje, 
men som en forglemmelse. 
Det her handler altså ikke om 
at spille med fordækte kort, 
men om en menneskelig fejl. 

2) Det har været fremstillet 
som om, at det pågældende 
bidrag på 200.000 kr. stammer 
fra én eller få store bidragydere. 
Det er ganske forkert. Tværti-
mod kommer broderparten af 
beløbet fra årlige kontingent-
indbetalinger i størrelsesorde-
nen 200 kr. og 1.000 kr. fra 
laugets ca. 200 medlemmer 
hen over 3-4 år. Dertil kommer 
et antal kærkomne frivillige bi-
drag i forbindelse med selve 
valgkampen. Jeg er stolt over, 
at så mange frivilligt vil indgå 
i et netværk, der vil støtte mit 

genvalg som erhvervsvenligt 
folketingsmedlem med fokus 
på danske arbejdspladser lokalt 
og på landsplan efter devisen 
mange bække små. 

3) Jeg vil også rette den mis-
forståelse, at pengene skulle 
være gået til min egen lomme 
uden at der er betalt skat. Jeg 
har ikke modtaget en krone 
af bidraget, der via kredsen er 
gået ubeskåret til at gennemfø-
re synlige aktiviteter i valgkam-
pen. Tak for opbakningen, der 
gjorde det muligt nogenlunde 
at matche slagkraftige røde 
valgkampagner, der er finansie-
ret af frivillige bidrag fra f.eks. 
fagforeninger. 

4) Jeg vil også totalt afvise 
påstande om, at valgbidrag kan 
købe os politikere til at have 
bestemte holdninger. Man kan 
selvsagt ikke købe en motorvej 
for et valgbidrag. Jeg lægger 
ikke skjul på, at jeg kæmper 
for et mildere erhvervsklima og 
et bedre vejnet. Det er meget 
kærkomment når nogen helt 
frivilligt vil bakke mig op i den-

ne kamp. 
5) Jeg hilser det velkom-

men, at Midt- og Vestjyllands 
Politi kigger på hele sagen på 
baggrund af en anmeldelse. Så 
kan det komme frem i lyset, at 
der absolut ikke er sket et for-
sætligt brud på reglerne, men 
en menneskelig fejl. 

Afslutningsvis kan jeg op-
lyse, at der på alle niveauer i 
Venstre er sat kraftigt fokus på 
de gældende regler og proce-
durer, så denne utilsigtede fejl 
ikke gentager sig. Der er intet 
fordækt i frivillige valgbidrag. 
Tværtimod er de en naturlig del 
af et demokrati og i tråd med 
foreningsfriheden. Men regler-
ne skal naturligvis overholdes 
til punkt og prikke!

Kristian Pihl Lorentzen, 
Hermelinvej 4, Ans

MF og trafikordfører 
for Venstre

Seksualitet er kilde 
til indre styrke
Thorning: Mai MacKayzee, 
kærlighedscoach hos Optionz.
dk i Thorning, arrangerer endnu 
et foredrag om kærlighed og 
seksualitet i Thorning Forsam-
lingshus. Denne gang med den 
kendte forfatter og TV-coach 
Lucy Vittrup, der er aktuel med 
bogen ”Erogi – Gør din seksua-
litet til din personlige styrke”.

Lucy Vittrup har de sidste 
femten år været en meget an-
vendt coach for danske studie-
værter og deltagere i program-
mer som X-factor, Vild med 
dans og Scenen er din. I no-
vember udgav hun bogen ”Ero-
gi – Gør din seksualitet til din 

personlige styrke”, der handler 
om hvordan man opbygger 
selvtillid, gennemslagskraft og 
stærkere relationer ved hjælp 
af sammenhængen mellem 
køn, hjerte og sind.

29. januar vender hun 
’hjem’ til det midtjyske, hvor 
hun boede i en årrække for ti 
år siden, når hun holder et tre-
timers foredrag i Thorning For-
samlingshus, hvor hun blandt 
andet vil fortælle om, hvordan 
man med erogi kan blive både 
bedre på arbejde og få bedre 
relationer privat og professio-
nelt.



&Kryds    Tværs - hver uge her i ...

Vindere af Kryds & Tværs opgaven - uge 49/2014:

Kjeld Lykke Olesen, Tværstien 4, 8870 Langå
(Bredgades Slagter, Langå 50,-) 
Bendt Jensen, Nyvangsparken 15, 8860 Ulstrup 
(JBC´s Miniservice, Bjerringbro 100,-)

Løsning uge 49/2014:
JULeeVaNgeLieT

Navn:

adresse:

Post-nr.:                          By:

Skriv kodeordet og send  
løsningen - mrkt. KRYDSORD  
- til gudenådalens avis, Banegårds- 
pladsen 3, 8850 Bjerringbro
I denne uge trækkes der lod om 2 gavekort 
1 stk. på kr. 50,- & 1 stk. på kr. 100,-  til: 
xxxx, xxxxxxxxxx og 
xxxx, xxxxxxxxxx
Løsningen fra denne uge skal være Gudenådalens Avis 
i hænde senest søndagen før næste avis udgivelse.
Send gerne løsning til: annonce@gudenaadalens-avis.dk
- mærket "Krydsord"

Kodeord:
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Vi henstiller til at gavekort, som er ældre end et år  
gammelt indløses inden udgangen af marts måned 2014.
Derudover bedes gavekort indløst i det år det er udstedt

Solidt håndværk - en spændende butik!

Søgade 16 . 8643 Ans By . www.Ans-El.dk

86463002

AL Hobby
Danstrupvej 20, 8850 Bjerringbro

30 25 42 57
www.al-hobby.dk

Man.-fre. kl. 14-17. - 1. lør. hver md. kl. 10-12

JBC’s MiniserviceJBC’s Miniservice
Rengøring i private hjem

8850 Bjerringbro
Tlf. 40 74 16 02
Mail: jbc@bknet.dk

Pøtmøllevej 80 - 8450 Hammel

Tlf. 86 96 51 00

Vi mødes  
i byens  
»gør det selv« 
varehus
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Gudenådalens avis
Bjerringbro  >  Langå  >  Ans  >  Ulstrup  >  Rødkærsbro  >  Thorsø - din lokale avis

GUDENÅDALENS MEDIEHUS
Din lokale avis & lokale reklamebureau

Nyheder > Reklame > Tryksager

Eu

Skandinavien

Danmark

Jylland
Holstebro

Æblevej 31
Tættere på. En undersøgelse viser, at annoncører 

i den lokale ugeavis opleves som mere nærværende 

end i andre medier. Du kommer med andre ord i øjen-

højde med din modtager, og kan afl evere dit budskab i 

et miljø, hvor du får sympati og accept foræret. 

Af samme årsag har annoncerne meget høj læseværdi, 

fordi de opleves som en væsentlig del af lokalstoffet. 

Ring 35 25 95 95 og hør, hvordan du kommer helt tæt 

på samtlige danskere og deres hverdag.

Gudenådalens avis
Bjerringbro  >  Langå  >  Ans  >  Ulstrup  >  Rødkærsbro  >  Thorsø - din lokale avis

Tlf. 8668 1755 > annonce@gudenaadalens-avis.dk > redaktion@gudenaadalens-avis.dk

Eu

Skandinavien

Danmark

Jylland
Dit lokal område

Din lokale vej
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2008 Ford Focus stc. 1,6 TDCI 90 hk 
km 134.000 airconditon, fartpilot,  
aftag træk, fjernb c-lås,  
kørecomputer, 6 airbag,  
17” alufælge.  

Pris 89.800 kr.

Hovedgaden 19 - 8860 Ulstrup - tlf. 30 11 37 62

2006 Mazda 6 2,0 touring 147hk km 
79.000, fuldaut klima, 6 gear,  
fartpilot, kørecomputer, 4x elruder,  
8 airbag, service ok,  
tidligere undervognsbehandlet. 

Pris 84.800 kr.

2007 Toyota Auris 2,0 D4D 124 hk 
km 155.000, klima, 6 gear,  
partikelfilter, 16” alufælge, træk, 
kørecomputer, 4x elruder, service ok. 

Pris  99.800 kr.

2005 Renault Scenic Authentice 
Comfort 1,6 110 hk,  
km 120.000 fuldaut klima, fjernb 
c-lås, kørecomputer, regnsensor,  
4x elruder, 1 ejer, service ok. 

Pris  49.800 kr.

kasper-ramsdal@hotmail.dk

RAMSDAL BILER

bil-markedet  >

Søtømmere vil bevare 
en del af Tange Sø
Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø anerkender nu 
lokale ønsker om at bevare en sø i området

Tange: Foreningen til nedlæg-
gelse af Tange Sø har tidligere 
i denne uge udgivet en ny 
rapport, der blandt andet rum-
mer to nye forslag til, hvordan 
man kan få løst problematikken 
omkring Tange Sø. Og de går 
begge på, at man bygger en 
gigantisk jordvold ned igennem 
Tange Sø.

I rapporten beskrives det, 
hvordan det er muligt at bevare 
op imod det halve af Tange Sø 
samtidig med, at man lægger 
Gudenåen tilbage i sit gamle 
løb. De to vandsystemer skal 
adskilles af jordvolden - eller 
»et bakket landskab«, som det 
kaldes. Angiveligt et kunstigt 
skabt morænelandskab med 
høje bakker og for foden af 
dem en reduceret Tange Sø. 
Når det gælder motivet bag de 
to nye forslag, formuleres det 
på denne måde i rapporten: 

»Denne løsning ville natur-
ligvis være mindre acceptabel 
end en egentlig reetablering 

af hele området, men ville så 
i vidt omfang kunne tilgodese 
lokale ønsker om at bevare en 
sø i området«.

I rapporten fremlægger man 
ingen beregninger på, hvad 
det koster at etablere et »bak-
ket landskab«, og fi nansierin-
gen af udgiften bagatelliseres: 
Den nye danske naturfond, der 
kommer til at rumme én mil-
liard kroner, tænkes at skulle 
holde for. Ellers er der penge at 
hente i EUs LIFE-program samt 
i andre private danske og uden-
landske fonde. 

Utopi
Om økonomi-beregninger af 
hvad visionen om ”et bakket 
landskab” skriver Lars Vedsø 
således i en mail til avisen:

»Vi vil meget gerne have la-
vet sådanne beregninger, men 
indtil videre bliver visionen 
nødt til at stå alene«.

Herudover er det genska-

belsen af det tabte Gudenå-
paradis og den turisme, det 
hævdes at afføde, der optager 
søtømmerforeningen med for-
mand Lars Vedsø i spidsen. I en 
pressemeddelelse skriver han:

»Tiden er kommet til seri-
øst at overveje, om der ikke er 
brug for en ny fortælling i det 
midtjyske – også på området 
genetablering af et tabt, unikt 
naturparadis!« 

Fra søbevarernes side er der 
hurtigt kommet en reaktion på 
de nye forslag. Folketingsmand 
Kristian Pihl Lorentzen (V) ud-
taler: 

»Mage til utopi og voldtægt 
mod enestående natur skal 
man vist lede længe efter. Er 
der da ingen grænser for, hvor 
langt søtømmerne vil gå i deres 
indædte kamp mod den midt-
jyske naturperle?«

bn@gudenaadalens-avis.dk

Søtømmerforeningen og dens formand Lars Vedsø, Sahl, har allerede sendt en første del-rapport om Tange Sø til alle 
partierne i Folketinget. Nu har de fået del 2. Arkivfoto.

