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Jette lader sig Jette lader sig 
ikke stoppeikke stoppe
Tandklinikken i Brædstrup er allerede Tandklinikken i Brædstrup er allerede 
klar til den digitale verdenklar til den digitale verden

…også i Brædstrup!…også i Brædstrup!
NYTÅRS-
KONCERT

8. januar 2023
Forum Horsens

www.nytaars-koncert.dk

En spetakulær 
wienerkoncert
med Stig Rossen, Kiki Brandt 
og Odense Symfoniorkester

Arr.: Lions Horsens Arr.: Lions Horsens 

GEDVED
ØSTBIRK

Faxe Kondi, 
Pepsi eller 
Pepsi Max

150 cl.

Dansk 
svinemørbrad

5000 g.

Veronia 
Appassimento

Italien

Blomme i Madeira
192 g.

Ben & Jerrys
Chip Happens

465 ml.

Ceres Hvidtøl
6 x 33 cl.

PR. 
FLASKE

10� 
+pant

PR. 
KASSE

239� 
Dybfrost

PR. 
FLASKE

49� 
Spar 80,95

PR. 
PAKKE

20� 
Spar 35,95

PR. 
STK.

25� 
spar 47,95

PR. 
PAKKE

16� 
Spar 15,00 

+pant 
Skarp pris

Skarp pris Skarp pris

Skarp pris

Skarp pris

Skarp pris

Tilbudene gælder fra torsdag 24. november til lørdag 26. november
i SuperBrugserne Gedved og Østbirk, så længe lager haves.
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Gudstjenester
Informationer er fra 
hjemmesiden www.sogn.dk

Søndag 27. november

Brædstrup Kirke ����������16�00
 Anders Frank
Føvling Kirke ����������������11�00
 Peter Lynggaard Uth
Hansted Kirke ��������������10�30
 Mette Bock
Hatting Kirke ����������������17�00
 Johanne Nørtoft Thomsen
Hylke Kirke �������������������11�00
 Sara Kier Praëm
Kattrup Kirke ���������������11�00
 Louise Holmen
Klovborg Kirke �������������10�30
 Kirsten Birgitte Juul
Lundum Kirke ��������������15�00
 Mette Bock
Nim Kirke ��������������������� 13�30
 Peter Lynggaard Uth
Sdr� Vissing kirke ��������19�00
 Pia Skovmose Jensen
Tamdrup Kirke �������������11�00
 Dorte Stenberg Isaksen
Tolstrup Kirke ����������������9�30
 Louise Holmen

Træden Kirke �����������������9�30
 Anders Frank
Tyrsting Kirke ����������������9�00
 Kirsten Birgitte Juul
Tåning Kirke �������������������9�30
 Sara Kier Praëm
Vedslet Kirke������������������9�30
 Anne Marie Vrang Poulsen
Vinding Kirke ���������������19�00
 Inge Røndal & Tina Hvolbøl
Voerladegård Kirke �����14�00
 Anja Rokkjær
Vær Kirke ����������������������10�30
 Gudmund Rask Pedersen
Ørridslev Kirke ������������11�00
 Anne Marie Vrang Poulsen

Tirsdag 29. november

Tamdrup Kirke �������������15�00
 Peter Lynggaard Uth
Østbirk Kirke����������������14�00
 Mette Bock
Østbirk Kirke����������������17�30
 Lone Buhl Pedersen

Onsdag 30. november

Egebakken��������������������14�30
 Mette Bock
Pl� hj� Egebakken ��������14�30
 Mette Bock

Ugens SODOKU 
løsning
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SUDOKUSUDOKU

Smedegade 4 · 
8752 Østbirk
Telefon: 29 46 36 56 
/ 75 78 10 11
Oplag: 16.600 
eksemplarer.
Udgiver og redaktør: 
Jørn Kildall.
Sats: Østbirk Avis.
Tryk: Offsettrykkeriet 
Midtjylland, Ikast.

REDAKTION
post@oestbirk-avis.dk

ANNONCER
annoncer@
oestbirk-avis.dk
www.oestbirk-
avis.dk – kontonr. 
5343 - 0249614

TELEFONTIDER
Mandag til torsdag 
fra kl. 8.30 - 17.00.
Fredag kl. 8.30 - 15.00.

UDEBLIVER AVISEN
Ring tlf. 7010 4000 
(FK Distribution) 
eller e-mail 
kvalitetvest@fk.dk

INDLEVERINGSTIDER
Annoncer over 
500 mm og 
korrekturannoncer:
Torsdag inden kl� 12�
Læserbreve indleveres  
senest søndag kl� 10�
Større annoncer 
og rettelser til 
løbende annoncer, 
pressemeddelelser 
og omtaler:
Fredag inden kl� 12�
1- og 2-spaltede 
rubrikannoncer samt 
reproklare annoncer:
Annoncebooking 
senest fredag kl� 15� 
Annoncemateriale 
indsendes senest 
søndag kl� 15�
Det påhviler 
annoncørerne selv 
at skaffe sig retten 
til at reproducere 
tekst og illustrationer. 
Trykkeriet og bladet 
påtager sig intet 
ansvar for eventuel 
overtrædelse heraf.

For indtelefonerede 
annoncer påtages intet 
ansvar, og for evt. fejl i 
annoncer påtages intet 
andet ansvar end 
rettelse i bladets 
næste udgave. 
Annoncer, der strider 
mod bladets 
forretningsorden, 
optages ikke. Østbirk 
Avis forbeholder sig 
retten til at flytte evt. 
særplaceringer, hvis 
produktionen kræver 
dette.

Medlem af
De Lokale Ugeaviser

Østbirk Avis Østjydsk 
Avis – der er en 
sammenlægning af de 
to lokale ugeaviser i gl. 
Gedved Kommune: 
Østjydsk Avis, den 
tidligere Hovedgård 
Avis og Østbirk Avis –
udkommer hver onsdag 
til samtlige husstande i 
gl. Gedved Kommune 
omkring de fire 
hovedbyer Hovedgård, 
Søvind, Gedved, 
Brædstrup og Østbirk.

Genbrug er sagen for Lisbeth - side 4

Er der mandehørm i Politiet? - side 5

Kom til hyggejul på Den Gamle Station - side 6

Jette er en fighter - side 7

Museumsjul på Stjernholm - side 7

Kender du Villum? - side 7

Stor lokal opbakning til Mortens Aften - side 8

Julemarked på Skovly - side 10

Venstre bager julen ind - side 10

Forrygende brunch på Tamdrup 
Aktivitetscenter - side 10

Vestbirk Efterskole røg igennem lydmuren - side 11

Et sjældent syn for de fleste - side 11

Juletræet er på vej til hovedgård - side 12

Fuldt hus da Ove Frost viste juledekorationer - side 13

I ugens avis

GjesinG
ForsamlinGshus
Kap. 90 eller 30 pers.

4050 9379.
www.gjesingforsamlingshus.dk

Kattrup
Forsamlingshus

Kap. max. 92. pers.
Tlf. 29 72 92 98.

Lægevagten
Region Midtjylland

Hverdage kl. 1600 – 0800

Lørdag, søndag og 
helligdage hele døgnet:

Tlf. 70 11 31 31

Brugte møbler
- dødsboer

Vi modtager gerne dine
brugte (brugbare) møbler
samt boligtilbehør m.m.
Ring og hør nærmere

- tlf. 42 40 89 65.
Røde Kors Horsens Nord

TVINGSTRUP – SØVIND – 
HOVEDGÅRD
DYRLÆGER

Vagthavende dyrlæge 
træffes på

Tlf. 75 66 72 00

VARMESMEDEN
Aps

træffes        altid

Søvind
Tlf. 75 65 90 30

næsten

Advokat
Jens Glavind
T: 79 25 30 06
M: 40 97 20 75

Brug din lokale advokat
Jens Glavind er den rette, når du skal købe eller 
sælge din ejendom eller har brug for rådgivning 

om erhvervsretlige forhold. 

A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens 
E : mail@lrp.dk   T : 79 25 30 00   H : lrp.dk 

Kontakt os på
tlf. 75 75 10 81

Brædstrup 
Begravelsesforretning
Kirsten og Søren Rasmussens eftf.
Rosengade 23 | Brædstrup | tlf. 75 75 10 81 

www.houkjaerbegravelse.dk

Vi kan kontaktes hele døgnet

 ■ Vi hjælper med en værdig,  
smuk og personlig afsked

 ■ Fokus på bæredygtighed
 ■ Få en fast og fair pris
 ■ Ring og få gratis tilsendt  
hæftet “Min sidste vilje”

Houkjær
Begravelse

Forbrugerrådet TÆNK  anbefaler at  
bruge ISO9001-certificerede bedemænd

Andreas 
Kjøller

Mette Louise  
Christiansen

Peder 
Jensen

Gitte 
Pallisby

Lisa 
Jeppesen

Husk du kan indtelefonere 
døds- og takkeannoncer

på tlf. 75 78 10 11 eller som mail 
til annoncer@oestbirk-avis.dk

Mandag – torsdag kl. 8.30 – 17.00
Fredag kl. 8.30 – 15.00

– din lokale avis

www.oestbirk-avis.dk

Din lokalavis Din lokalavis 
Vi dækkerVi dækker

bredt!bredt!
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Skarp pris

GEDVED

Coca Cola, 
Coca Cola 

Zero
18 x 250 ml. 

PR. KASSE

Kun

79⁹⁵
+pant

PR. KASSE

Kun

38� 
+pant

PR. FLASKE

18� 
Spar 21,95

Grimbergen 
Specialøl

75 cl.

Tuborg, 
Carlsberg, 

Tuborg 
Classic

30 flasker/
kasse

TORSDAG - FREDAG - LØRDAG
TORSDAG - FREDAG - LØRDAG
TORSDAG - FREDAG - LØRDAGVi har købt et helt læs øl!

Tilbudene gælder fra torsdag 24. november til lørdag 26. 
november i SuperBrugsen Gedved, så længe lager haves.

Vildt billigt!!!

