
HÅNDBOLD 
Kom og vær med i fællesskabet

TUMLETID 
Fuld fart på energien

FODBOLD 
Guld til pokalskab og kammeratskab

LÆS ALT OM INDVIELSEN AF HALLEN

- VI GJORDE DET 
HVINNINGDAL!!

Hvinningdal 
AKTIVITETSFORENING
HAvisen for HA85.  Nr. 112 - Oktober 2021.
Udkommer i Hvinningdal, Lysbro og Buskelund
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LEDER

Denne særudgave af HAvisen dedike-
res til alle, der på én eller anden måde 
gennem årene har bidraget til realise-
ringen af vores nye flotte hal og fæl-
lesskabshus. 

Du var måske en af de mange, som re-
agerede på de første opfordringer til 
at støtte og købe en Folkeaktie, enten 
som privatperson, som del af en sko-
leklasse, grundejerforening, foræld-
regruppe, virksomhedssponsor eller 
beslutningstager i en fond.

Eller måske var du én af dem som bi-
drog med faglig viden, omdelte info-
materiale eller lavede musikvideo.
Tillykke og tak - det bar frugt!

Ved indgangen til fællesskabshuset 
minder en stor støttetavle os nu og 

fremover om, hvad en lokal og fælles 
indsats kan føre til.

Nu står byggeriet færdigt, og lad os SÅ 
få fyldt hallen og lokalerne med liv og 
aktivitet. 

Frivillige i HA85 har allerede lagt en 
plan for belægning af haltiden, så den 
klemte træningskalender kan foldes 
ud, og flere kan komme til. Vi starter 
også gymnastikhold for børn, som el-
lers ikke ville kunne få tid i hallen.

De første arrangementer er klar
Allerede i november arrangeres 
et stort LAN-party for 200 game-
re, og to gange inden jul, fyres der 
op for to skønne danse-events, når 
instruktører fra Marianne Eihilts 
danseskole Let's Dance, kommer til 

Hvinningdal. Læs mere om begge 
dele her i bladet.

Men det er faktisk også op til dig der 
læser disse linjer, at være medvirken-
de til, at aktiviteterne kommer på 
plakaten i Hvinningdal. Vi har brug 
for dig og dine idéer. Derfor... Har du 
længe drømt om særlige arrangemen-
ter i lokalområdet, som f.eks. foredrag, 
sangaftener, fællesspisninger, et sted 
at holde møde - så kom ud af lænesto-
len og henvend dig til HA85. Betingel-
sen er, at du selv skal bidrage med lidt 
tid og engagement på en eller anden 
måde. Ligesom med halprojektet.

God læselyst! 

Pva. HA85 bestyrelsen
Morten Dixen Olseth, formand

TILLYKKE TIL OS ALLE
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Tilmelding og kontingent

Har du spørgsmål om hold, træningstider 
eller noget helt tredje, så tøv ikke med at 
kontakte en af vores kontaktpersoner 
ovenfor eller via www.HA85.dk.

Booking af HA-Huset 
Janie Thing Andersen
café@ha85.dk

HAvisen - Redaktion/dtp/annoncer
Morten Dixen Olseth, havisen@ha85.dk

Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 Svanemærket tryksag

Padborgvej 127
8600 Silkeborg
www.ha85.dk
CVR: 25 43 23 04

Med sponsorstøtte fra 
Middelfart Sparekasse og  
Skabertrang, er HAvisen  
Svanemærke-certificeret.

Gemmer du ikke bladet 
bør du sortere det som 
papiraffald.

Økonomichef 
Frank Ifversen
Tlf. 25 53 78 32
kasserer@ha85.dk

Formand
Morten Dixen Olseth
Tlf. 40 14 59 79
formand@ha85.dk

Bestyrelsesmedlem
Lise Skovmose
Tlf. 61 12 68 52
lise.skovmose@hotmail.com

Løb/Skovløberne
Ulla Andersen, 
loeb@ha85.dk

Seniorgymnastik 
Bo Rasmussen 
seniorgym@ha85.dk

Dans 
Trine Søbjerg, 
dans@ha85.dk

Minidans & Maxidans
Pia Mikkelsen Toft 
minidans@ha85.dk

Småbørns Tumletid
Mette Kinnari Strudsholm
tumletid@ha85.dk

Gymnastik Børnehavebørn 
Lise Fischer Mikkelsen  
gymnastik@ha85.dk

Fodbold
fodbold@ha85.dk

Håndbold
haandbold@ha85.dk

Badminton 
Anne Grøndahl Poulsen, 
badminton@ha85.dk

E-sport
Simon Fischer Holm 
esport@ha85.dk

HA85 BESTYRELSE

HA85 AFDELINGER

5041  0364
Tryksag

Bilernes Hus A/S | Bredhøjvej 5 | 8600 Silkeborg  
Tel. 72 100 200 | info@bilerneshus.dk | www.bilerneshus.dk service i verdensklasse

I Bilernes Hus har vi samlet Danmarks største udvalg af både nye  
og brugte biler i vores indendørs udstilling. Vælg mellem mere end 
300 top klargjorte biler fra de mest populære bilmærker.

Service, værksted eller skade?
Vi er autoriseret servicepartner for Audi, BMW, Kia, Nissan, Skoda og 
Volkswagen. Og har uheldet været ude, så er vi godkendt skadecenter og 
samarbejder med alle de danske forsikringsselskaber.

Finansiering | Forsikring | Serviceaftale | Værksted | Seriøs rådgivning

MIDTJYLLANDS  
FORETRUKNE BILHUS 

www.bilerneshus.dk

Få et service- 
abonnement ved 

Bilernes Hus 
og spar mange 

penge.

Vi sælger 
stadig biler! 

Kontakt os på: 
72 10 02 00 eller

info@bilerneshus.dk  
for prøvekørsel 

og køb.
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FODBOLD
Vores største afdeling tilbyder fod-

boldtræning for alle årgange. Helt fra 
forældre/barn-træning, børn og ung-

dom til Fodboldfitness og oldboys.

ESPORT
Vi har Silkeborgs bedste esport-

trænere og gode faciliteter. Fokus på 
et sundt gamermiljø, kommunikation, 

samarbejde og problemløsning.

LØB
Vi løber hver onsdag kl. 18.00 fra 

Hvinningdalhallen. Vi løber året rundt 
og i al slags vejr. Ruterne varierer, 

men altid i vores nærområde.

HÅNDBOLD
Flere gange om ugen fyldes hallen af 
glade håndboldspillere. Vores yngste 

spillere er på U6 mix-holdet og 
de ældste spiller med i 3. division.

SENIOR- 
GYMNASTIK
Giv dit velvære et løft!

Vores gymnastiktilbud til de 
unge ældre på 60+.

SMÅBØRNS
TUMLETID

Hyggelig stund med samvær 
og sjove motoriske lege. Vi 

balancerer, ruller og kravler.

BADMINTON
God og indholdsrig træning, hvor 

glæde og smil er i højsædet. Ungdom 
træner mandage, og senior om 

torsdagen. Baneleje er også muligt.

KVINDEDANS
Danseglæde og fantastisk sjov 

holdmotion. Vi giver den max gas 
hver mandag til fed musik 

- og intet er forkert.

MINIDANS
Her bliver danset og grinet til 

sanglege, MGP danse og hvad der 
er populært i aldersgrupperne 

hhv. 3-4 år og 5-7 år.

I HA85 KAN DU GÅ TIL... Læs mere på www.ha85.dk

SÆRTILBUD
TIL HA85-MEDLEMMER

I anledning af indvielsen af 
Bilernes Hus Arena i Hvinningdal, 
har vi et særtilbud til alle 
HA85-medlemmer:

Få et GRATIS sæt vinterhjul eller et 
anhængertræk (værdi op til kr. 8.995,-) 
med i handlen, når du køber en ny 
Nissan hos Bilernes Hus indtil 
udgangen af 2021.

Bemærk at det også er gældende 
på de aktuelle kampagnebiler, hvor 
der også er gode besparelser.

KØB BIL OG FÅ

GRATIS
VINTERHJUL
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UBÅDSSAGEN 
FOREDRAG MED MIDDAG 
Kom helt tæt på makkerparret; drabschefen og anklageren i ubådssagen. 

Jens Møller Jensen og Jakob Buch-Jepsen giver i dette samtaleforedrag et helt unikt 
indblik i drabssagen, som hele verden fulgte.

Hør om den storstilede efterforskning til lands, til vands og i luften. Publikum 
kommer både med ind i de indledende retsmøder, hvor gerningsmanden flere gange 
fik forlænget varetægtsfængslingen, inden den afsluttende retssag, og hvor under 

den mistænkte igen og igen kom med nye forklaringer.
De to mænd fortæller også om, hvordan det er at arbejde med en sag, der følges tæt 

af medierne, og hvordan det er at tale med de pårørende i den slags sager.

PROGRAM
Kl. 17.30 Dørene åbner og middag serveres

Kl. 19.00 Foredrag del 1 starter
Kl. 20.00 Pause

Kl. 20.30 Foredrag del 2 inkl. spørgsmål starter
Kl. 21.30 Tak for i aften

Adresse: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Book foredag med middag ved at scanne QR koden under her eller se mere info på 
facebook.dk/scandicsilkeborg

MANDAG 
15. NOVEMBER 

2021
KR. 350 INKL 

MIDDAG 
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Det lokale gymnastiktilbud til 
de unge ældre på 60+ hos HA85 
i Hvinningdal, er kommet rigtig 
godt igang med den nye sæson.

Holdet mødes hver onsdag kl. 
8.30, og får startet dagen med 
smidigheds-, styrke- og balan-
ceøvelser og konditionstræning. 
Det hele under kyndig vejledning 
af instruktør og fysioterapeut  

Anne-Katrine Nielsen. 

Morgengymnastikken henvender 
sig til både mænd og kvinder. Si-
den sæsonstarten i september 
har 36 deltagere tilsluttet sig hol-
det. 

Først yde, så nyde
Efter træningen i hallen, inviteres 
de deltagere som ikke har travlt 

med at komme videre til andre 
aktiviteter, til at nyde en kop kaffe  
og hyggelig snak i HA85 klubhu-
set. 

Skulle du være interesseret i at 
være med til onsdags morgen-
gymnastikken, kan du kontakte 
holdleder Bo Rasmussen på tele-
fon: 21555119 eller mail: senior-
gym@ha85.dk.
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60+ STARTER DAGEN MED  
MORGENGYMNASTIK

I spidsen for Seniorgymnastik-holdet står 
instruktør og fysioterapeut Anne-Katrine 
Nielsen. Efter at have givet deltagerne sved 
på panden og varme muskler, er hun og 
holdleder Bo Rasmussen klar med kaffe i 
klubhuscaféen.

www.sport24.dk
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HA85

6

HA85 går en meget spændende tid i møde, og 
klubben udvikles hele tiden. Men uden frivilli-
ge er der ingen forening... Og derfor opfordrer 
klubben særligt forældre til medlemmer, til at 
give en hånd med.

I over 35 år har hundredevis af lokale i Hvinningdal, 
Buskelund- og Lysbro-området gennem tiden taget 
en frivillig opgave i HA85. Til glæde for de medlem-
mer der var i klubben dengang - og for os der idag 
nyder godt af, at nogen har ført foreningen videre.

Den klassiske måde, at starte i det frivillige for-
eningsarbejde har typisk været, at ens børn er star-
tet i klubben. Og når man nu alligevel var afsted 
med barnets hold, ja... så kunne man jo ligeså godt 
bidrage. 
Andre er selv aktive i en idræt eller aktivitet, og bli-
ver grebet af det gode fællesskab og påtager sig 
større eller mindre opgaver i klubben.
Og endelig er der dem, som slet ikke er aktive på 
banerne, men har lyst og overskud til at lægge vær-
difuld energi i et levende lokalområde.

Formand i HA85 Morten Dixen Olseth, glæder sig 
over alle, der har lyst til at være en del af fællesska-
bet, uanset hvordan, hvornår og hvor lang tid: 

- Jeg plejer at sige, at jeg er stolt af at alle frivillige i 
HA85 yder 100%. Og det skal forståes på den måde, at 
alle har forskellige forudsætninger, tid og energi. For 
nogen er deres max. at give 1-2 timer om måneden, og 
for andre er det 8 timer om ugen. Men for hver især er 
det 100%. Og det er vi taknemmelige for.

En forening som HA85 hviler formelt set på et vedta-
get værdigrundlag og et sæt godkendte vedtægter. 
I hverdagen er det dog noget helt andet som tegner 
foreningen, nemlig de frivillige og medlemmerne.

- Paragrafferne er blot et system at falde tilbage på, 
hvis der opstår tvivl om noget. For hver eneste dag, er 
det fodboldtræneren, den turneringsansvarlige, halko-
ordinatoren osv. der tegner klubben overfor børnene, 
de unge, forældrene, samarbejdspartnern og internt 
i klubben via deres personlige væremåde og fremto-
ning. Fælles for os alle, er ønsket om at skabe gode 
og udviklende rammer. Og det er også et ansvar jeg  
oplever, at alle tager på sig og som er drivende for alle 
vores ildsjæle i klubben, fortæller Morten Dixen Olseth.

I 2021 har HA85 oplevet en meget stor vækst blandt 
de yngste medlemmer; børnehavebørn og fra ind-
skolingen. De mange nye småbørnsfamilier og ny-
tilflyttede til området, er hurtigt blevet opmærksom 
på foreningstilbuddene i nærområdet. Formand 
Morten Dixen Olseth rækker derfor ud til netop 
dem:

- Velkommen til området og velkommen til en god og 
sund forening, som jeg håber I har lyst til at blive en 
aktiv del af, og på et tidspunkt også som frivillige. Det 
er værdifuldt for både jeres børn og jeres eget netværk.

BLIV FRIVILLG I HA85! 
Vi er allerede mere end 100, men 
vil gerne have dig med på holdet.

Formand i HA85, Morten Dixen Olseth rækker ud  til forældrene til 
de mange nye unge medlemmer, og inviterer dem til at blive en 
del af det frivillige fællesskab. 
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FAQ om at være frivillig i HA85
“Men jeg har ikke tid”
De færreste bliver frivillige, fordi man har for meget 
tid. Men hvem har ikke tid til at være med til at sikre, 
at vores børn har gode og sunde fritidsinteresser?

“Men jeg har ikke forstand på sport”
På de mindste årgange er det heller ikke nødven-
digt. Her skal ungerne bare have det sjovt.

“Jeg er nok bedst helt uden for banen”
SUPER! Dig har vi nemlig også brug for. For der er 
mange enkle administrative ting som alle kan løse.

Fælles for de frivillige er, at deres indsats er ulønnet. 
Det er en del af eksistensgrundlaget for foreningen. 
Tilgengæld vil klubben gerne være med til at støtte 
de din personlige og faglige udvikling. Du får en flot 
tøjpakke fra Uhlsport, træneruddannelse, og rele-
vante kurser inden for foreningsarbejdet.

Kasserer-opgaver
Vi søger 2 personer som har er-
faring inden for kassereropgaver, 
evt. bank/økonomibeskæftigede.  
Opgaverne er spændende og vil 
blive introduceret af vores nuvæ-
rende hovedkasserer. Du vil blive  
hjulpet godt igang, og sat ind i 
årets gang i foreningen, terminer, 
og de i forvejen systematiserede 
processer. Du vil skulle lave års-
regnskaber, som revideres af vo-
res revisorer, og fremlægges på 
generalforsamlingen. Kassereren 
får plads i hovedbestyrelsen.

Kontakt: kasserer@ha85.dk

Poster i Fodboldudvalget
Helt konkret søger vi forældre, 
som vil hjælpe med planlægning 
af de forskellige stævner HA85 
afholder. Derudover har vi brug 
for hjælp til kampfordelerposten 
og til booking af baner.

Kontakt: fodbold@ha85.dk

Værter/værtinder i caféen
Vi drømmer om at kunne holde 
klubhuscaféen åben med et sim-
pelt sortiment, nogle få timer 2-3 
dage om ugen, på dage hvor der er 
mest aktivitet. Et team på 5-6 per-
soner med vagt 1-2 gange hver 14. 
dag, kan dække behovet - og ska-
be enorm glæde!

Kontakt: bestyrelsen@ha85.dk

VI SØGER LIGE NU FRIVILLIGE TIL...

Web-ansvarlig
Klubbens webside er ofte det før-
ste sted nye medlemmer, sponso-
rere eller udehold søger info. Har 
du erfaring i Wordpress og grafisk 
snilde, er dette et sweet job for dig. 
Kontakt: web@ha85.dk

Poster i e-sportudvalg
Vi søger forældre som vil være 
vil tage del i opgaverne omkring 
vores esport-aktiviteter. Du be-
høver ikke selv være gamer eller 
have nogen teknisk indsigt.  
Kontakt: esport@ha85.dk

Skribent/fotograf til HAvisen
Har du lyst til at bidrage til vores 
klubblad, som også fungerer som 
lokalblad i Hvinningdal-området?
Har du en skriver- eller fotografspi-
re i maven er her chancen!

Kontakt: havisen@ha85.dk

Sponsorarbejde
HA85 har gode og loyale sponso-
rer, som sikrer at klubben har for-
nuftig økonomi. Vi har brug for 
hænder til at søge og indgå nye 
aftaler med store og små firmaer.

Kontakt: sponsor@ha85.dk

Poster i håndboldudvalget
Spiller dit barn håndbold i HA85? 
Hvis ja, så er det dig vi søger! Vi har 
brug for forældre, som sammen 
med os i udvalget, har lyst til at 
gøre en forskel for børnehåndbold. 

Kontakt: haandbold@ha85.dk
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Vi er lokale og 

Forsikringer skal dække 
dine behov, hverken 
mere eller mindre. 

 
Gør dine forsikringer det?

96 94 96 94  ·  vestjylland.dk

Vestjylland Forsikring ønsker 
Hvinningdal tillykke med deres 

nye hal og fællesskabshus.

 

Lars Mikkelsen  
- din lokale assurandør
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Endelig, endelig er vi atter i 
gang med håndbold i hallen. Vi 
har glædet os længe til at alle 
kan komme i gang med kampe, 
stævner og holdfællesskabet. 

De fleste hold har været i gang 
længe med at træne på nuværen-
de tidspunkt og hallen summer 
af glade stemmer og håndbolde, 
der flyver rundt på banen langt 
de fleste eftermiddage/aftener. 
Men vi har plads til mange flere 
håndboldspillere - så kom ende-
lig i hallen og prøv at være med. 
Det er helt uforpligtende at prøve 
3 træninger.

På alle hold kan der bruges ekstra 
hænder - gerne hjælpetrænere 
eller forældre, der vil bidrage med 
sociale aktiviteter. Så tag endelig 
fat i os fra håndboldudvalget og 
lad os få en snak om mulighederne. 
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mere eller mindre. 

 
Gør dine forsikringer det?

96 94 96 94  ·  vestjylland.dk

Vestjylland Forsikring ønsker 
Hvinningdal tillykke med deres 

nye hal og fællesskabshus.

 

Lars Mikkelsen  
- din lokale assurandør

Annonce særudgave HA85 Silkeborg_21x27,9_290921.indd   1Annonce særudgave HA85 Silkeborg_21x27,9_290921.indd   1 30-09-2021   16:19:3430-09-2021   16:19:34

Håndbold i HA85 - Hold og træningstider

Mere info og tilmelding på www.ha85.dk.
Kontakt til Håndboldudvalget på mail: haandbold@ha85.dk

Hold Årgang Dag Træningstid
Trille trolle 2016/2017  Lørdag  11.00-12.00
U6-mix 2015 Torsdag  15.00-16.00
U7-mix 2014 Onsdag 16.00-17.00
U8-mix 2013 Tirsdag 17.00-18.00
U9-mix 2012 Onsdag 15.00-16.00
U11-piger  2010/2011  Tirsdag 16.00-17.00
  Torsdag 16.00-17.00
U11-drenge 2010/2011  Tirsdag  17.00-18.00
  Torsdag  17.00-18.00
U13-drenge 2008/2009  Tirsdag 18.00-19.00
  Torsdag 18.00-19.00
U15-drenge 2006/2007 Tirsdag  19.00-20.00
  Torsdag 19.00-20.00
Five a side  Torsdag 19.00-20.00

B U R E A U   O N L I N E   T R Y K

HÅNDBOLD 
ER SÅ MEGET 
MERE END 
TRÆNING 
OG KAMP

HA85-Oktober 2021_nr 112.indd   9HA85-Oktober 2021_nr 112.indd   9 25.10.2021   00.4025.10.2021   00.40



Køb et gavekort  
til skønne oplevelser

Small Danish Hotels er Danmarks største hotelkæde med 
restauranter, kroer og hoteller spredt over hele Danmark.  

