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Open By Night Torsdag 29.

Vi er autoriseret
Karrosseri Skadecenter

SKADECENTER

Vi sætter en ære i, at din bil er i gode hænder – også ved en skade.
Hos os har du som kunde, fuldstændig de samme fordele som på forsikringsselskabernes ”fordelsværksteder”.
Vi har faglige kompetente medarbejdere - som bl.a. har gennemført en
diplomuddannelse gennem Karroseri Skadecenter og efterfølgende følger et
efteruddannelsesprogram, så vi sikrer, at vi til stadighed kan foretage
reparationer på selv de nyeste biler på markedet.

LS Auto

8643 Ans By

august i

Vi
at laVe
din
Din bil kommer i gode hænder hos os.
Vi har styr på tingene, og vi er klar over, at det i sidste ende
er resultatet, vi bliver målt på.
Hos Din Bilpartner er vi glade for at se dig, men kun fordi vi
ved, at vi kan være til hjælp.
Vi elsker at lave din bil.

LS Auto

Håndværkervej 3 | 8643 Ans By
Tlf: 86 87 00 50 | www.lsautoværksted.dk

Håndværkervej 3 | 8643 Ans By
Tlf: 86 87 00 50 | www.lsautoværksted.dk

PRAMDRAGERKROEN I ANS af 1839

Open by Night Menu
2 retter kr. 235,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bordreservation anbefales.
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Det sker til Open By Night i Ans
Der er lagt op til en aften
med masser af liv i byen, når
Ans Erhvervs- og Handels
standsforening inviterer til
Open by Night torsdag den
29. august.
HANDEL: – Byens hand-

lende har igen i år strammet
sig an for at skabe en hyggelig og sjov aften for både
børn og voksne, og forventningen er, at arrangementet
igen i år kommer til at trække masser af mennesker til
Ans.
”Det plejer at være et
tilløbsstykke. Vi har et stort
opland og trækker folk hertil
fra både Bjerringbro, Rødkærsbro og Fårvang - og også
nogle fra Hammel.
Der er altid mange mennesker i byen, og vores butikker
er gode til at bakke op,” siger
Pia Lau fra foreningens Open
by Night udvalg og tilføjer, at
man meget bevidst har valgt at
lægge det årlige arrangement
på en torsdag. ”Det vigtige er,
at vi rammer uden for en dato,
hvor alle andre holder Open
by Night!”

Temaet er igen i år ”markedsdag”, og de enkelte butikker
frister med masser af gode tilbud i løbet af dagen og aftenen.
Men udvalget af butikker
udvides om aftenen: I lighed
med de to seneste år kan private borgere nemlig bidrage
til handelsstemningen med
salgsboder - så der bliver rig
mulighed for at gøre en god
handel.
De handlende har også tænkt
på aktiviteter for børn. Som
noget nyt er der i år skattejagt
på programmet, og begynder maven at knurre lidt, kan
man få sulten stillet flere ste

der. ”Byens spisesteder bakker
også rigtig godt op, og det er
også med til at trække folk til,”
fortæller Pia Lau, som sammen
med de øvrige handlende ser
frem til endnu en hyggelig og
velbesøgt Open by Night i Ans.
Aktiviteter på dagen:
• Tæppelageret gentager sidste
års store succes med masser af
”momsfri” priser.
• Pramdrager Frisøren har
gadesalg med store rabatter
og en konkurrence, og inde
i forretningen kan man blive
klippet hele aftenen - uden
tidsbestilling.

• Bolig Nyt laver auktion hvor
auktionarius er Christian fra
CC-Cars, som også udstiller
flotte veteranbiler på Østre
Langgade ved møbelbutikken.

• Tandlægerne i Ans holder
åbent hus hvor klinikken vi
ses frem. Der er samtidig quiz
med lækre præmier på høj
kant.

• Spar skruer helt op for rabat
Hos Spar skruer man helt op
for rabatten og trækker 20
procent af prisen på alle varer.
Jyske Bank er også til stede og
indretter en lille cirkusplads
med forskellige aktiviteter.
Tinnes Køkken står også hos
Spar og serverer lækkerier.