• Kloakering
• Belægningsarbejde
• Støbning

• Dræning
• Jordarbejde
• Anlægsarbejde

ENTREPRENØRFIRMAET
JENS JØRGENSEN a/s

Ydingvej 66, 8752 Østbirk
Tlf. 75 78 19 55 • Biltlf. 21 77 47 47

Energivej 15, 8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 13 98 • Biltlf. 51 37 70 35

www.jensjørgensen.dk
CERTIFICERET AF BYGGERIETS KVALITETSKONTROL

J PMalerfirmaetMalerfirmaet
Jan PedersenJan Pedersen

Sattrupvej 21 – 8752 ØstbirkSattrupvej 21 – 8752 Østbirk

Tlf. 60 16 97 67Tlf. 60 16 97 67
e-mail: malerjp@outlook.dke-mail: malerjp@outlook.dk

ALTID FORAN MED DEN GODE KVALITETALTID FORAN MED DEN GODE KVALITET

Murerfirmaet Sig
v/ Jesper Sig Tyrrestrupvej 4
21 69 68 15                         Åes, 8700 Horsens
jesper@sig-murer.dk

Alt murerarbejde udføres

TømrermesTer

Thomas peTersen
tlf. 2894 4001

søndervænget 75, 8732 Hovedgård. tomrermestertp@gmail.com

Alt i tømrerarbejde udføres

VVS TEKNIK ApS
v/ aut. Gas- & Vandmester Thomas Børgesen

TLF. 40 42 35 98 - www.vvstek.dk

VV VV SS

lille firma
STOR SERVICE

Grundet de kraftige 
prisstigninger, justerer vi vores 
service- og annoncepriser 
pr. 1. december 2022.
Prislisten vil være tilgængelig 
på vores hjemmeside 
www.oestbirk-avis.dk

Ny prisliste

Julehjælp slår trist 
rekord i Østjylland
Over 9.700 familier har indtil videre søgt om 
julehjælp hos den sociale hjælpeorganisa-
tion Blå Kors Danmark. Af dem bor 1.646 i 
Østjylland. Det er flere end sidste år, og ansøg-
ningsfristen er først torsdag den 24. november.

Behovet for julehjælp er i 
år ekstra stort pga. de vold-
somme prisstigninger. Det er 
meldingen fra Blå Kors Dan-
mark, som er en af de hjæl-
peorganisationer, der udde-
ler julehjælp til økonomisk 
trængte familier.

I Østjylland har 1.646 fami-
lier søgt om julehjælp indtil 
videre. Det er omkring 200 
flere familier end sidste år:

“Det er ny rekord på en 
meget trist baggrund. Vi 
ved fra de familier, vi møder 
i vores arbejde, at mange 
springer et måltid over for at 
spare penge. Det er desværre 
virkeligheden for mange 
familier. Flere oplever, at 
pengene er sluppet op, alle-
rede inden måneden over-
hovedet er gået i gang,” siger 
Thomas Røddik Korneliussen, 
som er kommunikationschef 
i Blå Kors Danmark.

Han håber, at endnu flere 
danskere har lyst til at støtte 
julehjælpen:

“Vi har brug for hver en 
krone for at kunne hjælpe så 
mange familier, som muligt. 
Som det er lige nu kan vi des-
værre langt fra hjælpe alle 
familier, så vi har brug for 
at indsætte en god slutspurt 
med bidrag fra både almin-
delige danskere og virksom-
heder,” siger Thomas Røddik 
Korneliussen.

Blå Kors Danmarks jule-
hjælp gives til familier med 
hjemmeboende børn under 
18 år som en hjælp til gaver og 
julemad. I år består julehjæl-
pen af et gavekort på 500 kro-
ner til dagligvarekæden Lidl 
og et gavekort på 200 kroner 
til Blå Kors’ genbrugsbutikker. 

24. november er sidste frist 
for at søge om julehjælp hos 
Blå Kors Danmark.
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“NEW YEAR 2023”
Vi skyder nytåret i gang med en spektakulær 
Wiener Nytårskoncert med Kiki Brandt og Stig Rossen.

BILLETPRISER: 
A:  kr. 380,- +gebyr De 4 første rækker på gulv
B:     kr. 330,- +gebyr  Gulv, Mobil T, første del af sidetribuner og balkon
C:     kr. 230,- +gebyr Bagerste tribune
Ved samlet køb/bestilling af 10 billetter eller fl ere - indhent tilbud.

Horsens Ny Teater - Tlf. 75 60 23 44
Telefon mandag til fredag kl. 13-16
Åbent for billetsalg onsdag til fredag 13-16
E-mail: billetsalg@hnt.dk

Lions Horsens - Tlf. 20 14 22 91
www.nytaars-koncert.dk

LIONS
NYTÅRSKONCERT ‘23

Forum Horsens  l  Søndag den 8. januar 2023  l  kl. 15.00

Billetsalget er åbent hos:

LIONS HORSENS

Dirigent: Erich Polz

LIONS HORSENS

Wiener Nytårskoncert med Kiki Brandt og Stig Rossen.

Kl. 13.00, inden koncerten, kan du nyde en 
lækker tapasmenu fra Hotel Pejsegården

Kom og nyd et glas nytårsbobler og en lækker tapasbuffet.
Vi mødes i INSERO til et par festlige timer inden koncerten.
Kr. 230,- for menu inkl. et glas velkomstbobler.
Øvrige drikkevarer, øl, vand og vin, kan tilkøbes.
Menuen kan bestilles hos Lions Horsens: 
Preben Skiby Poulsen Tlf. 20 14 22 91
Mail: pp@a1match.dk 
eller bestilles/købes sammen med koncertbilletten.

Solister: STIG ROSSEN 
& Kiki Brandt 

B:     kr. 330,- +gebyr  Gulv, Mobil T, første del af sidetribuner og balkonB:     kr. 330,- +gebyr  Gulv, Mobil T, første del af sidetribuner og balkon

Vi mødes i INSERO til et par festlige timer inden koncerten.

Skyd nytåret ind med et brag sammen med 
Stig Rossen og Odense Symfoniorkester

Dansere fra 
Juliussens Dans 

optræder også i år

Genbrug er sagen for Lisbeth
I Yding holder 
Lisbeth Tokkesdal til 
og hun tog for kort 
tid siden springet 
og blev fuldtids-
selvstændig med sin 
virksomhed RumIgen 
som arbejder med 
genbrug i indretning 
af hjem og kontorer.

Tekst og fotos Jørn Kildall

Lisbeth tog springet fuldt 
ud og blev selvstændig og har 
sin families fulde opbakning 
til sit spændende erhvervse-
ventyr. Inden da havde hun 
være mange år ude som løn-
modtager og hun fortæller:

- Efter at have været i køk-
kenbranchen i mange år har 
jeg set den overflod der er af 
ubrugte elementer og materi-
aler. De må kunne bruges har 
været min tanke.

Lisbeth Tokkesdal har 
altid elsket at indrette og 
som barn flyttede hun kon-
stant rundt på tingene i sit 
værelse og indrettede det på 
nye måder. De fleste møbler 
i hendes liv har næsten alle 
været nogle hun har fundet 
på genbrug og som hun har 
sat i stand, og malet så de fik 
nyt liv.

Privat har Lisbeth og hen-
des familie altid levet efter 
devisen at man helst skulle 
finde genbrugsmøbler som 
var gode og til billige penge 
og på den måde spare på de 
begrænsede ressourcer.

- Vi køber såmænd også 
helt nye ting, Jeg er ikke hel-
lig eller frelst, jeg er bare et 
helt almindeligt menneske 
som prøver at gøre en for-
skel miljømæssigt.

Fra tanke til handling
Det var med baggrund i 

disse tanker og handlinger, at 
Lisbeth etablerede sit firma 
RumIgen. Hendes kunder har 
i starten været familie, ven-
ner og bekendtskaber. Hun 
har valgt at se optimistisk 

på firmaet og som hun siger 
det, så går godt, for jeg har 
jo ikke noget at sammenligne 
med året før.

Firmaet er meget aktiv på 
det sociale medie Instagram 
hvor hun finder en stor del 
af sine kunder. Hun har også 
indgået en personaleaftale 
med Jyske Bank så deres 
medarbejdere kan få en god 
rabat hos hende.

Kunderne bruger blandt 

andet Lisbeths firma til 
at spare omkring hvordan 
deres indretning skal være. 
Hun samler alle sine ideer og 

tanker på et såkaldt mood-
board og præsenterer det for 
kunden. Kunden kan vælge at 
stoppe her og selv finde sine 
møbler og brugsgenstande, 
eller man kan lade Lisbets 
firma stå for det hele som en 
slags total entreprise - så sør-
ger hun for at finde alt det der 
skal bruges til indretning af 
et hjem eller i et firma.

Lisbeths firma samar-
bejder blandt andet med 

Re:make Møbelpolstring 
i Ring, sammen har de et 
arrangement på trapperne 
som de kalder ”bajere og 
bæredygtighed”.

- Vi laver tre arrangementer 
hvor vi skal lave bæredygtigt 
julepynt - og så skal vi drikke 
en bajer! Rikke som har fir-
maet Remake har masser af 
rester til overs fra møbelpol-
string, og med det og ting 
som jeg har fundet på gen-
brug, skal vi lave masser af 
julepynt.

Lisbeth havde fundet tre 
perlekæder lavet af træ, her 
skal de enkelte perler bruges 
som hoveder til juleengle.

Da avisen besøgte Lis-
beth i Yding, havde hun en 
erhvervspraktikant på besøg, 

Sophia Aarhus, som selv bor i 
byen med sine forældre.

- Vi er ved at lave julepynt 
og genstande til en julemesse 
vi skal på i Lemvig om kort 
tid. Det glæder jeg mig til for 
jeg kommer selv oprindeligt 
fra byen, fortæller Lisbeth.

Det er ikke alt i Lisbeths 
virksomhed der er genbrug, 
Der er såmænd også helt nye 
ting på hylderne, men de er 
produceret med miljøet i høj-
sædet og lavet af materialer 
som er bæredygtige eller som 
er blevet genanvendt.

- Jeg har et samarbejde med 
en virksomhed i Esbjerg, som 
upcycler brugte Wegner-
møbler. Her kan møblerne 
måske trænge til en ny pol-
string eller reparation af ben 
eller stel. Bagefter står man 
med et flot designermøbel 
som koster mindre end et nyt 
og fordi der er tale om kvali-
tetsmøbler, så giver det god 
mening at genanvende dem.

Får det bedste 
ud af tingene

Lisbeth gør alt hvad hun 
kan for at finde de bedste 
genbrugsvarer, i den bedste 
kvalitet, men det er ikke altid 
lige let at finde de gode ting.

- Jeg har det sådan, at jeg 
må arbejde med det jeg fin-
der og få det bedste ud af det. 
Jeg kan godt lide det uper-
fekte, i går fandt jeg en gam-
mel billedramme hvor der er 
slået en flig af. Det gør ikke 
noget for det giver den karak-
ter og personlighed, og man 
må gerne se at den ikke er ny.

Lisbeth bruger meget tid 
på genbrugsmarkeder og det 
er her hun finder de gode ting 
og meget af sin inspiration.

- Det er ikke altid jeg finder 
det som jeg var på jagt efter 

på et genbrugsmarked, men 
så siger jeg til mig selv, når jeg 
finder noget andet, det var så 
det jeg skulle finde i dag og 
tager med mig hjem.