Fælles for dem alle er, at de oser af charme, nærvær og varme. 

Vælg mellem mange typer af gavekort til ophold og restaurantbesøg.  
Få gavekortet leveret i en flot gaveæske eller print selv. Alle gavekort  

har en gyldighed på 3 år og er selvfølgelig aktiveret ved køb. Fra kr. 200.

SMALL DANISH HOTELS 
ØNSKER HVINNINGDAL 

TILLYKKE MED DEN 
NYE HAL

SMALL DANISH HOTELSKøb dit gavekort på  
www.smalldanishhotels.dk/gavekort
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I HA85 ønsker vi at ramme bredt 
og har igen fløjtet op til Hånd-
bold for både børn og voksne. 
Derfor startes nu to nye hånd-
boldspil-typer.

For de yngste vil vi meget gerne 
invitere til Trille Trolle-håndbold. 
Her henvender vi os til alders-
gruppen på ca. 2,5-5 år. Her skal 
børnene lære at lege med bolden 
gennem forskellige aktiviteter. 
Alt igangsættes af den træneran-
svarlige og forældre/bedstefor-
ældre er med på banen og leger 
med. 

Vi Trille Trolle-træner på lørdage 
kl. 11-12 og søger flere, der gerne 
vil være en del af ‘træner-teamet’. 

Det kan være opgavertyper som 
at hjælpe med at stille klar, op-
rydning, input til lege/aktiviteter, 
planlægge dagens program mm.

Når man er en del af trænerteam-
et, bliver man udstyret med HA85 
trænertøj. Vil man erhverve sig 
endnu mere viden om Trille Trol-
de konceptet, er der mulighed for 
at komme på et decideret ‘Trille 
Trolle- håndbold-kursus’. 

Comeback til håndboldbanen?
Måske har du tidligere spillet 
håndbold og savner det unikke 
fællesskab i håndboldklubben? 
Måske spiller du ikke længere på 
grund af travlhed, småskader el-
ler lidt ekstra kilo på maven? 

Nu har du igen mulighed for at 
sætte bolden op i hjørnet og hyg-
ge til tredje halvleg med Five-a-si-
de Håndbold.

Voksne (eller teenagere) spiller 
igen Five-a-side Håndbold i Hvin-
ningdal hallen. Vi forsøgte at star-
te det i januar 2020, men desvær-
re ramte en epidemi os. Nu er vi 
klar igen, og alle med lyst til:  
Leg med en bold, dyste på hold, 
spil på to mål, en kortere bane og 
ingen tacklinger - ja, de skal  bare 
møde op torsdage kl. 19-20 og 
være med! 

Efterfølgende sidder vi gerne i 
klubhuset og hygger med en øl/
sodavand. Første træning er den 
28. oktober.

Lyder ovenstående interessant, så 
tøv ikke med at komme og prø-
vetræne eller ved spørgsmål tage 
kontakt til håndboldudvalget på 
mail: håndbold@ha85.dk.

Mvh Håndboldudvalget;
Anne Mette, Birgitte, Stine, Jeppe 
og Lene.

Køb et gavekort  
til skønne oplevelser

Small Danish Hotels er Danmarks største hotelkæde med 
restauranter, kroer og hoteller spredt over hele Danmark.  

Fælles for dem alle er, at de oser af charme, nærvær og varme. 

Vælg mellem mange typer af gavekort til ophold og restaurantbesøg.  
Få gavekortet leveret i en flot gaveæske eller print selv. Alle gavekort  

har en gyldighed på 3 år og er selvfølgelig aktiveret ved køb. Fra kr. 200.

SMALL DANISH HOTELS 
ØNSKER HVINNINGDAL 

TILLYKKE MED DEN 
NYE HAL

SMALL DANISH HOTELSKøb dit gavekort på  
www.smalldanishhotels.dk/gavekort

HÅNDBOLD FOR ALLE
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Navervej 2 
8600 Silkeborg
naver@dvin.dk

OH DEER RØD GIN & TONIC 
GLØGG

Håndholdt, harmonisk og høj kvalitet! 

Julens skønneste nyhed er landet - og kommer 
fra det lille landkøkkensfirma Nordisk i form 

af Danmarks mest autentiske og velsmagende 
gløgg.

PESCARPA PRIMITIVO 2020

Pescarpa, på den populære Primitivo-drue, 
kommer fra Puglia - hælen af Italien. 

Og det er her det sner! For filan, hvor smager det her godt. Pakket til randen 
med frugt, velsmag, sødme og balance. 

GIN & TONIC GLØGG

KUN 

169,95
V/1 STK.

Nygade 33 
8600 Silkeborg

nygade@dvin.dk

Telefon
86 80 46 40

PRIS PR. STK 109,95 

89,95
PR. STK. VED 6 STK
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Navervej 2 
8600 Silkeborg
naver@dvin.dk

OH DEER RØD GIN & TONIC 
GLØGG

Håndholdt, harmonisk og høj kvalitet! 

Julens skønneste nyhed er landet - og kommer 
fra det lille landkøkkensfirma Nordisk i form 

af Danmarks mest autentiske og velsmagende 
gløgg.

PESCARPA PRIMITIVO 2020

Pescarpa, på den populære Primitivo-drue, 
kommer fra Puglia - hælen af Italien. 

Og det er her det sner! For filan, hvor smager det her godt. Pakket til randen 
med frugt, velsmag, sødme og balance. 

GIN & TONIC GLØGG

KUN 

169,95
V/1 STK.

Nygade 33 
8600 Silkeborg

nygade@dvin.dk

Telefon
86 80 46 40

PRIS PR. STK 109,95 

89,95
PR. STK. VED 6 STK

I stærkt samspil mellem HA85, JHF og Hvin-
ningdalskolen havde vi 16. september besøg af 
Håndboldkaravanen.

Fra kl. 8-15 kunne eleverne fra skolens yngste klas-
ser, prøve kræfter med præcisionskast på lærred 
med Niklas Landin, skyde på fartmåler, gennemføre 
motorikbane, trylle med bolden og selvfølgelig spil-
le håndbold. Det blev til nogle super skønne timer 
med grin og sved på panden. Et stort, stort tak til de 
frivillige fra HA85 (og en gruppe 8. klasses elever), 
som fik dagen til at lykkes. 

Har nogen fået lyst til mere håndbold, tager vi imod 
jer til flere sjove oplevelser. Træningstider på side  9.

2010 håndbolddrengene have en ekstraordinær 
god weekend i slutningen af sepetmber.

Drengene var samlet til en trænerarrangeret week-
end i HA85 med træning i hallen, lasergame og 
overnatning på Hvinningdal skolen.

Om lørdagen fik de besøg af den tidligere BSV- og 
landsholdsspiller Christian Overgaard Bach, som 
var gæstetræner. Og om søndagen var det Patrick 
Boldsen og Sasser Helveg Sonn fra BSH, som stod for 
at træne og snakke håndbold med drengene.

En super fed weekend takket være et meget flot træ-
ner engagement.
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Unisex & one-size 36-44.
70% bambusviscose, 18% spandex, 12% nylon.

ANKELSOKKER, SORT, 7 PAR 

150,-/pk.
ANKELSOKKER, HVID, 7 PAR 

150,-/pk.
SOKKER, SORT, 5 PAR 

150,-/pk.

Unisex & one-size 36-44.
70% bambusviscose, 18% spandex, 12% nylon

Unisex & one-size 38-45. 74% bambusviscose, 
17% polyester, 5% nylon, 4% elestane.

Unisex & one-size 36-44.
70% bambusviscose, 18% spandex, 12% nylon.

ANKELSOKKER, SORT, 7 PAR 

150,-/pk.
ANKELSOKKER, HVID, 7 PAR 

150,-/pk.
SOKKER, SORT, 5 PAR 

150,-/pk.

Unisex & one-size 36-44.
70% bambusviscose, 18% spandex, 12% nylon

Unisex & one-size 38-45. 74% bambusviscose, 
17% polyester, 5% nylon, 4% elestane.

NORSK DESIGN & KONCEPT

Bambusa tilbyder sponsorsamarbejde med sportsklubber og foreninger.

 - Det skal være bæredygtigt og helt uden risiko hele 
vejen igennem. Det er i detaljerne, vi gør den store forskel. 

Vi lægger vores passion i hver tanke og tråd.
Håvard Gundersen, grundlægger.

NORSK DESIGN & KONCEPT

Bambusa tilbyder sponsorsamarbejde med sportsklubber og foreninger.

 - Det skal være bæredygtigt og helt uden risiko hele 
vejen igennem. Det er i detaljerne, vi gør den store forskel. 

Vi lægger vores passion i hver tanke og tråd.
Håvard Gundersen, grundlægger.

BAMBUSA SOKKER AF BEDSTE KVALITET TIL HELE FAMILIENBAMBUSA SOKKER AF BEDSTE KVALITET TIL HELE FAMILIEN

WWW.BAMBUSA.DKWWW.BAMBUSA.DK

75 MILLIONER TIL ALMENE OG VELGØRENDE FORMÅL

Siden 2017 har Bambusa bidraget med 75 mio. norske kroner til ca. 2.400 
sportsklubber og foreninger i Norge og Sverige. Klubberne har fået gevinst 

ved at børn og unge har solgt miljøvenlige bambussokker.

I Danmark er vi stolt sponsor af håndbold-ligaen:

75 MILLIONER TIL ALMENE OG VELGØRENDE FORMÅL

Siden 2017 har Bambusa bidraget med 75 mio. norske kroner til ca. 2.400 
sportsklubber og foreninger i Norge og Sverige. Klubberne har fået gevinst 

ved at børn og unge har solgt miljøvenlige bambussokker.

I Danmark er vi stolt sponsor af håndbold-ligaen:

ÅRETS 
PERFEKTE

GAVEHIT!

Bestil hos et HA85-medlem eller på mail: 
bambusa@ha85.dk 

og få dine strømper 
direkte leveret 

Køb de lækre bambusstrømper 
til dig selv, eller som gave.
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Med opførsel af den nye hal er 
det blevet muligt at få meget 
mere plads at boltre sig på – 
også allerede inden åbningen! 

Til tumletid har vi normalt mød-
tes i gymnastiksalen/aflastnings-
hallen for at brænde krudt af lør-
dage formiddage, men har siden 
genåbningen i april haft glæde af 
også oftest at kunne benytte hal-
len.  

Normalt vil der komme et stort 
pres på hallen, når de udendørs 
hold flytter ind henover vinteren. 
I år er timingen perfekt med at 
der vil være en ekstra hal til rådig-

hed, så endnu flere børn har fået 
mulighed for at være med til tum-
letid. 

Holdets venteliste har været me-
get lang - og er det stadig, men 
med den nye hal åbnes der altså 
for flere muligheder på holdene, 
og Tumletid kan nu tilbyde en 
stor hal med alle redskaber og 
meget plads til tumling.  

Giver den gas på scootere
Noget den ekstra plads har gjort 
muligt er at alle tumlerne tidli-
gere har haft deres scootere eller 
løbecykler med, hvor vi byggede 
en bane med kegler og bakker, 

som de blev sluppet fri på. Prøv at 
forestille jer hvor hurtigt alle børn 
og remedier kan blive spredt over 
en hel hal. 

Det nye større hold har betydet at 
flere børn og forældre får et tid-
ligt kendskab og en tidlig tilknyt-
ning til foreningslivet i Hvinning-
dal. Det er specielt mange relativt 
nye tilflyttere, som bakker op om 
holdet.  
 
Vi glæder os til at fortsætte lør-
dagstumlen, og se de små bene 
rundt i hallen.

ENDNU FLERE 
GLADE TUMLERE
Af Mette og Thomas Kinnari Strudsholm, Tumletid
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Brug for nyt  
gaming-gear?
find det i elgiganten

silkeborg

Viborgvej 8, 8600 Silkeborg
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HA85 Lan-party er åben for alle, 
og du er velkommen uanset dit 
niveau, og du vælger selv om 
du (og evt. dit hold) stiller op i 
weekendens turneringer, eller 
du bare har lyst til at hyggega-
me sammen alene eller teame 
up med nogle andre.

Der vil om lørdagen være præ-
miegivende turneringer i CS:GO. 
Hovedpræmier til vinderholde-
ne i form af lækkert hardware 
sponsoreret af Elgiganten, Bi-
lernes Hus og Scandic Hotels. 
Derudover vil vi strø om os med 
præmier til runners up-holdene 
og lodtrækningspræmier. I løbet 
dagen og aftenen, vil der være 
AFK-konkurrencer og aktiviteter, 
f.eks. musemåttekast, Cocio-arm 
og bord-lotto.

Deltagerpris er 250 kr. + gebyr.
Prisen er incl. aftensmad, bord, 
stol, netforbindelse og strøm.
Tilmelding og mere info på 
www.ha85.dk/lan-party.

Efter et års corona-pause er HA85 igen klar til tage imod en masse dedikerede gamere fra Silkeborg og omegn til byens fedeste 
LAN-party. Det foregår 13.-14. november i Hvinningdal hallen. Billedet er fra 2019 hvor 120 gamere deltog.

Brug for nyt  
gaming-gear?
find det i elgiganten

silkeborg

Viborgvej 8, 8600 Silkeborg

Silkeborg.indd   1Silkeborg.indd   1 06/10/2020   08.46.4906/10/2020   08.46.49

SKAL DU MED TIL HA85 LAN?

VELKOMMEN TIL LAN-PARTY
13.-14. NOVEMBER
BILERNES HUS ARENA

HVINNINGDAL HALLEN
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BADMINTON

18

Badminton er sjov, sved på pan-
den, gode oplevelser og smil på 
læben. Det er for både piger og 
drenge - og det hele foregår i 
vores egen hal i Hvinningdal.

Tilmelding til sæsonen 2021/2022 
er i gang, og vi har også et hold for 
dig - uanset om du er nybegynder 
eller garvet badmintonspiller.

Vi har erfarne trænere og et godt 
team af hjælpetrænere. Holdlede-
re er forældre til børn på de for-
skellige årgange.

Vores tre ungdomshold træner 
alle om mandagen:
U9-U11:  kl. 16.00-17.15
U11-U13: kl. 17.15-18.30
U15-U17: kl. 19.30-20.00
Ekstra træning om fredagen 
kl. 16.30-18.00. 

Du er velkommen til at prøve tre 
gange inden du beslutter dig.
Der er også mulighed for at delta-
ge i holdturnering og individuelle 
stævner. Vi prioriterer også socia-
le arrangementer højt som f.eks. 
Natminton og Family Cup.

Badmintonudvalget består af 
frivillige forældre og vi har altid 
plads til flere. 

Læs mere og find et hold der pas-
ser dig på HA85’s hjemmeside: 
www.ha85.dk under fanen Bad-
minton. 

Du er også altid velkommen til 
ringe til formand for badminton- 
udvalget Anne G. Poulsen på mo-
bil: 40756865.

Vi glæder os til at se dig!

KOM TIL BADMINTON I HA85 Vil du være ansvarlig for klimavenligt, bæredygtigt  
og kvalitetsbevidst byggeri? 
Constructa ønsker at inspirere og rådgive dig som bygherre til at træffe de 
rigtige beslutninger om dit bæredygtige byggeri. Hvad er det bedste for dit 
byggeri – hvilken klasse, mærke eller certificering skal det være? Vi kan råd-
give dig i alle byggeriets faser. 
Vi rådgiver ud fra en række kriterier inden for fem hovedområder: miljømæs-
sig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskva-
litet. 
Helt i tråd med Constructas ønske om at skabe sunde steder med gode fæl-
lesskaber - og derved bidrage positivt til samfundet ved at fremme bære-
dygtighed i den danske byggebranche!

Constructa er din bæredygtighedsrådgiver

Constructa arbejder med Den frivillige Bæredygtighedsklasse, som 
ikke en certificering eller et mærke. Vores team kender til kravene 
og kan udføre de nødvendige beregninger, hvilket gør os i stand til 
at være bæredygtighedsrådgiver for dig i dit frivillige Bæredygtig-
hedsklasse projekt.   

Vores Svanemærket konsulenter kan hjælpe dig med at screene et 
projekt, vurderer om projektet lever op til kravene for Svanemær-
ket, forslå løsninger, udarbejde ansøgningen om licens og al den 
nødvendige dokumentation der sikrer licensen og intentionerne.

Constructas DGNB konsulenter kan tilbyde at føre dit byggeri til 
en certificering efter kriterierne i den internationalt anerkendte 
bæredygtighedsstandard DGNB. Konsulenterne har værktøjerne 
til at yde dig en reel og uvildig bæredygtighedsrådgivning til dit 
byggeprojekt.

TRIVSEL
I HVERDAGEN
kræver sunde byggerier

www.constructa.dk

Silkeborg 
Kastanjehøjvej 4 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 7060

Bjerringbro
Tangevej 22 
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 4855

Roskilde 
Københavnsvej 81 
4000 Roskilde  
Tlf. 7070 7888

Horsens 
Fussingsvej 8 
8700 Horsens 
Tlf. 7561 3600

|   BYGGEMODNING/FORSYNING   |   VEJ OG ANLÆG   |  INSTALLATIONER VVS OG EL   |   INDEKLIMA   |   KONSTRUKTIONER   |   ARKITEKTUR   |

Vi ønsker Hvinningdal tillykke  
med den nye hal - til gavn og glæde  
for hele bydelen !
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FODBOLD

20

Lørdag 25. september kørte to 
hold vestpå mod Hodsager. Her 
blev afholdt DGI-fodboldstæv-
ne på oppustelige baner. 

HA85 stillede stærkt op med to 
hold i U8 mix-rækken. Den fik 
max gas på banen og alle spillere 
fik vist også scoret mål :-) 

Det var en herlig dag med masser 
af fodbold, sejre og ikke mindst 
flotte statuetter og is til slut!

MÅL, 
SEJRE 
OG IS

KØB ØKO-TEX 
BAMBUS-STRØMPER 

OG STØT HA85

LEVERING TIL DØREN
BESTIL PÅ:

BAMBUSA@HA85.DK

Vælg mellem 7 par ankelsokker, 
str. 36-44 (sorte el. hvide) eller
 5 par sorte sokker, str. 38-45. 

Pris pr. pakke 150 kr.
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FODBOLD
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HA85 U10 drenge tilmeldte to hold til sæsonaf-
slutningsstævne i ØBG. Dagen bød på lækkert 
vejr og masser af fodbold og glade børn. HA85 
var flot repræsenteret i mange aldersgrupper. 
U10 fik flotte placeringer, det ene hold spillede 
sig til en meget flot 1. plads og fik den store po-
kal med hjem til HA85.

Carl Johan Leegaard Jepsen spiller på U10 i HA85 og 
har skrevet følgende om stævnet i ØBG:

- Vi var til fodboldstævne i ØBG. Mig og mit hold spille-
de 5 kampe. Vi både vandt og tabte det var en dejlig og 

- Vi så dem vinde en guld- 
pokal #1!! Og den var sej, 

jeg var vildt glad for, at de 
fik den seje pokal SÅDAN!! 

Den var til klubben 
og vi var mega glade.