Halv Tange Sø er det glade 
vanvid
En halv Tange Sø? Det er hvad 
Lars Vedsø og Foreningen til 
Nedlæggelse af Tange Sø fore-
slår som i en ny rapport, der er 
sendt til folketingets medlem-
mer. Der er angiveligt tale om 
et såkaldt kompromisforslag, 
der går på anlæggelse af en gi-
gantisk jordvold eller dæmning 
på langs ned gennem søen. 

Målet er at gøre det oprinde-
lige åløb fri af den tilbagevæ-
rende halvdel af søen.  Mage 
til utopi og voldtægt mod ene-
stående natur skal man vist 
lede længe efter. Og hvem i 
alverden skulle betale for disse 
luftkasteller? 

Er der da ingen grænser for, 
hvor langt søtømmerne vil gå 

Fra læserne:

i deres vedholdende kamp 
mod den midtjyske naturper-
le? Bevar dansk natur – Bevar 
Tange Sø!

Kristian Pihl Lorentzen, 
Ans

MF for Venstre

Idé, layout & tryk af 
grafiske opgaver

www.totalgrafik.dk

Aftryk
- der gør indtryk

ANNONCER TIL GUDENÅDALENS AVIS:
ANNONCE@GUDENAADALENS-AVIS.DK  ELLER  86 68 17 55
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IM - genbrug
Bøgedal 2, Ans 
Tlf. 2362 7871 

Åben: Tors-Fre-Lør 10-17

Dødsbo og flyttebo 
afhentes efter aftale

Tlf. 8687 9791 / 2362 7871

Dødsbo og flyttebo  
modtages med tak  

og afhentes efter aftale.

Vognmand Kaj Ove & Søn

VI TILBYDER:
* Udlejning af åbne/lukkede containere fra 10-40 cbm.
* Udlejning/tømning af minicontainere 400/600/800 ltr.
* Kørsel med 4 akslet med hejs + kærre med hejs.
* Kran op til 14 t./mtr. rækkevidde 12,60 mtr.
* Salg af sand/grus/granit/harpet muld/pyntesten.
* Salg af træ/barkflis og spagnum.

Ring og hør nærmere på tlf. 40 36 26 76.
Jan Bo Kristiansen, Bøgebakken 35, Stevnstrup, 8870 Langå.
E-mail: jan@kaj-ove.dk

BOLIG
BJERRINGBRO

SØGER DU LEJLIGHED?
se på

www.boligbjerringbro.dk

Andelsbevis Torvegade 10 S sælges
89 m2  lejlighed  på 2. sal  

med udsigt over Bjerringbro.

Værdi 380.518 kr.  
Husleje pr. md. 4036 kr incl. fællesomkostninger

Henvendelse P. Pedersen tlf 20900361

LejLighed udLejes i 
RødkæRsbRo 

Lejlighed på 75 m2 central  be-
liggende  1 sal på Søndergade. 

Lejligheden indeholder 
Soveværelse,  Bad, Stue køkken  

og 2 andre rum. 
Fælles have og baggård.

 
Pris pr. mdr. 3900,-  

+ forbrug 
depositum 3 mdr.  

ingen husdyr. 
henvendelse 29603208.

BjerringBro 
midtBy

1. Febr. 2015 er velholdt 
lejligh. Storegade 26 på 2. sal 
ledig. 88 m2, indlagt stik for 

kabel tv, P-plads i gård, husdyr 
ikke tilladt. Der er ingen 

elevator. 
Husleje kr. 4.500.- +forbrug 

Dep. Kr. 13.900.- 
Tlf.21 60 92 23

Juletræer/loppemarked
Normanns gran fæld selv 
og loppemarked.
Lørdag og søndag fra 10-16, 
Gullev Byvej 9,Bj.Bro.
50 14 91 91

Privat  
Andelsbolig 

Sælges
Fritliggende hus  

på 95 m2 
Stenvangen 
Bjerringbro  
Andelsbevis 
650.000,-  

Fællesudg. 1000,-
Henv. 

21740824

Pulterkammer 
udlejning

Nær Bjerringbro. 
Rum i nye loka-
ler. 5-10 m2.

Kontakt: 
40169831

Lejligheder udlejes i Bjerringbro
 

2-værelses nyrenoveret - 67 m2 med egen terrasse. 
ingen husdyr. leje kr. 3800 pr. md. + forbrug 

Indskud 3 mdr. leje 
 

2-værelses - 50 m2  (1. sal ) 
ingen husdyr. leje kr. 2800 pr. md. + forbrug 

Indskud 3 mdr. leje 
 
 

Henv.: 51 90 40 80

Pæn 3 værelses 
lejlighed udlejes.

Ledig 15.11
Bjerringbro Storegade 
ca.110m2, nymalet. 

Pris 5400,-

SMS til
31 777 022

140 m2 
HUS TIL LEJE

med lille have og carport  
Stueetagen:

For og baggang, køkken/
alrum, stue og gæste-

toilet.
1.sal:

Toilet og bad og tre 
værelser. 

Pris:5.700 kroner/md.  
+ forbrug og tre  

måneders depositum. 
Huset er klar til  

indflytning for ikke  
rygere/ingen husdyr.  

Kontakt på Tlf.  
2232 4728

Hus udlejes  
- BjerringBro centrum

 
Huset ligger centralt  

i Bjerringbro med stor have og 
udlejes pr. 15.12.2014.  

Indeholder: 1 vær., stue, 
pejsestue, bad + køkken. 

Opvarmes med fjernvarme. 
Garage. 

Mdr. leje kr. 4.900kr. + forbrug. 
 

j.H. ejendoms invest 
tlf. 29 86 66 00

J.H Stålindustri A/S producere procestanke til  levnedsmiddel- og 
farmaceutindustrien, hvoraf en stor andel er til export. Vi kan 
tilbyde et meget varieret job i et godt arbejdsmiljø blandt en-
gagerede kollegaer. Se mere på www.jhstaal.com

RustfRi klejnsmede  
søges
Vi søger 2 rustfri klejnsmede med erfaring  
i rustfri stålproduktion. Kendskab til tankbranchen  
og slibning betragtes som klare fordele. 
 
Vi forventer at du er stabil, motiveret  
og klar til nye udfordringer. 
 
Varigt arbejde, god løn og diverse personalegoder 
herunder sygeforsikring tilbydes de rette personer. 
 
Henvendelse til:  
 Lars Sørensen, JH Stålindustri A/S
 Industrivej 39, 8981 Spentrup 
 Tlf. 86 47 90 44 E-mail: jhstaal@jhstaal.dk
 
Ansøgningsfrist: 22/12-2014
 

LejLighed
3 vær. lejlighed på 90m2. 

Beliggende på 2. sal centralt i Bjerringbro.

Husleje 4500,- + forbrug. 
Dep. 3 mdr husleje.

6169 6804/4093 3204

Ung familie på 3 
lærerstuderende og  

sociolog med baggrund 
som tømrer søger hus til 

leje i Langå eller Randers. 
ikke-rygere. Savner egen 
have og mere ro. Søger 

sundt, billigt,  
indflytterklart hus" 

kjems__@hotmail.com  
28784767 el. 27627715

ejendomme  >

stillinger  >

bolig til leje  >

bolig sælges  >

blandede  >
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Rødding Haveanlæg 
Ny anlæg af haver  

Oprydning og genopretning af haver 

Anlæg af græsplæner 

Træfældning, også vanskelige træer 

Belægninger, terrasser, indkørsler m.v. 

Plantning 
Alt inden for  

have og park 

Rødding Haveanlæg ved Ole Leth Hansen, Fædalhøjvej 7, 8830 Tjele 

tlf. 61 76 50 89 

Rødding Haveanlæg
• Ny anlæg af haver

• Oprydning og genopretning af haver

• Anlæg af græsplæner

• Træfældning, også vanskelige træer

• Belægninger, terrasser, indkørsler m.v.

• Plantning
ALT INDEN FOR
HAVE OG PARK

Rødding Haveanlæg ved Ole Leth Hansen, Fædalhøjvej 7, 8830 Tjele
tlf. 61 76 50 89

Tlf. 40 80 17 17
www.træpillemanden.dk

 
TRÆPILLER
Pakket i sække / 6-8 mm / 960 kg

Pris incl. moms ......KUN 1.975,- 

Tlf. 40
www.træpillemanden.dk

GRATIS LEVERING
Aflæsning med truck - helt ind i garagen!
Ved køb af min 3 paller. MAX 20 km fra Hammershøj!

Vi leverer også længere væk,ring for et super tilbud...

- INGEN SAND

BJERRINGBRO - ULSTRUP - LANGÅ
TLF. 87 51 12 00

Email: hp@hp-elservice.dk
www.hp-elservice.dk

HP El-service er ISO9001 certifi ceret på Køl og ABA

Vi er dine lokale el-fagmænd
og vi står altid klar, når det gælder...

• El-installationer
• Liftudlejning
• Salg og service 
 af hårde Hvidevarer

Følg 
os på

Døgn
vagt

Ring
2065 1985

Østergade 21, 8850 Bjerringbro

www.bjerringbro-el.dk
Kontakt os på 
tlf.: 86 68 11 88
Fårvang: 86 87 10 26

www.langaalaurbjergelteknik.dk
Mail: per.kvorning@mail.dk

El-installationer

Hvidevare salg & service

El-eftersyn v/bolighandel

Data-installationer

•	 Køb	og	salg	af	jern	og		
	 metal.
•	 Afhentning	af	jern	og	metal		
	 hos	private	og	erhverv
•	 Private	og	erhverv	kan		
	 indlevere	jern	og	metal	på		
	 adressen	i	Bjerringbro

•	 Altid	bedste	dagspris.
•	 Udsætning	af	container

•	 Nedbrydning	af	små	og		
	 store	projekter.	
	 F.eks.	huse,	
	 kedelcentraler,	
	 brandtomter	osv.	
	 Ring	for	mere	information		
	 og	tilbud.
•	 Kort	og	godt	vi	kan	alt		
	 inden	for	skrot.

Bjerring Byvej 7
8850 Bjerringbro
CVR: 18215438

Tlf.: +45 86 68 16 89
www.jatob.dk
post@jatob.dk

Kort og godt, 
vi kan alt i skrot

Bjerring Byvej 7,
8850 Bjerringbro

CVR. 18215438

Tlf. 8668 1689
www.jatob

post@jatob.dk

HÅNDVÆRKEREN
Service

Som Snedker, Tømrer, Murer, 
Fliser, Maler, Hegnsarbejde, 
Træfældning, Nye hvidevarer, 
Tv, Flyttehjælp, 
Rengøring...
Ejgil Graversen
Hjermind Byvej 20
8850 bjerringbro
Tlf. 86 46 20 99

www.service-haandvaerker.dk
Mail: ritta@post5.tele.dk 22 79 24 83

Har du fl immer på dit tv.....
Uanset om det er fra kabel tv egen antenne eller 
Parabol. Så klarer vi problemet, salg og service af 
BOXER TV, CANAL DIGITAL OG VIASAT, vi hjælper gerne 
med montering af dit tv og audio.