Upcycling
Upcycling beskriver den 
proces, hvor man ved 
at behandle eller forar-
bejde et produkt skaber 
en større værdi, end pro-
duktet i udgangspunk-
tet havde. Et eksem-
pel på upcycling er, hvis 
man bruger rester fra 
tøjproduktion til at lave 
nye produkter – eksem-
pelvis ved at produ-
cere andet tøj eller lave 
tasker af restproduktet-

Moodboard
Et moodboard (en ’stem-
nings- el. inspirations-
tavle’) er en sammen-
stillen, en slags collage 
af forskelligt materiale – 
fx billeder, tekster, far-
ver, materialeprøver, gen-
stande – med det formål 
på en enkel og oversigt-
lig måde at formidle en 
stemning eller et ind-
tryk af en situation, en 
stil eller epoke til inspira-
tion for en gruppe men-
nesker der eventuelt skal 
arbejde videre på områ-
det. 
Kilde: www.wikipedia.org

Yding

Lisbeth Tokkesdal holder til i Yding med sin virksomhed RumIgen, som hjælper private og virksomheder. (Foto Jørn Kildall)

Lisbeth Tokkesdal havde Sofia Aarhus i praktik, da avisen var forbi. (Foto Jørn Kildall)



ØSTBIRK AVIS ONSDAG 23. NOVEMBER 2022 SIDE 5 ØSTJYDSK AVIS

• LIMOUSINE
• KALVEKØD
• LAM

• DÅDYR
• HØNSEÆG
• TRÆPILLER

www.assendrup-gaardbutik.dkwww.assendrup-gaardbutik.dk

• HØNSEÆG
• TRÆPILLER

www.assendrup-gaardbutik.dk

ÅBENT
Tors.-fredag

kl. 14-17.

Gl. Århusvej 55, 8732 Hovedgård. Tlf. Gl. Århusvej 55, 8732 Hovedgård. Tlf. 23 42 30 21.23 42 30 21.
Åbent: Torsdag-fredag kl. 14–17.Åbent: Torsdag-fredag kl. 14–17.

GÅRDBUTIKGÅRDBUTIK

BOLIGTEKNIK TILBYDER

SALG - RÅDGIVNING
LEVERING - INSTALLATION

• DE NYESTE RADIO/TV PRODUKTER

• SERVICE OG REPARATION AF B&O
 OG ANDRE KVALITETSPRODUKTER

• ANTENNE- OG NETVÆRKSLØSNINGER

• INDSTILLING AF KANALER

BOLIGteknik
HESTEDAMSGADE 6 . 8700 HORSENS
TLF. 7025 1188 . WWW.BOLIGTEKNIK.DK

KONTAKT OS PÅ 
TLF. 75 62 10 24
– vi svarer altid

Ved dødsfald hjælper vi jer…

BRÆDSTRUP - Sygehusvej 4 - 8740 Brædstrup
HORSENS - Høegh Guldbergsgade 29 - 8700 Horsens

mail@begravelse-hornsleth.dk
  www.begravelse-hornsleth.dk

Det vigtigste for os er, 
at I føler jer trygge og 
i gode hænder.

J E R E S L O K A L E B E D E M Æ N D

Lone EsbensenLone Esbensen Mikael SøgaardMikael Søgaard Connie BuhlConnie Buhl Simon StrideSimon Stride
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LOKALE AKTIVITETER I VENSTRE I GEDVED
Snart står julen for døren og så 
skal der bages småkager!
De bedste småkager er ofte 
dem man selv bager.
Er man nu ikke en ekspert til 
småkagebagning, hvad er så mere 
nærliggende end at søge assistance 
hos vores lokale mesterbager 
Henrik Kjær fra Kagehuset.
Sammen med Venstre i Gedved 
kan du komme til foredrag, 
ka� e/te og bag-selv-småkager 
hos Kagehuset i Hovedgård.

Her vil indehaver og bagermester 
Henrik Kjær fortælle om turen "fra 
bagersvend til virksomhed".
Bagefter får vi mulighed for at prøve 
kræfter med bag-selv kunsten, 
hvor vi med kyndig vejledningen 
fra bageriets bagermestre skal 
bage vaniljekranse og brunkager.
Husk at medbringe kagedåser 
til de færdigbagte småkager. 
Arrangementet er for alle 
interesserede, så tag gerne 
ægtefælle, familie, nabo 
eller venner med.

Dato:  5. dec. / 6. dec. / 7. dec. 2022
Tid:  Fra kl. 18:00 til kl. 21:00
Sted:  Kagehuset
 Ørridslevvej 1, 8732 Hovedgård
Pris:  100,- kr. for medlemmer af Venstre
 300,- kr. for IKKE medlemmer
Ved indmeldelse i Venstre nedsættes 
kontingentet med 200,- kr. (di� erencen)
Tilmelding: Senest den 1. december 
til Lise Møller på telefon 40181979
Ved tilmelding oplyses antal 
medlemmer og ikke medlemmer.
Betaling: MobilePay til 40181979
- Vi glæder os til et spændende og 
hyggeligt arrangement sammen 
med alle jer, der også sætter pris 
på hjemmebagte småkager.
Vel mødt fra Venstre i Gedved 

Er der mandehørm i Politiet?
Ja selvfølgelig er der 
det, for der er langt 
flest mænd ansat 
i Politiet, fortæller 
Birgitte Jacobsen, men 
til gengæld går der 
også ”kvindehørm” 
i den, når det er de 
kvindelige betjente, 
der er i overtal. Efter 
me-to er det dog 
meget mindre udpræ-
get, og det er egentlig 
lidt synd, for der er 
meget humor i både 
mande- og kvinde-
hørm, siger Birgitte.

Birgitte Jacobsen var invi-
teret på Birkebo af Østbirk 
Pensionistforening for at 
holde sit foredrag ”Kvinde 
i en mandeverden”. Der var 
fuldt hus, og efter en sang gik 
Birgitte i gang, og der blev 
fuldstændig ro blandt tilhø-
rerne, så meget at mobiltele-
foner gik klart igennem.

Birgitte startede i politiet 
i 1996 som 23-årig, efter en 
barn- og ungdom hvor hun 
i flere omgange havde tænkt, 
at politiet måtte være en 
spændende arbejdsplads. Så 
stor var interessen, at hun i 
folkeskolen kom i praktik ved 
politiet i Ålborg, men først 
efter et at have startet på 
læreruddannelsen tog hun 
skridtet og søgte ind. Og hun 
har ikke fortrudt et sekund. 
Ifølge Birgitte har det været 
et spændende og afvekslende 

job, hvor hun føler hun har 
gjort en forskel.

Efter politiskolen var Bir-
gitte tilknytte Gladsaxe sta-
tion, hvor hun kørte patrulje. 
I den periode nåede hun 
rundt til alle spekter af poli-
tiarbejdet, lige fra færdselssa-
ger, indbrud, demonstratio-
ner - både fredelige og mere 
voldelige og mere generelt 
kontakt til borgerne. Bir-
gitte lærte at håndtere alle 
slags opgaver, og hun ople-
vede, at uniformen beskyt-
tede på den måde, at når hun 
tog den på, var hun ikke læn-
gere Birgitte, men politibe-
tjent Jacobsen, og det gør det 
lidt lettere at lægge det fra sig, 
når man i en arbejdsdag har 
været udsat for ubehagelige 
oplevelser. Én opgave er det 
dog svært at lægge fra sig 

– underretning om dødsfald 
til pårørende. Den slags bli-
ver aldrig rutine for mig, siger 
Birgitte, det er ofte meget 
følelsesladet, og man tager 
altid noget med hjem.

Efter nogle år flyttede Bir-
gitte med familien til Århus 
og fortsatte karrieren hos 
Østjyllands politi. Det gik rig-
tig godt, og efter nogle år blev 
hun ansvarlig for forebyggel-
sesarbejdet. Det blev til nogle 
rigtig gode år med masser af 
kontakt til området skoler 
med hensyn til skolepatrul-
jer, og ikke mindst undervis-
ning af de yngste elever – de 
forgudede hende og jeg følte 
mig næsten som en rock star, 
siger Birgitte. 

For ni år siden fik jeg til-
buddet om at blive uddannel-
sesleder, og det syntes jeg, var 

en udfordring, jeg var nødt til 
at tage, fortæller Birgitte. Jeg 
er godt nok kommet lidt væk 
fra det egentlige politiarbejde, 
men jeg står hver dag op til 
nye og spændende opgaver, 
der medfører stor kontakt 
til både nye og gamle kolle-
ger og giver mig et rigtig stort 
indhold i hverdagen.

Da Birgitte efter samlet 
halvanden times foredrag 
sagde tak for i dag, var ingen 
af de tilstedeværende i tvivl 
om, at hun havde nydt job-
bet som politibetjent med 
de mange afvekslende opga-
ver, og ingen var heller i tvivl 
om, at Birgitte havde gjort en 
forskel.

pebo

Østbirk Avis Østjydsk Avis – dækker bredt!

Østbirk

Birgitte Jacobsen holdt tilhører i et fast greb. (Foto Per Bonde)
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Der tages forbehold for fejl, 
ændringer og manglende 
arrangementer

Onsdag 23� november
Konfirmandstuen, 
Skadevej 18, 
Klovborg. Møde.
 kl. 12.00–14.00
Østbirk Kirke. 
Strikkedamer i 
præstegården.
 kl. 14.00–16.00
Gedved Præstegård. 
MR-møde Kattrup-
Tolstrup.
 kl. 19.00–21.30
Torsdag 24� november
Østbirk Kirke. Åbent hus 
for Gud og hvermand 
Østbirk Præstegård.
 kl. 10.00–12.00
Hansted Kirke. 
Babysalmesang.
 kl. 10.30–12.00
Konfirmandstuen, 
Skadevej 18, Klovborg. 
Konfirmander.
 kl. 12.30–14.00
Skovly, Hovedgård. 
Fællesspisning, 
Mortens aften.
 kl. 13.00–15.00
Kirkehuset Søvind. 
Hyggedag.
 kl. 13.30
Kirkedalsvej 2, Vedslet. 
MR-møde Vedslet.
 kl. 19.00–21.00
Fredag 25� november
Egebakken. Koncert 
med Sara Grabow, 
Martine Madsen og Eva 
Skipper.
 kl. 14.00–16.00
Lørdag 26� november
Galleri Dorthe Bent–
Den Gamle Station, 
Ørting. Jul i galleriet.
 kl. 10.00–15.00
Gårdmuseet Stjernhom. 
Museumsjul.
 kl. 11.00–16.00

Julekoncert på 
Birkebo. Bakkekoret 
synger julen ind.
 kl. 11.00
Søndag 27� november
Galleri Dorthe Bent–Den 
Gamle Station, Ørting. 
Jul i galleriet.
 kl. 10.00–15.00
Gårdmuseet Stjernhom. 
Museumsjul.
 kl. 11.00–16.00
Yding Kirke. Julekoncert 
i Yding kirke med 
Northen Lights 
Gospelkor..
 kl. 19.00–20.00
Yding kirke. Koncert 
med Northern 
Lights Gospelkor.
 kl. 19.00
Tirsdag 29� november
Skovly, Hovedgård. Jysk 
tøjsalg viser et bredt 
udvalg frem af tøj til 
gode priser.
 kl. 10.00–14.00
Julekoncert i Østbirk 
kirke. Koncert med 
byens store ad-
hoc mandskor.
 kl. 17.30
Onsdag 30� november
Birkebo. 
Juleafslutning Østbirk 
Pensionistforening.
 kl. 14.00
Birkebo i Østbirk. 
Juleafslutning Østbirk 
Pensionistforening.
 kl. 14.00
Østbirk Kirke. 
Strikkedamer i 
præstegården.
 kl. 14.00–16.00
Åbent hus for alle. 
Hovedgård Varmeværk.
 kl. 14.00–16.00
Sattrup Forsamlingshus. 
Hyggelig julebanko.
 kl. 19.00

SUDOKUSUDOKU
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Lad stjernerne lyse i mørket
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Kom til hyggejul på Den Gamle Station
Der er pyntet op til ”JUL I GALLERIET” i 
pakhuset på den Gamle Station i Ørting. 
Det emmer af atmosfære, og det er altid 
en dejlig oplevelse at træde indenfor. 