Carl Johan Leegaard Jepsen, U10 spiller i HA85

sjov dag. Og mit hold vi fik ikke en pokal. Men det var 
sjovt. Og der var en bod, hvor der var nogle piger der 
solgte noget slik og tyggegummi. Og da vi var færdige 
med spille, så gik mange fra vores hold hen og fik en is. 

- Så gik mig og mine venner hen til vores andet hold og 
så dem spille. Og vi så dem vinde en guld pokal #1 !! Og 
den var sej jeg var vildt glad for at de fik den seje pokal 
SÅDAN!! Den var til klubben og vi var mega glade.

Billedetekst Dent harchil ipis magnam volest latis derum acesto tessundestia nem fuga. Igenimpore corum et excesti usapiderrunt et 
labor suntorro bea cus moluptaqui necusam qui volupta tiuscie nient, ad eum, quisquiam qui omnis earum corum nus nonsedi unt.

Øverst fra venstre: Mathias, Carl Johan, Aston, Emil, Alexander og 
Bastian. August sidder foran. 

Fra venstre: Sebastian, Sylvester, Hubert, 
Carl, Jonathan, Noah og Pelle.
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FODBOLD

22

FC Silkeborgs U16 pige fod-
boldhold startede sæsonen 
med en hyggelig eftermiddag 
ude i Them, med fodboldgolf 
og grill. 

Efter en lang tid med nedlukning 
og restriktioner, hvor pigerne er 
gået glip af så mange ting, var 
alle pigerne spændt på opstarten 
og en ”normal” sæson. Der var 
høj solskin, højt humør og nogle 
ringe skud! Det var lige som det   
skulle være: Fodbold, fælleskab 
og ’fun’!

FODBOLDSÆSONEN
BLEV KICK-STARTET!
Af Gene Aidam, træner for U16 piger

Champagne-huset H. Blin har stor eksper
tise i Pi not Meunier, og de har formået at 
få det bedste ud af disse druer. H. Blin har 
udviklet netop Pi not Meunier til perfektion, 
og du vil helt sikkert opleve nye smags
nuancer i disse champagner. 

H. BLIN 
Vintage - Millesime 
2004- 1,5 L 
50% Meunier, 
50% Chardonnay 
Fyldig, moden og kompleks. Duft af 
blomster med aromaer af friske bær 
og ananas. 

Prisvindende flaske 
• Gault et Millau 2019: 13,5/20 
•GuideGilbert et Gaillard 2019: 

Medaille Or: 86/100 
• Wine Spectator: 91/100 
• James Suckling: 92/100 

kr. 950,-
1.500 ml - Nr. 2009000-1500 

H. BLIN 
Blanc De Blancs 
Frisk og harmonisk 
100% Chardonnay 

kr. 375,-
750 ml - Nr. 2003000-0750 

H" BLIN 
Edition Limitee 
Blanc De Noirs 2011
Kompleks, frisk og fyldig 
100% Pi not Meunier 

kr. 635,-
750 ml - Nr. 2008000-0750 

Nytårs konkurrence 
Deltag i konkurrencen på Facebook -
WineWorld-dk og vind en lækker 
magnum flaske champagne fra H. Blin. 
Konkurrencen slutter d. 18.12. 2021 

Champagne Baud ry har produceret cham
pagne i over tre århundreder, og det er i dag 
11. generation, som står i spidsen for familie
godset. Champagne Baudry er anerkendt
for en meget høj kvalitet, og de tildeles ofte 
medaljer og priser ved konkurrencer.

BAUDRY 
Cuvee Heritage Brut 
100% Pi not Noir 
Fine blide bobler. Komplekse 
aromaer med noter af tørret frugt, 
samt mandel og hasselnød. Blød 
og delikat. 

Velegnet til 
• Aperitif 
• Foie gras 
• Sushi 

kr. 295,-
750 ml - Nr. 1001000-0750 

BAUDRY 
Cuvee Millesime Brut 
2013 
Kompleks gourmetaroma 
50% Pinot Noir 
50% Chardonnay 

kr. 395,-
750 ml - Nr. 1005000-0750 

BAUDRY 
Cuvee Rose Brut 
Frisk, rund og frugtagtig 
70% Pinol Noir 
30% Chardonnay 

kr. 350,-
750 ml - Nr. 1003000-0750 

Champagne Lopez-Martin's vinmarker er 
beliggende i Marne Dalen i og omkring 
landsbyen Hautvillers, og er rangeret som 
Premier Cru. De har også marker 
i Cumieres, der også er rangeret som Pre
mier Cru og berømt for sine fremragende 
Pi not Noir champagner. 

OLE CHOKOLADE 

LOPEZ-MARTIN 
Cuvee Henri Martin 
25% Chardonnay 
30% Pinot Noir 
45% Pinol Meunier 
Premier Cru. Kompleks og moden. 
Intens gul farve. Sarte bobler. 
Komplekse aromaer med antydning 
af honning og en anelse brioche. 
Kompleks og moden. Fyldig, rund 
og blød. 

Velegnet til 
• Aperitif 
• Til forretter 
• Især velegnet til hvidt kød 
•Alle anledninger 

kr. 435,-
750 ml - Nr. 3005000-0750 

LOPEZ-MARTIN 
Cuvee D'or Brut 
Premier Cru. Let og frugtagtig 
25% Chardonnay 
30% Pinol Noir 
45% Pinot Meunier 

kr. 395,-
750 ml - Nr. 3001000-0750 

LOPEZ-MARTIN 
Rose 
Premier Cru. Delikat, livlig og frugtagtig 
45% Chardonnay 
55% Pinot Noir 

kr. 415,-
750 ml - Nr. 3003000-0750 

Marcinpanbrød 
Marcipanbrødene er klassikeren, der aldrig går af mode 
- og i luksusudgaven ved du hvorfor. Marcipanen er den 
ægte Lubeckermarcipan med knasende tykt chokolade
overtræk. Vælg den rene udgave eller rouladen med den 
smagfulde nougat. Begge varianter i 2 størrelser 350g og 500g. 

Ren marcipan 
kr. 200,-/295,-
350 g. - Nr. 9104000-1611 
500 g. - Nr. 9105000-1621 

Marcipan/Nougat 
kr. 225,-/310,-
350 g. - Nr. 9106000-1601 
500 g. - Nr. 9107000-1671 

Når det gælderkontaktlinser
er vi løsningen – på kort og lang sigt

Når det gælderkontaktlinserNår det gælderkontaktlinserNår det gælder

er vi løsningen – på kort og lang sigt

• Professionel undersøgelse

• Topografi ske billeder af din hornhinde

• Linseabonnement uden besvær

• Også mulighed for kontantkøb

• Vi kan sende linserne direkte til dig

• Aldrig mangel på linser

• Du har altid styr på økonomi og 

  leveringstidspunkt

• Du betaler kun for det, du bruger

• Start og stop af abonnement 

  som det passer dig

• Altid først med de nyeste linsetyper

• Vi indkalder til kontrol

• Flex mellem linser og briller

• Vi tilpasser speciallinser 

Det kan du se frem til 

hos Nyt Syn Silkeborg 

Kontaktlinseklinik:

Vi hjælper dig godt i gang.
Kontaktlinser er den idelle løsning for alle, 
der ikke kan se sig selv med briller, men også 
for brillebrugere, der dyrker motion, sport og 
lignende. Hos Nyt Syn hjælper vi dig godt i gang 
med kontaktlinserne. Vi starter med en profes-
sionel øjenundersøgelse, og fi nder ud af om 
du er egnet til at bruge kontaktlinser. Dernæst 
tager vi en snak om de forskellige linsetyper og 
løsninger. Er kontaktlinser det bedste for dig, 
fi nder vi en løsning, der sidder lige i øjet ...

  Vi gør det nemt at have 

kontaktlinser. Kig ind 

    og få en linsesnak

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6 • Silkeborg • 86 80 19 00 • silkeborg@nytsyn.dk            
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Champagne-huset H. Blin har stor eksper
tise i Pi not Meunier, og de har formået at 
få det bedste ud af disse druer. H. Blin har 
udviklet netop Pi not Meunier til perfektion, 
og du vil helt sikkert opleve nye smags
nuancer i disse champagner. 

H. BLIN 
Vintage - Millesime 
2004- 1,5 L 
50% Meunier, 
50% Chardonnay 
Fyldig, moden og kompleks. Duft af 
blomster med aromaer af friske bær 
og ananas. 

Prisvindende flaske 
• Gault et Millau 2019: 13,5/20 
•GuideGilbert et Gaillard 2019: 

Medaille Or: 86/100 
• Wine Spectator: 91/100 
• James Suckling: 92/100 

kr. 950,-
1.500 ml - Nr. 2009000-1500 

H. BLIN 
Blanc De Blancs 
Frisk og harmonisk 
100% Chardonnay 

kr. 375,-
750 ml - Nr. 2003000-0750 

H" BLIN 
Edition Limitee 
Blanc De Noirs 2011
Kompleks, frisk og fyldig 
100% Pi not Meunier 

kr. 635,-
750 ml - Nr. 2008000-0750 

Nytårs konkurrence 
Deltag i konkurrencen på Facebook -
WineWorld-dk og vind en lækker 
magnum flaske champagne fra H. Blin. 
Konkurrencen slutter d. 18.12. 2021 

Champagne Baud ry har produceret cham
pagne i over tre århundreder, og det er i dag 
11. generation, som står i spidsen for familie
godset. Champagne Baudry er anerkendt
for en meget høj kvalitet, og de tildeles ofte 
medaljer og priser ved konkurrencer.

BAUDRY 
Cuvee Heritage Brut 
100% Pi not Noir 
Fine blide bobler. Komplekse 
aromaer med noter af tørret frugt, 
samt mandel og hasselnød. Blød 
og delikat. 

Velegnet til 
• Aperitif 
• Foie gras 
• Sushi 

kr. 295,-
750 ml - Nr. 1001000-0750 

BAUDRY 
Cuvee Millesime Brut 
2013 
Kompleks gourmetaroma 
50% Pinot Noir 
50% Chardonnay 

kr. 395,-
750 ml - Nr. 1005000-0750 

BAUDRY 
Cuvee Rose Brut 
Frisk, rund og frugtagtig 
70% Pinol Noir 
30% Chardonnay 

kr. 350,-
750 ml - Nr. 1003000-0750 

Champagne Lopez-Martin's vinmarker er 
beliggende i Marne Dalen i og omkring 
landsbyen Hautvillers, og er rangeret som 
Premier Cru. De har også marker 
i Cumieres, der også er rangeret som Pre
mier Cru og berømt for sine fremragende 
Pi not Noir champagner. 

OLE CHOKOLADE 

LOPEZ-MARTIN 
Cuvee Henri Martin 
25% Chardonnay 
30% Pinot Noir 
45% Pinol Meunier 
Premier Cru. Kompleks og moden. 
Intens gul farve. Sarte bobler. 
Komplekse aromaer med antydning 
af honning og en anelse brioche. 
Kompleks og moden. Fyldig, rund 
og blød. 

Velegnet til 
• Aperitif 
• Til forretter 
• Især velegnet til hvidt kød 
•Alle anledninger 

kr. 435,-
750 ml - Nr. 3005000-0750 

LOPEZ-MARTIN 
Cuvee D'or Brut 
Premier Cru. Let og frugtagtig 
25% Chardonnay 
30% Pinol Noir 
45% Pinot Meunier 

kr. 395,-
750 ml - Nr. 3001000-0750 

LOPEZ-MARTIN 
Rose 
Premier Cru. Delikat, livlig og frugtagtig 
45% Chardonnay 
55% Pinot Noir 

kr. 415,-
750 ml - Nr. 3003000-0750 

Marcinpanbrød 
Marcipanbrødene er klassikeren, der aldrig går af mode 
- og i luksusudgaven ved du hvorfor. Marcipanen er den 
ægte Lubeckermarcipan med knasende tykt chokolade
overtræk. Vælg den rene udgave eller rouladen med den 
smagfulde nougat. Begge varianter i 2 størrelser 350g og 500g. 

Ren marcipan 
kr. 200,-/295,-
350 g. - Nr. 9104000-1611 
500 g. - Nr. 9105000-1621 

Marcipan/Nougat 
kr. 225,-/310,-
350 g. - Nr. 9106000-1601 
500 g. - Nr. 9107000-1671 

Champagne-huset H. Blin har stor eksper
tise i Pi not Meunier, og de har formået at 
få det bedste ud af disse druer. H. Blin har 
udviklet netop Pi not Meunier til perfektion, 
og du vil helt sikkert opleve nye smags
nuancer i disse champagner. 

H. BLIN 
Vintage -Millesime 
2004-1,5 L 
50% Meunier, 
50% Chardonnay 
Fyldig, moden og kompleks. Duft af 
blomster med aromaer af friske bær 
og ananas. 

Prisvindende flaske 
• Gault et Millau 2019: 13,5/20 
•GuideGilbert et Gaillard 2019: 

Medaille Or: 86/100 
• Wine Spectator: 91/100 
• James Suckling: 92/100 

kr. 950,-
1.500 ml -Nr. 2009000-1500 

H. BLIN 
Blanc De Blancs 
Frisk og harmonisk 
100% Chardonnay 

kr. 375,-
750 ml -Nr. 2003000-0750 

H" BLIN 
Edition Limitee 
Blanc De Noirs 2011
Kompleks, frisk og fyldig 
100% Pi not Meunier 

kr. 635,-
750 ml -Nr. 2008000-0750 

Nytårs konkurrence 
Deltag i konkurrencen på Facebook -
WineWorld-dk og vind en lækker 
magnum flaske champagne fra H. Blin. 
Konkurrencen slutter d. 18.12. 2021 

Champagne Baud ry har produceret cham
pagne i over tre århundreder, og det er i dag 
11. generation, som står i spidsen for familie
godset. Champagne Baudry er anerkendt
for en meget høj kvalitet, og de tildeles ofte 
medaljer og priser ved konkurrencer.

BAUDRY 
Cuvee Heritage Brut 
100% Pi not Noir 
Fine blide bobler. Komplekse 
aromaer med noter af tørret frugt, 
samt mandel og hasselnød. Blød 
og delikat. 

Velegnet til 
• Aperitif 
• Foie gras 
• Sushi 

kr. 295,-
750 ml -Nr. 1001000-0750 

BAUDRY 
Cuvee Millesime Brut 
2013 
Kompleks gourmetaroma 
50% Pinot Noir 
50% Chardonnay 

kr. 395,-
750 ml -Nr. 1005000-0750 

BAUDRY 
Cuvee Rose Brut 
Frisk, rund og frugtagtig 
70% Pinol Noir 
30% Chardonnay 

kr. 350,-
750 ml -Nr. 1003000-0750 

Champagne Lopez-Martin's vinmarker er 
beliggende i Marne Dalen i og omkring 
landsbyen Hautvillers, og er rangeret som 
Premier Cru. De har også marker 
i Cumieres, der også er rangeret som Pre
mier Cru og berømt for sine fremragende 
Pi not Noir champagner. 

OLE CHOKOLADE 

LOPEZ-MARTIN 
Cuvee Henri Martin 
25% Chardonnay 
30% Pinot Noir 
45% Pinol Meunier 
Premier Cru. Kompleks og moden. 
Intens gul farve. Sarte bobler. 
Komplekse aromaer med antydning 
af honning og en anelse brioche. 
Kompleks og moden. Fyldig, rund 
og blød. 

Velegnet til 
• Aperitif 
• Til forretter 
• Især velegnet til hvidt kød 
•Alleanledninger 

kr. 435,-
750 ml -Nr. 3005000-0750 

LOPEZ-MARTIN 
Cuvee D'or Brut 
Premier Cru. Let og frugtagtig 
25% Chardonnay 
30% Pinol Noir 
45% Pinot Meunier 

kr. 395,-
750 ml -Nr. 3001000-0750 

LOPEZ-MARTIN 
Rose 
Premier Cru. Delikat, livlig og frugtagtig 
45% Chardonnay 
55% Pinot Noir 

kr. 415,-
750 ml -Nr. 3003000-0750 

Marcinpanbrød 
Marcipanbrødene er klassikeren, der aldrig går af mode 
-og i luksusudgaven ved du hvorfor. Marcipanen er den 
ægte Lubeckermarcipan med knasende tykt chokolade
overtræk. Vælg den rene udgave eller rouladen med den 
smagfulde nougat. Begge varianter i 2 størrelser 350g og 500g. 

Ren marcipan 
kr. 200,-/295,-
350 g. -Nr. 9104000-1611 
500 g. -Nr. 9105000-1621 

Marcipan/Nougat 
kr. 225,-/310,-
350 g. -Nr. 9106000-1601 
500 g. -Nr. 9107000-1671 
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HALPROJEKT - INDVIELSE

24

Johan Brødsgaard (R), formand for kultur, fritids- og idrætsudvalget, afsluttede sin festtale med at overrække en kun få timer gammel 
ibrugtagningstilladelse, til nogle af de kommende brugere af de nye faciliteter.

Den store officielle indvielse  af 
den nye hal og fællesskabshus 
fredag 15. oktober, var kulmi-
nationen på næsten 10 års lo-
kalt frivilligt arbejde. Og derfor 
blev det også en fantastisk fest-
lig og velbesøgt begivenhed.

Der var alt hvad der hører sig til 
af taler, musik og mad, når et så 
stort projekt som Hvinningdal 
og Silkeborg Kommunes nyeste 
idrætsfacilitet kommer i mål. Hele 
lokalområdet, folkeaktionærer, 
sponsorere og fonde var inviteret 
til at deltage. 

Motion, glæde og fællesskab
Meget symbolsk, faldt indvielsen 
sammen med både Skolernes 
Motionsdag og Danmarks Moti-
onsuge, hvor klubber, kommuner, 
organisationer og foreninger på 
tværs af landet, åbner op og in-

viterer danskerne til motionsakti-
viteter - dage fyldt af bevægelse, 
glæde og fællesskab. Og det er 
jo præcis dét vores lokale byggeri 
er skabt til, og har været visionen 
om fra begyndelsen.

På vegne af lokalområdet: TAK!
Netop oprindelsen af projektet 
blev italesat af HA85 formand, 
Morten Dixen Olseth i sin tale, 
hvor han sendte tak på vegne af  
klubbens medlemmer:

- En særlig tak og påmindelse om 
projektets oprindelse, skal lyde til 
bl.a. Poul Erik Dahl, Søren Warburg 
Nielsen, Frank Fredelund Nielsen, 
som konstaterede behovet, formu-
lerede visionen og satte retningen 
tilbage i 2012/13. Og glemmes må 
heller ikke klubbens kasserer Frank 
Ifversen og projektkoordinator Bri-
an Herping, som over flere år har 

styret og struktureret på de indre 
linjer.

Der lød også en tak til alle de 
mange, som gennem tiden har 
løftet større eller mindre og af-
grænsede opgaver for bl.a. ind-
samlingen. 

Få ildsjæle har båret projektet i 
mange år og helt i mål, og fik stor 
anerkendelse for deres indsats:

- Med en utrættelig arbejdsindsats, 
overmenneskelig engagement og 
vedholdenhed har nogle få væ-
ret gennemgående tovholdere og 
sikret projektets endelige realise-
ring. Uden Rasmus Munch og  Bent 
Grønvald Svendsen var vi ganske 
enkelt ikke nået i mål, sluttede 
HA85 formanden sin tale inden 
halgulvet for alvor blev indtaget 
af aktiviteter.

FLOT OG FESTLIG INDVIELSE 
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TIDSLINJE

Forløbet omkring halprojektet 
i Hvinningdal blev langt, og 
også længere end nogen havde 
troet. Men af samme grund, el-
ler måske på trods, er resultatet 
også blevet mere omfattende 
end først antaget.

Fra de første visioner for tilstræk-
kelige og tidssvarende idrætsfaci-
liteter, blev projektet senere om-
fattet af en ny lokalplan, og bl.a. 
en omfattende opgradering af 
den nære infrastruktur omkring 

skolen. En grundig analyse fra 
kommunens side mundede her-
efter ud i en helt ny helhedsplan 
for Hvinningdal. 