Se mere på www.mjap.dk
Midtjysk antenne-parabolservice
V/Bjarne Andersen - Ring 2960 3208

Priser med motor og 2 fjernbetjeninger fra 
kr. 10.900,- leveret og monteret.

Husk du stadig kan benytte dit håndværkerfradrag.

Henrik 
Jensen

TILBUD PÅ
NY GARAGEPORT INDEN VINTER

v/J. K. Glerup
Bjerrevej 113, 8850 Bjerringbro

Tlf. 4014 4110

Flaskegas og svejsegas 
lokal depot 
 - sikker levering

Tange Miniservice

LANGÅ EL-SERVICE

DØGN
VAGT
Er uheldet 

ude ? 
Så er hjælpen 

på vej

Vi udfører:
*Energi optimering
*Renovering
*Nybyg
*Industri installation
*Installations eftersyn
*Styrings opgaver
*SRO anlæg
*Salg samt reparation af hvidevare

Dine lokale ansigter
Industrivej 1, Langå. Tlf. 86 46 14 55

LANGÅ EL-SERVICE

DØGN
VAGT
Er uheldet 

ude ? 
Så er hjælpen 

på vej

Vi udfører:
*Energi optimering
*Renovering
*Nybyg
*Industri installation
*Installations eftersyn
*Styrings opgaver
*SRO anlæg
*Salg samt reparation af hvidevare

Dine lokale ansigter
Industrivej 1, Langå. Tlf. 86 46 14 55

Hera El- & Instrument 
Service A/S

LANGÅ EL-SERVICE 
INDUSTRIVEJ 1, LANGÅ TLF. 86 46 14 55 

*Energi optimering
*Renovering
*Nybyg
*Industri installation
*Styringsopgaver
*CST anlæg
*Salg samt reparation af hvidevare
*Certifi ceret alarminstallatør

Vi er Langås 
eneste 

Blue Install 
rådgivende 
installatør....

SØREN JAKOBSEN HANDEL Tlf. 40 45 59 01
Borridsøvej 11, Nøddelund, 8850 Bjerringbro. 

16 kg sække. - Pr. palle 960 kg.
Kan afhentes eller leveres.
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Kan afhentes eller leveres.

1.950,- kr. incl. moms

Salg af:
*Fyringsolie

*Flaskegas
*Dieselolie

*Brugte dæk og 
gammelt jern 

afhentes!

Gule priser!

Juletræer
• Rødgran
• Nordmannsgran 
• Pyntegrønt 
• Kirkegårdskranse 

Bemærk 
åBningstider:

Fredag kl.14.30-17.00 
Lørdag-søndag  
kl. 9.00-17.00
Freddy stenberg
Vindumvej 113
8840 rødkærsbro
tlf. 86 65 94 60

Lukket i hverdagene.

L.J. Radio – KVORNING
Vi udfører:
• Reparation af
 radio og tv
• Overspilning af alle
 typer bånd til DVD

L.J. Radio 
Viborgvej 78 . Kvorning

Tlf. 86 45 13 33 . Værksted, tlf. 86 45 13 66

. Radio – KVORNING

• Overspilning af alle
bånd til DVD

L J. Radio 

32" LG · Full HD - 100 HZ ............................. 2.995,-32" LG · Full HD - Trådløs smart-tv - Netflix ... 3.695,-42" LG · Full HD - 100 HZ ............................. 3.995,-42" LG · Full HD - Trådløs smart-tv - Netflix ... 4.995,-DET ER NYE MODELLER FRA SEPTEMBER 2014.

landbrug  > ElEktrikEr  >

køb og salg  >
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Bjerringbro

Fliser 
& Anlæg

www.bjerringbrofliseroganlaeg.dkwww.bjerringbrofliseroganlaeg.dkwww.bjerringbrofliseroganlaeg.dk

> Kloak & jordarbejde

> Tv-inspektion

> Beton & støbearbejde

> Fliser & haveanlæg

> Græsslåning for erhverv

Tlf. 4081 7143

v/Carsten Laursen - aut. kloakmester

wl@williamlaursen.dk

Stil krav til dit malearbejde!  
Start dine projekter med hjælp 
fra vores farvekonsulent og prof 
rådgivning om, hvordan du får  
det absolut bedste resultat. 

Flügger farver v/Lee Maleren  
Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro

tlf. 86 68 60 68, mob. 40 36 02 85
Åbent ma-fre 10-17, lø 10-12

Stil krav til dit malearbejde!  
Start dine projekter med hjælp 
fra vores farvekonsulent og prof 
rådgivning om, hvordan du får  
det absolut bedste resultat. 

Flügger farver v/Lee Maleren  
Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro

tlf. 86 68 60 68, mob. 40 36 02 85
Åbent ma-fre 10-17, lø 10-12

LEE MALEREN A/S

GARANTI  PÅ KVALITET

Tlf.: 8668 6068 • Mobil: 4036 0285
Mail: lee-maleren@csmal.dk

Stil krav til dit malearbejde!  
Start dine projekter med hjælp 
fra vores farvekonsulent og prof 
rådgivning om, hvordan du får  
det absolut bedste resultat. 

Flügger farver v/Lee Maleren  
Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro

tlf. 86 68 60 68, mob. 40 36 02 85
Åbent ma-fre 10-17, lø 10-12

Stil krav til dit malearbejde!  
Start dine projekter med hjælp 
fra vores farvekonsulent og prof 
rådgivning om, hvordan du får  
det absolut bedste resultat. 

Flügger farver v/Lee Maleren  
Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro

tlf. 86 68 60 68, mob. 40 36 02 85
Åbent ma-fre 10-17, lø 10-12

v/ Lee Maleren
Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro
Åbent man.-fre. kl. 10.00-17.00
Lør. kl. 10.00-12.00

Stil krav til dit malearbejde!  
Start dine projekter med hjælp 
fra vores farvekonsulent og prof 
rådgivning om, hvordan du får  
det absolut bedste resultat. 

Flügger farver v/Lee Maleren  
Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro

tlf. 86 68 60 68, mob. 40 36 02 85
Åbent ma-fre 10-17, lø 10-12Garanti på kvalitet

Langå - Laurbjerg

Tlf. 40 34 39 66

www.malerkeld.dk

13,7 m lift

E-mail: keld@malerkeld.dk

13,7 m lift udlejes
Afhøvling af  gulve

Garanti på kvalitet

 Industrispuling
 Højtryksspuling
 Slamsugning
 Dybdesugning
 Transport af olie & 

 kemikalie affald
 Tømning af fedt- 

 og olieudskillere
 Tømning af septiktanke
 Tømning af trixtanke
 Boring af faldstammer
 TV-inspektion af kloakrør

Facaderenovering - Reparation

Flisearbejde - Badeværelse/køkken

Trapper - Vinduesbundstykker

Kirketoftvej 9

8850 Bjerringbro

Så er det

Nybyggeri - Ombygning - Tilbygning

mortentholund@msn.com

Thorsvej 17 . 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 12 49 . 86 65 89 77

www.vvs-winther.dk

Thorsvej 17 . 8850 Bjerringbro

MALERFIRMAET
Quottrup & Kempel

Tlf. 8646 1066
www.bsjmalerfi rma.dk

Nybyggeri - Tilbygninger

Omforandringer - Facadearbejde

Reparations/spjældarbejde

Tagarbejde og flisearbejde

Murerforretning
Væth NYHED

thomsen-vaeth@hotmail.com

Søren Thomsen
Kærvangen 4,
Væth 8870 Langå

Alt arbejde udføres til
konkurrencedygtige priser

og af lokale håndværkere, som
man kan tale med om opgaven

21 49 53 44

- ring for uforpligtende tilbud

Murerarbejde 
udføres
•	Ombygning
•	Tilbygning
•	Facaderenovering
•	Flisearbejde
•	Reparationer
•	Omfugning

M.S. BYG v/ Martin Sørensen
Tlf. 8646 7872 / 2511 6879 . Mail: ms-byg.com

Vi udfører også 
udendørs  

flisebelægning, 
kantsten  

og beton/sokler

Medlem af Langå Handel

LBN Blik og VVS

Bjarne Zimmer
Gudenåparken 8 . 8860 Ulstrup TLF. 20 49 43 28

ATL MALER OG TAPETARBEJDE UDFØRES
Tilbud gives uden forbindende.

GUDENÅDALENS
MALERFORRETNING

zimmer.bjarne@gmail.com

KVALITET TIL RIMELIGE PRISER....

EntrEprEnør  >

malerfirma  >

KloaKservice  >

murer  >

VVS / BlikkenSlager  >
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- så er du altid
   velkommen til at rette 
  henvendelse til...

 

 Telefon:

 86 68 36 66 
  Kontortid:
   Mandag-fredag kl. 12.00-15.00
   Lørdag LUKKET
www.bjerringbro-elvaerk.dk

Se også på 
vor hjemmeside:
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Bjerringbro
Varmeværk

Amba

Realskolevej 18
8850 Bjerringbro

Telefon 86 68 14 22
Fax 86 68 81 89

KONTORTID:
Mandag - fredag
kl. 8.00 - 12.00
Torsdag tillige
kl. 15.00 - 17.30

Jørn Olsen
Hagenstrupvej 26B . 8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 30 68 - 22 25 06 38
www.jornolsenpolstermobler.dk

- Ombetrækning og restaurering af møbler.
- Alt i læder og møbelstoffer.
- Høj kvalitet og håndværksmæssig tradition.

MORTEN ZWERGIUS
Tømrer - bygningskonstruktør

Stavnagervej 4 - Stevnstrup - 8870 Langå

Mobil 28 26 24 93 - Tlf. 86 46 90 82

TØMRER- OG SNEDKERFIRMA

Tilbygning
Vinduesudskiftning
Køkken og bad
Tegneopgaver

Nybygning
Energirådgivning
Tagarbejde - facade
Byggetilladelse

godt
håndværk

TØMRERARBEJDE · SNEDKERARBEJDE · TOTALENTREPRISER

Tømrermester Michael Pedersen
Stenhusevej 16 · Vindum · 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 63 97 78 · Mobil 23 74 97 78 · Mail: mp@m-pedersen.dk

Ole Madsen
Frisholtvej 106, Sahl
8850 Bjerringbro

e-mail: om@olemadsenbyg.dk
www.olemadsenbyg.dk

TØMRERMESTER
Ole Madsen Byg ApS

- alt i tømrer og snedkerarbejde

Tlf.: 51 94 35 44

 

Vi tilbyder alt indenfor tømrerfaget

TILBUD GIVES - KONTAKT:

TG BYG OG MONTAGE
v/ Thomas Grøndal Jensen 
- Alt tømrerarbejde udføres

30 11 73 91

 TG
BYG

OG MONTAGE

www.tgbyg.dk

TG BYG OG MONTAGE
v/ Thomas Grøndal Jensen 
- Alt tømrerarbejde udføres

30 11 73 91

 TG
BYG

OG MONTAGE

www.tgbyg.dk

8860 Ulstrup | thomas@tgbyg.dk | www.tgbyg.dk | Tlf. 30 11 73 91

TØMRERARBEJDE UDFØRES

DE VANDT!
Her kommer de numre, som blev udtrukket fredag aften 

ved juletræstændingen i Bjerringbro Handels lotteri til støtte 
for byens julebelysning:

Hovedpræmien - et gavekort med værdi 5.000 kr. 
er blevet afhentet

Følgende sidegevinster - 20 gavekort à 500 kr.  
er endnu ikke afhentet

Lod nr.:
601, 327, 1477, 1120, 599, 276, 1387, 927, 1662, 1667, 1122, 

1497, 701.

