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MANDAG 24. JANUAR 2011

Bane Alle 8, 8450 Hammel
Ia[#-,+)-%%%Email: favrskov@mja.dk

Lokalredaktør:
Kim Simmelsgaard
Email: kim@mja.dk
Telefon: 87 22 53 97

Lokalredaktør:
Preben Just
Email: just@mja.dk
Telefon: 87 64 80 02

Lokalredaktør:
Martin Bjerregaard Jensen
Email: martinbj@mja.dk
Telefon: 87 64 80 05
Udebliver Midtjyllands Avis, så ring 86 82 13 00
mandag-fredag 17-18, lørdag 8.30-10

FAVRSKOV SERVICE

HAMMEL MANDAG

Rådhusene
Åbningstider: Åbent mandag kl. 8.30-15, tirsdag og
onsdag kl. 10-15, torsdag
kl. 12-17 og fredag kl.
10-12
Genbrugsstationerne
Italiensvej, Hammel: Åbent
mandag,, tirsdag, onsdag
og fredag kl. 13-18,
torsdag kl. 7-13 og lørdag
kl. 9-14
Hammervej, Hvorslev:
Åbent mandag, tirsdag,
torsdag og fredag kl.
13-18, onsdag kl. 7-13 og
lørdag kl. 9-14
Bibliotekerne
InSide, Hammel: Åbent
mandag kl. 12-20, tirsdag
og onsdag kl. 10-17,
torsdag kl. 10-20, fredag
kl. 12-17, lørdag kl. 10-13
Ulstrup: Åbent mandag kl.
14-20, tirsdag og torsdag
kl. 14-19, onsdag og
fredag kl. 10-15, lørdag kl.
10-13
Arkiverne:
Lokalhistorisk Samling,
InSide, Hammel: Åbent
mandag kl. 19-21, torsdag
kl. 14-18
Politiet
Rådhuset, Hammel: Åbent
mandag og onsdag kl.
10-12, torsdag kl. 16-17
Svømmebade
Hammel Svømmebad:
Åbent mandag kl. 6-7.30
og 21-22 (stillesvømning),
tirsdag kl. 10-11.30,
14-15 (pensionister) og
17-19, entret, Tungelund
Aktivitetscenter: Åbent
mandag til fredag kl. 9-20
Udstillinger
Galleriet InSide: Inge-Jette
Holm Iversen, udstiller,
Hammel Kunstforening
Mose Glas, Vellev Mose 3:
Åbent tirsdag, onsdag og
fredag kl. 13-17

Fotorama
19.30: Meet the Parents Little Fockers
Møder
19.30: Lading Forsamlingshus: Generalforsamling,
Lading-Fajstrup Borgerforening
Diverse
19.30: Lokalhistorisk Arkiv,
Farre: Åbent
Lotterispil
19.15: Farre Forsamlingshus: Lotterispil

Rådgivning
Åben anonym familierådgivning: Onsdag kl. 15-17:
tlf. 89 64 34 03
Åben rådgivning om alkohol
og stoffer: Favrskov
Rusmiddelcenter: Alle
hverdage fra 9-10 på tlf.
89 64 43 80
Faste vagter
Lægevagten og skadestuen:
tlf. 70 11 31 31

HVORSLEV MANDAG
Diverse
13: Thorshøj, Thorsø:
Kortspil
19: Anlægget, Ulstrup:
Bankospil, Støtteklubben
19.30: Thorsø Pavillon:
Bankospil, Thorsø
Pavillon
19.30: Vellev Forsamlingshus: Præmiewhist

HAMMEL TIRSDAG
Fotorama
19.30: Meet the Parents Little Fockers
Møder
14: InSide: Lysbilledforedrag med Jørgen Mortensen, Aktivistklubben
19: Houlbjerg Konfirmandstue: Møde i Granslev
Menighedsråd
19.30: InSide: Foredraget
Luk Munden og Let
Røven med Christian Bitz
Diverse
9.30: Ved Springforbi:
Stavgang, Ældre Sagen
Præmiewhist
19.30: Sall Forsamlingshus:
Præmiewhist