At projektet voksede i løbet af 
arbejdet, blev også påpeget - og 
rost, i de politiske taler ved in-
vielsen. Johan Brødsgaard (R), 
formand for Kultur-, Fritid- og 
Idrætssudvalget takkede for sam-
arbejdet omkring realiseringen 
af de nødvendige faciliteter, som 
giver endnu flere mulighed for at 

dyrke sport og motion.

Rune Kristensen (S) lagde vægt 
på Hvinningdals vedholdenhed:

- Jeg har glædet mig over det stær-
ke engagement fra området. Der 
har været en stor motivation for at 
søge den bedste og mest fremtids-
sikrede løsning for Hvinningdal. 
Og det er lykkedes i stor stil, sagde 
Rune Kristensen, der har været 
formand for halprojektets idé- og 
programudvalg.

DET BLEV ET HAL-MARATHON 
- MED EN FANTASTISK FINALE

2013
Februar

2014
November

2016
November

Lokalt borgermøde i Hvinningdal. Visioner og 
helhedstanker præsenteres. Kort efter laver 
HA85/ØBG et fælles oplæg til kommunen.

Byrådspolitikkerne  
Martin Jacobsen, Morten 
Høgh, Mads Frandsen, 
Peter Nyegaard Jensen og 
Gitte Willumsen bakker i  
læserbreve projektet op.

Byrådet afsætter 8 mio. 
til en hal, men beder  
Hvinningdal/Buskelund- 
gruppen dele sig, og 
kæmpe om bevillingen.

I december 2016 afgør 
kredsen bag budgetforli-
get at bevillingen skal gå 
til Hvinningdal.

SILKEBORG12 Silkeborg-redaktionen:  silkeborg@mja.dk
Silkeborg-redaktør:  Bent Nørgaard  •  Tlf:  87 22 84 41

Siden er redigeret af:  Bent Nørgaard

FREDAG 28. NOVEMBER 2014

AF KARSTEN GØTTLER
Adler Lunds Gade 8, Silkeborg

Med udsigten til flyveforbud for fla-
germus i luftrummet over den på-
tænkte vej i Nordskoven ser det sort 
ud for kolonien af  de små pattedyr. En 
omgang gul vejbelysning og 50 km/t-
vejskilte er ifølge en ekspert en god 
løsning for de blinde nat-flyvere, når 
trafikken slippes løs.

Stakkels flagermus. De er blevet 
biologisk kasteskyts i et kvalmt, 
kommunalt forsøg på et grønt alibi, 
der skal få Naturstyrelsen til at elske  
Nordskovvej.  Skammeligt over for en 
skovfauna som mildt sagt har betalt 
en høj pris for Kombi-linjen.

Men politikerne er tydeligvis lige-
glade med både flagermus, statsskov, 
salamandere, fredede å-broer og al 
anden modstand mod en afløser for 
Aarhusvej. De vil have den vej for en-
hver pris inklusive en grøn nødløgn i 
ministeriet.

Og den kommer til at koste meget 

mere end de sølle 80 mio. kroner, der 
er budgetteret med incl. en helt ny vej-
bro mellem de gamle togbroer. Med 
Drewsensvej koblet på Norskovvej 
helt ude fra Sdr. Ringvej er der reelt 
tale om en motortrafikvej tværs gen-
nem Silkeborg, som bliver lige så 
indgribende som motorvejens rå snit 
gennem nordbyen.

Men hvorfor? Fordi vejprojektet er 
tæt forbundet med p-hullet på Torvet, 
som igen er afhængig af  et storcenter-
byggeri med et anløbent byggefirma 
for bordenden. Silkeborg byråd er 
åbenbart forelsket i firmaet A. Eng-
gaard.  Måske også af  medlidenhed 
fordi Enggaard ifølge Tingbogen.
dk har oparbejdet en tinglyst gæld 
på over 130 mio. kroner i det nedriv-
ningsmodne Torvecenter, som firmaet 
købte før finanskrisen med henblik på 
nedrivning.

Det er vel også forklaringen på de 
besynderlige afvisninger af  alternati-
ver som f.eks. Jyske Banks p-projekt 
ved Langsø. Det forslag faldt ikke på 

grund af  manglende kvalitet eller 
økonomi, men åbenbart på noget så 
banalt som, at Torve-parkeringen er 
sovset tæt sammen med Nordskovvej/
Drewsensvej og Enggaard-centret.

Hvis nogen vil se, hvad et storcenter 
gør ved en bykerne, så rejs en tur til 
Kolding og få kvalme. Her er bymidten 
død og borte.

Ønsker man smidig trafikafvikling 
til og fra motorvejen mod øst, så drop 
Nordskovvej og følg tidl. byrådsmed-
lem Jørn Rye Rasmussens enkle og 
logiske forslag om bedre tilgængelig-
hed på Aarhusvej ved at fjerne alle 
de eksisterende trafikforhindringer. 
Regulér farten med skilte – ligesom 
i flagermuse-skoven. Hjælper det dér, 
virker det nok også i bytrafikken!

Og genetablér Christian 8.’s Vej 
som den fine færdselsåre, der af  ube-
gribelige årsager blev en flaskehals 
af  hensyn til det private p-hus under 
Torvecentret.

Men fri os lige for flere grønne løgne 
om flagermus.

En flagermus i lyskeglen

AF MADS FRANDSEN (V) OG PETER NYEGAARD 
JENSEN (V)
Begge byrådsmedlemmer og bl.a. medlem  
af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Der skal ikke herske tvivl om, at vi an-
erkender behov for mere hal-kapacitet 
i Hvinningdal. 

Der skal heller ikke herske tvivl om, 
at vi anerkender det eksemplariske 
samarbejde mellem HA85 og ØBG, 
som har ledt til et flot projektforslag.

Uden at kende tidligere byråds fulde 
beslutningsgrundlag, må vi konstate-
re, at der er afsat penge til ikke mindre 
end tre haller i Silkeborg Kommune, 
som skal stå klar inden for de kom-
mende år. Uagtet vore helhjertede øn-
sker, så må halbyggeri i Hvinningdal 
derfor have et lidt længere perspektiv.

Vi har haft møder med HA85 og 
ØBG´s repræsentanter. Senest blev 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 

i juni orienteret om hal-projektet. 
Projektgruppen præsenterede efter 
grundigt forarbejde et professionelt 
og visionært forslag. 

Også blandt byrådskolleger har vi 
diskuteret sagen i forbindelse med 
budget 2015. Vi konstaterer, at der 
er forståelse for behov for at imøde-
komme det store pres, som man på 
nuværende tidspunkt har på hallerne 
i området. Et pres der forventeligt kun 
bliver større i fremtiden.

Derfor er vi også kede af, at Poul 
Erik Dahl udtaler, »at der ingen inte-
resse er«.

Vi tænker, at inden der indledes 
konkrete forhandlinger, så må et par 
»knaster« vel ryddes af  vejen:

• HA85 og ØBG præsenterer et pro-
jekt, der er markant dyrere end kom-
munens tre hal-projekter i Grauballe, 
Gjessø og Kragelund. 

• Hvor andre idrætsforeninger ind-
går i et samarbejde for at få økono-
mien til at hænge sammen, frivilliges 
indsats o.s.v., så har HA85 og ØBG 
indledningsvis ikke vist den samme 
interesse.

Vi er begge varme fortalere for hal 
i Hvinningdal. Vi opfatter pres som 
positivt udtryk for engagement, men 
vi tænker også, at løft i flok har større 
styrke end en konfrontatorisk tilgang.

I anlægsbudgettet er der også i 
fremtiden afsat midler til nye haller.

Vi finder det vigtigt, at midler af-
sættes, hvor der er behov og vi aner-
kender, hvis man lokalt er parate til at 
tage arbejdshandskerne på. De mange 
millioner til nye haller er endnu ikke 
navngivet til bestemte områder.

Vi glæder os til at fortsætte en 
konstruktiv dialog for halkapacitet i 
Hvinningdal.

Vi anerkender behovet for  
hal i Hvinningdal-området

AF MORTEN HØGH
Byrådsmedlem for 
Liberal Alliance

Lokalrådsfor-
mand Poul Erik 
Dahl er frustreret 
over, at man har 
afvist at ville til-
godese bygning af  ekstra halkapaci-
tet til området omkring Hvinningdal, 
Buskelund og Balle. Jeg må indrøm-
me, at jeg deler hans frustration, da 
man i hele byrådet hele tiden taler 
om at man ønsker flere borgere til 
kommunen. 

De førnævnte områder er netop et 
af  disse steder hvor folk gerne vil 
flytte til, og de der flytter dertil er me-
get aktive og laver et enormt stykke 
frivilligt arbejde som man kun kan 
sætte pris på! 

Det kunne man ikke mindst se, 
i det superflotte oplæg, til en hel-
hedsløsning for fritidsområdet i de 
3 områder, som blev afleveret ifm. et 
byrådsmøde tidligere på året.

Man bygger mange ting i kommu-
nen, investerer i mange ting i kom-
munen, også mange ting som giver 
god mening! Såsom renovering af  
skole i Thorning, børnehave i Fun-
der, hal i Grauballe og Gjessø, nye 
veje, cykelstier og lignende. 

Fælles for dem er at de udgør 
grundpillerne i det som alle i kom-
munen har brug for, for at vores dag-

ligdag kan fungere ordentligt. Så er 
der alle de andre ting vi bygger og 
investerer i, det er de projekter man 
ofte læser om i avisen så dem er der 
ingen grund til at nævne igen!

Det kan være fine projekter, men 
man må bare prioritere hvad der er 
vigtigst!

Jeg gik til valg på ordentlige for-
hold for børnepasning, for skolerne, 
for de ældre, en ordentlig infrastruk-
tur, hjælp til dem der ikke kan klare 
sig selv og ordentlige forhold for de 
frivillige. 

Her er jeg glad for at man lyttede 
til mig ifm. budgetforhandlingerne 
og over de næste 4 år sætter akti-
vitetstilskuddet op, til glæde for de 
mange børn der dyrker sport i hele 
kommunen og for de frivillige der 
bruger deres fritid på at træne dem. 

Det er for mig at se oplagt at man 
imødekommer ønsket om ekstra hal-
kapacitet i det her område, og er glad 
for at Poul Erik Dahl kvitterer for 
min støtte. Tak for det! 

Men hvorfor skrev jeg så også 
Gødvad i overskriften? Det er for 
mig at se et andet område som også 
vokser meget, fordi det også er et 
attraktivt sted at bo, en magnet for 
nye borgere! 

Det skal vi naturligvis bakke op 
om, ligesom vi skal bakke op om 
Hvinningdal, Buskelund og Balle 
og lignende steder i Silkeborg Kom-
mune!

Halkapaciteten i 
Hvinningdal, Balle, 
Buskelund og Gødvad

Deltag i debatten
Skriv til silkeborg@mja.dk  
eller Midtjyllands Avis, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg.

Debatindlæg må højest være på 400 ord.

DEBAT

 | Helle Kofoeds nye bog, »De danske guldkorn - Havre, byg og rug«.

Helle Kofoed fra 
Silkeborg, som har 
skrevet en serie af 
bøger om kost, er klar 
med en ny udgivelse

SILKEBORG Helle Kofoed præsenterer 
fredag den 5. december bogen »De 
danske guldkorn - havre, byg og rug« i 

Heksekosten på Nygade, hvor der også 
vil være smagsprøver på nogle af  bo-
gens opskrifter.

Kostvejleder og homøopat  Helle Ko-
foed, der driver egen klinik i Nygade, 
siger om sin nye bog:

- Denne bog om de danske kornsor-
ter rug, byg og havre har jeg skrevet 
med et stort ønske om at sætte fokus 
på disse korns kvaliteter. Netop rug, 
byg og havre er kornsorter med store 
kvaliteter, der imidlertid i vore dage 
let bliver overset i alle de nye populære 

kostretninger, såsom rawfood, paleo-
kost, low carb- high fat og glutenfri 
mad. 

I bogen findes op skrifter, hvor de 
danske guldkorn havre, byg og rug 
er repræsenteret. Der er opskrifter til 
morgenmad, frokost, middagsmad og 
forskelligt sødt.

 
Fredag 5. december kl. 11-

17: Heksekosten, Nygade 28: 
Helle Kofoed præsenterer  

sin nye bog

Lokal forfatter præsenterer 
ny bog om »guldkorn«SILKEBORG12 Silkeborg-redaktionen:  silkeborg@mja.dk
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FREDAG 28. NOVEMBER 2014

AF KARSTEN GØTTLER
Adler Lunds Gade 8, Silkeborg

Med udsigten til flyveforbud for fla-
germus i luftrummet over den på-
tænkte vej i Nordskoven ser det sort 
ud for kolonien af  de små pattedyr. En 
omgang gul vejbelysning og 50 km/t-
vejskilte er ifølge en ekspert en god 
løsning for de blinde nat-flyvere, når 
trafikken slippes løs.

Stakkels flagermus. De er blevet 
biologisk kasteskyts i et kvalmt, 
kommunalt forsøg på et grønt alibi, 
der skal få Naturstyrelsen til at elske  
Nordskovvej.  Skammeligt over for en 
skovfauna som mildt sagt har betalt 
en høj pris for Kombi-linjen.

Men politikerne er tydeligvis lige-
glade med både flagermus, statsskov, 
salamandere, fredede å-broer og al 
anden modstand mod en afløser for 
Aarhusvej. De vil have den vej for en-
hver pris inklusive en grøn nødløgn i 
ministeriet.

Og den kommer til at koste meget 

mere end de sølle 80 mio. kroner, der 
er budgetteret med incl. en helt ny vej-
bro mellem de gamle togbroer. Med 
Drewsensvej koblet på Norskovvej 
helt ude fra Sdr. Ringvej er der reelt 
tale om en motortrafikvej tværs gen-
nem Silkeborg, som bliver lige så 
indgribende som motorvejens rå snit 
gennem nordbyen.

Men hvorfor? Fordi vejprojektet er 
tæt forbundet med p-hullet på Torvet, 
som igen er afhængig af  et storcenter-
byggeri med et anløbent byggefirma 
for bordenden. Silkeborg byråd er 
åbenbart forelsket i firmaet A. Eng-
gaard.  Måske også af  medlidenhed 
fordi Enggaard ifølge Tingbogen.
dk har oparbejdet en tinglyst gæld 
på over 130 mio. kroner i det nedriv-
ningsmodne Torvecenter, som firmaet 
købte før finanskrisen med henblik på 
nedrivning.

Det er vel også forklaringen på de 
besynderlige afvisninger af  alternati-
ver som f.eks. Jyske Banks p-projekt 
ved Langsø. Det forslag faldt ikke på 

grund af  manglende kvalitet eller 
økonomi, men åbenbart på noget så 
banalt som, at Torve-parkeringen er 
sovset tæt sammen med Nordskovvej/
Drewsensvej og Enggaard-centret.

Hvis nogen vil se, hvad et storcenter 
gør ved en bykerne, så rejs en tur til 
Kolding og få kvalme. Her er bymidten 
død og borte.

Ønsker man smidig trafikafvikling 
til og fra motorvejen mod øst, så drop 
Nordskovvej og følg tidl. byrådsmed-
lem Jørn Rye Rasmussens enkle og 
logiske forslag om bedre tilgængelig-
hed på Aarhusvej ved at fjerne alle 
de eksisterende trafikforhindringer. 
Regulér farten med skilte – ligesom 
i flagermuse-skoven. Hjælper det dér, 
virker det nok også i bytrafikken!

Og genetablér Christian 8.’s Vej 
som den fine færdselsåre, der af  ube-
gribelige årsager blev en flaskehals 
af  hensyn til det private p-hus under 
Torvecentret.

Men fri os lige for flere grønne løgne 
om flagermus.

En flagermus i lyskeglen

AF MADS FRANDSEN (V) OG PETER NYEGAARD 
JENSEN (V)
Begge byrådsmedlemmer og bl.a. medlem  
af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Der skal ikke herske tvivl om, at vi an-
erkender behov for mere hal-kapacitet 
i Hvinningdal. 

Der skal heller ikke herske tvivl om, 
at vi anerkender det eksemplariske 
samarbejde mellem HA85 og ØBG, 
som har ledt til et flot projektforslag.

Uden at kende tidligere byråds fulde 
beslutningsgrundlag, må vi konstate-
re, at der er afsat penge til ikke mindre 
end tre haller i Silkeborg Kommune, 
som skal stå klar inden for de kom-
mende år. Uagtet vore helhjertede øn-
sker, så må halbyggeri i Hvinningdal 
derfor have et lidt længere perspektiv.

Vi har haft møder med HA85 og 
ØBG´s repræsentanter. Senest blev 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 

i juni orienteret om hal-projektet. 
Projektgruppen præsenterede efter 
grundigt forarbejde et professionelt 
og visionært forslag. 

Også blandt byrådskolleger har vi 
diskuteret sagen i forbindelse med 
budget 2015. Vi konstaterer, at der 
er forståelse for behov for at imøde-
komme det store pres, som man på 
nuværende tidspunkt har på hallerne 
i området. Et pres der forventeligt kun 
bliver større i fremtiden.

Derfor er vi også kede af, at Poul 
Erik Dahl udtaler, »at der ingen inte-
resse er«.

Vi tænker, at inden der indledes 
konkrete forhandlinger, så må et par 
»knaster« vel ryddes af  vejen:

• HA85 og ØBG præsenterer et pro-
jekt, der er markant dyrere end kom-
munens tre hal-projekter i Grauballe, 
Gjessø og Kragelund. 

• Hvor andre idrætsforeninger ind-
går i et samarbejde for at få økono-
mien til at hænge sammen, frivilliges 
indsats o.s.v., så har HA85 og ØBG 
indledningsvis ikke vist den samme 
interesse.

Vi er begge varme fortalere for hal 
i Hvinningdal. Vi opfatter pres som 
positivt udtryk for engagement, men 
vi tænker også, at løft i flok har større 
styrke end en konfrontatorisk tilgang.

I anlægsbudgettet er der også i 
fremtiden afsat midler til nye haller.

Vi finder det vigtigt, at midler af-
sættes, hvor der er behov og vi aner-
kender, hvis man lokalt er parate til at 
tage arbejdshandskerne på. De mange 
millioner til nye haller er endnu ikke 
navngivet til bestemte områder.

Vi glæder os til at fortsætte en 
konstruktiv dialog for halkapacitet i 
Hvinningdal.

Vi anerkender behovet for  
hal i Hvinningdal-området

AF MORTEN HØGH
Byrådsmedlem for 
Liberal Alliance

Lokalrådsfor-
mand Poul Erik 
Dahl er frustreret 
over, at man har 
afvist at ville til-
godese bygning af  ekstra halkapaci-
tet til området omkring Hvinningdal, 
Buskelund og Balle. Jeg må indrøm-
me, at jeg deler hans frustration, da 
man i hele byrådet hele tiden taler 
om at man ønsker flere borgere til 
kommunen. 

De førnævnte områder er netop et 
af  disse steder hvor folk gerne vil 
flytte til, og de der flytter dertil er me-
get aktive og laver et enormt stykke 
frivilligt arbejde som man kun kan 
sætte pris på! 

Det kunne man ikke mindst se, 
i det superflotte oplæg, til en hel-
hedsløsning for fritidsområdet i de 
3 områder, som blev afleveret ifm. et 
byrådsmøde tidligere på året.

Man bygger mange ting i kommu-
nen, investerer i mange ting i kom-
munen, også mange ting som giver 
god mening! Såsom renovering af  
skole i Thorning, børnehave i Fun-
der, hal i Grauballe og Gjessø, nye 
veje, cykelstier og lignende. 

Fælles for dem er at de udgør 
grundpillerne i det som alle i kom-
munen har brug for, for at vores dag-

ligdag kan fungere ordentligt. Så er 
der alle de andre ting vi bygger og 
investerer i, det er de projekter man 
ofte læser om i avisen så dem er der 
ingen grund til at nævne igen!

Det kan være fine projekter, men 
man må bare prioritere hvad der er 
vigtigst!