Gevinster kan hentes ved Gudenådalens Avis efter aftale.
(Husk det nummerede lod)

Tlf. 8668 1755 . annonce@gudenaadalens-avis.dk

Knus fra 
Mormor og Morfar

Hej Maiken 
Stort tillykke med de 
9 år. Håber at du får 

en god dag. 

Private vandforsyningsejere
I Viborg Kommune
Har du som en af 1650 borgere modtaget et varsel 
om forbud mod den lovbestemte
§ 21 stk. 2 erstatningsboring

Så er du måske blandt de ca. 40 udvalgte borgere
som Viborg Kommune nu udsteder endeligt forbud til

Du kan henvende dig til Dansk Brøndejerforening
og læse mere om sagen på

www.db-forening.dk

 
 
      

 
 

 

 

 
  

 

Private vandforsyningsejere
     

officielle  >

personlige  >

rejser  >

Tømrer  >
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Vestergade 22

8850 Bjerringbro

tlf. 8668 4799

Stærkærvej 22
8850 Bjerringbro

tlf. 8668 4799

DEN
MOBILE

FODPLEJER
v/lægeeksamineret
Fodplejer
Heidi Boskov
Iller Damvej 9c,
Iller, 8643 Ans
Kører også ud 
aften og weekend

60144133
“ Smilet

starter i
fødderne “

Forsamlingsbygningen  
SØNDERBRO

Arrangementer op til 140 pers.

MAD UD AF HUSET
Buffet fra 110.-

3 retters menu – Smørrebrød
– ring efter menuplan

BANKO HVER ONSDAG KL. 19.00

Ellen Ivarsen
TLF. 86 68 36 36 - 40 33 89 35

Møde  
fredag den 12. decem-

ber kl. 19.15 i Tange 
Missionshus v/Anders 

Storgaard 
Fællesspisning  

kl. 18.00 
Hjertelig velkommen 

Evg. Luth. Mission

Salon hårtoppen
Tidsbestilling 
86681012

eller 
online book Salonhaartoppen.dk

Nørregade 5 - Bjerringbro

Michelle - Lene - Carina

Åbningstider:
man. Lukket - Tirs/ons 9-17
Tors.  9 - 18  - Fre 9 - 17 - Lør 8 - 12

Hr. klip: 195 kr.
Pensionist Hr.: 150 kr.
Dameklip: 275 kr.
Børneklip: fra 165 kr. v. Jeannie Messell

Hovedgaden 17 C · 8860 Ulstrup
Book tid på www.hudogfodpleje.dk
 
Tlf. 25 85 40 54

Fodbehandling 260 kr.
NYHED- Tilskud fra “danmark”
Julegaveide: 
Giv et gavekort til klinikken.

Online 
tidsbestilling

Giv et 

gavekort

 i julegave!

Man.-fre. 8.00-17.00. Man. 20.00-23.00

Åbent 

hele julen

inkl. helligdage

Husk at købe julegaven her
Giv �  gavekort

Husk at købe julegaven herHusk at købe julegaven her

LIVE KONCERTER
JULEBLUES // ØERNES BLUES BAND // FOUR BY BLUES

26.26.26.
decdec JULEPUNKJULEPUNKJULEPUNK

07.
feb BATTLE OF THE BANDS 2015

27 .
dec

05.
feb TIM LOTHAR & PETER NANDE
06.
feb FREDAGS JAM

04.
feb SINNE EEG GROUP

Nyt program for 2015
Ældre Sagens program for 2015 er færdigt. Det fås bl. a. 

på Oasen og hos vore annoncører, der er:
Bamberg, Bjerringbro Kontorforsyning, Bolighuset, 
Profi l Optik, R2-Farver, SuperBrugsen, Bjerringbro

LOF (Her fås programmet ikke)
GF forsikring (Her fås programmet ikke)

Programmet kan også ses på: 
www.aeldresagen.dk/bjerringbro.

Bemærk! Seniorgymnastik og -folkedans 
begynder 5. januar på Enggården.

Bowling begynder 8. januar. 
Tlf. 8668 2497 eller 4040 2497.

Slægtsforskning begynder 6. og 13. januar i Biblioteket. 
Tilmelding Tlf. 2652 4648 kl. 8-9 på hverdage.

IT-Café og PC-hjælp begynder 7. januar. 
Tilmelding nødvendig. Tlf. 2652 4648

 kl. 8-9 på hverdage.

Nye kurser:
Madlavning for mænd. Tlf. 8797 2177.

Kørekursus kun for Ældre Sagen 14. april på Køreteknisk 
anlæg, Viborg. Tilmelding: Tlf. 7224 4756 

eller stil@gfforsikring.dk.

Vi siger mange tak til følgende forretninger for gaver til 
Ældre Sagens julehygge d. 28. november:

Anni-Thing
Apoteket
Bamberg

Bjerringbro Kontorforsyning
Bog og Ide
Bolighuset
Butik Mie

Butik Minime
Bygholm

City Salonen
Cyklebørsen
Danske Bank
Deres Frisør

Dyreklinikken Nørregade
Eliza/Bogi

Elsborg Lædervarer
Euro Spar

Fakta
Fri Bikeshop

Grønkjær Skovpleje
Guldregn

Hjemmebageriet
Imerco

Jyske Bank
Kiwi

Klædeskabet
Købmand Chr. Jensen/Skjold Burne 

Vinhandel
Lee Maleren

Nordea
R2 Farver

Salon Hårtoppen
Salon Picasso

Skibelund Gartneri
Skydt Tøj/Skoringen

Slagter John
Sparekassen Kronjylland

Sportigan
Sportsmaster

Stark
SuperBrugsen
Thorning Taxa

Vestergaards Blomster
Vita Vels

WH Huset

 

 

 

 








  

Lisbeth Mahnkopf 
Personlig udvikling | Energiarbejde | Healing | Coaching 




 

FÅ EN GOD START PÅ ÅRET 

forlystelser og møder  >Personlig Pleje  >

Personlig Pleje  >

ANNONCER TIL GUDENÅDALENS AVIS:
ANNONCE@GUDENAADALENS-AVIS.DK  ELLER  86 68 17 55
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Flot renoveret gennem de sidste 9 år. Stueplan er totalrenoveret i 2005. Kælder i fuld
boligstandard er gennemgribende renoveret i 2012. Funktionelt indrettet med 2 værelser i
stueplan og mulighed for 3 gode værelser i kælderen. (dog ikke godkendt til beboelse).
Badeværelser på hvert plan. Bad i kælder er fra 2012. Rigtig dejlig overdækket terrasse,
hævet således at der er niveaufri adgang fra stuen. Tæt til byen og grønne arealer.      

VESTERGADE  46

Bjerringbro - Vestergade  46

1.225.000/65.000Knt./udb.

6.872/6.235Brutto/netto

0/22/0Garage/carport/udhus

91/91

953

2/5

1965Byggeår

Værelser

Grund

Bolig/kælder

FLOT KÆLDER I BOLIGSTANDARD

5

Virkelig velholdt kvalitetsvilla med mange gode moderniseringer gennem de sidste 10 år.
Her kan bl.a. nævnes, nye træ/alu vinduer fra 2010, virkelig lækkert badeværelse fra 2003
samt flot bryggers fra 2008. Fremstår indflytningsklart og i en sjælden velholdt stand. Her
er 4 store værelser samt mulighed for 2 mere hvis det ønskes. attraktiv beliggenhed tæt
ved skoven. skøn velanlagt have med terrasse mod syd. Sagsnr. 3565-2013054.

PILEKRATTET  6

Bjerringbro - Pilekrattet  6

1.845.000/95.000Knt./udb.

9.778/8.810Brutto/netto

38/0/0Garage/carport/udhus

218/23

837

5

1969Byggeår

Værelser

Grund

Bolig/kælder

VIRKELIG FLOT STAND

4

Flot villa, renoveret fra a-z. Stort set alt er skiftet i ejendommen således at villaen i dag
fremstår med flot moderniseringsgrad på alle 3 plan. Her er skiftet tag, vinduer, indrettet
ny overetage, omfuget, efterisoleret, installeret central-støvsuger, nye el-installationer, nyt
køkken, gæstetoilet samt 2x bad osv. Ejendommens kælder er i boligstandard, dog ikke
godkendt til beboelse. 100% indflytningsklar. Sagsnr. 3565-2014026.

SKIBELUNDVEJ  18

Bjerringbro - Skibelundvej  18

1.425.000/75.000Knt./udb.

7.565/6.826Brutto/netto

0/16/28Garage/carport/udhus

118/69

654

4

1938Byggeår

Værelser

Grund

Bolig/kælder

GENNEMRENOVERET I FLOT STIL !

3

Skønt fritidshus i flot stand. Huset er opført i 1986 og er gennem de sidste 3 år
moderniseret med nyt tag i 2013, varmepumpe installeret i 2011samt nyt flot badeværelse
fra 2012. Huset er blevet efterisoleret på loftet samt flere hvidevarer er skiftet i 2011.
Huset fremstår 100% indflytningsklart. blot 2,5 km. til Bjerringbro og 1200 mtr. til fods til
det naturskønne Kjællingehøl ved Gudenåens bred. Nymalet. Sagsnr. 3565-2011004.

HESSELBJERGBAKKEN  17

Bjerringbro - Hesselbjergbakken  17

695.000/35.000Knt./udb.

3.743/3.224Brutto/netto

0/0/0Garage/carport/udhus

61

3.320

2

1986Byggeår

Værelser

Grund

Bolig

FRITIDSHUS

0

Virkelig charmerende og velvedligeholdt rækkevilla. Her er skøn vestvendt gårdhave med
solterrasse med markise samt flot vue til granitbede der kræver meget lidt vedligehold.
Veldisponeret uden spildplads. Billige driftsomkostninger da de 3 boliger drives som en
fælles forening. Egen carport med tilhørende redskabsrum lige ved boligen. Tæt til alle
byens faciliteter. Sagsnr. 3565-2014033.

TEGLGADE  4B

Ans By - Teglgade  4B

995.000/50.000Knt./udb.

5.585/4.998Brutto/netto

0/15/3Garage/carport/udhus

95

0

3

1933/1982Byggeår

Værelser

Grund

Bolig

3

Flot gennemmoderniseret villa med fuldmurede indervægge og rigtig mange gode
detaljer. Ejendommen fremstår absolut indflytningsklar med nyt tagpaptag fra 2010 samt
flot køkken og bryggers med elementer fra Multiform samt flotte badeværelser, det ene
med spabad samt rigtig flot interiør med terazzovask. Villaen har en særdeles moderne
planløsning med stort køkken-alrum med gulvvarme.  Sagsnr. 3565-2012012.