Dorthe Bent har igen i år 
lavet nyt julepynt i glas. Engle 
og stjerner i skønne støvede 
farver. Udvalget af glaspynt er 
stort og rummer stor varia-
tion, fra engle, stjerner, jule-
træer og nisser i mange stør-
relser både til at hænge og 
stå. Der udstilles også unika 
glas i form af store fade og 
glasskulpturer.

Dorthes landskabsma-
lerier er inspireret af natu-
ren på Fanø. Efter at hendes 
familie (og søster) har over-
taget familiesommerhuset på 
Fanø, bliver mange weeken-
der brugt på øen. Den skønne 
natur er til stor inspiration og 
skøn ”pause” for krop og sind.

I flere år har Dorthe arbej-
det med støbte skulpturer i 
glas, hvor hun modellere i ler 
og støber gips omkring, tager 
derefter det bløde ler ud og 
har så formen til at komme 
knust glas i, glasset smeltes 
i formen. 

Der er til udstillingen 
mange nye glasskulpturer i 
forskellige farver. I de sidste 
6 år har det optaget hende 

meget at støbe i bronze og 
det er et fantastisk møde. Et 
spændende materiale der 
både har det fine polerede 
og samtidig det rå look. Dor-
the Bent arbejder både med 
at lave smykker og små men-
neskefigurer i bronze. Figu-
rerne sidder på en glasklodse. 

Der er meget at se på og 
blive inspireret af i Galle-
riet. Køb julegaverne i god 
tid og find julens værtinde-
gaver eller måske noget til dig 
selv. Gaverne pakkes fint ind, 
mens du nyder udstillingen.

Der er åbent lørdag 26. 
og søndag 27. november kl. 
10-15 og ellers åbent efter 
aftale, bare ring på 25384501.

Du kan også kigge forbi 
Aarhus julemarked i Ridehu-
set hvor Dorthe har stand nr. 
8 fra den 28. november til 11. 
december. Åbent; mandag til 
fredag 12-18, lørdag og søn-
dag 11-17 Gratis entre.

Ørting

En sang til festen, så vil 
jeg mene: ta’ telefonen og 
ring til Lene. Tlf. 20 20 82 
32. lenesfestsange@mail.dk

Murerarbejde udføres� 
Murerfirmaet Anders 
Stidsen, byens billigste 
omfugning af facadevægge 
og alt forefaldende. Kontakt 
os på tlf. 40 18 33 09.

20 ord for 40 kroner – køb og salg
En annonce under »Loppemarked« koster 40 kr� for max. 20 
ord. Pr. efterfølgende ord 1 kr. Annoncen skal være avisen i hænde 
se nest fredag morgen, og skal forudbetales, for at komme med 
den efterfølgende onsdag. Loppeannoncer kan indtelefoneres 
eller indsendes fra hjemmesiden: www�oestbirk-avis�dk/
loppeannoncer. Betaling kan ske på kontonr. 5343–249614.

Loppemarked

20 ord for

40 kr�

DET ER MIN
FØDSELSDAGFØDSELSDAG

Du har fødselsdag en gang om året, og 
hvorfor skal dine kammerater og gode venner 
ikke vide det?
Er du under 18 år og bosat i Østbirk Avis 
Østjydsk Avis’ udgivelsesområde, kan du helt 
gratis få optaget din fødselsdag i »Børnenes 
spalte«.
Oplysninger og billede (JPG) kan sendes fra 
hjemmesiden 
www.oestbirk-avis.dk/børnefødselsdage 
eller mailes på: annoncer@oestbirk-avis.dk.

… og det er gratis!
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Jette er en fighter
Jette Clemmesen er 
klinisk tandtekniker 
og indehaver af 
Brædstrup & Tørring 
Tandteknik. Hun er et 
kendt ansigt i byen og 
hun har kæmpet sig 
til hvor hun står i dag, 
med en virksomhed 
med seks ansatte 
som holder til på 
Bredgade i begge byer.

Tekst og fotos Jørn Kildall

Jette blev selvstændig 
i 2006 hvor hun overtog 
Sonja Madsens tandklinik-
ker i Brædstrup og Tørring. 
Hun var meget i tvivl da hun 
fik tilbuddet om at overtage 
klinikkerne som hun indleder 
med at fortælle:

- Dengang sagde jeg til mig 
selv, det er jeg ikke stærk nok 
til. Men alligevel så valgte 
Lars og jeg at kaste os ud i 
det og det er jo gået meget 
godt kan man se. Jeg følte mig 
ikke klar til at blive selvstæn-
dig men jeg har altid haft en 
drøm om at blive selvstændig.

På dette tidspunkt var Jet-
tes børn små og hun var ikke 
sikker på at hun kunne klare 
både at være mor og starte 
op som selvstændig ved siden 
af. Men spørgsmålet om man 
bliver klar til at starte som 
selvstændig meldte sig hur-
tigt og svaret var, det bliver 
man nok aldrig.

Da Jette købte klinikken, 
lå den i Bredgade 11 i Bræd-
strup. Lokalerne var på 300 
kvadratmeter og Jette mente 
at det nok var lige i over-
kanten til en nyopstartet 
selvstændig.

Efter at have købt klinik-
ken af Sonja fik Jette hurtigt 
brug for hjælp og Sonja blev 
kaldt ind som medhjælp på 

klinikken. Dette stod på i 
mange år og senere kom Jet-
tes mand, Lars også ind og 
blev ansat på klinikken.

-Det gik hurtigt med at få 
flere kunder og opgaver ind 
på klinikken, og kort tid efter 
flyttede vi klinikken til Jern-
banegade, hvor den lå indtil 
for få uger siden. Vi udvidede 
også klinikken i Tørring for at 
kunne følge med.

Jettes møllehjul
Efter en ulykke i 1990-erne 

gik Jette i gang med genop-
træning og forberedte sig på 
at komme ind på arbejdsmar-
kedet igen. Tingene tog læn-
gere tid end forventet da der 

opstod forskellige komplika-
tioner undervejs.

- Jeg var en ung pige og syn-
tes at livet bare var hårdt. Det 
var på dette tidspunkt jeg 
blev tilbudt at få en uddan-
nelse som klinisk tandtek-
niker, som jeg heldigvis tog 
imod. Det var ikke let at gen-
nemføre, men jeg er en figh-
ter og kæmpede med næb og 
kløer for at gennemføre.

Det var her Jette skulle lave 
et møllehjul. På det skulle 
hun sætte forskellige bille-
der ind. Billederne repræ-
senterede enkle ønsker som 
hun gerne ville opnå i sit liv - 
at få en mand, en familie og 
en ny bil.

- Det var måske nogle 
banale ønsker men de betød 
meget for mig og det vigtig-
ste var at jeg gerne ville være 
uafhængige af andre. Det var 
måske her at drømmen om at 
blive selvstændig blev tændt?

I dag har Jette sat flueben 
ved alle billederne på sit møl-
lehjul, men det var ikke lyk-
kedes for hende uden hjælp 
fra baglandet. 

- Jeg har mødt masser af 
modgang, men som min 
gamle læremester sagde: 
du skal bare klemme på og 
have fuld fart fremad. Man 
kan godt have ondt af sig selv, 
men det kommer man ikke 
nogen vegne med.

Tilbage på Bredgade
For Jette og Lars er der 

sluttet en cirkel, ved at de har 
bygget en klinik op som blev 
startet på Bredgade, og nu 
er de tilbage på Brædstrups 
hovedstrøg og holder til i en 
stor, lys og moderne klinik. I 
dag er der ansat seks perso-
ner på tandklinikken. 

Jettes møllehjulet er 
udfyldt på dette tidspunkt, 
men hun er ikke færdig med 
at sætte sig nye mål. Det går 
stærkt i hendes verden og de 
nye digitale muligheder gør 
deres indtog i klinikken med 
stormskridt.

- Det er en stor mundfuld 
at sætte sig ind i alle de nye 
digitale muligheder som vi 

har fået i min branche. Jeg 
har arbejdet med mine hæn-
der og har haft fysisk kontakt 
med materialer og værktøj 
lige siden jeg blev udlært. 
Men nu er det også muligt 
at tage en scanning af folks 
mund og tænder og rent digi-
talt bygge nye tænder og pro-
teser op på skærmen i 3D.

De digitale modeller 
3D-printes og når de er fær-
dige, skal de efterbehand-
les og poleres inden de kan 
afleveres til patienterne som 
erstatning for ødelagte og 
manglende tænder.

- Den nye teknik betyder 
også at vi har tilgang af nye 
kunder, som hører at vi scan-
ner inde i munden i stedet for 
at tage de traditionelle aftryk. 
Mange af dem har den ople-
velse at de bliver kvalt når 
man tager aftrykket af tæn-
derne. Sådan er det ikke med 
den digitale teknik, forklarer 
hun med sit velkendte smil.

Jette og hendes personale 
bruger også en del af deres 
tid på at opkvalificere sig ved 
hjælp af kurser og efterud-
dannelse så de er helt ajour 
med den nyeste teknologi 
til gavn for patienterne på 
klinikken. 