HVORSLEV TIRSDAG
Sport
18.15: Ulstruphallerne:
Håndbold, kredscup, U-12
drenge mod Hormbæk,
Ulstrup IF
Diverse
18.45: Vellev Forsamlingshus: Square dance
19: Thorshøj, Thorsø: Sang
19: Aidt Forsamlingshus:
Præmiewhist
19: Tungelund Aktivitetscenter: Motionsløb og
power-walking, ThorsøTungelund IF

Samvirke skal
have ny formand
HAMMEL:
Kulturelt
Samvirke i Favrskov
Kommune skal have
ny formand. Når der er
repræsentantskabsmøde
den 24. februar, trækker
formanden Hans Jørgen
Pedersen, Hammel, sig
fra posten. Hans Jørgen

Pedersen har været formand for samvirket siden
det blev stiftet i den ny
Favrskov Kommune.
Thorkild Petersen, Ove
Nielsen og Anne Grethe
Riis, som er på valg til
bestyrelsen, er derimod
villige til genvalg.

Seks sejre i
Ulstrup, to i Thorsø
THORSØ & ULSTRUP:
Ulstrup idrætsforening fik
et godt udbytte ud af søndagens otte hjemmekampe i
Ulstruphallerne.
Det blev til seks sejre og to
ét-målsnederlag.
Resultaterne i Ulstrup:
U-12 Pige C mod IF Alliancen: 16-10, U-12 drenge
A mod IF Midtdjurs: 16-8,
U-10 drenge AA mod Hobro
IK: 8-9, U-14 pige C mod
Bjerringbro FH 2: 15-9, Serie 4 damer A mod IF Trojka
2: 19-20, serie 1 herrer mod
Mønsted-Sparkær IF: 28-26,

serie 3 damer mod MønstedSparkær IF 2: 19-14 og serie
4 herrer B mod IF Trojka:
20-16.
Thorsø-Tungelund
IF
havde fem hjemmekampe,
og her blev det til to sejre.
Resultaterne i Thorsø:
U-10 drenge mod Randers
Freja: 17-19, U-12 piger mod
Hornbæk: 5-9, U-16 piger
mod IF Alliancen: 14-15,
serie 2 herrer mod Rødkærsbro: 29-20, serie 3 herrer
mod Mariager: 27-10.
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Omkring 60 var mødt frem i kirken i Vejerslev til en dag med gospel, og det blev en dag med masser af sang og livsglæde.

Hvælvingerne i klosterkirken knagede
Glad gospelsang
samlede 60 sangere
til en fornøjelig og
livsbekræftende
lørdag
Tekst:
Martin Bjerregaard Jensen
Foto:
Torben Larsen
VEJERSLEV: Med en ustyrligt energisk Rune Herholdt
snart balancerende på en
stol med hovedet helt oppe
i en af kirkens lysekroner,
snart springende rundt for
at piske endnu mere energi
ind i de mange sangere,
blev lørdagens gospeldag en
energirig og givende oplevelse for de 60, der var med.
Fem-seks trestemmige gospelsange, som ingen af sangerne kendte, da de mødte
om morgenen, blev styk- og
stumpvis gnavet igennem
under Rune Herholdt inspirerende ledelse og dirigering
i løbet af en hektisk dag, der
stillede store krav til både
stemmer og kondition.

Glæde og energi
Det hele drevet af Tune Herholdts dynamiske, humoristiske, inspirerende energi.
Han udstråler al den
glæde og energi, der er i
gospel, og han formår at
forplante energien til alle
sangere - til hele kirkerummet., hvor man næsten kan
se de næsten 900 år gamle
hvælvinger rokke med i takt
til sangen.
Sammen med sin pianist,
Morten Randrup, guider
Rune Herholdt sangerne
gennem sangene, og går noget galt, er det pianisten og
ikke sangerne, der får skylden for enhver disharmoni.
- Det er altid spændende
med sådan en workshop.
Man kan aldrig vide, hvad
man står med, så jeg har
altid lidt forskelligt, både
let og svært, at tage hul på,
forklarer han.