VESTERMARKEN  25

Bjerringbro - Vestermarken  25

1.695.000/85.000Knt./udb.

9.122/7.513Brutto/netto

0/26/10Garage/carport/udhus

161

1.672

4

1976Byggeår

Værelser

Grund

Bolig

KUPERET GRUND PÅ 1672M²

5

Sagsnr. 3565-2010049.

BJERRINGBRO - MIKKELSGADE  13A

850.000/45.000Knt./udb.

4.775/4.463Brutto/netto

0/20/0Garage/carport/udhus

101

850

3

1961Byggeår

Værelser

Grund

Bolig

6

Virkelig skøn andelsbolig, opført i fine materialer i 2008 med gulvvarme i alle rum.
Foreningen er veldrevet. Her er styr på tingene, også økonomien. Særdeles velbeliggende
som enderækkehus, med blot 1200 mtr. til centrum. Indrettet uden spilplads overhovedet.
3 gode værelser og lækkert alrum i åben forbindelse til stue. Dejlig ugeneret terrasse bag
ejendommen. anv. ufg. pr. md. kr. 1.198 Sagsnr. 3565-2014019.

PILEVEJ  9F

Bjerringbro - Pilevej  9F

285.000/285.000Knt./udb.

0/6.014Brutto/netto

0/12/6Garage/carport/udhus

116

0

3

2008Byggeår

Værelser

Grund

Bolig

ANDELSBOLIG - MD. YDELSE STÆRKT NEDSAT

2

Virkelig dejligt landsted med smuk udsigt over åbne arealer. Ejendommen har gennem de
sidste 10 år gennemgået et hav af forbedringer, herunder kan bl.a. nævnes: Nye døre og
vinduer i mahogni fra 2004, nyt flot bryggers fra 2008, nyt bad fra 2013 samt 2/3 del af  1.
salen er nyrenoveret i 2013. Her er skønne omgivelser med mulighed for hestehold og
plads til den helt store familie med i alt 8 vær. og 295 m² bolig. Sagsnr. 3565-2013044.

KORREBORGVEJ  32

Mammen - Korreborgvej  32

1.750.000/90.000Knt./udb.

9.683/9.091Brutto/netto

0/0/252Garage/carport/udhus

295

8.917

8

1900Byggeår

Værelser

Grund

Bolig

MULIGHED FOR HESTEHOLD

4

Dejlig villa i et plan med skøn have og god plads på den 1773 m² store grund. Til villaen
hører dejlig lukket garage med integreret udhus samt ekstra værksted i forbindelse med
garagen. Villaen fremstår vel vedligeholdt såvel ude som inde. her er i dag 3 gode
værelser, med mulighed for 4 såfremt det ønskes. Tæt til indkøb, skole, gymnasie mv.
Sagsnr. 3565-2014020.

STÆRKÆRVEJ  38

Bjerringbro - Stærkærvej  38

1.395.000/70.000Knt./udb.

7.395/6.733Brutto/netto

19/0/40Garage/carport/udhus

149

1.773

3/4

1968Byggeår

Værelser

Grund

Bolig

NY PRIS

5

VI GARANTERER BYENS BILLIGSTE SALÆR 

Statsaut. ejendomsmægler & valuar 
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�er��n ���ger
�jendo����gler ���� �nde���er
�obil ���5 �8��

�iggo �eder�en
�jendo����gler ���� �nde���er
�obil �0�� 5�5�

��o��� ��nd�o��
�jendo����gler ���� �nde���er
�obil �0�� ��8�

Nybolig
Bjerringbro
��rreg�de �� �� �8850 Bjerringbro
8850�nybolig.dk �� �nybolig.dk �� ��l�� 8��80055

Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

BOLIG SØGES

��n�r��� b��
�igg�n�� b��
��� �i� �o
��r�on�r ���
g�� i B��r�
ringbro.

Ring til Nybolig Bjerringbro på tlf.
8668 0055 hvis du har en der
matcher.

BOLIG SØGES

�la�����
r����en���l�
la gerne
�e� ���r ga�
rage ��ge� �
B�err�ng�r��

Ring til Nybolig Bjerringbro på tlf.
8668 0055, hvis du har en der
matcher.

BOLIG SØGES

����� ��
plans villa
��� s��� �a�
�a�� s���s i
B����in�����

Ring til Nybolig Bjerringbro på tlf.
8668 0055, hvis du har en der
matcher.

 - �kov�r�net �

�tor flot og pr�senta�el gulstensvilla p� ��� m� � mur-
et garage og udestue. �illaen fremst�r overalt s�rdeles
flot og velholdt med en pragtfuld anlagt og opvokset ha-

ve som gr�nser direkte op til ��lle��kken. �er f�r du
virkeligt noget for pengene.
�i fremviser n�r det passer dig... �ag� ����

���

���

���

����

�ud�� ���.���
�rt�nt� �.�����.���
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

������������������5

���� ��� �������� ���� ���� �������������� ��������� ����� ����
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
������������������������������� ������������������ ������
����������������������������� �����������

���

���

858

����

����� �������
������� �����������
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

 � �ede�ej ��

�ra�t�udt beli��ende ejendom med
��� ha� �er er alt i smu��e o� natur�
s��nne om�i�elser� en l���er boli�
�� ��� m�� �ara�e �� m� ��r��
stedsb��nin� �� ��� m� staldb���
nin� med hestebo�se �� ��� m��
�er er s�ledes muli�hed �or heste�
hold� ��r�stedsmuli�hed o� i��e
mindst en stor rummeli� boli� � �er
er her tale om et ejendomstilbud
som s�al o�le�es� �in� o� �orh�r
n�rmere allerede i da��

�a�� ������

���

���

������

���������

�udb� ��������
�rt�nt� �������������
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

BOLIG SØGES

Andelsbolig
til ægtepar
som har
solgt deres
villa.

Andelsboligen skal ligge ved jor-
den.
Ring til Nybolig Bjerringbro på tlf.
8668 0055, hvis du har en der
matcher.

BOLIG SØGES

�i��a i B����
�ing��o g��
�n� o���ing
��� ���. og
i god stand.

�er må ikke v�re for meget ved�
ligeholdelse og gerne en nem
grund, der ikke er for stor. Ring
til Nybolig Bjerringbro på tlf.
8668 0055, hvis du har en der
matcher.

BOLIG SØGES

�������
����� ����� �
B����������
�� �������
��� ����

�illaen skal helst indeholde �
v�relser. �illaen skal helst v�re
beliggende nord for �ytteb�rvej.
Ring til Nybolig Bjerringbro på tlf.
8668 0055 hvis du har en der
matcher.

 � �olon�haveve� �

�lot mo�ern�seret et�plansv�lla på �a. ��� m� � �arport.
��llaen er �e�l�gt �el�ggen�e og �n�ehol�er �l.a. stort flot
����en � å�ent for��n�else me� �e�l�g op�elt stue� utrol�g

l���ert �a�ev. m��rusen��he� ��llaen er � ���� t�l�ygget
og har fået nyt tag og fremstår overalt super flot.
��ng og forh�r n�rmere. �ag� ������

���

���

���

���������

�u��� ���.���
�rt�nt� �.�����.���
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit 3.780/3.530



Gudenådalens avis • ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 BoliGdrømme

HJORTHEDE - Ilsøvej 29

Flot og præsentabel ejendom med ca. 2 ha. i smukke og
naturskønne omgivelser. Ejendommen er med gode byg-
ninger bl.a. stuehus fra 1975 på 274 m2 i to plan samt

udhusbygninger på ialt 630 m2. Boligen som fremstår
flot og velholdt m/nymalet eternittag, nyere badev, køk-
ken mm. Forhør nærmere. Sag: U14069

Bolig m² 274

Stue/vær 2/5

Grund 22.000

Opført 1975

Kontant/udb: 1.885.000/95.000
Brt/nt: 10.285/10.333
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit 5.433/6.037

��S B� - �eglgade 50B

�����

�ragtfuld beliggende villa med en storsl�et udsigt udover
landskabet. �illaen er beligende højt i �ns b� og fremst�r
�æn og indfl�tningsklar. �illaen fremst�r n�malet indven-

digt og med flot adketræsgulv i flere af rummene. Udven-
digt er der en dejlig have med en fantastisk udsigt.
Forhør nærmere om denne bolig. Sag: B391

Bolig m² 125

Stue/vær 1/3

Grund 1.687

Opført 1981

Kontant/udb: ���������/75.000
Brt/nt: 7.988/7.018
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

���K��S��O � �ster�ang 1

�����

�å �ster�ang i �ødkærsbro ligger denne ældre �illa. �il�
laen egner sig godt til en lille familie eller en enlig. �er
kan du få en billig husleje og har mulighed for at sætte

sit eget �ræg. �il �illaen er der en god og h�ggelig ha�e.
�erudo�er er der også en garage.
Forhør nærmere. Sag: B498

m² 80/60

Stue/vær 1/3

Grund 795

Opført 1955/1971

Kontant/udb: �������/25.000
Brt/nt: 2.954/2.912
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

��S���� - �ranba��en 2

������S

Flot rummelig villa med super beliggenhed i Ulstrup med
dejlig udsigt. Boligen er opført i 1960 med nyere ude-
stue fra 2001 og helt ny hævet terasse i fyrtræ, hvor

man rigtig �an nyde udsigten. �øbende renoveret og
fremst�r meget velholdt. �eget god �ælder p� 90m2
med egen indgang. Sag: U09035

m² 166/90

Stue/vær 1/4

Grund 730

Opført 1960/2001

Kontant/udb: ���������/90.000
Brt/nt: 8.886/8.145
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

��� � �l. �iskumvej 5

�æn ejendom m/flot r�dstensbolig på 204 m2 � gode
udhusbygninger samt et jordareal på ca. 2,1 ha som er
beliggende direkte ved bygningerne.

�er er her tale om en særdeles velholdt ejendom med
en god og rummelig bolig, nyt kloakanlæg m/nedsivning,
solceller, off. vandforsyning mm. Sag: U14085

m² 204/16

Stue/vær 1/4

Grund 21.000

Opført 1924

Kontant/udb: 1.585.000/80.000
Brt/nt: 8.783/8.680
Alternativ finansiering
Delvist afdragsfrit �����������

Topkarakter til NYBOLIG
 

 
10 stjerner ud af 10 mulige til Nybolig
I boligsidens kundetilfredshedsundersøgelse.

• Nybolig Bjerringbros SÆLGER giver os 10 ud af 10 mulige og samlet (køber/sælger) 9,8
• Nybolig Ulstrup/Langås KØBER giver os 10 ud af 10 mulige og samlet (køber/sælger) 9,7
Kilde: boligsiden.dk (kundetilfredshed) d. 5/12 2014.