Jeg gik til valg på ordentlige for-
hold for børnepasning, for skolerne, 
for de ældre, en ordentlig infrastruk-
tur, hjælp til dem der ikke kan klare 
sig selv og ordentlige forhold for de 
frivillige. 

Her er jeg glad for at man lyttede 
til mig ifm. budgetforhandlingerne 
og over de næste 4 år sætter akti-
vitetstilskuddet op, til glæde for de 
mange børn der dyrker sport i hele 
kommunen og for de frivillige der 
bruger deres fritid på at træne dem. 

Det er for mig at se oplagt at man 
imødekommer ønsket om ekstra hal-
kapacitet i det her område, og er glad 
for at Poul Erik Dahl kvitterer for 
min støtte. Tak for det! 

Men hvorfor skrev jeg så også 
Gødvad i overskriften? Det er for 
mig at se et andet område som også 
vokser meget, fordi det også er et 
attraktivt sted at bo, en magnet for 
nye borgere! 

Det skal vi naturligvis bakke op 
om, ligesom vi skal bakke op om 
Hvinningdal, Buskelund og Balle 
og lignende steder i Silkeborg Kom-
mune!

Halkapaciteten i 
Hvinningdal, Balle, 
Buskelund og Gødvad

Deltag i debatten
Skriv til silkeborg@mja.dk  
eller Midtjyllands Avis, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg.

Debatindlæg må højest være på 400 ord.

DEBAT

 | Helle Kofoeds nye bog, »De danske guldkorn - Havre, byg og rug«.

Helle Kofoed fra 
Silkeborg, som har 
skrevet en serie af 
bøger om kost, er klar 
med en ny udgivelse

SILKEBORG Helle Kofoed præsenterer 
fredag den 5. december bogen »De 
danske guldkorn - havre, byg og rug« i 

Heksekosten på Nygade, hvor der også 
vil være smagsprøver på nogle af  bo-
gens opskrifter.

Kostvejleder og homøopat  Helle Ko-
foed, der driver egen klinik i Nygade, 
siger om sin nye bog:

- Denne bog om de danske kornsor-
ter rug, byg og havre har jeg skrevet 
med et stort ønske om at sætte fokus 
på disse korns kvaliteter. Netop rug, 
byg og havre er kornsorter med store 
kvaliteter, der imidlertid i vore dage 
let bliver overset i alle de nye populære 

kostretninger, såsom rawfood, paleo-
kost, low carb- high fat og glutenfri 
mad. 

I bogen findes op skrifter, hvor de 
danske guldkorn havre, byg og rug 
er repræsenteret. Der er opskrifter til 
morgenmad, frokost, middagsmad og 
forskelligt sødt.

 
Fredag 5. december kl. 11-

17: Heksekosten, Nygade 28: 
Helle Kofoed præsenterer  

sin nye bog

Lokal forfatter præsenterer 
ny bog om »guldkorn«

SILKEBORG 13
FREDAG 30. DECEMBER 2016

Kommunen er klar 
med otte mio. kr.  
til halprojekt

AF KENNETH HUSUM
husum@mja.dk

HVINNINGDAL Både i Hvinningdal 
og Buskelund er der blevet kæmpet 
for en ny hal.

Nu er afgørelsen faldet til fordel for 
Hvinningdal, efter de to halprojekter 
er blevet præsenteret for kredsen bag 
budgetforliget i byrådet.

- Det har været en meget svær af-
gørelse. Begge steder har fortjent at 
få en hal, siger borgmester Steen Vin-
dum (V).

Byrådet vedtog i forbindelse med 
næste års budget, at der de næste tre 
år skal bruges to gange otte mio. kr. 
til halanlæg. Konkret til en hal i Gød-
vad og en hal i enten Hvinningdal eller 
Buskelund, som begge steder er hårdt 
presset på halkapaciteten.

- Der var forskellige ting, der talte 
for begge projekter, men noget af  

det, der gjorde udslaget, var, at Hvin-
ningdal har en 30 år gammel hal og 
at skolen mangler halkapacitet, siger 
Steen Vindum.

Socialdemokraternes gruppefor-
mand Søren Kristensen peger også på 
behovet for halkapacitet i Hvinningdal.

- Det er to imponerende projekter, 
men i Hvinningdal er der nogle store 
ambitioner om at gøre det til et løft for 
hele lokalområdet. Samtidig er Hvin-
ningdalskolen en af  de skoler med 
pladsproblemer, og det vil give stor 
værdi for skolen, siger han.

- Projektet for Buskelund var også 
stærkt, men der skulle træffes en be-
slutning, når vi nu ikke kunne få en 
hal hvert sted, tilføjer han.

Skal selv samle penge
Fra kommunal side bliver der skudt 
otte mio. kr. ind i halprojektet, men 
lokalområdet skal også samle tre-fire  
mio. kr. ind.

- Jeg synes, at det er spændende, at 
man i lokalsamlfundet på den måde vil 
være med til at gøre projektet endnu 
bedre ved selv at rejse nogle midler til 
det, siger Søren Kristensen.

Haludvalget i Hvinningdal, der tæl-
ler skole, HA85 og lokalrådet, har pe-
get på flere grunde til en ekstra lokal 
hal. Blandt andet må idrætsforeningen 
afvise medlemmer, fordi der mangler 
haltider. Hallen kan ofte ikke bruges, 
fordi skolen skal bruge den til arran-
gementer. Seniorer og ældre mangler 
et lokalt tilbud, og der er behov for et 
lokalt samlingssted. 

Overskriften for halprojektet har 
derfor også været et »fællesskabshus«, 
hvor der er plads til meget mere end 
idræt.

Der er planlagt et borgermøde i 
begyndelsen af  året, hvor der  bliver 
mulighed for at komme med forslag.

Selvom en ny hal i Buskelund blev 
valgt fra, så skal projektet ikke gem-
mes for langt væk.

- Personligt tænker jeg, at vi også 
er nødt til at få en hal mere i Buske-
lund. Dér er næsten lige så meget pres 
på hallen. Buskelund ligger også tæt 
på Balle-området og et nyt stort ud-
stykningsområde. Indenfor få år vil 
der være flere hundrede nye huse i 
Buskelund/Balle-området, og derfor 
vil der også blive behov for en ekstra 
hal, siger Steen Vindum.

Hvinningdal 
vandt kamp  
om ny hal

Med 286 boliger  
på Søtorvet og et 
højhus med cirka 
70 boliger bliver 
det trafikale tryk på 
Papirfabrikken stort
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SILKEBORG Når først planerne om 286 
boliger på Søtorvet i Silkeborg og et 
højhus i 20 etager med 70 boliger på 
Papirfabrikken bliver realiseret, vil det 
betyde et øget antal af  bilister.

Det vil vel at mærke ske i et område, 
hvor trafikken i forvejen er presset.

Det store spørgsmål er derfor, om 
de mange ekstra beboere på Søtorvet 
og Papirfabrikken kan se frem til tra-
fikkaos.

Hurtigere og nemmere
Her understreger formanden for 
vej- og trafikudvalget, Frank Borch-
Olsen (K), at når det nye boligområde 
bliver bygget, er det et klart mål, at 

trafikken  efterfølgende skal kunne 
afvikles hurtigere og nemmere.

- For det er jo ingen hemmelighed, at 

trafikken ved det nuværende Kvickly-
kryds i dag kan være meget uoverskue- 
lig, siger han.

Det ligger fast, at det nuværende 
kryds ved Kvickly ved Søvej og Chri-
stian 8.s Vej bliver nedlagt som en del 

af  boligprojektet på Søtorvet, hvor 
Kvickly får en ny butik.

I stedet bliver Søvej ført ud i et nyt 
trebenet kryds ved Christian 8.s Vej 
lidt syd for det nuværende kryds. Det 
ene ben bliver indkørslen til Kvicklys 
vareindlevering.

Ny vej fra Papirfabrikken
Samtidig skal der bygges en ny vej fra 
Papirfabrikken og til Christian 8.s Vej. 
Den nye vej skal munde ud i et nyt tre-
benet lyskryds lidt længere mod nord 
i forhold til, hvor Kvickly ligger i dag.

- Selve området ved Papirfabrik-
ken og Søtorvet kan godt bære, at der 
bliver mere trafik. Det har vi tidligere 
vurderet, da der blev lavet ny lokal-
plan for Papirfabrikken, og da der blev 
udskrevet en arkitektkonkurrence for 
Søtorvet.

- Så jeg er sikker på, at vi kan finde 
en god løsning, så det bliver hurtigere 
for bilisterne at komme ud fra Papir-
fabrikken og Søtorvet til Christian 8.s 
vej, siger Frank Borch-Olsen.

Hvor stort det nye trebenede lys-
kryds skal være, er der ikke lagt de-
taljerede planer for endnu.

- Men det ligger fast, at selve ho-
vedindgangen til Søtorvet og Papir-
fabrikken bliver via den nye vej, der 
skal gå gennem noget af  det areal, 
hvor Kvickly ligger i dag, siger Frank 
Borch.

Nyt lyskryds skal afvikle trafik

 | Som en del af boligbyggeriet på Søtorvet skal der bygges en ny vej fra Christian 8.s Vej til Papirfabrikken. Vejen 
kommer til at gå gennem noget af det areal, hvor Kvickly ligger på i dag. Den nye vej medfører, at der skal bygges et nyt 
trebenet lyskryds lidt nord for den nuværende Kvickly.

 | Sådan ser et foreløbigt udkast ud til en ny hal, der kan blive bygget til den eksisterende hal i Hvinningdal.
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TIDSLINJE

Vi har lært meget af arbejdet med 
halprojektet i Hvinningdal. Det 
fortæller Rasmus Munch, som i 
mange år har været toneangiven-
de i den lokale styregruppe:

- Den vigtigste erfaring fra halprojektet 
er nok, at det i det frivillige forenings-
liv kan betale sig at arbejde dedikeret, 
målrettet og vedholdende for at opnå 
sit mål. Det er for mig at se også en 

vigtig erfaring, at projekter som disse 
tager tid - særligt når det skal gøres or-
dentligt frem for hurtigt, På projektets 
vegne er jeg stolt over, at vi har fået re-
aliseret det, under omstændighederne, 
mest optimale projekt. 

- Den store områdefornyelse, som vi i 
dialog med Silkeborg Kommune, har 
arbejdet med sideløbende sammen 
med halprojektet, vil jeg også mene, 
har givet den erfaring, at det giver me-
ning at tænke i helheder og samlede 
løsninger, siger Rasmus Munch og 
peger også på den store opbakning: 

- Med den udvikling som hele Hvin-
ningdal-området har været igennem 
og er midt i, så oplever jeg en stor in-
teresse og et stærkt engagement fra 
flere og flere. Når du går ind i Bilernes 
Hus Arena næste gang, så tag et kig på 
sponsoroversigten i foyeren. Her ser du  
den store opbakning, der har været til 
projeketet. Det håber jeg, at vi kan byg-
ge videre på i de kommende år. 

HALPROJEKTET GAV 
MANGE ERFARINGER 

FÆLLESSKABSHUS TIL HVINNINGDAL

- ET MODERNE FORSAMLINGSHUS

DEN OVERORDNEDE IDE!

Denne illustration er ikke et færdigtbearbejdet projekt, men tænkt som
en appetitvækker og inspiration til, at tænke videre over, hvad et nyt
fællesskabshus i Hvinningdal området kunne være?

Den overordnede ide tager udgangspunkt i at placere en ny
halbygning, parallelt med eksisternede hal. Bygningerne bindes
sammen via en mellembygning, som sammen med hallerne, tænkes
give gode muligheder for at udnytte alle arealer optimalt.

Her kan idrætsforeningen, skolen m.fl. dyrke sport, her kan lokalråd,
beboerforeninger, kirken m.fl. holde et møde - måske i skyboksen. Her
kan aftenskolen undervise, her kan ungdomsklubber mødes og game,
eller mountainbike klubben vaske deres cykler under overdækningen.
Her kan der måske holdes en privat fest? Kun fantasien sætter
grænsen...

Kort sagt - et fleksibelt hus til hele lokalområdet, der kan anvendes af
alle - alle ugens dage - 24/7.

Et hus til lokalområder der 24/7 bl.a. kan bruges af:

-idrætsforeningen
-skolen
-lokalråd
-seniorklubber
-ungdomsklubber
-aftenskoler
-foreninger
-kirken
-grundejerforeninger
-beboerforeninger
-til private fester

FÆLLESSKABSHUS
- ET MODERNE FORSAMLINGSHUS i HVINNINGDAL
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Artikler og læserbreve fra 
Midtjyllands Avis og mja.dk/
Journalisterne Kenneth Husum 
og Katrine Friis Pedersen.

FAKTA:
Et flereårigt og vedholdende 
projektarbejde, bestående 
af aktører fra Hvinningdal-
lokalråd, Skolebestyrelsen og 
bestyrelsesmedlemmer i HA85, 
kulminerede omkring årsskiftet 
med meldingen fra Silkeborg 
Kommune:

Hvinningdal får 2018-
bevillingen til næste 
halprojekt i Silkeborg! 

Der blev peget på, at Hvinning- 
dal er dét område, med det 
største samlede behov for at få 
nye faciliteter først. Det giver 
rigtig god mening, når man 
ser på alle de fakta, som blev 
præsenteret, og vores vision 
om at gøre nybyggeriet til hele 
områdets Fællesskabshus.

REALISERING!
Med en bevilling fra Silkeborg 
Kommune på 8 mio. kr. vil vi 
have et solidt fundament for 
projektet, som må forventes at 
blive dyrere, da vi ønsker en 
langtidsholdbar løsning, som er 
”mere end en hal”. 

Det er bydende nødvendigt, 
at vi selv stiller med en egen-
finansiering til projektet og 
for at få den løsning, som vi 
vil have gavn og glæde af i 
mange år fremover. Det har 
vi en plan for!

Egenfinansieringen skal vi have 
gennem sponsorater, private 
(og fradragsberettigede) do-
nationer, egne penge fra de 
forskellige lokale aktører samt 
fondsmidler.

VISION... 
Fællesskabshuset skal kunne 
rumme mange forskellige 
udøvere af idræt, men naturlig-
vis også til skolen, børne-
institutioner, SFO, kulturelle 
foreninger, seniorklubber, de 
ikke-foreningsaktive med faci-
liteter, der appellerer til dem. 

I løbet af dagtimerne vil 
Hvinningdalskolen og institution-
er i området få gavn af facili- 
teterne i hallen, mens forenings- 
livet og andre interesserede vil 
være brugere eftermiddag og 
aften. 

Den eksisterende hal skal, 
sammen med den nye hal med 
multifunktioner, give lokalom- 
rådet en masse nye muligheder.  

Udover sport, 
vil det nye 
byggeri f.eks. 
kunne bruges til...

- til glæde for hele området

HURRA!

VI SKAL HA EN NY HAL!

Foredrag

Musik-
arrangement

eSport

Folke-
køkken

Mødelokale

Debat-
aften

Yoga

Festlokale

Det vakte naturligvis stor glæ-
de i vores område, da byrådet 
omkring årsskiftet afgjorde, 
at Hvinningdal skal have en ny 
halfacilitet.

Til Midtjyllands Avis, sagde borg-
mester Steen Vindum (V) om val-
get mellem de to projekter fra 
hhv. Hvinningdal og Buskelund:

- Det har været en meget svær af-
gørelse. Begge steder har fortjent 

at få en hal. Der var forskellige ting, 
der talte for begge projekter, men 
noget af det, der gjorde udslaget, 
var at Hvinningdal har en 30 år 
gammel hal og at skolen mangler 
halkapacitet.

Også Socialdemokraternes grup-
peformand Søren Kristensen, lag-
de i sit valg af Hvinningdal, vægt 
på skolens behov, men pegede 
også på visionen om  en facilitet  
til en større brugergruppe. Til 

Midtjyllands Avis sagde han:

- Det er to imponerende projekter, 
men i Hvinningdal er der nogle sto-
re ambitioner om at gøre det til et 
løft for hele lokalområdet. Samti-
dig er Hvinningdalskolen en af de 
skoler med pladsproblemer, og det 
vil give stor værdi for skolen.

Styregruppe og interessegrupper  
mødtes i januar, for at tale om fælles 
visioner, værdier og mål for projektet  

med særligt fokus på, at alle i Hvinning- 
dal skal kunne få glæde af byggeriet.
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HA85 og lokalrådet afholder arbejdsgrup-
pemøder, workshops og borgermøder 
sammen med konsulenter fra DGI.
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Kommunen er klar 
med otte mio. kr.  
til halprojekt

AF KENNETH HUSUM
husum@mja.dk

HVINNINGDAL Både i Hvinningdal 
og Buskelund er der blevet kæmpet 
for en ny hal.

Nu er afgørelsen faldet til fordel for 
Hvinningdal, efter de to halprojekter 
er blevet præsenteret for kredsen bag 
budgetforliget i byrådet.

- Det har været en meget svær af-
gørelse. Begge steder har fortjent at 
få en hal, siger borgmester Steen Vin-
dum (V).

Byrådet vedtog i forbindelse med 
næste års budget, at der de næste tre 
år skal bruges to gange otte mio. kr. 
til halanlæg. Konkret til en hal i Gød-
vad og en hal i enten Hvinningdal eller 
Buskelund, som begge steder er hårdt 
presset på halkapaciteten.

- Der var forskellige ting, der talte 
for begge projekter, men noget af  

det, der gjorde udslaget, var, at Hvin-
ningdal har en 30 år gammel hal og 
at skolen mangler halkapacitet, siger 
Steen Vindum.

Socialdemokraternes gruppefor-
mand Søren Kristensen peger også på 
behovet for halkapacitet i Hvinningdal.

- Det er to imponerende projekter, 
men i Hvinningdal er der nogle store 
ambitioner om at gøre det til et løft for 
hele lokalområdet. Samtidig er Hvin-
ningdalskolen en af  de skoler med 
pladsproblemer, og det vil give stor 
værdi for skolen, siger han.

- Projektet for Buskelund var også 
stærkt, men der skulle træffes en be-
slutning, når vi nu ikke kunne få en 
hal hvert sted, tilføjer han.

Skal selv samle penge
Fra kommunal side bliver der skudt 
otte mio. kr. ind i halprojektet, men 
lokalområdet skal også samle tre-fire  
mio. kr. ind.

- Jeg synes, at det er spændende, at 
man i lokalsamlfundet på den måde vil 
være med til at gøre projektet endnu 
bedre ved selv at rejse nogle midler til 
det, siger Søren Kristensen.

Haludvalget i Hvinningdal, der tæl-
ler skole, HA85 og lokalrådet, har pe-
get på flere grunde til en ekstra lokal 
hal. Blandt andet må idrætsforeningen 
afvise medlemmer, fordi der mangler 
haltider. Hallen kan ofte ikke bruges, 
fordi skolen skal bruge den til arran-
gementer. Seniorer og ældre mangler 
et lokalt tilbud, og der er behov for et 
lokalt samlingssted. 

Overskriften for halprojektet har 
derfor også været et »fællesskabshus«, 
hvor der er plads til meget mere end 
idræt.

Der er planlagt et borgermøde i 
begyndelsen af  året, hvor der  bliver 
mulighed for at komme med forslag.

Selvom en ny hal i Buskelund blev 
valgt fra, så skal projektet ikke gem-
mes for langt væk.

- Personligt tænker jeg, at vi også 
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 | Sådan ser et foreløbigt udkast ud til en ny hal, der kan blive bygget til den eksisterende hal i Hvinningdal.
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SILKEBORG To rumænske mænd på 24 og 
25 år blev lørdag varetægtsfængslet ved et 
grundlovsforhør.

Mændene forsøgte torsdag ved 19-tiden at 
stjæle tøj i Kvickly på Søtorvet i Silkeborg. 
Gerningsmændene tog tøj på til en samlet 
værdi af  1250 kroner og forsøgte at gå uden 
at betale for tøjet.