På klinikken er der alle-
rede skabt plads til at der 
ville kunne ansættes en kli-
nisk tandtekniker mere. Det 
er også Jettes drøm dette 
kommer til at ske på et tids-
punkt når der er opgaver 
nok til to tandteknikere på 
klinikken.

Interviewet slutter med 
at Jette og Lars viser avisen 
rundt i den nye klinik som 
fremstår rigtig flot. Der er 
sket meget siden de overtog 
lokalerne og Jette er da heller 
ikke sent til at rette en stor 
tak til PHC for deres arbejde 
med at føre lokalerne frem 
til det udseende de har i dag.

Museumsjul på Stjernholm
Nu kommer igen den dejlige juletid. Start årets 
jul på Museumsgården Stjernholm, hvor der 
vækkes minder om julen på den gode gamle 
måde. Kom og oplev den helt særlige stemning 
i Nim når julen begynder på bondegården 

– måske er der gårdnisser på høloftet?

Tekst og foto Jørn Kildall

Lørdag 26. og søndag 27. 
november åbnes Museet 
Stjernholm, og der bliver 
mulighed for at købe en 
adventskrans, en juledeko-
ration eller gran og pynt så 
man selv kan lave en.

Mens klavertoner strøm-
mer ud fra stuehuset og blan-
der sig med duften af brændte 
mandler og klejner, lavet på 
det gamle komfur, kan du gå 
fra bod til bod og finde det, 
som skal sætte din egen jul i 
de helt rigtige rammer. Frem 
for alt kan man ikke undgå 
at tage den helt rigtige jule-
stemning med hjem – det er 
helt sikkert.

I stuen kan du møde et 
pyntet juletræ, som det så 
ud for længe siden.

Rundt på gården vil der 
være liv i de mange boder og 
der bliver mulighed for at lave 
indkøb til julen, lige fra nisser, 
dekorationer, julesmåkager, 

stearinlys, honning, smykker, 
engle og meget, meget mere. 
Der vil også være en julekon-
kurrence for børn i alle aldre.

Stjernholms café byder på 
varme og hygge, kaffe og the, 
duftende æbleskiver, gløgg og 
nybagte vafler.  Her vil snak-
ken bølge og venner mødes, 
og vi håber også du kigger 
ind til os.

I Museumsbutikken kan 
du købe gamle klippeark, 
glansbilleder, gode biler til 
drengene, nipsenåle og gaver 
til hele familien. Du kan også 
købe lokalhistoriske bøger, 
og Hjemstavnsforeningens 

nye årsskrift som er på hele 
122 sider.

Vær med til at starte 
egnens jul 2022 på Museums-
gården Stjernholm, Skander-
borgvej 1, Nim, 8740 Bræd-
strup, lørdag 26. og søndag 
27. november fra kl. 11 – 16 – 
på julegensyn til alle.

Kender du Villum?
Det spørgsmål har 
Velux i Østbirk sendt 
ud til borgerne i 
Østbirk og andre 
omkringboende 
sammen med tilbud-
det om at få noget 
at vide om Villum.

Villum Kann Rasmussen 
er opfinderen af de berømte 
Velux-vinduer i 1942 og stifte-
ren af Østbirk Bygningsindu-
stri, hvor de første Velux-vin-
duer blev fabriksproduceret 
fra 1946.

Østbirk-fabrikken er såle-
des arnestedet for den kon-
cern, der nu har afdelinger 
verden over. Og historien 
om, hvordan den har udvik-
let sig dertil, vil VELUX i Øst-
birk gerne dele med flere.

De ældre folk i området er 
naturligvis vokset op med 
ØB og Velux som den alt-
overskyggende arbejdsplads 
i Østbirk, men nye tilflyttere 
har næppe samme viden om 
det lokale industrieventyr, og 
det er derfor Velux i Østbirk 
netop har tilbudt alle inte-
resserede en guidet rundvis-
ning i Velux Collection (som 
tidligere hed ØB-gården), 
som er et slags museum og 

udstillingsvindue af firma-
historien, lokalhistorien og 
af ovenlysvinduets udvikling.

Tilbuddet står stadig ved 
magt. Alle, der kunne ønske 
sig at besøge Velux-museet, 
kan skrive til veluxcollec-
tion@velux.com og deri-
gennem få en aftale om en 
rundvisning.

Hvem ved f.eks., at den 
gode Villum også kastede 
sig over møbelproduktion, 
men ikke med samme suc-
ces som med ovenlysvindu-
erne. Det og meget andet kan 
en rundvisning gøre de besø-
gende klogere på.

Else Haargaard er firmahistorisk formidler på Velux Collec-
tion, og vil være en af dem, gæsterne vil møde, hvis de ønsker 
en rundvisning i den spændende Velux-historie.

Brædstrup

Nim

Østbirk

Jette Clemmesen står her ved det ”gammeldags” arbejdsbord, men hun er allerede klar til det digitale. (Foto Jørn Kildall)

Fra et tidligere julemarked på Stjernholm. (arkivfoto)
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KLIP UD OG KOM GRATIS IND TIL KAMPEN 

HH ELITE - 
SØNDERJYSKE

søndag 27. november kl. 19.30 i Forum Horsens
(Giver gratis adgang til en person)
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VS

FORUM HORSENS 
27. NOVEMBER KL. 19.30

Husk, at
og

til hh elites

med studiekort haradgang
gratis

børnstuderende
alle

kampe!



SAMMEN VINDER VI I HORSENS
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SønderjyskE venter i første kamp efter EM
Efter at have set kvinde-
håndbold på et højt plan i 
fjernsynet, er der nu mu-
lighed for at se kampene 
live i de danske haller. Sønd-
ag aften tørner HH Elite og 
SønderjyskE sammen i Fo-
rum Horsens, og hjemme-
holdet ligger langt bedre i 
tabellen end modstander-
holdet. 
”Sønderjyske har været tæt på at 
få point flere gange, men har ikke 
været kyniske nok, når kampene 
skulle afgøres. De har længe lig-
get til direkte nedrykning, men 
med Randers HKs konkurs er 
SønderjyskE sikret mod en di-
rekte nedrykning til næstbedste 
række, og det kan ikke undgå at 
få dem til at spille mere frigjort. 
Så må vi se, om det er nok til at 
få point med hjem fra Horsens. 
Vi vil i hvert fald gøre vores til at 

det heller ikke bliver søndag, Søn-
derjyskE får deres først point”, 
forklarer HH Elites træner Jan 
Leslie.

Sidste kamp inden EM-pausen var 
en god oplevelse for HH Elite, da 
de sendte Nykøbing Falser hjem 

med en ordentlig røvfuld. I mel-
lemtiden er HH Elites storskytte 
på højre back Nina Dano kommet 
alvorligt til skade under hendes 
deltagelse for Sverige ved EM, og 
det betyder, at der skal tænkes 
anderledes i HH Elite.

”Nina er vores topscorer og har 
også været en dominerende figur 
i vores forsvarsspil. Hende skal 
vi jo efter bedste evne prøve på 
at få erstattet, og det kan ikke så-
dan lige gøres en til en, men vi har 
flere forskellige ting, vi har prøvet 
af til træning, og gad vide om 
det ikke også lykkes, når der er 
point på spil. Det håber vi meget 
på, men det bliver en stor svæk-
kelse at mangle Dano i de næste 
kampe”, konkluderer Jan Leslie, 
der har været i gang med intensiv 
træning med de spillere, der ikke 
har været til slutrunde med hen-
holdsvis Sverige og Holland.

Kampen spilles i Forum Hor-
sens søndag d. 27. november kl. 
19.30. Børn under 18 år har gratis 
adgang og det sammen har stu-
derende med et gyldigt studie-
kort. Det er en aftale med Billund 
Lufthavn der har muliggjort, at 
studerende kan komme til hånd-
bold kvit og frit.

To stortalenter fra 
Horsens Håndboldklub 
til DHF-samling
Når landets største talent-
er i den årgang, der næste 
år skal danne stammen på 
U-19 landsholdet for kvin-
der, samles i Svendborg fra 
14. – 17. november, er der to 
spillere fra Horsens Hånd-
boldklub med i truppen. Det 
drejer sig om venstre fløjen 
Mathilde Vestergaard og 
bagspilleren Dicte Sønder-
skov Andersen. Begge 
spillere er støttespillere på 
HHs U-19 hold, der spiller i 
eliterækken.
Mathilde Vestergaard er i gang 
med sin tredje sæson i Horsens 
Håndboldklub, og i sidste sæson, 
hvor Mathilde stadigvæk kun var 
U-17 spiller, smed hun kuglen 

i kassen ikke mindre end 170 
gange. I år har hun skruet lidt på 
scoringssikkerheden og er hidtil 
oppe på 7,5 mål pr. kamp. I sid-
ste sæson fik Mathilde Vesterga-
ard lov til at snuse til ligaholdet i 
HH Elite en enkelt gang, og hun 
er en af fremtidens spillere på hø-
jeste niveau. Oprindeligt spillede 
Mathilde i Trelde ved Fredericia, 
hvor hun bor til dagligt, men am-
bitioner og et suverænt godt træ-
ningsmiljø fik hende til at skifte til 
Horsens. Mathilde Vestergaards 
gener er gode, når det gælder 
håndbold og hun har en broder, 
der spiller 1. divisionshåndbold i 
Tønder.

Også hos Dicte Sønderskov An-
dersen er generne i orden. Hen-
des mor Kirsten var mangeårig 
elitespiller i HH, sidst klubben var 

at finde på højeste niveau, og fa-
deren Niclas har været omkring 
ligahåndbold i både Skanderborg 
og Skjern. Ingen af den nåede 
dog det, Dicte har nået hidtil i sin 
håndboldkarriere. Hun var blandt 
andet anfører for det hold, der i 
sommer vandt sølv ved Ungdoms 
OL. Dicte har stadigvæk alderen 
til at spille U.17 håndbold, men 
er en uundværlig spiller på Hor-
sens Håndboldklubs U-19 hold, 
hvor hun gør en stor forskel som 

tovejsspiller med et godt skud 
og et glimrende blik for stregen. 
Dicte har spillet hele sin tid som 
håndboldspiller i Horsens Hånd-
boldklub og var også med til 
samlingerne omkring U-17 lands-
holdet i sidste sæson.

Begge spillere er et resultat af det 
seriøse arbejde, der laves med 
eliteungdomsholdene i Horsens 
Håndboldklub, der er moderklub-
ben for HH Elite.

Dicte Sønderskov Andersen og Mathilde Vestergaard.

Kristin Thorleifsdottirer HH Elites seje bagspiller.
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Venstre bager 
julen ind
Venstres Vælgerforening i Gedved inviterer 
alle til jule-kage bagning hos Kagehuset i 
Hovedgård. Her fortæller Henrik hvordan 
udviklingen i kagehuset har været, fra han var 
bagersvend til Kagehuset som virksomheden 
er vokset med bagerbrød til 4 forretninger. 