Topkarakter til NYBOLIG

ET STÆRKT BOLIGTEAM
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Herman Ruager
Ejendomsmægler MDE, Indehaver
Mobil 2965 3866

Viggo Pedersen
Ejendomsmægler MDE, Indehaver
Mobil 4036 5257

Thomas Vandfoss
Ejendomsmægler MDE, Indehaver
Mobil 4096 6487

Nybolig
Bjerringbro
Nørregade 24 ·· ·8850 Bjerringbro
8850@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 86680055

TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG
TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG

BYGGEGRUNDE: 
AMSTRUP BAKKER 8860 ULSTRUP

For Favrskov Kommune sælger vi nu disse pragtfulde byggegrunde i Amstrup Bakker.
Etape 2 

I smukke og naturskønne omgivelser fi nder du disse attraktive byggegrunde. Grundene varierer fra 770 kvm. til 1.090 kvm. og 
har en pragtfuld beliggenhed på et dejligt sydskrånende areal op til stort skovområde.

Der er gang- og cykelsti til skole, idrætshal, børnehave, indkøb, offentlig transport m.m.
Bo midt i fi rkants området Aarhus-Viborg-Randers-Silkeborg med gode offentlige transportmuliheder til disse byer. Kig ud og se 

hvor du og familien skal bygge jeres fremtid og drømmebolig. Vi fremviser grundene når det passer jer.

Priserne varierer fra kr. 357.700,- til kr. 513.600,-
Grundene er byggemodnet. Der skal dog i forbindelse med byggeriet på grunden betales et tilslutningsbidrag. 

Til el for måler kr. 17.375,- incl. moms. Gas kr. 15.000,- incl. moms.

Ring til Viggo på tlf. 4036 5257 for en fremvisning og brug en times-tid på en tur i disse smukke omgivelser.
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TIL SALG 
38 40 04 00 

Christian Christiansen

TIL SALG 
38 40 04 00 

Christian ChristiansenSOLGT

ELLER GRATIS*
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LIGNENDE
SØGES!!!

KLOSTERVÆNGET 10

Rødkærsbro Villa, 1 fam.

Bolig m2� 160
��������� 1/3
B�gg���� 1966/1977
��g� 227-0-13047

����� m2� 914
����g� m2� 45

����gi� D

SOLGT

GOD
�E�E ��D�

TÆGT
�� �O�DE�

���GE�E� 21� ��O�T�EDE

����������� ����������������
������ go� �i���l���� m�� ������o�� og ��g��g �il �������� ���� ������
m�� i������� ��� B��� og go� ��i���l���� �lo� l��� ��������l�� ��� 2��2
��m� � ����l���� �� ��l� ���o�� �o������l��� ���� �oil��� ����l�� ��m� ��
mi���� ����l��� �����o��� i�ol���� lo�����m �il o������i�g� ��gg�lig �����
�������� �� i go� ����� og ������ ��� ��o�� ���gg���� �i����li���m� 2 g����
g��� �����m� i�ol���� �������� ��m� �i�����m� �o���� ligg�� ��� �����om�
m�� og �� ��l �� ��� �� �o���g��� �� �� ���o m�� �� i����g� �� ��� ���
�2���� ����

�������/���.� 1.99�.000/100.000
������/������ 10.31�/9.2�9
�l������i�� �i����i��i�g��o��l�g�
��l�i�� �����g���i� �����������

Bolig m2� 221
��������� 1/6
B�gg���� 190�/19�0
��g� 22��00�629�

����� m2� 33.309

����gi� E

��������
������D���-

�����
�����

����������0�

������ �����������
����l��olig�� ligg�� �� �g������ i ��� ����lig� ����l� Bolig����l�� �� �� ��
��l��������� m2 og i����ol���� ����� m�� ����� og g�����o���l����
���� ��������l�� m�� ������i��� og �l��� �il �����m���i����������m�
�l��� �o������l�� m�� ������ ����l�� m�� ����� ������ m�� ��i���l���
og i������� i ��g ��m� go� ��o� �i���l���� m�� ��g��g �il ��� ���������
�������� ��i� m�� ������ �� ���� �� ������ ����l�� ��� ��� l���� i �i��l��
�� ������ �����o��� �� ��� ���g���� �il �� ����o��� ��� �� go�� ��i�����m��
�il ���� og ��� �� �� ��ll�� �ol����� ��� �� �olig���

��������� 575�000
������������ 2���9
�������������������� 1��2�

Bolig m2� 95
��������� 1/2
B�gg���� 19��
��g� 227-00-6250 ����gi� D

VIRKELIG
�L�� �G VEL-
��L�� VILL�

G��E��VE� 22

�����i����� Villa, 1 fam.
��� �� g��������l�g� l��� �il l��� ���m���m�� m�� �i��o��i�io� ��m� �ol�
��ll����l�g ��� 2��2 �� ��� �g�ml�� o���i�g� ����� o�����g�� �����i��i��
g������������o���l��� �����ol���� ������ l�� �i���l���� m�� ��g��g �il
���� ����������� ��2 m��� �������� �� i ���� �o��i���l�� m�� ���� og ���
��i�� i������� ��� ��B�� B�������l��� �o������l�� ��m� �o ����l���� ���
������g�� i����ol���� ��ll� ���gg���� ����l�� ��m� ��������l��� �ill��� ��
�o��l���o����� i 2����2��� m�� �l��� gl������ ��gl��g� m��og�i�i�����
m�� ����gi������ ����������� m��

K���a��/���.� 2.095.000/105.000
������/������ 10.29�/9.120
�l������i�� �i����i��i�g��o��l�g�
��l�i�� �����g���i� �����������

Bolig m2� 153
��������� 1/6
B�gg���� 1967
��g� 227-0-12114

����� m2� 724
����� m2� 19

����gi� �

����E� ��
���D� ���

DEN
��E����E

����E��ND�E� 56

����������� ������ 2 ���.
�� ��������� og ��gg�lig �ill� m�� m��g� m�lig����� ��ligg���� �� go�
��o� g���� �� 2���� m2� �ill��� �� ��gi������� �om �o��mili���� og ��lg��
��� �i�lig��� ��l���� �� ��l �� �� ��l��� �����omm�� ��� �� ��ml�� �olig����
�l �� ��� m� og i����ol���� ����� m�� l�mi���g�l� og o�g��g �il �� ��l� �o�
��o� �i���l���� m�� ������o��� �o���l���� �il ��������� og ������lo�
���i���l����g�l�� i m���i� ���� ��gg�lig� ������ m�� �� go� ��i���l����
���� l��� ��������l�� ��� 2��� m�� �li���g�l� m�� ���m�� ������i��� og
��g���g� �oil��� ����l��� �o������l�� m�� ������ ��g��g �il ��������
��m� ��g��g �il �g�� �oil�� ��� 2��2 m�� �li���g�l� m�� ���m�� ��o�� ���g�
g��� m�� �li���g�l� og �l��� �il �����m���i����������m�l��� ��� ��gg�����
�� ��� �i����� ��g��g �il ��� ��� �� g���g����� ��� ��l �� �� ��l� �om �����
��mm�� m�� �������g�� i����ol���� ���o�� ��l�����m� ����l��� ��o��
����l��� ������ �� �� ��l�� �� �� l��lig��� �o� �ig ��l�� m�� ��� ��l���lg�lig
l�gg�� ��mm�� m�� ��� ���ig� ��l �� ����� ��i� ����� ������� ���lig���
��� i����ol���� �g�� i��g��g� �o ����l���� ������� ������ m�� ��i���l����
������� ��� m�� ���� ���� m�� ��g��g �il �l���� ���lig����� ����g�� �il
i����������l��� ��� �� ��� m2 ����� �o���l� m�� �o g���g�� ��m� �� ��o�
�om�i����� g���g� og ���������

�������/���.� 1.745.000/90.000
������/N����� 9.791/9.137
�l������i�� �i����i��i�g��o��l�g�
��l�i�� �����g���i� �����������

Bolig m2� 33�
��������� 2/6
B�gg���� 1937/1976
��g� 227-00-6304

����� m2� 2.056
����� m2� 110

����gi� D

��� ��
SKOLE OG

����E���E

S���K���E� 42

����������� ������ 1 ����
�� �ig�ig �i� ���������ill� m�� �� �olig����l �� �2� m�� �o���l� �� 2 �l���
�ill��� �� ��ligg���� i ��� ���lig� ��l �� B����i�g��o� og ��� �� �ll� �������
g��� �����mm�lig����� ���om i������ g�m���i�m� ��������� og ��ol��
������� ��� m�� og�� ��� ��� og m�� �� ��gg�lig g���� �� �� mi������� ��
�� ��� ��������� � ���� og ��mm�lig� ������� m�� ��i���l������ �il �� ��l
� �i���l���� m�� ������o�� og ��g��g �il o��������� �������� � ��i�� ���
������l�� m�� ������ og ������i��� � ��o�� ���gg��� m�� �l��� �il ������
m���i�� og �������m�l�� � ����� � �om ���� �� ���g�� �om �o��o� � 2 ��g�
g�lig� ���������l��� � �o������l�� m�� �������g �om �� �������� �� i
������� Bolig�� �� ��l� ����� ig����m go�� i�������� og ��� �� ��gg�lig
��mo������ ��� �� g�l����m� i ��l� �������g��� og ��� ���lig� ������o��
���g�� �o�� �� ���m���g�i�g�� �ol��� �� �� ��� �o�����ig� �i����� �����
omgi��� �� ��� ��o�� l������ ����� ��� ������ �ogl� �������� ��mm�� �o�
���� ���� og �o����� og �� �� ��� ���� ��m og o�������lig �� �ol��� ��� ��
og�� �� ���� o��������� �������� �� ������ ���lig� �i��� �om �i���lig �il�
����� �olig�� ���i i �omm����l������ ��� �� �illig� �� go� g���g� �� �� m�
m�� �l������o�� og i��g��g ��� ���� ��g����� og i������l���

K������/����� 1�295�000/�5�000
������/������ ��534/��592
�l������i�� �i����i��i�g��o��l�g�
��l�i�� �����g���i� �����������

Bolig m2� 12�
��������� 1/3
B�gg���� 1957/2010
��g� 227-0-13109

����� m2� �59
��l��� m2� 14
����g� m2� 45
����gi� E
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EN SUPER
SMUK VILLA

STENDALEN 90

Bjerringbro Villa, 1 fam.
�� ��l��omm�� �i������lig� ����� ��o� i���� �� �il��l�ig� � �� �������i��
��m��il m�ll�m ��� og i���� �� g����� �i������lig ��ligg������ �����
�m��� og ���������� �� ���� og �i������lig� ���m� m�� �� go� og mo�����
�l���l���i�g m�� �l��� �il ���� mo� og � ���� � �ill��� �� �� mo����� �ill��
o����� i g��ig�� m������ i �� g���m���� ��il� m�� �� �olig����l �� ��� m�
og i���g����� l����� g���g� �� �� m�� B�gg�� i ������ m����i�l��� ��l��
m���� og �i����� i ��� og �l�� ����� �� ���olig �m�� og �i������lig ��l�g��
��� �� �� ���lig �o og �l��� �il �o�����l��� og i��� �� ��i������ �� ����� og
��gg�lig� ��m� ��o� ��� �� �l��� �il �� ����� �om���� og �g����� og ��m�i�
�ig ��i�� ��� ��� �il��mm�� �� ��l�ig �i� ��l��� �om ������ �� �����l��
����������l ���om�� �il �����omm��� �������l��m m�� �l����� �������
og ��g��g �il ��� o���������� ��������� ���lig ���� m�� �� ���olig go��
l��i����l� og go�� i������i�g� m�lig������ � go�� ���������l���� �om �ll�
�� ��mm� �� i�������� �o������l�� m�� �g�� ��������l��� m�� ������i�
��� og �������������� B�������l�� m�� ������i��� og l��� i�������� �om�
�i����� ����� og ���gg��� m�� �li���� og ������ ������������������ �� �o�
��l���� ����i�l� �o� �������mili���

Kontant/Udb.: 2.595.000/130.000
Brutto/Netto: 12.747/12.153
�l������i�� �i����i��i�g��o��l�g�
��l�i�� �����g���i� ��������2��

Bolig m2� 159
��������� 1/4
B�gg���� 2005
��g� 227-0-13062

����� m2� 822

����gi� C

�RUN�EN
ER ��R�ELT

�� 2 ��-
TRIKLER

�K�VVE�EN 29

Bjerringbro Villa, 1 fam.
����m������ �ill� i mi������ m�� ��ll������� i ��g������ ��� ��� ��
m�lig����� �o� �� ��� �� ���olig ����m������ �ill� �� �� �� ����� m��� ���
�����i�� �ill����� m�� g�������� �il i������ B����i�g��o i���������� ��o���
og go�� ��i�����m�� �il �g���o���ol��� ������� �� �o���l� �� 2 m���� ��� ��
���� ����� m2 og ��� m2� ��� ��lg�� ��ml��� m�� ��� ��� ���� m�lig���
�o� �������lg���� �� �����lg� ��� mi����� m���i��l �om �� ��gg�g���� �l�
l�� ��l� ��gg� �� ���� �ill��� �� i�������� m�� �lo� ��ll m�� o�g��g �il ����
��� ��l og ���g��g �il ��l������ ��o�� ����l��� ��gg�lig �i���l���� m�� ���
g��g �il ��������� ��i������ m�� �il������������� ��� ��ll�� �� ��� �� ���
��i� o� �il g��g��� �om �� �o���li�g �il ��o�� �o������l�� m�� ������ ����
���o����� ��������l�� m�� g�l����m� og �������� lill� ����l����i����li��
��m� �l��� o�igi��l ������ m�� m��g� ����� og ��i���l���� �� ������ ���
l�� �� ��� ���o�� � ����l��� ��m� �� m�g�� ��o�� ����l�� �ll�� m�l�i��m �l�
������ ���� m�� ������ �� ������� ��� �il� ��l����� �� i �� go� ����� og
m�� �li���g�l�� i �ll� ��m� �o�� ��o�� �������m m�� �o �����m���i��� og
������������ ��� �� ��l��� �oil��� �i��� ��m� �i����li���m� ��o�� �������� m��
��g��g �il ������ �������m m�� ��m�l��� ��o� ��� og�� �� �����m�lig����
������l������g��� �� ��� m�� �ig�ig m��g� �������l���m�lig������

Kontant/Udb.: 2.495.000/125.000
Brutto/Netto: 13.798/12.697
�l������i�� �i����i��i�g��o��l�g�
��l�i�� �����g���i� �����������

Bolig m2� 238
��������� 2/6
B�gg���� 1953/1975
��g� 227-0-13008

����� m2� 1.953
��l��� m2� 58

����gi� �

��D 10�9 ��.
���D

B������� 18� B����

B�err�n�bro ���te�endo�
�lo� �obb������om m�� ���� �� �or�� ��or�� �� ��. ��� �� �r ������b�r���i�
g�� ���. �r. 2�.����� �r. �r�. �����omm�� ligg�r ��. � �m. ��� �or B��rri�g�
bro.

��������� �r i go� ����� og ��r �� �i� i��r���i�g� Br�gg�r� m�� �li���g�l�
og bor��rr��g�m��� m�� �l��� �il �����m���i��� lill� ���o�����rr�m m��
oli���r� ���� ��������lr�m m�� �li���g�l� og l��� i������r �r� ��� �2�����
���� m�� ������ �o����r�l�� m�� ����� ��m� �i�� b�����r�l�� �r� 2���
m�� br����i���� �li���g�l� og i������r �r� ���. ��r �r g�l���rm� i ��l�
�����l��. �. ��l i����ol��r� � go�� ��r�l��r ��m� �oil��.

�������� b����r ��� �obb�l� g�r�g�� ���l� og l���. �����omm�� ligg�r i
�il��� ������� �il l���������� �� m�� i��� bli��r g���r�� �� �r��i����. ��
m�g�� ��rmo�i�� �����om� �om ��� ����� �il �� �l����� �����r �il �� �ob�
b������om.

Kontant/Udb.: 2.645.000/135.000
Brutto/Netto: 13.051/11.236
�l��r���i�� �i����i�ri�g��or�l�g�
��l�i�� ���r�g��ri� �.2����.2��

Bolig m2� 173
�������r� 1/4
B�gg��r� 1934/1965
��g� 227-0-12125

�r��� m2� 109.001

���rgi� D

���B��E ���
60�E�NE

����E�VE� 18

Bjerringbro Villa, 1 fam.
�ill� i �� �olig� ������� i ������� ��� �� ��mi���� m�� m����� �� i�������
m�lig����� og go�� ������og�o��i���l���� �ill��� ���� ��l������ig i ���
o��i���lig� ��� �� ��il� ����� ����m������ og ��gg�lig� �� �� �il ��� o��i��
��lig� ��il� �� ��� ������� �om ����� �� ��� og ��i� i���� �� �� ��� �ig�ig go��
m�lig����� �o� �� l��� ��� ����g�ig �om m�� �������

�������i�g� ����� m�� �������og�l�� go� ��o� �i���l���� m�� ���g�l� og
��g��g �il o��������� ��������� o��i���lig� ������� ���gg��� m�� �li����
g�l�� ��������l�� m�� ��� m�� ���� og �������og�l�� �o������l�� m��
����� ��m� �o ����l���� �ill��� o����m�� m�� ��������m� og ��� �� i��l�g�
����l��

�� ��gg�lig ���� �� ��� og��� ��o� ��� �� �l��� �il ��i l�g og ���l���i�g� ���
�� g���g� og �� ������ �� �ig�ig ��gg�lig� ��� �il �� �o�����ig ���l����

Kontant/Udb.: 795.000/40.000
Brutto/Netto: 4.477/4.254
�l������i�� �i����i��i�g��o��l�g�
��l�i�� �����g���i� 2�����2����

Bolig m2� 100
��������� 1/3
B�gg���� 1961
��g� 227-0-11981

����� m2� 800
����g� m2� 23

����gi� E
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BJERRINGBRO
v/ Peter Mortensen
Ejendomsmægler, MDE
Nørregade 16, 8850  Bjerringbro
bjerringbro@home.dk
facebook.com/HomeBjerringbro
Tlf. 86 68 48 44
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Ulstrup | Hagenstrupparken

Dejlig villa beliggende i børnevenligt 
kvarter med stisystem til skole, børnehave 
m.v. Indeh.; Entré, køkken fra 2006 
og i åben forb. med spisestue, stue, 3 
værelser, soveværelse, badeværelse. 
Skøn bolig med en god og veludnyttet 

Sag: 621000452 Telefon: 86 68 48 44

Se mere på home.dk

NYHED

 617 1984 139 4 23
 f d K h k

Energi

Afdragsfrit F3 4.311/4.160
Alternativt fi nansieringsforslag:
Brutto/Netto 7.372/6.935
Udb.: 70.000
Kontantpris 1.395.000

Villa tæt på skole og med 4 værelser

 

Scan koden 
med din 
smartphone 
og se en 
spændende 
video af 
boligen.

Bjerring v/ Bjerringbro | Bjerring Byvej

I rolig landsby lig. denne villa. Modernis-
eret i bl.a. 2002-06 m. mahognivinduer, 
køkken, badevær., renovering af stueplan 
m. gulve m. gulvvarme, fyldningsdøre, 
gipslofter, facaderenovering i 2013. Rigtig 
hyggelig og pæn bolig

Sag: 621000514 Telefon: 86 68 48 44

Se mere på home.dk

NYHED

 1070 1870 111 3 1
 f d K h F

Energi

Afdragsfrit F3 2.890/2.645
Alternativt fi nansieringsforslag:
Brutto/Netto 4.695/4.291
Udb.: 45.000
Kontantpris 850.000

Hyggelig gennemoderniseret bolig

 

Scan koden 
med din 
smartphone 
og se en 
spændende 
video af 
boligen.

home sælger villaerne i 
8850 Bjerringbro
Hos home har vi haft fl ere købere der har fundet deres drømmehus, og det betyder, at vi i det seneste 
år har solgt 49% af de villaer, der er blevet solgt i 8850 Bjerringbro*. Hvis du også gerne vil have solgt, 
så ring for aftal tid til en gratis salgsvurdering.
* Kilde: Boligsiden d. 04.12-14, solgte villaer i 8850 Bjerringbro i løbet af de seneste 12 mdr.

Solgt! Solgt!

Skal vi også sælge din bolig?

Bjerringbro | Stenhøjen 9 Bjerringbro | Rs. Hansens Allé 22
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BJERRINGBRO
v/ Peter Mortensen
Ejendomsmægler, MDE
Nørregade 16, 8850  Bjerringbro
bjerringbro@home.dk
facebook.com/HomeBjerringbro
Tlf. 86 68 48 44
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

SE HER !

BJERRINGBRO SYD
Flot velholdt rækkevilla på 81 m2 fra 1978. Renoveret med 
køkken, badeværelse og vinduer fra 2005-10.
Kontant kr. 850.000

TANGE V/ BJERRINGBRO
Ejendom med ca. 3,6 HA jord og et godt stuehus med natur-
gasanlæg fra 2012. Attraktiv beliggenhed i Tange, ca. 5 km fra 
Bjerringbro.
Hør nærmere om prisen hos Lars fra home

BJERRINGBRO SYD 
Villa på 96 m2 + udestue + carport. Villaen ligger i roligt kvar-
ter. En god bolig med pænt køkken og bad.
Kontant kr. 595.000

Bjerringbro

NYHEDER PÅ VEJ IND I BJERRINGBRO

Rødkærsbro | Østervang

Rødstensvilla med bl.a. 4 store soverum, 
2 badeværelser, det ene er et fl ot Desig-
na fra 2008. Vinkelstue med brændeovn. 
Stort køkken/alrum. 

Rødstensvilla med god muret garage

621000357 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 1.125.000
60.000

6.236/6.055

3.856/3.883
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K h F
 1046 1960 162 4 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

KØBSAFTALE

UNDERSKREVET

Ans By | Teglgade

Lækkert rækkehus beliggende centralt og 
med en fantastisk gårdhave med herre-
gårdssten, granitbede og en overdækket 
terrasse. Indeholder stue, køkken, 3 væ-
relser og badeværelse med brus.