Det blev opdaget, og mændene blev 
anholdt. Lørdag blev de varetægtsfængslet 
efter Udlændingeloven. Indtil de kan udvises 
af  landet skal de sidde bag tremmer. 

Når de udvises, vil det samtidig blive 
med et forbud mod at vise sig i Danmark de 
næste seks år, oplyser politiet i Silkeborg.

Rumænske tøj- 
tyve fængslet 

SILKEBORG Fredag aften så en tyv sit snit 
til først at stjæle husnøglerne og siden at 
låse sig ind i en lejlighed i Grønnegade i 
Silkeborg.

Mellem klokken 18 og 21 hang beboerens 
jakke i fælleshuset ved beboelsesejendom-
men. Tyven fandt nøglerne og stak af  fra 
lejligheden med en rød skindpung.

Tyv tog nøgler fra jakke

LINÅ Natten til søndag anmeldte beboerne, 
at der i løbet af  lørdag aften havde været 
indbrud i deres lejlighed på Linå Bygade i 
Linå.

Efter at have brudt et badeværelsesvin-
due op gik gerningsmanden på jagt efter 
værdier i lejligheden.

Det er ikke oplyst, hvad der blev stjålet.

Lejlighed blev 
gennemrodet i Linå

SILKEBORG En ukendt bilist påkørte fredag 
klokken 08.15 en cyklist ved Cirkle K-kryd-
set på Christian 8.s Vej i Silkeborg.

En 15-årig pige fra Skørping skulle på 
cykel ligeud i nordlig retning mod Kvickly. 
Hun kørte over for grønt ved Østergade, 
men blev så kantet af  en bagfrakommende 
bil, som kørte til højre ad Østergade.

Cyklisten blev kastet mod asfalten. Hun 
slog hoften, knæet og begge hænder. Ved 
faldet pådrog hun sig også store hudaf-
skrabninger.

Føreren af  bilen fortsatte sin kørsel, og 
derfor kender politiet ikke identiteten på 
bilisten. Har man bemærket uheldet vil 
politiet gerne have oplysninger på 114.

Hvis føreren bliver fundet, vil vedkom-
mende kunne se frem til sigtelser for at have 
forårsaget uheldet og for at stikke af.

Bilist påkørte  
cyklist og stak af

POLITISTOF

 | Der er tænkt mange formål ind i fællesskabshuset, som der er planer om i Hvinningdal.  ILLUSTRATION: CONSTRUCTA

Efter visionsworkshop 
søndag aften skal 
styregruppe til at lave 
projektbeskrivelse for 
nyt fælleskabshus i 
Hvinningdal

AF CHRISTIAN KLOCH LARSEN
kloch@mja.dk

HVINNINGDAL Der er meget stor opbak-
ning til planerne om at lave et nyt fælles-
skabshus i Hvinningdal.

Det er konklusionen efter en workshop 

søndag aften, hvor visionerne for det kom-
mende fællesskabshus var på dagsordenen.

- Der var omkring 40 deltagere i work-
shoppen. Det lyder måske ikke af  så mange, 
men fællesskabshuset blev også diskuteret 
ved et borgermøde i sidste uge, hvor der 
var over 100 deltagere. Samtidig har vi delt 
flyvers rundt i Hvinningdal. Og når vi dis-
kuterer fælleskabshuset, så er det virkelig 
noget, som folk brænder for, og det er jo 
netop forudsætningen for at arbejde videre 
med projektet, siger Brian Herping, som er 
projektkoordinator for fællesskabshuset i 
Hvinningdal.

Ud over en idrætshal er der nævnt formål 
som mødested for dagplejerne, faciliteter for 
e-sport, foreningsmødelokaler, ældredaghøj-
skole, folkekøkken, fitnessrum, strikkeklub, 

kortspil og kunstudstillinger i det kommen-
de  fællesskabshus.

Efter søndagens workshop går styregrup-
pen nu i gang med den videre projektbeskri-
velse med henblik på at komme i gang med 
at søge om økonomiske midler til  projektet, 
som skønnes at koste 14 millioner. Ambitio-
nen er, at det nye fællesskabshus står klar 
til brug om to år.

Samtidig med planerne om at skabe et nyt 
fællesskabshus har det lokale menighedsråd 
meldt ud, at den nuværende kirke omdannes 
til en slags forsamlingshus, når en nyopført 
Hvinningdal Kirke  åbner i 2022. Ifølge Brian 
Herping indgår dette også i den samlede 
plan for området.

- Det er fine lokaler, som passer sammen 
med de visioner, vi arbejder med, siger han.

Stor interesse for  
nyt fællesskabshus

Frivilligcenter 
samarbejder ofte med 
Silkeborg Kommune

AF KENNETH HUSUM
husum@mja.dk

SILKEBORG Det har været et travlt år i Sil-
keborg Frivilligcenter, der i løbet af  2016 har 
haft 1400 møder og krisesamtaler i lokalerne 
på Skoletorvet.

Det fremgår af  frivilligcentrets årsberet-
ning, der også viser, at der er et tæt samar-
bejde med Silkeborg Kommune. 614 gange 
er der blevet samarbejdet med Silkeborg 
Kommunes ansatte.

Frivilligcentret har mange andre opgaver 

end at være sekretariat og konsulenthus for 
140 medlemsforeninger. 

Blandt andet driver frivilligcentret for-
skellige projekter under Socialministeriet 
og Sundhedsministeriet sammen med en 
bred vifte af  samarbejdspartnere. 

Frivilligcenteret har blandt andet sam-
men med Selvhjælp Silkeborg og Silkeborg 
Kommune fået tilsagn om godt en mio. kr. 
fra Socialstyrelsen til et projekt, hvor socialt 
udsatte hjælper andre, der er i en lignende 
situation. 

Det er et projekt med en stribe samar-
bejdspartnere: Rusmiddelcentret, Social-
psykiatrisk Center, Jobcentret, kommunens 
mentorteam og uddannelseshjælp samt 
Selvhjælp Silkeborg og frivilligcentret.

I løbet af  det seneste år er der også startet 
flere mandegrupper op. Frivilligcentret er 

tovholder for et projekt støttet af  Sundheds-
ministeriet, der skal være med til at fremme 
mænds sundhed i Region Midtjylland.

Der er nu foreløbig etableret mandegrup-
per i Randers, Aarhus, Silkeborg, Viborg, 
Herning og Struer. Ikast/Brande får en man-
degruppe i projektet i løbet af  i år.

Et tredje større projekt handler om fami-
liehjælp til sårbare gravide. 

Det er et tilbud skabt i samarbejde mellem 
frivilligcentret, sundhedsplejen og Kirker-
nes Sociale Arbejde. En frivillig familiehjæl-
per er en kvinde, der cirka to timer om ugen 
kommer hos en sårbar gravid eller nybagt 
mor.

Frivilligcentret har også været involve-
ret i tilbud til pårørende til psykisk syge, 
flygtninge og integration og har hjulpet Stop 
Madspild i Silkeborg i gang.

Travlt år i frivilligcentret

2017
Juni

SILKEBORG2 Abonnement: 86 82 13 70
Hvis avisen udebliver: 86 82 13 70

Øvrig information om Midtjyllands Avis:

Vestre Landsret har 
skærpet straffen 
i sagen mod den 
37-årige mand fra 
København, der 
bestilte et overfald  
på en skatte-
medarbejder fra 
Silkeborg-området

AF BRIAN HOLST
holst@mja.dk

SILKEBORG 37-årige Mahmoudreza 
Mirsepasi skal tre et halvt år i fæng-
sel, fordi han var bagmanden til et 
usædvanligt groft overfald mod en 
kvindelig medarbejder fra Skat. 

Vestre Landsret har dermed mere 
end fordoblet byrettens straf, som lød 
på halvandet års fængsel.

- Der er tale om et meget groft 
overfald. Der er sket det, som enhver 
frygter: At blive slået ned uden for sit 
hjem af  en maskeret mand. Det er helt 
uacceptabelt, konstaterede landsrets-
dommeren.  

Overfaldet mod den kvindelige med-
arbejder fra Skat fandt sted den 14. 
marts i fjor, da hun en tidlig morgen 
blev opsøgt af  en maskeret mand i 
indkørslen ved sin bopæl ved Silke-
borg. Manden, der viste sig at være  
den 37-åriges bror, tildelte hende flere 
slag og spark, så hun blandt andet 
brækkede kæben og seks ribben.

Kvinden har tidligere forklaret, at 
hun troede, at hun skulle dø, og at hun 
ikke forventede, at hun skulle få sine 
børn at se igen. Børnene og hendes 
mand befandt sig inde i huset, og da 
gerningsmanden endelig stoppede 

med at sparke på hende, så frygtede 
hun, at han ville opsøge den øvrige del 
af  familien.

»Have lussinger«
Den 37-årige mand blev dømt for at 
havde betalt 50.000 kroner til sin bror, 
som skulle få den kvindelige skatte-
medarbejder til at fjerne fokus fra 
den 37-åriges skattesag i hans vogn-
mandsfirma.

Manden har forklaret i retten, at hun 
»bare skulle have nogle lussinger og 
sættes op mod en mur«. 

Anklageren talte i landsretten for, 
at det er vigtigt at straffe den type 
overfald hårdere end byrettens afgø-
relse, fordi det fremadrettet vil have 
en præventiv effekt.

- Vi har ingen tilsvarende sager 
at sammenligne med. Derfor er det 
landsretten, der skal lægge linjen. 
Denne forbrydelse er kold, kynisk og 
kalkuleret, sagde anklageren. 

Den 37-åriges forsvarsadvokat, 
Mette Grith Stage, talte dog for, at 
landsretten ikke skulle lade følelserne 
tage over. Hun mente, at hendes klient 
skulle have mindre i straf  end de halv-
andet års fængsel. 

Men landsretten var på linje med 
anklageren.

- Vi er bevidste om, at der kan være 
grovere sager inden for strafferam-
men. I dette tilfælde er det dog svært 
at forestille sig noget værre. Det skulle 
da lige være, hvis man - Gud forbyde 
det - i sådan en sag også begyndte at 

gå efter familien, sagde landsretsdom-
meren.  

Andre er straffet
Tidligere har de to mænd, der kørte 
til Silkeborg for at udøve volden, fået 
henholdsvis tre år samt tre år og elleve 
måneders fængsel for overfaldet. Den 
37-åriges bror fik den hårdeste straf, 
da han begik volden. Den anden mand 
var chauffør og holdt vagt på stedet. 
Også den sag er anket til landsretten, 
hvor den endnu ikke er blevet beram-
met.

TORSDAG 15. MARTS 2018

 | Det var den kendte forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, der forsvarede den 
37-årige mand i både landsretten og byretten. - Der er ikke mange sager at 
sammenligne med, men man skal ikke lade følelserne tage over, konstaterede 
Mette Grith Stage, der mener, at sagen burde have kostet en straf på 12-
13 måneders fængsel til den 37-årige mand. Sagen er i både byretten og 
landsretten forløbet som en tilståelsessag - det vil sige, at den 37-årige har 
erkendt at være bagmanden til overfaldet.   FOTO: RITZAU SCANPIX

GROV VOLD MOD ANSAT I SKAT

Bagmanden  
får mere end  
fordoblet straffen

SILKEBORG Den 37-årige mand, der 
bestilte det grove overfald på skatte-
medarbejderen fra Silkeborg, fik lov til 
at få det sidste ord i landsretten inden 
dommen.

- Jeg har ikke ord for, hvor meget  
jeg fortryder. Jeg har skrevet et brev 

til kvinden, hvor jeg har undskyldt, 
og jeg har tilbudt hende at mødes i 
et konfliktråd, fortalte den 37-årige 
mand i retten.

Et konfliktråd er et møde mellem 
gerningsmand og offer, hvor parterne 
får talt ud. 

Ordningen administreres af  politiet, 
og der er tilknyttet en mægler til mødet 
- som regel en advokat.

Den kvindelige skattemedarbejder 
vil ikke mødes med den 37-årige mand. 
Hun er tilbage i arbejde hos Skat igen. 
HOLST 

Bagmand har tilbudt at mødes med skattemedarbejderen
Den 37-årige mand forklarede i landsretten,  
at han dybt fortryder sin handling, og at han 
har tilbudt at gå i et såkaldt konfliktråd

Pantpatruljen 
i Hvinningdal 
indsamlede over 
10.000 kroner

AF JAKOB MUNK SCHMIDT
jams@mja.dk

HVINNINGDAL I Hvinningdal er en 
pengeindsamling i gang, og formålet 
er, at en Hvinningdal-hal nummer to 
og et fællesskabshus kan blive til vir-
kelighed.

Blandt de lokale kræfter, som har 
givet den en skalle, er drengene Emil 
Trede Mellergaard, Hjalte Lysdal 
Heinze og Magnus Olseth.

Tilsammen har de udgjort pantpa-

truljen, og drengene har nu nået deres 
mål om at selv kunne købe en folkeak-
tie i hal- og fællesskabshus-projektet.

Siden i sommer har drengene således 
indsamlet ikke mindre end 10.195,50 
kroner ved at gå fra dør til dør og 
hjælpe folk af  med pantflaskerne.

- Dermed takker patruljen af  for 
denne gang og siger tusind tak for 
hjælpen til alle, som har støttet dem. 
Også en hilsen og tak til tålmodige 
kunder i flaskekøen hos Netto, Super-
brugsen og Fakta.

Emil Trede Mellergaard, Hjalte Lys-
dal Heinze og Magnus Olseth satser 
nu på, at deres indsats vil smitte af  
på andre. 

- Vi håber helt vildt, at alle vil købe 
en folkeaktie, så vi kan få et mega fedt 
sted i Hvinningdal, lyder opfordringen 
fra drengene i Pantpatruljen.

Emil, Hjalte  
og Magnus siger tak

 | Emil Trede Mellergaard, Hjalte Lysdal Heinze og Magnus Olseth har købt folkeaktier.  PRIVATFOTO 

Den lokale indsamling og salg 
af folkeaktier går i luften! De føl-
gende måneder opstod et hav af 
kreative indsamlingsaktiviteter af 
borgerne i området, børn, unge 
og ældre.

HALPROJEKT - INDVIELSE

Rasmus Munch i midten, her i samtale med 
Johan Brødsgaard (R) og Rune Kristensen 
(S), tog tidligt i halprojektet et stort ansvar i 
den lokale arbejdsgruppe.
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DKK 998,-

Køb tilbuddet på deal.dk i dag
Der tages forbehold for trykfejl

Berlinerferie for 2
Nyd en dejlig miniferie for 2 på 4-stjernet hotel i Tysklands populære hovedstad inkl. 

2 overnatninger og morgenbuffet

4 stjerner for 2
Tag din udkårne eller en anden heldig ledsager med til det altid populære og fantastiske Berlin. 

I kan glæde jer til at bo på 4-stjernet hotel, opleve masser af kultur og storbystemning samt en dejlig 
morgenbuffet, der serveres begge dage. 

Værdibeviset gælder helt frem til d. 31. januar 2019, så der er rig mulighed for at fi nde et tidspunkt, 
der passer jer perfekt. 

 
Opholdet for 2 personer inkluderer:

- 2 x overnatninger i standard dobbeltværelse på 4 stjernede Quentin Design Hotel Berlin 
ELLER 4 stjernede Novum Hotel Kronprinz Berlin 

- Morgenbuffet begge dage
- Gratis WiFi

Deltag i afstemningen til: 

Deltag i afstemningen på:

RADIOALFA.DK
 

I  påsken sender Radio ALFA Alletiders Top 500, 
og du kan naturligvis være med til at sammensætte listen.

Projektgruppe håber 
at kunne rejse to 
millioner kroner

AF JAKOB MUNK SCHMIDT
jams@mja.dk

HVINNINGDAL Det går strygende 
med at indsamle penge til realiserin-
gen af  en idrætshal nummer to og et 
såkaldt fællesskabshus ved Hvinning-
dal Hallen.

Brian Herping er koordinator for de 
gode kræfter, som arbejder med pro-
jektet, og han fortæller, at der nu er 
indsamlet cirka 1,1 millioner kroner.

Silkeborg Kommunes bevilling er 10 
millioner kroner, og målet er samlet at 
nå 14 millioner. 

Så mange penge vil nemlig gøre 
det ambitiøse projekt muligt med en 
hal nummer to i forbindelse med den 

eksisterende Hvinningdal Hallen samt 
fællesskabshus. 

- Vi nærmer os slutspurten, inden vi 
skal til møde med Silkeborg Kommune 
i begyndelsen af  april. Der er indsam-
let 1,1 millioner kroner, og vi vil rigtig 
gerne nå de to millioner kroner. Når vi 
to millioner, er der nemlig begrundet 
håb om andre to millioner kroner fra 
en særlig pulje hos kommunen. Jeg er 
stadig meget fortrøstningsfuld, siger 
Brian Herping.

Projektgruppen fortsætter arbejdet 
med salg af  folkeaktier til både private 
og virksomheder. 

Derudover blev i 2017 lavet en op-
mærksomhedsskabende musikvideo 
med syngende Hviningdal-folk, mens 
børn i området har lavet en syste-
matisk indsamlingsordning, hvor de 
modtager folks pantflasker.

Desuden er kommet beløb fra 
Grundejerforeningen Hvinningdal 
Nord og fra finansverdenen.

- Vi har ansøgt forskellige fonde 

og fået 100.000 kroner fra Sydbank-
fonden, og derudover venter vi fortsat 
på svar fra flere andre fonde, hvor vi 
har søgt, siger Brian Herping.

Senest er ophængt et stort banner 
ved Hvinningdalskolen for at tiltræk-
ke borgernes opmærksomhed, og ini-
tiativtagerne har desuden sat et kæm-
pemæssigt indsamlings-barometer op, 
hvor alle løbende kan følge med i, hvor 
mange penge, der bliver til.

- Med barometeret kan folk med 
egne øjne se, at det hjælper noget at 
støtte projektet, siger Brian Herping.

Ud over bedre idrætsfaciliteter med 
en ekstra hal er visionen at etablere et 
kulturelt samlingssted og mødested 
for de lokale borgere - uanset alders-
trin.

Tanken er, at skole, sfo og andre 
institutioner samt ældre borgere kan 
benytte fællesskabshuset i dagtimer-

ne. Om eftermiddagen og om aftenen 
skal huset være til rådighed for for-
eningslivet.

Ud over sporten er tanken, at bru-
gerne bliver kulturelle foreninger og 
seniorklubber eksempelvis, men også 
lokale, som ikke er aktive i forenings-
regi.

Går alt efter planen, skal hal og  
fælleskabshus stå klar i sommeren 
2019.

Hvinningdal er 
nærmere målet 

 Det er opsat 
indsamlings-
barometer ved 
Hvinningdalskolen. 
Fra venstre er det 
Rasmus Munch, 
formand i HA85, Allan 
Thisted Esbensen, 
filialdirektør i Sydbank 
Silkeborg og Brian 
Herping, koordinator 
i Hvinningdals 
halprojekt.  PRIVATFOTO

HALPROJEKT

2018
Februar

2018
Maj

2018
Oktober

Med flotte donationer fra bl.a. Sydbank 
Fonden og Lokale & Anlægsfonden rykker 
indsamlingen nærmere målet.

HA85 indgår navnesponsorat til hallen 
med Bilernes Hus. Men først i marts 
2020 er kommunen klar til at 
godkende aftalen.

Indsamlingen når i 
mål med 2.000.000 kr.! 
Borgere, sponsorere 
og skoleelever festede 
i Hvinningdal ved 
indsamlingsbaromete-
ret, som viste at målet 
var nået. Kommunens 
Pulje til lokalt initierede 
projekter kvitterer med 
yderligere 2 mio. kr. 
som var ansøgt.

SILKEBORG10 Silkeborg-redaktionen:  silkeborg@mja.dk
Silkeborg-redaktør:  Brian Holst  Tlf:  87 22 84 45

Indsamling af i alt to 
millioner kroner blev 
fejret, samtidig med 
at man går i gang 
med fase to i hal- 
og fællesskabshus-
projektet

AF BJARNE GREGERSEN
bgre@mja.dk

SILKEBORG/HVINNINGDAL Fredag 
middag blev der festet i Hvinningdal 
ved indsamlingsbarometeret til fordel 
for en idrætshal og et fællesskabshus, 

og det var en fest, der var hele to mil-
lioner kroner værd.