I dag er de gode
- I dag er de gode, rigtig gode.
Der er også en pæn flok gode
tenorer. Det er ikke altid
man har det, siger Rune
Herholdt, der arbejder på
fuld tid med gospel og laver
workshops med både voksne
og børn lige fra minikonfirmandalderen.
En sådan konfirmandworkshop er årsag til, at
Matilde, dagens yngste
sanger, er kommet.
Hun bor i Tange, og meldte
sig straks til, da hun så om
arrangementet i avisen.
- Det er skønt bare at

på Teglværksvej i Ulstrup.
Det var ikke så heldigt for
den unge mand, der aldrig
har erhvervet sig et kørtekort.

Matilde fra Tange havde sunget med, da Rune Herholdt lavede en gospelworkshop for konfirmander, og det gav hende lyst til også at være med i Vejerslev.
skråle løs på den her måde,
siger hun med et stort smil.

Smadderhyggeligt
Ingelise Poulsen er kommet
til gospel sammen med datteren Tove.
- Det er da smadderhyggeligt. Det er dejligt at synge,
og man bliver i godt humør,
siger hun.
- Så lyder det jo rigtig
godt, og man lærer nye
sange, tilføjer Tove Poulsen.
De er begge meget optaget
af den begejstring, der er
forbundet med gospel og nyder at være med og at blive
udfordret af Rune Herholdt
meget inspirerende ledelse
af workshoppen.
- Det er svært, men skægt,
konstaterer Jens Bramer,
der er kommet med i workshoppen i Vejerslev via
kabareten i Thorsø.
- Vi var nogle stykker fra
kabaretholdet, det tog med
for fire år siden, og så er jeg
bare hængt ved, siger han.
Han går til pause sammen med Jens Buhr Jensen,

der også dyrker korsangen i
Gudenåkoret.
- Der er så meget god
energi i at synge. Før en
koraften kan jeg godt være
træt og ikke have lyst til at
skulle af sted, men når jeg
så har været der, har jeg fået
så meget energi, at jeg ikke

kan sove, når jeg kommer
hjem igen. Sådan er det i høj
grad også med gospel. Man
bliver godt tilpas og i rigtig
godt humør, siger han.

Godt humør
I godt humør er alle, ikke

mindst Rune Herholdt, der
er rigtig godt tilfreds med
de lokale talenter i Vejerslev
Kirke.
- Hvor er I dejlige at være
sammen med. Jeg lever af
det her, så man kan møde
hvad som helst, men i dag
er bare toppen, roste Rune
Herholdt sangerne efter
halvanden times uafbrudt
intens øvning på bare et par
sange, hvor hver lille stump
blev gennembanket, inden
dirigenten var tilfreds.
- Det er da hårdt, som en
deltager rød i hovedet og
med lettere ulden stemme
og glæden strålende ud af

Jens Bramer - til højre - har
sammen med Jørn Pedersen
til venstre rødder i revy- og
kabarettraditionerne i Thorsø,
mens Jens Buhr i midten er
sanger i Gudenåkoret og
har en fortid på Busbjerg.
Sammen med flere andre
herrer stod de for en solid
gospeltenor i sideskibet.

Sure gamle mænd fra Muppet Show
Borgmester
i
Favrskov
Kommune, Nils Borring (S),
skriver:

Kørte bil uden kørekort
ULSTRUP: En 19-årig
ung mand fra Ulstrup blev
fredag kl. 19.05 stoppet af
politiet, da han kørte i en
sort Mercedes Stationscar

Rune Herholdt havde koret i sin hule hånd hele dagen, og
Morten Randrup på tangenterne lagde en solid grund og fik
skældud, når det gik galt.

