Nord
KJELLERUP SERVICE
AFFALD
Tandskov Genbrugsplads,
Tandskovvej 17: Man-fre
7-18, lør-, søn- og helligdage
9-16. Dog lukket 24.-26. dec.,
31. dec. og 1. jan. 1. maj og
grundlovsdag 7-18.

BIBLIOTEKER M.M.
Kjellerup Bibliotek: Man
10-19, tirs-fre 10-17, lør ( 1.
okt.-31- marts) 10-13

KJELLERUP MANDAG
MØDER M.V.
19: Kjellerup, Alhuset:
Kjellerup Bridgeklub spiller
19: Vinderslev Gymnastiksal:
Damegymnastik. Arr.
Vinderslev IF
19: Kjellerup Bibliotek:
Skumringstime - Vinter i
Norden. Arr. Kjellerup
Bibliotek og Foreningen
Norden

KARUP MANDAG
KARUP BIO
19: Tarok

KJELLERUP TIRSDAG
MØDER M.V.
9.30: Ans Idræts- og Kulturcenter: Idræt om dagen
9.30: Kjellerup, Arena Midt:
Senioraktiviteter i Kjellerup
Gymnastikforening
9.30: Ans Idræts- og Kulturcenter: Dagidræt starter. Arr.
Ans IF
9.30: Skyttehuset, Kjellerup:
Senioraktiviteter på Bjerget.
Arr. Kjellerup Gymnastikforening
11-12: Kjellerup Svømmehal:
IF Silkespind har svømmetilbud for psykisk sårbare
14.30: Ans Sognehus:
Børnekor. 16: Ungdomskor
16: Kjellerup Skole, ny sal:
Gymnastik. Arr. Aktive
Kvinder, Kjellerup
16-17: Ans Skoles bibliotek:
Bogudlevering. Arr. Ans
Lokalråd
19: Hauge Forsamlingshus:
Squaredance new style. Arr.
Hauge U&GF
19.30: Vinderslev Missionshus: Ethiopermøde med
Lone Carlsen

Egnsredaktør
Rasmus Viuff (v)
87 22 84 62
viuff@mja.dk

Adam Haff
(adam)
87 22 84 61
haff@mja.dk

Morten Hallstrøm
(MH)
87 22 84 59
mha@mja.dk
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Fest for rideklubben
Kjellerup og Omegns
Rideklub fejrede sig
selv i lørdags med
taler, ponygames,
rideopvisning og
meget mere
Tekst: Rasmus Viuff
Foto: Martin Ballund

KJELLERUP: Lørdag fik Kjellerup og Omegns Rideklub
ros fra formanden for byrådets fritids- og kulturudvalg,
Steen Vindum (V). Det skete i
anledning af klubbens 25 års
jubilæum.
Det var ros for det store frivillige arbejde, som rideklubben gør i det daglige.
Han mente, at det var godt
for børn og unge at arbejde
med dyr. Fodre dem og fjerne
gødning og alt det andet, som
hører med, når man arbejder
med dyr.
Selv er Steen Vindum ikke
den store rytter. Når heste bliver over en meter høje, så bliver han lidt nervøs.

Hest eller hash
Men derfor gik han alligevel
ind for den gamle borgmester
i Gladsaxe, Erhard Jakobsens,
gamle ord, da han blev spurgt
om, hvorfor kommunen støttede rideklubber.
Det er bedre at lugte af hest
end af hash, sagde han.
Der var knap 100 personer

KARUP TIRSDAG
KARUP BIO
19: Tarok

Flygtningehjælp fik
mere i bøsserne
KJELLERUP: Dansk Flygtningehjælp på Kjellerup-egnen
fik i går 2500 kroner mere i
indsamlingsbøsserne i forhold til resultatet sidste år.
38 indsamlere gik på 30 ruter og de fik i alt 35.672 kroner ind.
I Kjellerup blev der indsamlet 21.429 kroner, i Thorning
4.580 kroner, mens der i Ans
kom 9.662 kroner.
Særligt i Ans var resultatet
flot i forhold til antallet af
indsamlere.
Jyske Bank stod for optællingen af pengene og en række sponsorer lagde lokaler,
morgenmad og drikkevarer til
i Kjellerup og Thorning. I Ans
gav indsamlingsleder Knud
Jakobsen selv morgenmaden
og lagde hus til.
Også i år var der desværre
nogle tilmeldte indsamlere,
som blev væk uden at melde
afbud, men bortset fra det, er
indsamlingskoordinator Lars
Andersen, Ungstrup, ganske
godt tilfreds med indsatsen
og resultatet.
adam

Midtjyllands Avis
Søndergade 23
8620 Kjellerup
86 88 10 00

Formand for KOOR, Irini
Papageorgiou, fortæller, at
der blev sprunget 14.000
kroner ved sponsorspringning i lørdags.

Det var en herlig festdag med heste overalt. Her er det to af de yngste ryttere, Sofie og Liva, der nyder en tur i stalden.

Berider Niels Hegstrup gav opvisning i forbindelse med
jubilæumsarrangementet.

Viceborgmester Steen Vindum takkede for det store
arbejde, som KOOR gør. Og han gjorde Erhard Jakobsens
ord om, at det er bedre at lugte af hest end af hash til sine
egne.

samlet i rideklubben lørdag.
De kunne også se berider
på rideskolen, Niels Hegstrup, give dressuropvisning.
Og så skulle lørdagsholdet
- de yngste ryttere - vise ponygames.
Der var også opvisning i

sin ankel og måtte tilbringe
aftenen på skadestuen.
Max.-højden ved springningen var 1,5 meter. Den
højde kom to ryttere over. I alt
blev der sprunget 14.000 kroner ind. Det er formand Irini
Papageorgiou rigtig glad for.

spring og dressur, inden der
var frokost.
Om eftermiddagen var der
sponsorspringning,
hvor
klubbens bedste ryttere rigtigt gik til den. Hanna Jessen
gik så hårdt til den, at hun
faldt af hesten og brækkede

Ligesom hun er rigtig glad for
hele den dejlige dag i klubben, der sluttede med fest om
aftenen med 35 deltagere.
KOOR har 179 medlemmer.

Lastbil til rideklubben
KJELLERUP: Michael Iversen
er begejstret for den indsats,
sim
KOOR
gør.
Så
begejstret,at han har givet
KOOR en lastbil og oveni
40.000 kroner.
Iversen har to transportfirmaer i Kjellerup, men bor i
Kjellerup.
Hans datter Alberte er flyttet hen til ham for et år siden

med sin hest. Hun har reddet i
seks år - den fem i Silkeborg og hun er ikke i tvivl om, at
KOOR bare er et rigtigt godt
sted.
Hendes hest Isabella er her
i dag og snart kommer hendes
nye hest, Whitney, til.
- Jeg skal have en ny hest,
fordi jeg skal til at springe
mere, siger hun.

Alberte og hendes far, Michael, sammen med hesten
Isabella. Alberte og Michael Iversen er begejstrede for det
arbejde, der gøres i KOOR. Alberte er ikke i tvivl om, at
hun har fået venner for livet i klubben. Og så er hun også
rigtigt glad for den undervisning, hun får i KOOR.