- Det var først i forgårs aftes, at det 
gik op for os, at vi var i mål med ind-
samlingen. At vi nu har indsamlet de 
to millioner kroner til projektet, som 
vi satte os som mål for kun et år si-
den. Så helt spontant besluttede vi at 
markere det fredag middag sammen 
med skolen, fortæller Brian Herping, 
der er koordinator på Hvinningdals 
fælles projekt med at få bygget en hal, 
der samtidig skal være et samlings- og 
aktivitetssted for hele Hvinningdal.

Det var omkring 125 skoleelever, 
enkelte repræsentanter for forskellige 
sponsorer samt borgere for byen, der 
deltog i den lille markering, hvor der 
også blev holdt en kort tale, og sko-
leeleverne sang Hvinningdalsangen 

akkompagneret af  pædagogisk leder 
Niels Folke på guitar. Og der var stor 
glæde og stolthed over, at pengene er 
blevet samlet ind så hurtigt, hvilket 
blandt andet skyldes, at rigtig mange 
har gjort en ekstra indsats - deriblandt 
børnene, der har haft forskellige pant-
patruljer i gang.

Gang i fase to
- Det er virkelig flot. De to millioner 
kroner betyder, at kommunen vil bi-
drage med yderligere to millioner kro-
ner foruden de 10 millioner kroner, der 
i forvejen er sat af  til nyt halbyggeri. 
Nu går vi så over til fase to omkring 
hele planlægningen af  byggeriet, si-
ger Brian Herping, der kan fortælle, at 
der allerede er blevet afholdt det første 
møde med kommunens folk.

- Der skal laves en total-lokalplan 
for området, hvor der jo både skal 
opføres en ny kirke, en ny sfo og så 
hal- og fællesskabshuset. Når den er 
på plads, kan vi komme videre med 
projekteringen, siger Brian Herping.

I forvejen ligger der et skitseforslag 
fra Constructa Rådgivende Ingeniører 
og Arkitekter. Det er dog først og frem-
mest ment som en inspirations-model 
til, hvordan det hele kan komme til at 
se ud. Så der er fortsat tid og plads til 
at komme med gode ideer og forslag 
til, hvad de nye faciliteter skal inde-
holde.

LØRDAG 6. OKTOBER 2018

Kom med til afsløringen af  
”Silkeborgs Bedste”
Køb billetter til det festlige arrangement 
torsdag 25. oktober i Kedelhuset

Til at sikre en stemningsfuld afvikling 
har vi lagt værtsrollen i hænderne på 
komikeren Brian Lykke

Køb billet på jmts.dk 
Billetpris: 100,-

 Brian Herping fra styregruppen 
åbnede champagnen, så de voksne 
havde noget at skåle i.

 Der var balloner 
til alle børnene, 
da der blev festet 
ved indsamlings-
barometeret, som 
viste, at de to 
millioner kroner nu er 
indsamlet.   
FOTO: MORTEN DIXEN OLSETH

Hvinningdal er i mål med hal-indsamling

Tak til alle som har støttet den nye Bilernes Hus Arena Hvinningdal

KK EJENDOMME
Hovedgårdsvej 3 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 80 40 02

Fredelund HoldingØjenlægernes Optik
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg

Fondsmidler
Lokale og Anlægsfonden, 200.000 kr.
Sydbank Fonden, 100.000 kr.
Nykredits Fond, 40.000 kr. (Foyer)
Jyske Banks Almennyttige Fond 
24.000 kr. (Lystavle og dommerbord)
Danske Bank Silkeborg Fonden 
18.000 kr. (Infoskærme)

Platinsponsor
Alderslyst Elektro A/S
Y-Connection

Guldsponsor
VMZINC, Lysbro
NJORD Law Firm
Fredelund Holding ApS
Ikast Øjenklinik
Kreston SR Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab
MH7
Eniig Forsyning A/S
Øjenlægernes Optik v/
Øjenlæge Lene Bang Jensen
Revisionshuset Tal & Tanker
AANA Holding ApS
Winther Sport & Fritid
PBR Invest ApS

Sølvsponsor
Folkesparekassen, Silkeborg
KK Ejendomme
PP Kristiansen Invest

Luxion
Silkeborg Autoforum A/S
Nordisk Company A/S
Alflex Invest
RealMæglerne Silkeborg v/
Connie Halberg
Elitecom ApS
Hvinningdal Malerservice

Bronzesponsor
Unit01
CADWorks.dk ApS
TandlægeCentret Silkeborg
CodeBoost ApS
Egstrøm’s Køreskole
Byens TV Service
Cavalcade Vine
Organisationskonsulenterne
Nybolig Frank Lerche
Michelin
Ester & Erik a/s
Hvinningdal Grundejerforening
SPORT 24 Silkeborg
Den Lille Jordemoder v/Mona Bindner
Fundraiseren

Folkeaktier
Filuca og Mille Merton Kjær
Grundejerforeningen Hvinningdal Nord
Grundejerforeningen Udgårdsvænget
Pantpatruljen – Hjalte, Magnus, Emil
Anonym grundejerforening
Pantpatruljen – Anna, Ida, Camille, Astrid, Ellen 

Thomas Louis og Flemming Merton Hansen 
Familien Herping
Familien Bunten Kjeldal
Familien Munch
Familien Sørensen Mikkelsen
Familien Fynsk Søndergaard
Familien Hoffmann-Skafsgaard
Familien Husted
Familien Bjerre Nielsen
Familien Østgaard Dahl
Familien Krogh Haahr Jørgensen
Familien Bøhme Terkelsen
Rune Rubak
Familien Lindgaard Møller
Anna, Liva & Selma Beck Kristensen
Familien Steen-Jørgensen
Familien Gottorp Jeppesen
Familien Meyer Overgaard
Familien Damkier Skovsager
Lukas Hansen
Familien Villadsgaard Toft
Inge Priess Kronborg
Familien Gottorp Thor
Familien Skorstengaard
Torben Windeløv Myrhøj
Philip Windeløv Myrhøj
Jakob, Andrea & Johanne Pein
Familien Kirk Greisen
Bjørn, Carl & Annesofie Rosenkilde
Familien Knudsen
Familien Kvist Mølgaard
Liv Trede Mellergaard
Emil Trede Mellergaard

Læge Lene Munch & sønner
Lucas Bruun Johansen
Camille Bunten
Familien Gottlieb
Flemming Glerup & Stine S. Glerup
Familien Ravn Nellemann
Oskar Foged
Mikkeline Foged
Familien Kaastrup Kjær
Kirsten og Jens Anker Tvedebrink
Familien Vestergaard Nielsen
Dorthe & Jens Kjærsgaard
Kristina Krogh Nielsen
Familien Heidemann Kjeldgaard
Familien Elgaard Løvschal
Familien Nyhus
Niels, Brid, Christian & Anna
7.C Årgang 2004 – Hvinningdalskolen
Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal
Henriette Holst
Mette og Bjarne Hald
Burup Wiinholt
Marie & Peter Tvede
Sarah, Julie & Caroline Tvede Thornhøj
Familen Brændgaard Jensen
William & Clara Wermuth Sadeghi
Familien Friis Stenholt
Familien Amstrup
Familien Lange
Arne Linjordet
Tove Linjordet
Familien Bille Holst/Jørgensen
Familien Bjerring

(Tidl. Folkesparekassen)

HA85-Oktober 2021_nr 112.indd   28HA85-Oktober 2021_nr 112.indd   28 25.10.2021   00.4125.10.2021   00.41

TIDSLINJE
2020
Oktober

Under Coronahensyn og begrænset antal 
deltagere, tager vi første spadestik 19. okto-
ber 2020, hvorefter Totalentreprenør Wils A/S 
påbegynder arbejdet.

Rejsegildet blev udskudt i fire 
måneder af coronahensyn, 
men blev festligholdt 22. juni.

SILKEBORG4 Silkeborg-redaktionen:  silkeborg@midtjyllandsavis.dk
Silkeborg-redaktør:  Brian Holst  • Tlf:  87 22 84 45

Et nyt stort velvære- 
og behandlingshus 
med fokus på 
eksklusivitet tager 
form i Silkeborgs 
første præstebolig på 
Vestergade  

TEKST: PETER BRUVIK-HANSEN
bruvik@midtjyllandsavis.dk

SILKEBORG Ambitionerne er store, og 
barren sat højt i »Lux«, et nyt stort 
behandlingshus på Vestergade, der 
foruden traditionelle behandlingsfor-
mer også kommer til at tilbyde såvel 
bio- som cryosauna, ligesom der er pla-
ner om at etablere udendørs spabad.

Bag Lux står Line Wessberg og Puk 
Espersen, der har lejet sig ind i leje-
målet på Vestergade, der oprindeligt 
blev bygget som Silkeborgs første 
præstebolig. 

Førstnævnte er frisør og kosmeto-
log, mens Puk Espersen er tatovør. 
Sammen danner de et unikt makker-
par, der har været veninder gennem 
10 år.

- Allerede i foråret talte vi om at 
skabe noget sammen, men så kom co-
ronaen, og det blev ikke til noget. Men 
nu gør vi det. 

- Vi skaber et sted, hvor vi samler 
en masse folk, der er dygtige til deres 
fag og brænder for deres arbejde, siger 
Line Wessberg, der har salon i Kjelle-
rup, men grundet en arbejdskade ikke 
har kræfter til at arbejde fuld tid.

Personligt og eksklusivt
- Så for mig giver det rigtigt god me-
ning at skabe et sted, hvor vi er flere 

om opgaverne. Et sted, hvor vi satser 
lidt mere på det personlige og eksklu-
sive, siger hun, der suppleres af  Puk 
Espersen.

- Og så var det oplagt for mig at 
springe på idéen, siger hun.

Eller rettere idéerne. For der er man-
ge, og de kommer i en lind strøm, når 
Line Wessberg først får talt sig varm.

- Hun har mange gode idéer. Men 
også nogle ret vilde idéer. Jeg pluk-
ker så dem, jeg tror er realistiske lige 
nu, siger hun og pointerer, at hendes 

lillebror Tobias Lyby Skovgaard er 
en god sparringspartner og en hånd-
værksmæssig hjælp for de to kvinder.

- Han har styr på tingene. Også på 
mig og Line, griner hun, inden de to 
veninder slår fast, at han er god til at få 
de vilde idéer tilpasset virkeligheden.

Et helt unikt sted
Planen er, at de omkring 500 kvadrat-
meter i lejemålet bliver et samlings-
sted for en bred vifte af  behandlere, 
der har fokus på eksklusivitet. 

Der er således allerede lavet aftale 
med Samira Pogada, der er en af  
Danmarks førende indefor tandbleg-
ning. Yderligere to behandlere er på 
vej til at indrette klinik i Lux, og flere 
vil komme til. Hertil kommer planer 
om at skabe et sted, der kan samles 
silkeborgensere til events og foredrag. 

- Vi har allerede lagt en vinsmag-
ning ind i kalenderen, og vi satser på 
kunne arrangere forskellige aktivite-
ter. 

- Vi synes, det er et helt unikt sted. 

Det ligger lige midt i byen for enden 
af  gågaden, og samtidig ligger det 
ugenert og med grund lige ned til Sil-
keborg Langsø. 

- Den placering kommer vi natur-
ligvis også til at udnytte, siger Line 
Wessberg, der lader salonen i Kjelle-
rup fortsætte uændret.

Puk Espersen, der har drevet tato-
vørsalon i Randers, har dog rykket 
hele virksomheden til Silkeborg.

- Jeg har boet i Silkeborg og glæder 
mig til at komme tilbage, siger hun.

TIRSDAG 20. OKTOBER 2020

Præstebolig bliver velværehus

Efter lang  
ventetid blev der 
taget første spadestik 
til en ny hal 

AF KENNETH HUSUM
husum@midtjyllandsavis.dk

HVINNINGDAL Der har været et langt 
tilløb, men nu er byggeriet af  en ny hal 
i Hvinningdal i gang.

Mandag var der første spadestik til 
byggeriet, der blev besluttet tilbage i 
2016.

Halbyggeriet blev forsinket, fordi 
Silkeborg Kommune på grund af  en 
fejl måtte sende hallen i udbud igen. 
Samtidig er der brugt ekstra tid på at 

finde en helhedsløsning for hele om-
rådet, der blandt andet også skulle 
omfatte en ny kirke.

Rune Kristensen (S), formand for 
ide- og programudvalget, konstatere-
de, at det har været en lang og snørk-
let vej til at komme i gang med den 
nye hal. Han roste HA85, lokalrådet 
og hele lokalområdet for at holde fast.

- Engagement, vedholdenhed og et 
dybfølt ønske om at få realiseret pro-
jektet var med til at flytte barren for, 
hvad der normalt kan lade sig gøre, 
sagde han.

Den samlede pris for hallen bliver 
på 15,75 mio. kr. Pengene kommer ikke 
bare til at gå til en idrætshal, men også 
til et længe savnet samlingspunkt for 
hele området.

- Den kommende hal bliver et vigtigt 
center for lokalområdet sammen med 

det fælleshus, som lokale kræfter har 
samlet penge til. Og pengene er skaffet 
fra høj som lav, ung som gammel - så 
alle i bydelen har en andel i det nye 
projekt, sagde Johan Brødsgaard (R), 
formand for kultur-, fritids- og idræts-
udvalget.

Byggeri af ny hal  
i Hvinningdal er i gang

 | Rune Kristensen (S), formand for 
ide- og programudvalget, , Rasmus 
Munch, formand for HA85, Bent 
Svendsen fra styregruppen for 
den ny hal og fællesskabshuset og 
Johan Brødsgaard (R), formand for 
kultur-, fritids- og idrætsudvalget. I 
arbejdsgruppen for hallen er desuden 
Morten Dixen Olseth og Brian 
Herping.  FOTO: PRIVAT

 | - Vi dyrker 
selv velvære 
og wellness og 
sætter pris på 
at gøre noget 
ved vores 
udseende. Vi er 
samtidig kræsne 
i forhold til de 
behandlinger 
og produkter, vi 
benytter. Det er 
udgangspunktet 
for os, når vi 
møder vores 
kunder og finder 
nye kollegaer 
til Lux, lyder 
det fra  frisør 
og kosmetolog 
Line Wessberg 
(forrest) og 
tatovør Puk 
Espersen.   
 FOTO: PETER BRUVIK-

HANSEN

SILKEBORG8 Silkeborg-redaktionen:  silkeborg@midtjyllandsavis.dk
Silkeborg-redaktør:  Brian Holst  • Tlf:  87 22 84 45

Købmand Thomas 
Nielsen fra Min 
Købmand i Kragelund 
er nomineret til 
Danish Retail Award 
2021

AF JESPER ROSENQUIST
jero@midtjyllandsavis.dk

KRAGELUND Siden Thomas Nielsen 
i 2019 blev købmand for den nye Min 
Købmand i Kragelund, er det kun 
gået fremad for butikken.

Nu er Thomas Nielsen også ble-
vet nomineret til Danish Retail 
Award 2021, som er en pris, der 
belønner Danmarks bedste og mest  
nytænkende butiks- og varehusche-
fer.

- Jeg synes, at det er stort, at en lille 
landsby som Kragelund kommer på 
landkortet med denne nominering. 
For hvis du ser på andre nominerede, 
så er der jo tale om forholdsvis store 
butikker i blandt andet København. 
Så det kommer lidt bag på mig, at vi 
er blevet nomineret, siger Thomas 
Nielsen.

Formålet med Danish Retail 
Award er at bringe den bedste og 

nyeste viden inden for international 
detailhandel til Danmark og for at 
øge stoltheden i dansk detailhandel.

Bag prisen står nogle af  de stør-
ste interessenter i dansk detailhan-
del bestående af  repræsentanter fra 
DH Media A/S (Dagligvarehandlen), 
Dansk Erhverv, erhvervsskolen ZBC 
og Fonden Konsul Axel Nielsens 
Mindelegat.

Min Købmand åbnede i Kragelund 
i kølvandet på, at Coop besluttede 
at lukke Lokalbrugsen i Kragelund 
i 2018.

- Jeg ser nomineringen som en stor 
anerkendelse af  det arbejde, som 

man lokalt gjorde i Kragelund for 
at få en ny købmand til byen, siger 
Thomas Nielsen.

Det var gennem selskabet Krage-
lund Invest, at lokale kræfter samle-
de penge ind til at købe den lukkede 
brugsbygning af  Coop.

Danish Retail Award bliver givet 
til de mest entusiastiske og foran-
dringsskabende butiks- eller vare-
huschefer i Danmark- både inden for 
daglig- og specialvarehandel. I år er 
prisen en studietur til Dubai, guidet 
af  detaileksperter fra ZBC.

I alt ni er blevet nomineret til Da-
nish Retail Award 2021.

FREDAG 25. JUNI 2021

 | Det går godt 
for købmanden 
i Kragelund. 
Han er blevet 
nomineret 
til Danish 
Retail Award 
2021.  FOTO: MARTIN 

BALLUND

I weekenden åbner 
Grønagerhave, 
hvor børn kan 
klappe dyr lære om 
biodiversitet

SILKEBORG Aqua Akvarium og 
Dyrepark åbner i morgen et nyt 
område for børn med fokus på 
biodiversitet og nære oplevelser 
med dyr.

Det nye børneunivers hedder 
Grønagerhave, og her kan bør-
nene møde klappegeder, kæmpe-
høns og moskusænder, og så kan 
de lære en masse om insekter, og 
hvordan man kan dyrke grøntsa-
ger i haven.

- Vi ønsker at være med til at 
klæde næste generation på til at 

tage vare på naturen. I Grønager-
have vil i børnehøjde give indsigt 
i begreber som biodiversitet, na-
turpleje, bæredygtighed og kli-
maaftryk ud fra helt konkrete op-
levelser, og vi vil dele viden om de 
fødevarer, de spiser og samspillet 
med deres nære natur, fortæller 
leder af  Aqua Akvarium og Dy-
repark, Lisbeth Skovmand Høgh.

I åbningsweekenden kan man 
sammen med Aquas guider gå på 
opdagelse i Grønagerhave imel-
lem dyr og planter og få viden og 
inspiration til, hvad man kan gøre 
hjemme i sin egen have. Udover 
at komme helt tæt på dyrene kan 
man være med til at bygge luk-
susinsekthoteller, få inspiration 
til at skabe vandmiljøer i haven, 
kigge ind i det nye bistade og høre 
om de 300 arter af  bier, der fin-
des, og gå på opdagelse efter dem 
sammen med guiden.

Nyhed for børn i Aqua

 | I weekenden åbner Grønagerhave i Aqua, hvor børn kan klappe geder 
og høre mere om bæredygtighed og klimaaftryk.  FOTO: AQUA

Der var festtaler og 
musik, da den nye hal 
blev indviet i denne 
uge

SILKEBORG Det coronaudskudte 
rejsegilde for den nye hal i Hvin-
ningdal, Bilernes Hus Arena, løb i 
denne uge af  stablen til et flot og 
velbesøgt arrangement foran hal og 
fællesskabshus. 

Der var mødt omtrent 100 men-
nesker fra lokalområdet, politikere, 
folkeaktionærer, sponsorer, frivillige 
og medlemmer i HA85 frem for at 
deltage i festlighederne og i takken 
til håndværkerne fra totalentrepre-
nøren Wils A/S.

Næstformand i kultur- og fri-
tidsudvalget, Rune Kristensen (S), 
fremhævede i sin tale, at Hvinning-
dal ikke bare får en ny hal, men at 
byggeriet er en del af  udmøntningen 
af  en større helhedsplan for området 
omkring Hvinningdalskolen. 