LÆSERNE MENER
Efter at have læst en række

læserbreve fra Venstres
byrådsmedlem Anders G.
Christensen kom jeg til at
tænke på de to sure gamle
mænd fra Muppet Show.
Uanset hvor meget positivt
der kan siges, så brokker de
sig.
Der har været udtrykt
kritik af miljøgodkendelser
på
landbrugsområdet,
embedsmænd er fremstillet
som tendentiøse, folk er lagt
ord i munden, der aldrig er
sagt - og af flere omgange
er sagsbehandlingstiden af
byggesager kritiseret. Når
forvaltningen så dokumen-

terer, at sagsbehandlingstiden er reduceret trods et
stigende antal sager, så er
det heller ikke godt nok. Så
opfindes begrebet »oplevet
sagsbehandlingstid«,
og
pludselig er det ikke længere sagsbehandlingstiden,
der er problemet, men at
ansøgere angiveligt oplever
en »meget lille fleksibilitet
i at få lavet en byggeansøgning«.
Ingen er fejlfrie, men
man skal være præcis i sin
kritik, for at vi kan forbedre
vores indsats. Jeg får mange
tilkendegivelser om både

tilfredshed og fleksibilitet
fra borgere og virksomheder.
Det er næppe heller tilfældigt, når borgere ligefrem
dukker op med en kage for
at sige »tak for en god indsats«.
Anders G. Christensen
fremmer ikke arbejdsglæden og produktiviteten i
den kommunale verden
ved konstant at skyde på
det arbejde, vi som byråd
beder vores medarbejdere
om at udføre. I mit arbejde
som borgmester prøver jeg
at vise respekt og anerkendelse af den indsats, de an-

øjnene bemærkede på vej til
pause.
Pausen varer ikke længe,
så gjalder sangen mod hvælvingerne igen og føjer endnu
et kapitel til Vejerslev Kirkes 900-årige historie.

Fantastisk oplevelse
- Dagens forløb var en fantastisk oplevelse. Det var en
glæde at se, hvordan mennesker på få timer finder
sammen om at få det bedste
frem i hinanden. Gospelens
indre med en god besked til
mennesker kommer virkelig
frem en sådan dag, siger
Erik Bertelsen, formand for
Thorsø Menighedsråd, der
sammen med pastoratets to
andre menighedsråd havde
arrangeret dagen.
Stemmerne var godt brugte, da der sidst på eftermiddagen var koncert for alle
interesserede. Tilhørerne
- lidt skuffende kun omkring
40 - blev også inddraget i
sangen under koncerten,
og sådan bredte den glade
gospel sig lidt mere.

Indbrud i bil
satte leverer. Jeg tror mere
på, at effektiviteten øges,
hvis man påskønner folks
indsats frem for at agere
ridefoged. Jeg tror samtidig,
det reducerer sygefraværet
og øger arbejdsglæden. At
vi som byråd har været
tvunget til også at reducere
i administrationen, skal vi
ikke klandre de ansatte for,
når konsekvenserne begynder at vise sig.
Måske skulle man skrive
sig Piet Heins ord bag øret:
»Gode mennesker er dem,
der bliver bedre af at blive
behandlet godt«.

HAMMEL: Højtalere, en forstærker, en Pioneer bas og
et Denver anlæg blev stjålet
ved indbrud i en Golf, der
søndag i tidsrummet fra kl.
16 til 20 holdt parkeret på
Nørreport 6 i Hammel.

Knallert stjålet
ULSTRUP: En knallert
af fabrikatet Piaggio med
nummerpladen OC 325 er
i tidsrummet fra fredag kl.
18 til lørdag kl. 12.30 blevet
stjålet i Ulstrup. Knallert
holdt parkeret ved Ulstrup
Station, da den forsvandt.