Charmerende rækkehus i 2 plan

621300032 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 1.075.000
55.000

5.737/5.259

3.450/3.059
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 d K h F i
 1933 97 3 1 750 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

En veludnyttet

og hyggelig bolig

 

 

Godt råd til dit boligsalg
Undersøgelser har vist, at huse med 
energimærke D eller bedre sælges hur-
tigere, og til en bedre pris. Det er derfor 
en god ide at energiforbedre sin bolig 
inden man sætter til salg. Kontakt mig 
og hør mere. Mvh. Lars

Løvskal v/ Bjerringbro | Løvskal Landevej

Skøn ejendom med 2,7 ha. Mulighed for 
lidt hobbydyr. Areal ved Nørreåen med 
rekreative muligheder. Hyggelig gen-
nemmoderniseret  bolig. Godt udhus i 
delv. boligstandard.

Hobbylandbrug med 2,7 ha. jord

621500027 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 1.450.000
75.000

7.543/6.893

5.442/4.810
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K h F
 27193 1926 136 2 3 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

Bliv skrevet op i home´s køberkartotek - så er du et skridt foran!

Bjerringbro | Brogade

Lækker andelslejlighed i fl otte lyse ma-
terialer. Ejendommen er med elevator, 
parkeringskælder og der er en god stor 
altan med kig ud over Gudenåen. Ligger 
tæt ved butikker m.v.

Flot indrettet lejlighed med udsigt til Gudenåen

621300024 Telefon: 86 68 48 44  d K h C F
 2007 162 3 1 2 Energi

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

Andelsbolig 

Andelsbolig

375.000
8.399/1.352

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

Bjerringbro | Anlægget 

Lækker bolig belig. i roligt parkområde få 
min. gang fra butikker og banegård. Dej-
lig altan med skøn udsigt. Der er elevator 
i ejendommen. Veludnyttet bolig i et læk-
kert materialevalg.

Velbeliggende med en fantastisk udsigt

621300027 Telefon: 86 68 48 44  d K h C F
 2007 93 1 1 1 Energi

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

Andelsbolig 

Andelsbolig

1
8.940/1.050

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

Ulstrup | Hagenstrupparken 56

Lys og indfl ytningsklar andelsbolig med 
til dig, der ønsker en lav boligydelse, og 
sikkerhed i form af en velfungerende vel-
fungerende andelsboligforening med 8 
fritliggende enheder.

 d K h C k
 1989 95 3 1 21  Energi

Fritliggende bolig i roligt område

621300035 Telefon: 86 68 48 44Sag:
Se mere på home.dk

2.400/913
Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

ÅBENT HUS
13/12: 11.15 - 11.45

AndelsboligAndelsbolig

NY PRIS

595.000

Rødkærsbro | Valmuevej

Villaen er beliggende på en rolig og bør-
nevenlig vej og m. kort afstand til ind-
køb, skole, børnehave og off . transport. 
Villaen har vinduer fra 2003 & 2008, 5 
vær. 2 badeværelser og køkken fra 2003. 

Stor villa med masser af plads!

621000315 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 1.145.000
60.000

6.339/6.131

3.846/3.873
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K h j
 864 1969 236 5 1200 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

Bjerringbro | Solvej

Sag: 621000419  Telefon: 86 68 48 44

Se mere på home.dk

Kontantpris 1.395.000
70.000

7.523/6.737

4.394/3.922
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

Udb.:
Brutto/Netto:

 f d K h k
 750 1928 150 3 20 Energi 

Villa i Bjerringbro

 

Rødkærsbro | Østervænget 44

I roligt kvarter, på en pæn anlagt grund, 
lig. denne andelsbolig. Bolig 95 m2 + 
carport/udhus. Istandsat i smarte farver, 
og efterisoleret + nye træ/alu-vinduer i 
2010. Mulighed for 3 værelser.

Flot veludnyttet bolig

621300033 Telefon: 86 68 48 44  d K h C k
 1985 95 2 1 18 Energi

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

ÅBENT HUS
13/12: 10.30 - 11.00

Andelsbolig

495.000
1.988/1.094

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:
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BJERRINGBRO
v/ Peter Mortensen
Ejendomsmægler, MDE
Nørregade 16, 8850  Bjerringbro
bjerringbro@home.dk
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Tlf. 86 68 48 44
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Vi 
har 

SOLGT 
og SOLGT 

og SOLGT og 
SOLGT og SOLGT 

og SOLGT og SOLGT 
og SOLGT og SOLGT og         

SOLGT!SOLGT!

Du ønskes en 
glædelig jul og 
et godt, nyt hjem

VORES GAVE TIL DIG 

52 salgsfi f, der hjælper

dit salg godt på vej. 

Hent dem på home.dk

Bjerringbro | Østergade

 f d K h g
 749 1954 121 1 121 Energi

875.000
45.000

4.825/4.752

3.027/3.104
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

Kontantpris
Udb.:
Brutto/Netto

62100923 Telefon: 86 68 48 44Sag:

Se mere på home.dk

 

Bjerringbro | Madekildeengen

 f d K h k
 189 1976 140 3 18 Energi

1.175.000
60.000

6.271/5.768

3.720/3.455
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

Kontantpris
Udb.:
Brutto/Netto

621700018 Telefon: 86 68 48 44Sag:

Se mere på home.dk

En veludnyttede bolig 
i 2 plan

Tind v/ Bjerringbro | Volshøjvej 

Dejlig ejendom med en hyggelig og stor 
bolig. Gode regulære udhusbygninger 
med mange anvendelsesmuligheder. 
Ejendommen er tilkoblet byvandværk og 
off entlig kloak.

Nedlagt landejendom med en skøn grund

621000443 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 895.000
45.000

5.239/4.987

3.290/3.220
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K h F
 3788 1862 177 3 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Spot
Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

KOM MED

ET BUD

Borre v/Bjerringbro | Hesselbækvej 

Hvis du drømmer om at bygge nyt hus på 
landet, så er dette en oplagt mulighed. 
Grunden ligger højt i forhold til vejen, og 
der er mulighed for at få en fantastisk ud-
sigt udover marker og skov. 

Skøn naturgrund med god udsigt

621100020 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 375.000
25.000

2.591/2.746

1.811/2.033
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K i j
 6033 1850 95 6200 6200 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

Bjerringbro | Skovbrynet

Med en pragtfuld beliggenhed meget 
tæt på skoven og midtbyen, ligger denne 
villa der er løbende renoveret med bl.a. 
nyt tag fra 2012. Flot beboelse og en god 
tør kælder i boligstandard.

Sjældent udbudt villa tæt på skoven

621000378 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 1.895.000
95.000

9.958/8.940

5.793/5.174
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K h g
 945 1959 130 3 56 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

Sahl v/ Bjerringbro | Frisholtvej

På en hyggelig grund, lig. denne villa fra 
1890  og tilbygget i 1970’erne.Villaen er 
pæn og velholdt, men er ikke moderni-
seret væsentlig i mange år. Mulighed for 
fl ere værelser.

God villa til en billig husleje !!

621000481 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 460.000
25.000

2.809/2.746

1.827/1.850
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K h k
 315 1890 118 1 24 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

Ans By | Ternevej

På rolig vej, tæt ved indkøb, skole, bør-
nehave m.v., lig. denne villa. Pragtfuld 
ugeneret have. God regulær bolig. Fine 
muligheder for 2 ekstra vær. Forbedret 
med bl.a. køkken og renovering af tag.  

Regulær etplansvilla i vinkel

621000486 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 1.195.000
60.000

6.773/6.493

4.291/4.216
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K h k
 1035 1971 176 4 32 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

Bjerringbro | Nørregade 

Tæt v/butikker, banegård m.v. lig. denne 
fl otte solide 3 pl. villa. Løbende moder-
niseret m. bl.a. nyt tag, vinduerne, isole-
ring, køkken, 2 badevær. m.v. Pæn hyg-
gelig bolig. Pragtfuld vest-vendt have.

Flot solid villa med god rummelig bolig

621000505 Telefon: 86 68 48 44

Kontantpris 1.475.000
75.000

7.750/6.959

4.547/4.056
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

 f d K h g
 690 1910 121 3 76 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

Bjerringbro | Stentoften

Sag: 621000518  Telefon: 86 68 48 44

Se mere på home.dk

 f d K h k
 803 1997 152 2 35 Energi 

Villa i Bjerringbro

 

Solgt!

Sæt til salg hos home og få solgt!

621000341 Telefon: 86 68 48 44Sag:
Se mere på home.dk

NY PRIS 

Scan koden med 
din smartphone
og se en video af 
boligen.

 f d K h g
 797 1962 90 2 35 Energi

 

Afdragsfrit F3 4.161/3.738
Alternativt fi nansieringsforslag:
Brutto/Netto 6.953/6.269
Udb.: 65.000
Kontantpris 1.285.000Ligger på rolig lukket vej, tæt ved 

butikker, banegård m.v. Pæn vel-
holdt villa med god tør kælder i bo-
ligstandard, der er gennemmoder-
niseret med bl.a. vinduer, køkken 
og bryggers, badeværelse, gæste-
toilet, tag/tagrender, efterisolering 
m.v. Flot udestue med loft i kip.

Bjerringbro | Poppelvej



Gudenådalens avis • ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 BoliGdrømme

DET KIMER NU TIL 
BOLIGSALG

VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTÅR

DET KIMER 
NU TIL 

BOLIGSALG

RING 86 68 80 08
Vi fremviser og vurderer
i hele december.

 

NYHE
D

 

NYHE
D
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Halehængt røget laks

Hel 
hamburgerryg
Gælder fra fredag

Ribbensteg Svinemørbrad 
Frost

Julemedister

Hel svinekam 
m/svær u/ben 

Kun

89,-
Prisbasker

Åbent alle dage 8-20
SuperBrugsen Bjerringbro
Markedsgade 1, 8850 Bjerringbro
Tlf. 87 50 30 30  •  www.superbrugsen.dk

Der tages forbehold for trykfejl.

Mandag:

Svinekoteletter
Tirsdag:

Änglamark Mælk
Mini-, let- eller skummetmælk

Tirsdag:

Morgenæg

Pr. 100 g

5,-
 Pris

basker

10 stk.

15,-
 Pris

basker

Pr. stk.

6,-
 Pris

basker

Bk. m/10 stk.

12,-
 Pris

basker

Onsdag:

Frugtmarked
Flere varianter

SUPER Tilbud
der gælder torsdag, fredag & lørdag

Sirupskage

25,-

Gustav
 softkerne
 rugbrød

22,-

1/4 Mammen ost
Storkøb!

Pr. stk. 

60,-
Prisbasker

Vej selv slik
gælder kun fredag

pr. 100 g

5,95

6 stk.

 110,-
Billigt

Byens bedste smørrebrød 
Delikatessen anbefaler: 

Tilbud

SUPER Tilbud

SUPER TilbudTilbud

SUPER

Juleplatte
Delikatessen anbefaler: 

Hel 

Kun

189,-
Billigt!

Pr. 1/2 kg

14,95
Billigt!

5 kg

250,-
Billigt!

800 g 

25,-
Billigt!

Billigt!

hamburgerryg

Kun

65,-
Lækkert

Find Nissen i 
SuperBrugsen 

Bjerringbro, hver fredag 
i dec.! Børn op til 12 år ledsaget 
af en voksen bedes hjælpe os

 med at fi nde 100 nisser, som har 
gemt sig i butikken! 

For hver nisse, som fi ndes 
giver vi en gratis 

godtepose. 1 godtepose 
pr. barn.   

4-5 kg 

189,-
Billigt!