Rune Kristensen kunne desuden 
fortælle, at der er flere projekter på 
vej i området, hvor der lokalt arbej-
des på planer for både en kunst-
græsbane, et større samlings- og 
opholdsområde og perspektiver for 
den nærliggende vandrekirkebyg-
ning.

Hovedbestyrelsesformand for 
Hvinningdal Aktivitetsforening 
 af  1985, Morten Dixen Olseth, glæ-
dede sig over, at ibrugtagningen 
af  de nye faciliteter rykker hastigt 
nærmere. 

Fest i Hvinningdal for den nye hal

SILKEBORG Torsdag aften klokken 20.09 blev en 58-årig mandlig 
cyklist fra Silkeborg påkørt af  en bilist på Sølystvej.

Uheldet skete, da en 22-årig mandlig bilist fra Engesvang holdt 
tilbage for en modkørende bilist ved en vejchikane. Da han derefter 
kørte frem, ramte han cyklisten, der formodentlig var i gang med at 
overhale bilen. Cyklisten slap fra uheldet med overfladiske skram-
mer. Den 22-årig bilist fra Engesvang blev sigtet for ikke at være 
opmærksom ved igangsættelsen af  sin bil

Cyklist påkørt på Sølystvej

VOEL Der har været indbrud i en villa på Krakavej i Voel. Tyven kom 
ind i huset ved at bryde et vindue op i husets udestue. Tyven stjal 
tøj og smykker.

Tyv stjal tøj og smykker

RESENBRO Rødegårds Venneforening afholder generalforsamling 
tirsdag 29. juni kl. 18.30 i salen på Rødegård, Skærbækvej 13, Re-
senbro.

Rødegårds venner  
holder generalforsamling 

 | Efter en rundtur i det nye byggeri kunne de fremmødte nyde lidt at spise og drikke fra Trianglens Pølsevogn, som 
Silkeborg Kommune havde sørget for, mens elever fra Hvinningdalskolen sammen med konstitueret skoleleder, Niels 
Folke Wulff Jørgensen på guitar, underholdt med en til lejligheden skrevet festsang om den nye hal.  PRIVATFOTO

Succesfuld købmand 
nomineret til detailpris

2021
Juni

Hallen står færdig og indvies officielt 
15. oktober med festtaler, sang og musik, 
mad og drikke på en velbesøgt åbningsdag.

2021
Oktober

Tak til alle som har støttet den nye Bilernes Hus Arena Hvinningdal
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Familien Vendelbo
6.B Årgang 2005 – Hvinningdalskolen
5.C Årgang 2006 – Hvinningdalskolen
3.B Årgang 2008 – Hvinningdalskolen
2.B Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
2.C Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
Familien Boots-Nielsen
1.B Årgang 2011 – Hvinningdalskolen
2.A Årgang 2010 – Hvinningdalskolen
Pantpatruljen – Wenke, Silje, Olivia, Merle
Familien Lauritsen
Inge Marie Mastrup
Theo Duk Munch
Anna Duk Munch
Linda og Christian Gravesen
Anne Sofie Jørgensen
Nikolaj K. Lehrmann
Mathias Mønster Nielsen
Emil Mønster Nielsen
Asta Guldberg Kobæk
Mathilde Munkgård Dixen Olseth
Magnus Munkgård Dixen Olseth
Vær God Ved Din Krop/Hanne Larsen
Johannes Klindt
Aggerbeck-Lauritzen
Per Thuesen
Hanne Mygind-Rasmussen
Familien Kamstrup
Filip & Daniel Køie Petersen
Georg og Victor Rasmussen
Ida og Mads Hvid Poulsen
Malou Nonbo Kristiansen
Matti Nonbo Kristiansen

Irene & Søren Bay Mark
Erik Tjener
Jette Tjener
Stine & Jacob Aaen Dürr
Anne & Jonas Winther Frandsen
Maise Pi Iisager
Gustav Winther Bælum
Hannah Winther Bælum
Vivian Haulrik
Familien Holst
Familien Boye Rasmussen
Familien Biller Mikkelsen
Familien Stammose Mensberg
Grethelise Johanne Nielsen
Vivi Knappe Nørgaard
Ellen Christensen & Knud Jørgensen
Lucas Overgaard
Familien Juul Olsen
Nina Toft
Familien Paludan
Magne Overgaard Jepsen
Oskar Overgaard Jepsen
Familien Kildegaard
Orla Laursen
Familien Lester
Emmelie & Jacob Krog
Andreas & Pernille Tvede
Mathilde Tvede
Jacob & Johanna Andersen
Anni Winther
Ingemann Madsen
Familien Amby
Familien Høgh

Sofie & Victor Troelsen
Skjoldsvej
Julie Crohnager Andersen
Malou Crohnager Andersen
Familien Holm
Andreas & Mathias Holleufer Boesdal
8.A Årgang 2003 – Hvinningdalskolen
Gene Aidam
Familien Steinicke
Solvejg Jensen
Rene & Helle Troelsen
Jørn Schack Ludvigsen
Søren Lund
Familien Randeris
Torben Nielsen
Dorthe Bechmann
Mikkel & Katrine Holst
Signe, Jens, Anette & Mogens Trads
Hjalte Heinze
Merle Heinze
Silje Heinze
Wenke Heinze
Kenneth Mogensen
Henriette Gyrud
Familien Aagaard Lassen
Familien Svendsen
Familien Skjerbæk
Familien Ebdrup
Familien Balling
Lucas & Lærke Rønbøg
Peter Eskelund
Githa Holm
Bente & Knud Erik Søndergaard

Andelsboligforeningen Holbølvej
Klaus Nordentoft Lemvigh
Lise Skaaaning Buus
Celina Warburg Nielsen
Alberte Warburg Nielsen
Tina & Carsten Riisgaard
Birthe Puggaard Kristensen
Karla Suarez Taylor Junior
Familien Risgaard Laustsen
9.A årgang 2002 – Hvinningdalskolen
2.A Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
Familien Høgh
Familien Egballe
1.A Årgang 2011 – Hvinningdalskolen
Familien Puggaard Holst
Carl Johan Leegaard Jepsen
Meta Leegaard Jepsen
Dagmar Leegaard Jepsen
Victor Staunstrup Floor
Familien Sørensen
Lisbet Søndergaard
Anette Brink Bjørn
Familien Stichelbout
Jonna & Anja Hesel
Nanna Grøndahl Poulsen
Magnus Grøndahl Poulsen
Familien Maul
Familien Sørensen og Betzer
Familien Skovmose
Mikkel & Maya Thing Andersen
9.C årgang 2002 – Hvinningdalskolen
Børge Grønbæk Nielsen
Birthe Skov Hansen

HA85-Oktober 2021_nr 112.indd   29HA85-Oktober 2021_nr 112.indd   29 25.10.2021   00.4125.10.2021   00.41



MINIDANS OG MAXIDANS

30

Hver onsdag kl. 17-18 er vi at 
finde i hallen. Første halve time 
med holdet Minidans (3-4 år) 
og sidste halve time Maxidans 
(5-7 år). Tilbage i 2018 gik vi 
begge til Minidans med vores 
ældste piger.

Dengang var det Trine Søbjerg, 
som i dag har holdet KvindeDans, 
der stod for den ugentlige danse-
time. Da hendes børn blev for sto-
re til Minidans stoppede holdet. 

Grundet efterspørgsmål fra bør-
nene undersøgte vi mulighe-
derne for dansehold i området, 
hvilket var svært at finde udover 
professionelle danseskoler. Pia 
tog initiativet til at spørge ind til 
muligheden for opstart af holdet 
igen, hvilket jo krævede en in-
struktør. Den tjans ville Pia gerne 
tage. Anne sprang med på vog-
nen og i samarbejde med besty-
relsen i HA85 blev der i foråret 
hurtigt taget affære, fundet haltid 
og lavet plan for holdopdeling 
mm. 

Det vil sige, at holdet startede op 
allerede kort tid efter, så vi nåede 
fem dansetimer før sommerferien 
med plan om at fortsætte efter fe-

rien. Vi har begge et barn med på 
hvert hold og har haft meget frie 
tøjler omkring, hvordan vi ønsker 
at køre holdet.  

Vi nyder at komme hver uge og 
danse med en masse glade børn, 
som altid er med på, hvad vi end 
finder på. De mindste elsker at 
sangene gentages, og de skal 
nok sige til, hvis vi glemmer far-
vel-sangen. De største vil gerne 
have lidt mere udfordring, men 
kan stadig lide de kendte sange/
danse. 

God hjælp som nye frivillige
Som nye frivillige i HA85 har der 
løbende været mange spørgsmål 
til bestyrelsen omkring praktiske 
ting, men det hele er gået fint, og 
vi er glade for at se så mange børn 

Pia Mikkelsen Toft  og Anne Hylling Ikast startede MiniDans og MaxiDans op sammen før 
sommerferien. Hver gang starter børnene i en rundkreds før musik og dans sættes igang.

DANS OG BEVÆGELSE FOR MINI OG MAXI
hver uge til dans. Minidans har li-
gefrem venteliste, da der generelt 
er meget stor tilslutning til denne 
type hold i den aldersgruppe. 

På Minidans er det muligt at have 
mor eller far med og danse sam-
men. På Maxidans danser man 
uden mor/far og bliver lidt mere 
udfordret med dansetrinene. Vi 
danser til sanglege, MGP og andre 
børnesange. HA85 er en klub i en 
spændende udvikling, især fordi 
den netop nybyggede hal giver 
endnu flere haltider og dermed 
flere muligheder for nye tiltag.

Anne har tidligere erfaring som 
gymnastikinstruktør og fodbold-
træner fra andre foreninger, og 
Pia er i sit første hverv som frivillig 
instruktør. 
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To lørdage inden jul, kan du 
komme med til et brag af en 
dansefest i Hvinningdal hallen. 
Det sker når instruktører fra 
Marianne Eihilts Dansskole – 
Let´s Dance, besøger HA85 med 
konceptet HIT FIT DANCE.

Hit Fit Dance er ikke bare en al-
mindelig forbrændingstime. Der 
tages udgangspunkt i musikken 
og den dansestil, som var fremme 
på det givne tidspunkt den hitte-
de. 
Vi danser rock'n roll til 50-ernes 
rockede rytmer. Twist til 60-er-
nes Beatles. 70-ernes discotrin i 
bedste John Travolta stil. Pop og 
grandprix fest fra 80-erne, samt 
de mere moderne funk og show-
dance moves fra 00-erne og 10-
erne. Alle de største hits er med, 
og det er svært ikke at skråle med 
på sangene, der brager ud af højt-
talerne! Der er altså ikke tale om 
pardans - man følger bare instruk-
tøren og nyder dansefesten.

Vores HIT FIT Dance-lørdage er for 
alle aldre og alle niveauer, da der 
vil være musik og trin for enhver 
smag. Så glæd dig til en super 
varm og lærerig dansetime, hvor 
både pulsen og humøret ryger 
helt i top - det kan ikke undgås!!

Danseglade børn kan også delta-
ge, og der bliver et område i hal-
len, hvor alle børn under 15 år kan 
stå og danse med. Det er samme 
pris for børn. Tag familen, nabo-
en, en ven eller veninde med – 
Det bliver det kun sjovere af.

Prisen ned og humøret op!
HA85 Dans står bag arrangemen-
tet, som er åben for alle, og det 
er kommet i stand med støtte 
fra Silkeborg kommunes Kultur-, 
Fritids- og Idrætsudvalg. En bevil-
ling fra udvalget, går til nedsæt-
telse af deltagerbetalingen.

I et samarbejde mellem HA85 og Marianne Eihilts Dansskole – Let´s Dance, inviterer vi til Hit Fit-Dance i november og december. Det er 
for alle aldre og alle niveauer, da der vil være musik og trin for enhver smag (Billede fra Let's Dance). 

HA85 BYDER OP TIL 
HIT FIT DANCE-EVENT

Sådan deltager du:
TIDSPUNKTER

Lørdag 20. november 
kl. 13.00–15.00

(incl. 15 min. pause)

Lørdag 18. december 
kl. 13.00–15.00

(incl. 15 min. pause)

Du kan deltage på den 
ene eller begge dage.

PRIS PR. DAG
75 kr.

Prisen er incl. forplejning 
vand/sodavand, frugt 

og snacks.

TILMELDING
Du tilmeldinger dig via

www.ha85.dk/dans

Støttet af:
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Book 
en grundig 

synsprøve på 
nytsyn.dk

”Jeg kan ikke bruge linser!”
Må vi udfordre dig?
Mange af os har prøvet kontaktlinser på et tidspunkt – uden held. Eller vi tror måske, at netop vores øjne 
slet ikke er  egnet til at bruge kontaktlinser. Det vil vi gerne  udfordre, for kontakt linser er ikke det samme som 
for 10 år siden. Teknologisk  udvikling og nye materialer giver os nemlig mulighed for at tilbyde dig endnu 
bedre kontaktlinser med høj komfort. Vidste du, at bygnings fejl ikke er en hindring for at bruge kontaktlinser? 
Eller at du kan få fl erstyrkelinser, så du kan se klart på både kort og lang afstand? Mange børn kan også få 
glæde af kontaktlinser og kan hurtigt lære at tage dem i og ud igen. Og hvis børn kan – så kan du også! 
Kig ind i butikken og få en snak om kontaktlinser eller book tid til en grundig synsprøve på nytsyn.dk

Vores præcision – din styrke

Nyt Syn Silkeborg Optik 
og Kontaktlinseklinik
Nygade 6, 8600 Silkeborg
86 80 19 00, nytsyn.dk/silkeborg
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Nordskovvej blev indviet 2. 
oktober med et brag af en mo-
tionsfest, hvor løbere, gående 
og cyklister i alle aldre kunne 
deltage. I alt deltog der 893 på 
de mange forskellige distancer. 
Skovløbere fra HA85 var natur-
ligvis også med.

Festlighederne startede på top-
pen af Nordskovpassagen for 
dem, der ville prøve kræfter med 
et 1.000 meter hurtigløb ned af 

Nordskovvej. Som optakt til løbet 
sørgede Den Kreative Skole for 
musikken, og lige inden løbsstart 
kl. 10 lukkede vejrguderne hel-
digvis for "vandhanen". 

Herefter stod borgmester Steen 
Vindum og udvalgsformand Hans 
Okholm for den officielle indviel-
se, inden starten på 5 + 9 km walk, 
18,5 km MTB og 5 + 8,5 km løb.
Skovløberne deltog også i moti-
onsløbet i den smukke Nordskov, 

og ruterne her bød på flere  skrap-
pe stigninger, som godt kunne 
give én sved på panden! 

Alt i alt et fantastisk flot arrange-
ment, som sluttede med, at Nord-
skovvejen blev åbnet kl. 15 for 
trafik.

HA85' Skovløbere mødes hver 
onsdag kl. 18.00 ved klubhuset, 
og løber en tur sammen i Hvin-
ningdal.

Med et flot motionsarrangement, blev Nordskovvejen indviet i starten af oktober, og løbere fra HA85 var med.

TRAFIKKEN BLEV LØBET IGANG I NORDSKOVEN

SuperBrugsen Øster Bordingvej
Bestil et GRATIS benzinkort hos OK, så modtager 
HA85 nemlig 5 øre pr. liter, hver gang du tanker 

- og ekstra 200 kr., første gang du har tanket 500 liter.
Bestil dit gratis benzinkort og tilknyt 

“HA 85” på www.ok.dk/lokalsporten

Støt HA85 hver gang du tanker hos OK

Vi giver 30 % ekstra 
i sponsorstøtte
Vi ved, at mange klubber og foreninger er udfordret i den her 
særlige coronatid. Sammen med vores forhandlere giver vi nu 
30 % ekstra på næste afregning, så din forening lidt hurtigere 
kan få fyldt klubkassen op. For vi ved, at hver en krone tæller.

Se mere på ok.dk/30ekstra 

30 % ekstra
i klubkassen
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VI STØTTER LOKALT
VI ØNSKER HVINNINGDAL
TILLYKKE MED DEN NYE HAL

Nybolig Frank Lerche - dit sikre valg til boligsalg
· Få en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering
· Nybolig Smartsalg mangedobler søgningen på din bolig
· Frank Lerche kender Hvinningdal/Buskelund, som sin egen bukselomme,

da han er opvokset og er bosiddende i området
· Vi støtter HA85 samt projektet med den nye hal og fællesskabshuset

Frank Lerche
Ejendomsmægler / Valuar
MDE, Indehaver

** Kender du nogen, som skal sælge deres bolig - eller
skal du selv sælge? Så kontakt Nybolig Frank Lerche Sil-
keborg. For hver sælger der sætter til salg hos os, giver
vi 2.500 kr. til HA85, når boligen er solgt! Husk blot at
nævne HA85, når du mødes med en af vores mæglere.
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Den 1. oktober begyndte jeg 
som skoleleder på Hvinning-
dalskolen, hvor jeg har fået en 
fantastisk velkomst af både børn 
og medarbejdere. Jeg glæder 
mig rigtig meget til at lære sko-
len, forældre og lokalområdet 
godt at kende og bidrage med 
mine erfaringer, viden og enga-
gement.

Jeg vil gerne kort præsentere mig 
her. Mit navn er Anna Margrethe 
Østergaard, og jeg bor i Nørager i 
Rebild Kommune. Jeg er gift med 
Niels, og vi har to voksne drenge, 
hvor den ældste er flyttet hjem-
mefra og den yngste er på vej. 
Vi har tidligere boet og arbejdet 
i Silkeborg, men på grund af nye 
udfordringer i arbejdslivet flytte-
de vi i sommeren 2009 til Nørager. 
I sommerferien så jeg skoleleder-
stillingen på Hvinningdalskolen, 
og min mand og jeg blev enige 
om, at det vil være dejligt at ven-

de tilbage til Silkeborg - både for 
at bo og arbejde. Vi er derfor i 
gang med at sætte huset til salg, 
og indtil det er på plads, er det 
ikke et problem at køre. 

Jeg har været uddannet som læ-
rer i 25 år og har arbejdet i forskel-
lige skoleformer og kommuner. I 
2014 fik jeg det første lederjob i 
Mariagerfjord Kommune og kom-
mer fra et job som viceskoleleder 
på Østervangsskolen i Randers 
Kommune. Jeg er en leder, der 
brænder for folkeskolen, og som 

gerne vil arbejde og sætte ret-
ning for børn og medarbejderes 
læring, trivsel og udvikling.

I min fritid spiller jeg musik og er 
lige begyndt at spille i Big Band, 
hvor jeg spiller altsaxofon.

Jeg glæder rigtig meget til at 
samarbejde med lokalområdet 
og er imponeret over det store 
engagement, der er her. Det er 
den nye hal et flot eksempel på, 
og jeg glæder mig til at deltage i 
samarbejdet med jer.

Anna Margrethe Østergaard er ny skole- 
leder på Hvinnningdalskolen, og benyt-
tede anledningen ved indvielsen af den 
nye idrætshal, som netop skolen vil få stor 
glæde af, til at hilse på og præsentere sig.

VELKOMMEN TIL HVINNINGDAL- 
SKOLENS NYE SKOLELEDER
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Herningvej 37
8600 Silkeborg

86 81 16 11
midspar.dk/silkeborg

Fælles Om. Oplevelsen
Middelfart Sparekasse har en lang tradition for at være lokalt engageret. Det er livet efter fyraften, 
der giver levende lokalsamfund, og det vil vi gerne understøtte og udvikle. Og netop levende lokal-
samfund er grundlaget for en god forretning.

Derfor støtter vi også HA85, og vi glæder os til at lære HA85 og Silkeborg bedre at kende.

Vi har netop fusioneret med Folkesparekassen, og er 
rykket ind i lokalerne på Herningvej. 

Har du lyst til at vide mere om os, kan du besøge os på 
midspar.dk/silkeborg eller på Herningvej 37.

Danmarks bedste 
finansimage for  
femte år i træk. 

Vi støtter lokale  
aktiviteter og  
foreninger i din by.

Du får en personlig  
rådgiver, som du kan 
kontakte direkte.

Tillykke med 
den nye hal
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