Under foredraget serveres 
kaffe/the. Derefter får alle 
deltagere mulighed for, selv 
at fremstille lækre jule-små-
kager (vaniljekranse og brun-
kager) som man kan tage 

med hjem så husk kagedåse 
og nyde til jul. 

Arrangementet er d. 5. 
dec. /d. 6. dec. / d. 7. dec. Evt. 
flere aftener. Der er plads til 
20 deltagere pr. aften. Det 
starter kl. 18.00 og slutter kl. 

21.00. - Alle er velkommen. 
Prisen er kun kr. 100 for ven-
stremedlemmer og kr. 300 for 
ikke medlemmer. 

Hvis deltagere melder sig 
ind i Venstre trækkes dif-
ferencebeløbet (kr. 200) 
fra kontingentbetalingen. 

Meddel senest 1. dec. -Lise 
på mobil 40181979 – hvor 
mange i kommer – betaling 

foregår via MobilePay til 
samme nummer 

Vel mødt lyder det fra Ged-
ved Venstrevælgerforening

Forrygende brunch på Tamdrup Aktivitetscenter
Aktivitetscentret har i efteråret haft stor 
succes med forskellige spisefællesskaber 
som morgenkaffe og månedens middag. 
Fredag 18. november afprøvede center-
rådet et nyt koncept: Brunch i Multisalen, 
hvor 74 glade seniorer mødte op.

Det var et større tilløbs-
stykke, hvor 7 frivillige var 
mødt ind kl. 7 om morgenen 
sammen med Bent Laurid-
sen, husets uofficielle kok.

De havde brugt 4 timer på 
at tilberede 13 spændende 
tapas retter i det nye aktivi-
tetskøkken, der har 2 ovne og 
2 kogeplader.

Smagsløgene havde en 
fest fra øllebrød med kanel 
og orangesmag til minihot-
dogs, kyllingesalat og græsk 
yoghurt med rødvinsblom-
mesirup til ukrainsk ost, 
røget brie mm.

Det hele flot anrettet på 
spyd i birketræsstykker, i høje 

glas mm. Der blev også budt 
på en hjemmelavet snaps til.

Arrangementet var des-
uden ledsaget med dejlig 
sang til tonerne fra Henning 
Jensens harmonika.

Vigtigst af alt var dog fæl-
lesskabet, hvor blandt andet 
nye beboere fra Lund Have er 
glad for at være kommet med.

Stor tak til alle frivillige 
og deltagere for en skøn 
formiddag.

Julemarked på Skovly

Lørdag havde Centerrådet og aktiviteten 
på Skovly Centret inviteret til deres tra-
ditionsrige julemarked og der var mange 
som tog imod det gode tilbud.

Af Jørn Kildall.  
Fotos Arendina Post de Jong

Der var mange besø-
gende om formiddagen og i 

festsalen blev det en smule 
trangt med pladsen, for 
Frelsens Hærs Kor og Orke-
ster spillede op med julens 
glade sange. Så gæsterne 

måtte rykke lidt tættere sam-
men hvis de ville være tæt på 
musikken, men dejligt lød 
det da de smukke toner blev 
spredt under husets tag.

Kattrup Spillemanden var 
også til stede for at under-
holde gæster og beboere, og 
huset var således fyldt med 
sang og musik som kunne 
nydes mens man gik rundt 

og så på udvalget i de mange 
hyggelige boder.

Der var også mange af de 
pårørende til stede som sam-
men med deres familie fik 
skruet op for julestemningen. 
I aktiviteten var der mulighed 
for at købe kaffe og var man 
lidt småsulten så kunne den 
stilles med de lækre tartelet-
ter som blev solgt på stedet.

Hovedgård

Hovedgård

Lund

Her var mange gode julesager ved boderne på Skovly i Hovedgård. (Foto Arendina Post de Jong)
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Et sjældent syn for de fleste
Erik Rasmussen, Yding, kører 
hestevogn i Østjysk Køreselskab 
og kalder det ren afslapning.

Af Gudrun Andreasen

Ih, hvor det går. I rask trav. 
Rundt i skovene omkring 
Jensgård ved Glud. Tidli-
gere i efteråret var det rundt 
omkring Tinnet Krat, og før 
det – i august - var det i sko-
vene mellem Dørup og Fuld-
bro Mølle.

Vi er nemlig passager i 
hestevognen, som Erik Ras-
mussen, Yding, gæstfrit invi-
terer interesserede med i, når 
han tager på tur med kolle-
gerne i Østjysk Køreselskab. 
Det sker i sommersæsonen 
8-10 gange.

”Vi skiftes til at arrangere 
en tur cirka hver måned. Så 
mødes vi, kører en tur og slut-
ter af med en kop kaffe sam-
men, hvor vi drøfter hestene 
og vognene, og hvad vi ellers 
har af fælles interesse”, for-
tæller Erik Rasmussen. 

Han deler interesse med 
en halv snes andre i det øst-
jyske område. Denne dag 
er der mødt 4 medlemmer 
op. Et par andre er denne 
dag optaget af tur-kørsel på 
Fængslet i Horsens.

Erik Rasmussen har også 
tidligere kørt bryllupskør-
sel og ture i forbindelse med 
arrangementer på Vester-
mølle i Skanderborg.

- Men det har jeg droppet. 
Det kræver meget arbejde. 
Vognen og hestene skal være 
tip-top, og det går der let et 
par dage i forvejen med, og så 
er der transporten til arran-
gementet – både vogn og 
heste skal transporteres til 
stedet og hjem igen.

Vokset op med heste
Interessen for heste er Erik 

Rasmussen nærmest vok-
set op med. På fødegården 
i Yding har der altid været 
heste. Selv om Erik er vokset 
op med traktorernes indfør-
sel i landbruget, slap hans far 
aldrig hestene, og Erik kan 
heller ikke forestille sig går-
den uden heste. Hvor hestene 
tidligere stod båset op i spil-
tove, er der i dag bokse, hvor 
hestene går løst omkring.

Foruden sine egne tre 
heste har han lejet et par 
bokse ud, så der er masser 
af hesteliv og hestesnak i 
hverdagen.

Foruden turene i køresel-
skabet kører Erik Rasmussen 
selv en tur et par gange om 
ugen hjemme omkring Yding.

”Det er en god måde at 
slappe af på. Hvis man så 
også lader mobiltelefonen 
blive hjemme, kan det ikke 
blive bedre.”

Roligere når de er alene
Tilbage til skovene ved 

Jensgård – her går turen i 
rask trav. Erik Rasmussen 
må af og til træde på vog-
nens bremsepedal.

”Hestene prøver hele tiden 
at komme helt tæt på dem 
foran. Når de er samen med 
andre, er de meget livlige. Når 
vi kører alene, er der mere ro 
på,” fortæller Erik Rasmussen. 

Når vi møder folk i skoven, 
tager de straks mobiltelefo-
nen frem for at forevige det 
ret så sjældne syn. Indimel-
lem går turen på asfaltvej, og 
også her holder bilerne straks 

tilbage, for hestevognene er 
heller ikke her hverdagskost.

Meget ”bil-faste” heste
”Men de behøver ikke 

holde tilbage for hestenes 
skyld. Jeg har aldrig haft så 

”bil-faste” heste som disse. 
De er begge en snes år gamle 
og har altid kørt med vogn. 
Da jeg købte dem for et års 
tid siden, havde de kørt en 
sæson på Bakken”, fortæller 
Erik Rasmussen.

De to heste er af den hol-
landske Gelder-race. Erik 
Rasmussen er ellers fan af 
oldenburgere.

”Oldenburgerne har et 
rarere temperament. Men 
disse er i god form efter deres 
alder, og der er nok fire år 
mere i dem. Jeg købte dem til 
en fornuftig pris, for dette er 
en dyr hobby. Men økonomi 
skal vi ikke snakke om”, slår 
Erik Rasmussen fast.

Lille forening – 
stor aktivitet

Erik Rasmussen er med-
lem af en fåtallig – men 
meget aktiv – gruppe under 
Østjysk Køreselskab (ØKS). 
Ud over turkørsel har ØKS 
disse aktiviteter: Marathon 
kørsel, dressurkørsel, tøm-
merkørsel (et af medlem-
merne har netop vunder 
bronze ved Europamester-
skaberne i Østrig), pløjning 
og brugskørsel.

Tid til en kort pause – og fotografering

Når hestene er spændt fra og vognene g jort 
klar til hjemkørsel, samles alle til en kop kaffe 
og medbragt mad – og til en snak om heste og 
vogne og hvad der ellers er af fælles interesse.

Så er alle klar til afgang Hestevognen trækkes på plads på traileren.

Så er Erik Rasmussen klar til afgang, og pas-
sagerne kan stige ombord.

Yding

Vestbirk Efterskole røg igennem lydmuren
Det er ikke til at 
forstå. År efter år 
leverer efterskolens 
elever det ene for-
rygende Rockshow 
efter det andet. 
Hvordan lykkes det 
gang på gang, når alle 
efterskolens elever 
udskiftes hvert år? 

Foto Vestbirk Musik- og 
Sportsefterskole

Forklaringen er simpel 
siger musiklærerne. I hver 
eneste årgang er der en 
masse talent, og det er sådan 
set bare det der skal forløses. 
Vores opgave som lærere, at 
skabe den rigtige atmosfære, 
der får eleverne til at lægge 
al deres energi i opgaven 
med at få stablet showet på 
benene, siger Søren Karkov. 
Det er jo ikke bare dem der 
står på scenen og spiller der 
yder en mega indsats, alle er 
involveret. 

Udover musik og sang, skal 
sceneshow, dans, lys, kostu-
mer, regi, visuals og alt det 
andet også fungere, så der er 
virkelig tryk på i den uge, der 
er sat af til at etablere Rock-
showet. Alle knokler til ud på 
de små timer for, at det hele 
går op i en højere enhed, til 

premieren lørdag formiddag. 
Og det lykkes altid, selvom 
der nok er en del premiere 
nerver. 

Hvis der var nerver ved 
premieren, var de helt klart 
væk ved de seks efterfølgende 
shows. Eleverne gør det fan-
tastisk. Det er simpelthen 
en fornøjelse at se og høre 

deres optræden. Man kan se, 
de brænder for det de laver, 
og hver især viser de, at det 
ikke er enkeltmands præsta-
tioner, men teamwork der 
skaber succesen.

