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Information 
og oplevelser 

INFORMATION

LEDIGE JOB
I denne uge f.eks.: 
Sygeplejersker, nattevagt, byggesagsbehandler

Læs mere på: viborg.dk/job

BYRÅDSMØDE

Onsdag den 22. maj 2019 kl. 17.00 
i Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5.

Se mødet live eller efterfølgende på byråd.viborg.dk

Dagsorden og referat kan ses på:
kommune.viborg.dk/politik

TEKNIK & MILJØ

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

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

INDSATSPLANER DRIKKEVAND

Forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand og 
drikkevand er i offentlig høring. Gælder for vandværk-
erne Højbjerg, Mammen, Rødkærsbro, Sdr. Rind, Tange, 
Vindum og Vinkel by.

Info: Claus Holst Iversen tlf. 87 87 55 06 / 
Ruslana Gladnyeva tlf. 87 87 56 20. 

Se mere på viborg.dk/indsatsplangrundvand

OPLEVELSER

FOTODAGE

Fotodage Viborg præsenterer: Status: 19
Se det bedste i fotografi på DJ: Fotografernes udstilling
Kan ses frem til den 26. maj / tirs.-søn. kl. 10-16 / Gratis
Det tidligere Viborg Museum, Hjultorvet 9, Viborg
viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 34

Viborg spiser sammen – og du er inviteret
Fællesspisning og hyggeligt samvær
Ons. den 22. maj kl. 18.00-19.30 / 40 kr. / Tilmelding nødv.
Varmestuen, Sct. Leonis Gade 8, Viborg
viborgbib.dk • Tlf. 87 87 34 13

Find mange flere spændende oplevelser på:

VIBORG.DK/PINDLE

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

viborg.dk

I nøkkvi er man ikke i 
tvivl. Skal man have 
hest, skal det være 
en islænder. Hvordan 
kan det være?

Hvorfor skal man 
vælge en islænder?

Der er to ting, der gør islæn-
dere til noget særligt.
De har flere gangarter - 
skridt, trav, gallop, tølt og 
pasgang. De to sidste er me-
get behagelige. Det giver en 
stor alsidighed.
Det er en robust hesterace.
Det er en koldblodshest. Det 
betyder, at de kan gå ude 
hele året.

BENT MELVEJ
Dollerup

Det kan siges kort: 
De er nøjsomme.
De er billige i drift.
De er behagelige at ride på.

LARS S. JENSEN
Skelhøje

Islænderheste er meget 
håndterbare. Det er en vil-
lig hest, der byder sig til, 
når der skal arbejdes. Den 
tilpasser sig sin rytter. Det 
er en alsidig hest. Jeg har 
sprunget, redet dressur og 
været på langture. Blandt 
andet red jeg 200 kilometer 
i forbindelse med VM for is-
lænderheste i Herning.
GERTIE 
KRYSCHANOFFSKY
Bjerringbro, med heste 
opstaldet i Fløjgårde. 

MENING
Din

De er nøjsomme. 
De kan gå ude hele året, og 
skal ikke opstaldes og ind 
hver aften. 
Når man er så heldig som 
mig, at man har dem hjem-
me, kan man nyde dem 24/7. 

BRIAN PEDERSEN
Karup

Det er bare en særlig hest. 
Den har fem gangarter. Det 
er spændende og en ekstra 
udfordring. 
Islænderheste er robuste 
og tålmodige. De skal ikke 
på stald, men går ude året 
rundt.

LENE GEHLERT
Dollerup

RECEPTION Torsdag den 
23. maj siger Andelskassen 
i Viborg farvel og tak til cen-
terdirektør Tage Malling, der 
kaster sig over nye opgaver på 
bankens hovedkontor i Ham-
mershøj.
- Jeg kommer til at savne med-
arbejderne og kunderne. Hver-
dagen i banken. Men jeg ser 
også meget frem til de nye ud-
fordringer, siger Tage Malling.