Årets Rockshow bærer tit-
len – Den Bedste Tid – og er 
bygget op af numre fra dansk 
musiks guldalder fra start 

80’erne til midt 90’erne. Titel-
nummeret ”Den Bedste Tid” 
er et One Two hit fra 1989, 
men ellers er der numre fra 
dansk musiks store navne i 
perioden. Det mærkedes også 
tydeligt i salen, for alle numre 
var ørehængere fra dengang 
far eller mor var ung, så der 
blev sunget lige så meget i 

salen som på scenen, uden 
dog at nå de samme højder

Vestbirk Musik og Sports 
efterskoles Rockshow er et 
tilløbsstykke, ikke bare for 
forældre og pårørende, men 
også for tidligere elever, samt 
ikke mindst interesserede 
fra lokalområdet. I år har i 
alt 2.866 gæster været forbi 

og oplevet ”Den Bedste Tid”, 
og for de fleste var det et gen-
syn med gode gamle musikal-
ske minder, der for mange 
måske repræsenterer netop 
den bedste tid.

Årets Rockshow er slut, 
men der kommer et nyt 
til næste år. Hold øjne og 
ører åbne, så er der måske 
en chance for en billet til 
showet – prisen er for øvrigt 
overkommelig, det er nemlig 
gratis at deltage.

Tak til Vestbirk Musik og 
Sports efterskole for en fan-
tastisk koncert. 

pebo

Vestbirk

Alle medvirkende var samlet på scenen efter et flot og vellykket show, af højeste kvalitet. (Privatfoto)
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Horsens' hyggeligste 
seniorkor kommer til Østbirk

Bakkekoret er et stort seniorkor, som vil 
synge julen ind i Birkebos festsal lørdag den 
26. november kl. 11. I år skal Centerrådet på 
Birkebo prøve noget nyt, og holder en fest, hvor 
Bakkekoret kommer og synger julen ind. 

Koret blev oprettet i 2011 
med Kenny Jensen, som frivil-
lig korleder. Kenny er uddan-
net musikpædagog på det 
Jyske Musikkonservatorium 
med bl.a. korledelse, og de 
har den store glæde, at de sta-
dig undervises af den samme 
dygtige og hyggelige person, 
som også er jazzmusiker. Det 

er et meget alsidigt kor vi får 
besøg af, de har mange for-
skellige ting på programmet 
og skriver selv:

- Vi har haft temaer som: 
Halfdan Rasmussen, Kaj 
Norman Andersen med del-
tagelse af jazzorkester, min-
dekoncert for Kim Larsen, 
Benny Andersen, Troels 

Kløvedal og HKH Prins Hen-
rik og ellers en blandet buket 
af danske sange.

Som vi kan se, er det et 
meget alsidigt kor, men jule-
sange kan jo også være vidt 
forskellige – det bliver helt 
sikkert festligt. Koret er kendt 
vidt og bredt og kært barn har 
mange navne som f.eks. pen-
sionistkor, seniorkor, blandet 
kor, 60+ kor, olde-kolle kor, 
rytmisk kor og selvfølgelig 
Bakkekoret.

Efter korsang serveres der 
suppe, og så ta’r vi os selv en 
sang eller to til kaffen.

Ridestævne samlede ind 
til Kræftens Bekæmpelse

Molger Rideklub har afholdt ridestævne 
med indsamling til Knæk Cancer og 
fik mere end de turde håbe på.

Der blev samlet ind via 
donation fra hver rytters 
startgebyr, via Amerikansk 
Lotteri og frivillige donatio-
ner. I alt lykkedes det klubben 

at samle 6300 kr. ind, som er 
sendt ind til Knæk Cancer.

Det var mere, end klub-
ben havde turde håbe på at 
samle ind på en dag. Molger 

Rideklub siger tusind tak for 
alles indsats og ikke mindst 
til alle sponsorerne, som 
kan ses på Molger Ride-
klubs Facebook. Alle præmi-
erne gjorde det hele ekstra 
attraktivt.

Juleafslutning med 
musikalsk underholdning
Vi nærmer os årets sidste måned og tra-
ditionen tro er der et righoldigt udvalg at 
juleafslutninger rundt om i vores område.

Af Jørn Kildall

Østbirk og Omegns Pensi-
onistforening afholder tradi-
tionen tro deres flotte juleaf-
slutning på Birkebo i Østbirk, 
som løber af stablen onsdag 
30. november klokken 14.

Der vil være musikalsk 
underholdning af Helle og 
Leif Tølløse. Ud over det 
musikalske spil vil der også 
være spil i form af ameri-
kansk lotteri, samt lidt godt 
til ganen, kaffe og masser af 
skøn julehygge.

Juletræet er på vej 
til Hovedgård
Efter et par år med alternative juletræ-
stændinger i Hovedgård, ligner i år sig 
selv som vi kender det fra tidligere. 

Tekst og fotos Jørn Kildall

Fra en have i Ørting begyn-
der juletræet sin rejse mod 
Hovedgård og i år er der fuldt 
program med optog, fakler og 
præstens tale. Der vil også 
være gløgg, brunkager samt 
godter til børnene.

Hovedgård Skoleorkester 
begynder deres optog fra sko-
len klokken 15.30 og under-
vejs gør man et stop ved 
Skovly og spiller en julesang 
for beboerne på stedet, inden 
turen går videre til spej-
derne som venter ved HIET. 
Endelig returnerer man ad 

Vestergade med musik og 
fakler og ender på Stations-
pladsen i byen.

Klokken 16.30 vil sogne-
præst Anne Marie Vrang 
Poulsen holde årets tale og 
juletræet vil blive tændt. Fra 
arrangørerne er man sikker 
på at det bliver en hyggelig 
eftermiddag med julestem-
ning og god musik.

Hovedgård

Lund

Østbirk

Østbirk

Fra en tidligere juletræstænding i Hovedgård. (Foto Jørn Kildall)
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Fuldt hus da Ove Frost 
viste juledekorationer

Ældre Sagen i Horsens Nord havde 
inviteret medlemmer og interesserede 
til en hyggelig eftermiddag i Hovedgård 
hvor fremmødet var overvældende.

Tekst og fotos Jørn Kildall

Ældre Sagen i Horsens 
Nord har i en række år haft 
et fast punkt på program-
met og det er at vise med-
lemmerne hvordan men 
på en nem og smuk måde 
kan fremstille egne jule- og 
efterårsdekorationer.

Ved dagens arrangement i 
menighedshuset i Hovedgård 
var der fyldt op til allersidste 
plads, og det betød at alle 60 
stole ved langbordene var 
optaget af spændte og nys-
gerrige gæster som ville se 
Ove Frost Jensen trylle med 
dekorationsler og masser af 
julepynt.

Der var travlhed i køkke-
net allerede inden gæsterne 
dukkede op, for der skulle 

laves kaffe og lunes æbleski-
ver til de mange gæster man 
vidste ville komme. Efter 
Oves flotte demonstration af 
juledekorationer var der også 

amerikansk lotteri med fine 
præmier.

Kirsten Jespersen som er 
formand for Ældre Sagen 
Horsens Nord var yderst til-
freds med det flotte frem-
møde og kunne konstatere 
at antallet var mere end tre-
doblet i forhold til året før.

Byrådsmedlem fra Horsens valgt til 
Dansk Folkepartis hovedbestyrelse

Byrådsmedlem og folketingskandidat for 
Dansk Folkeparti, Michael Nedersøe, er valgt 
til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, hvor 
han repræsenterer Østjyllands Storkreds

Michael Nedersøe, der 
er folketingskandidat for 
Dansk Folkeparti og med-
lem af byrådet i Horsens, får 
nye politiske opgaver. Han er 
netop blevet valgt til Dansk 
Folkepartis hovedbestyrelse, 
der efter en vedtægtsæn-
dring på årsmødet i septem-
ber nu udvides med 10 regi-
onale repræsentanter.

Michael Nedersøe blev 
valgt onsdag aften i et 

kampvalg i Østjyllands Stor-
kreds. Han har tidligere været 
medlem af Dansk Folkepartis 
tillidsmandsforum, der var 
en forløber for den nu udvi-
dede hovedbestyrelse, og han 
ser frem til at bruge sin nye 
post til at arbejde for ny frem-
gang til Dansk Folkeparti.

”Politikken skabes på Chri-
stiansborg af vores MF’ere, 
men i hovedbestyrelsen kan 
vi gøre vores indflydelse 

gældende, og jeg vil arbejde 
for at brede kendskabet til 
vores politik ud. Danskerne 
ved, at DF er garanten for en 
stram udlændingepolitik og 
en ordentlig ældrepleje. Men 
vi skal også være synlige på 
de andre politikområder, bl.a. 
børne- og unge-politik. Det er 
noget af det, jeg vil arbejde 
for,” siger Michael Nedersøe.

Han glæder sig over, at 
hovedbestyrelsen nu udvi-
des med 10 medlemmer, der 
vælges på opstillingsmøder i 
disse uger i storkredsene.

”Den nye udvidede hoved-
bestyrelse vil kunne styrke 
kontakten mellem folke-
tingsgruppen og vores bag-
land. Os, der er valgt ude i 
storkredsene, har jo dagligt 
fingeren på pulsen i forhold 
til, hvad der rører sig blandt 
medlemmerne og blandt folk 
på gader og stræder,” siger 
Michael Nedersøe.

Michael Nedersøe er 44 år 
og arbejder til dagligt med 
skolehandicapkørsel. Han 
bor i Horsens, hvor han har 
været medlem af byrådet 
siden 1. januar 2018. Michael 
Nedersøe er desuden folke-
tingskandidat i Østjyllands 
Storkreds.

Ganzenfanfare på Fængslet

Eller gåseparade som vi kalder det i 
Denmark, er kommet hele vejen frem fra 
Holland for at marchere til jul på fængslet.

Af Jørn Kildall 
Foto Arendina Post de Jong

Det er en tamburmajor, 
et dusin Toulousegæs og en 
trommeslager som er ingre-
dienserne til gåseparade.

Marc Picar og Nynke van 
Rijn samt deres 12 gæs, har 
taget turen fra Holland og 
indtaget Fængslet i gåsegang. 
Man er ikke i tvivl når Marc, 
Nynke og gæssene kommer 

gående for med dem følger 
lyden af trommer, fløjte og 
skræppende gæs.

Den vraltende optog er 
en hollandsk tradition som 
oprindelig kommer fra at 
hyrde gæs. Hvordan traditi-
onen er opstået ved man ikke 
helt men et eller andet sted 
har det sikkert været nogle 
som bare kunne lide den 
måde fuglene gik på.

Gåseparade gør dig glad, 
for den er både musikalsk og 
dyrevenlig og når den kom-
mer vraltende hen ad vejen.

Marc Picar har i mange år 
arbejdet som klovn og per-
former i adskillige cirkus-
ser. Nu koncentrerer han sig 
mest om sine gæs som han 
selv avler derhjemme, hvor 
han også træner med dem.