Han har stået i spidsen for 
Andelskassen i Viborg i knap 
fem år og kan aflevere et råd-
givningscenter i sund udvik-
ling.
Den udvikling står Mallings 
afløser, Kåre Skorstengaard 
Nielsen, klar til at videreføre.
- Det er med stor ydmyghed, 
at jeg overtager stillingen efter 
Tage Malling. Andelskassen 
har et stærkt team af medar-
bejdere, som jeg er glad for at 
skulle stå i spidsen for. Vi vil 
sammen fortsætte den gode 
udvikling, som banken er i. 
Først og fremmest handler det 
om fortsat at give vores kunder 

rådgivning af høj kvalitet, siger 
Kåre Skorstengaard Nielsen.

Han bor i dag i Holstebro, og 
huset er sat til salg, da han nu 
vil flytte til Viborg.
Andelskassen i Viborg siger 
farvel til Tage Malling og god-
dag til Kåre Skorstengaard 
Nielsen ved en reception tors-
dag den 23. maj.

Goddag og farvel  
i Andelskassen

Kåre Skorstengaard Nielsen 
overtager posten som center-
direktør af Andelskassen efter 
Tage Malling  Foto: Andelskas-
sen

KARUP Nogen har måske be-
mærket, at der er sat et til salg 
skilt op uden for missionshuset 
på Vallerbækvej 1, og det er da 
også ganske vist, at huset er sat 
til salg.

- Det er ikke fordi Indre Mis-
sions samfund i Karup ned-
lægges, men ene og alene mis-
sionshuset der sælges, fortæller 
Knud Nielsen, Indre Mission i 
Karup. - Der er kun ganske få 
familier tilbage, der skal holde 
huset og de omkringliggende 
udenoms områder i en rimelig 
stand, og står vi lige pludselig 
over for en større nødvendig re-
paration, synes vi ikke længere, 
at vi kan magte en sådan stor 
opgave.

På generalforsamlingen i ja-
nuar blev man i Indre Mission 
derfor enige om at prøve på at 
få huset solgt. Missionshuset er 
tilskødet Indre Mission i Dan-
mark, og som sådan er de den 
formelle ejer af det. Derfor var 
det nødvendigt at få hovedbe-
styrelsens tilladelse til at sætte 
huset til salg.

- Når missionshuset er solgt, 
har vi fået lovning på, at vi kan 
leje os ind i sognegårdens loka-
ler til afholdelse af møder, hvor 
alle naturligvis også er vel-
komne. De normale bibeltimer, 
som bliver holdt i private hjem, 
fortsætter på samme måde som 
hidtil, slutter Knud Nielsen. 

Karup missionshus sælges

HAVREDAL Fire år og mange 
bump på vejen. Men nu er det 
der. Islænderhesteklubben Nøk-
kvis fine klubhus opført i til-
knytning til ridebanen, der lig-
ger på Ulvedalsvej i Havredal. 
Klubhuset er blevet til i et sam-
arbejde med Havredal Prakti-
ske Uddannelser, der har stået 
for byggeriet, og hos hvem 
Nøkkvi lejer sig ind. Ved indvi-
elsen var derfor stuvende fuldt 
af både elever og hestefolk, som 
var mødt op for at fejre begiven-
heden. Den røde snor blev klip-
pet af både Søren Møller, Nøk-

kvi, og af en elev fra Havredal.
- Velkommen og tak fordi I fort-
sat vil være vores gæster og 
skabe liv, så vi ikke bare lever i 
en osteklokke, sagde forstander 
Poul Erik Clausen blandt andet 
i sin åbningstale. 
I fællesskab diskede uddan-
nelse og hesteklub op med mad 
og drikke til de mange gæster. 
Så da formalia var klaret, nød 
alle godt af den nye fine over-
dækkede terrasse, hvorfra man 
i tørvejr har overblik over hele 
ridebanen.

Klubhus indviet  
i Havredal

Islænderhe-
steklubben 
Nøkkvi har nu 
både rideba-
ne og klubhus 
i Havre-
dal.  Foto: Pia 
B. Jakobsen