Ganzenfanfare kan ses til 
festivaler i en del europæi-
ske lande, og især Holland, 
Belgien og Danmark mulig-
hed for at opleve det søde og 
lattervækkende syn, når en 
flok gæs kommer vraltende 
for fuld musik gennem gaden.

Hovedgård

Horsens

Ove Frost overrækker en færdig juledekoration til Kirsten Jespersen. (Foto Jørn Kildall)

Nynke van Rijn i front for gåseparaden på Fængslet. (Foto A. P. d. Jong)

Marc Picar, julemanden og Nynke van Rijn til fælles julefoto. (Foto A. P. d. Jong)

Michael Nedersøe er ny i DF’s hovedbestyrelse. (Pressefoto)
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NYTÅRS-
KONCERT

8. januar 2023
Forum Horsens

En spetakulær En spetakulær 
wienerkoncertwienerkoncert
med Stig Rossen, Kiki Brandt og med Stig Rossen, Kiki Brandt og 

Odense SymfoniorkesterOdense Symfoniorkester

Arr.: Lions Horsens Arr.: Lions Horsens www.nytaars-koncert.dkwww.nytaars-koncert.dk
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JULEKONCERT
på Birkebo

Bakkekoret synger julen ind
Lørdag 26. november kl. 11‑ ca. 14

Suppe, flutes og kaffe 60 kr.

Arrangør Centerrådet

JUL I GALLERIET
Julegaver, julepynt og værtindegaver

26. og 27. november kl. 10 - 15
Ellers åbent efter aftale

Glaskunst, maleri og bronze

DORTHE BENT
Den Gamle Station · Ørting

Horsensvej 155 · Ørting · 8300 Odder
www.dorthebent.dk · Tlf.: 2538 4501

Stjernholm

Museumsjul 2022Museumsjul 2022
Lørdag 26. november
Søndag 27. november

Klokken 1100 - 1600

Gårdmuseet Stjernholm » Skanderborgvej, Nim

Adventsmøde i 
Gedved Sognegård
Velkommen til en fornøjelig aften 
torsdag 1. december kl. 19.30 

på Skovvej 13 B i Gedved.
Vi mødes til et festligt kaffebord 
med sang med Olav og fortælling 
ved sognepræst Louise Holmen.
Enhver er velkommen. Fri entré.

Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd.

PÅ GEDVEDHUSPÅ GEDVEDHUS
LØRDAG 3. DECEMBERLØRDAG 3. DECEMBER

KL. 13.00 TIL 16.00KL. 13.00 TIL 16.00
I AKTIVITETEN.I AKTIVITETEN.
Spillemand går rundtSpillemand går rundt

med harmonikaen og synger.med harmonikaen og synger.

Der er salg fra boder med julepynt, dekorationer, 
adventskranse og mange andre adventskranse og mange andre 
ting samt tøj fra Jysk Tøjsalg.ting samt tøj fra Jysk Tøjsalg.

Vi har Amerikansk Lotteri, Vi har Amerikansk Lotteri, 
tombola med mange fi ne tombola med mange fi ne 

gevinster, der er sponsoreret gevinster, der er sponsoreret 
af omegnens forretningsdrivende.af omegnens forretningsdrivende.

Det hele foregår i Aktivitetslokalerne.Det hele foregår i Aktivitetslokalerne.

Der kan købes kaff e/klejner/gløgg og æbleskiver.Der kan købes kaff e/klejner/gløgg og æbleskiver.

Gedved EgnsarkivGedved Egnsarkiv
vil også holde åbent denne dag.vil også holde åbent denne dag.

Kom og hyg sammen med os.Kom og hyg sammen med os.

GEDVEDHUS, KIRKEVEJ 5, GEDVEDGEDVEDHUS, KIRKEVEJ 5, GEDVED

JulemarkedJulemarked

JULEBANKOJULEBANKO
SattrupSattrup
ForsamlingshusForsamlingshus
ONSDAG 30. NOVEMBER KL. 19.00ONSDAG 30. NOVEMBER KL. 19.00

Vi glæder os til at se jer til en 
hyggelig jule-banko-aften.

Følg os på Facebook  
Sattrup-Monbjerg Forsamlingshus eller 
www.forsamlingshus.sattruplandsbyen.dk

Amerikansk 
gospel fra 
Horsens.

THE NORTHERN
LIGHTS GOSPELKOR

Julekoncert med

YDING KIRKE
FRI ENTRE

Gløgg og Brunekager efter 
koncerten. Alle er Velkomne

27. NOVEMBER
KL. 19.00

Horsens Nord
(Søvind • Hovedgård • Gedved • Østbirk)

Julefrokost
Restaurant Møllebæk, Gedved

Fredag 2. december
kl. 12.00

Pris: 200,- kr.
betales til konto 4183-12326289

Tilmelding mellem kl. 8-9 til inden 
28. november til Lisbeth 25 53 02 89

Østbirk og Omegns PensionistforeningØstbirk og Omegns Pensionistforening
JULEAFSLUTNING PÅ BIRKEBO

Onsdag 30. november kl. 14

Musikalsk underholdning af Helle og 
Leif Tølløse. Amerikansk lotteri, lidt 

godt til ganen, kaffe og hygge.

Så ruller debatten - om en annonce i avisen
I sidste uge havde Østbirk Avis Østjydsk Avis 
indsat en helsidesannonce på bagsiden, med 
overskriften ”Hvem betaler?”. På billedet 
ses et portræt af uddeler i SuperBrugsen 
Østbirk Kenneth Jespersen. Vi havde ikke 
troet at annoncen ville skabe så meget 
debat på så kort tid, men det gjorde den.

Tekst og fotos Jørn 
Kildall, redaktør

I SuperBrugsen kunne 
man allerede på udgivel-
sesdagen mærke at kunder 
og læsere havde bemærket 
annoncen, for man fik mange 
stærke reaktioner.

Flere har fejlagtigt troet, 
at det er SuperBrugsen Øst-
birk som er soloafsender på 
annoncen – dette er ikke til-
fældet – det er denne avis 
som er afsender af budskabet.

Der kommer flere 
annoncer

Avisen har aftaler med 
flere annoncører som har 
sagt ja til at medvirke i avi-
sen i de kommende seks uger. 
Så det er ikke kun Kenneth 
Jespersen som får sit ansigt 
med i avisen, men også andre 
af avisens annoncører – store 
som små.

Det er positivt at annoncen 
kan få læserne til at reagere 
på et budskab og begynde en 
debat, hvilket var vores hen-
sigt fra begyndelsen. Vi vil 

gerne skabe opmærksomhed 
på de privatejede lokalavi-
sers vilkår i medielandskabet.

Det handler om økonomi
Budskaberne i annon-

cen handler om behovet for 
lokalaviser, den stigende digi-
talisering og om hvordan avi-
serne skaber deres økonomi-
ske grundlag. Det er mange 
budskaber at sætte ind i 
samme annonce og kræver 
at man læser hele teksten 
igennem for at få det fulde 
budskab.

Alle trykte aviser har været 
under et kolossalt pres fra de 
digitale medier det sidste årti 
og mistet massive annonce-
indtægter til Tech-giganterne 
Google og Facebook.

Med annoncen prøver 
avisen på at skabe den nød-
vendige opmærksomhed på 
problemet og spørge om der 

stadig er behov for lokalavi-
ser om 5-10 år?

Kommunikation er svært
Hvis du har læst hertil, 

har du allerede indtaget 300 
ord! Annoncen har masser af 
tekst og er ene og alene avi-
sens holdning, da vi er afsen-
der. Alle de annoncører som 
medvirker i annoncerne, har 
læst teksten i gennem og god-
kendt den – og ingen af os 
havde i vores vildeste fan-
tasi forventet denne reaktion.

Annoncørerne bruger avi-
sen aktivt til at nå ud til deres 
kunder via avisens spalter. 
Hvis der ikke længere var 
en trykt avis, ville mange af 
vores medborgere stå uden 
nogen form informationer 
fra deres lokalsamfund – vi 
er jo ikke alle sammen digi-
tale og på nettet endnu!

Jeg håber at der er skabt 
mere forståelse om annoncen 

og hvorfor vi bringer den i 
avisen?

Udebliver avisen?
Ring 7010 4000

mail: kvalitetvest@fk.dk

– din lokale avis

www.oestbirk-avis.dk

Din lokalavis – Vi dækkerDin lokalavis – Vi dækker  b r e d t !b r e d t !

Jørn Kildall, redaktør Østbirk Avis Østjysk Avis.
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Hvem betaler?

Det gør
PER OG JYTTE

Per Kenneth og Jytte Gade er indehavere af Bedre Bolig Salg, Østbirk - de er også annoncør i Østbirk Avis Østjydsk Avis. 
Denne avis husstandsomdeles hver uge til mere end 16.000 postkasser - helt gratis. Det koster mange penge at producere 
og få omdelt en stor lokalavis og der er kun vores annoncører til at betale for festen. Nej, avisen modtager ikke mediestøtte.
Vi bor i et af verdens mest digitaliserede lande. Er der stadigt behov for papiraviser? Her kan man tænke at miljø og CO₂-
udledning taler mod dette? Men store computercentre som driver millioner af hjemmesider, bruger masser af strøm og 
belaster vores miljø. Selvom mange danskere har adgang til Internettet, er der stadig en del af befolkningen som ikke er 
på ”nettet”, eller kun sjældent bruger det. De henter deres informationer og viden gennem de traditionelle medier som 
den trykte ugeavis, radio og tv. Mange holder af, at kunne sidde med en fysisk avis i hænderne - som ikke kræver strøm 
eller netadgang for at fungere.
For annoncørerne er det også vigtig viden, når de rækker ud til deres kunder. Er kunderne på nettet eller på de traditionelle 
medier? Medielandskabet er mere mangfoldigt end nogensinde tidligere.
Hvis de trykte - og gratis - ugeaviser stadig skal kunne findes i postkasserne om fem år, er det vigtigt at du støtter avisens 
annoncører og det lokale erhvervsliv og foreningerne hvor du bor. For det er dem som holder denne avis kørende, så vi 
kan bringe dig nyheder fra vores lokalområde hver uge.
Om tre år kan avisen fejre sin 100-års fødselsdag og vi håber, at der stadig vil være stor opbakning til din lokale nyhedskilde.
Du synes måske at vi piver, men det gør vi ikke. Vi holder bare af, at lave lokalavis og informere om hvad der rører sig 
i vores samfund. Hvis avisen ikke var her længere, ville det måske ikke være det store tab eller ville det?

Denne annonce
• er en af flere annoncer indrykket af Østbirk Avis Østjydsk
• er godkendt af annoncør
• er alene udtryk for avisens mening.