• Salon Chick har inviteret
ekstra frisører til at klippe alle
Open By Night-gæsterne i salonen. De vil være flot klædt
ud, og børn, der kigger forbi,
får en lille gave.

• Hos Klinik For Fodterapi vil
der være gode priser på fod
plejeprodukter og der er besøg
af et rollator firma.

• Hos Nynne i bunden af
Søgade etablerer et stort gadesalg og lokker med kø-tilbud,
hvor der er rigtig mange penge
at spare. Der vil også være aktiviteter for børnene i gården
bag butikken.
• Frøken Grøn pynter butikken op med blomsterkunst
hvor naturens materialer er i
fokus. Der vil samtidig være
gode tilbud at hente.

Frisør Hanne Bjelke fra Open By Night udvalget glæder sig til en hyggelig aften i Ans.

• Børnene kan gå på Skattejagt
i byens butikker. Inden start
får de udleveret et skattekort,
og herefter skal der indsamles krydser i forskellige farver.
Når kortet er fyldt ud, skal de
finde skatten, som be
vogtes
af en vaskeægte sørøver. Han

ombytter skattekortet til en
slikpose. Skattejagten star
ter
kl. 18.00.
• SuperBrugsen har som altid
helstegt pattegris, og de søde
tænder får også lov til at mæske
sig, når der bliver delt lagkager
ud. Spar Nord er også til stede
hvor man kan vinde en tur til
Aalborg Zoo, og børnene kan
få ansigterne malet.
• Ans Kro laver en speciel Open By Night 2-retters-menu kun til denne dag.
• På Søgade holder KontorMidt til og inviterer indenfor til
Open by Night i samarbejde
med deres nye naboer IT &
Co.
• Længere nede ad Søgade
finder man Grovvarecentrets
stand. Her er der bl.a. gode
tilbud til de firbenede venner.
• Ans Kirke deltager også i
Open by Night: Der vil være
forskellige aktiviteter for børn
og voksne, og i Sognehuset
vises en udstilling med arbejde af forskellige kunstnere og
andre kreative folk.

Open By Night
Tinne’s Køkken
VI LEVERER MAD UD AF HUSET TIL:

MENU:
Snitte med røget torsk
og dild dressing
Rosastegt oksefilet
m/ bearnaise sauce,
pommes frites & garniture

BEMÆRK:
Vi står hos SPAR

Åbent i Stalden hele aftenen

• Receptioner
• Fødselsdage
• Firmafester
• Bryllupper
• Byfester og lign. • Julefrokost
• Konfirmationer • Nytårsaften
og til alle andre lejligheder...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OBS: Vi har fået et par datoer med ledige lokaler

Kig forbi SPAR hvor vi står udenfor
og sælger

26. APRIL OG 10. MAJ

Grillede pølser og brød

til konfirmation i 2020:

Vestre Langgade 5 · 8643 Ans By
Tlf: 86 87 00 33 · mail@anskro.dk

w w w. A n s K r o . d k

Husk også vores
populære julefrokoster

Grillede frikadeller med
brød, relish og tzatziki

Se også www.tinneskoekken.dk
Teglgade 6 · 8643 Ans By · Tlf: 86 87 94 34
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Til Markedsdag i SPAR Ans er

PRISERNE
HELT
I
BUND
OWLGEEK
SPAR Ans høster SPAR Ans høster
HELT PRISERNE
I BUND! HELT I BUND!
OWLGEEK
Skal vi hjælpe
jer medPRISERNE
hjemmeside
NYHED

NYHED

Nikolaj Raun
SPAR Ans

Nikolaj Raun
SPAR Ans

Broccolisalat,
Kartoffelsalat,
Pastasalat m.v fra
Tinnes Køkken

Reklame- og webbureau

your company slogan

your company slogan

og online markedsføring?

SPAR 20%

Broccolisalat,
Kartoffelsalat,
Pastasalat m.v fra
Tinnes Køkken

Jyske Bank
kommer
med stor
hoppeborg

SPAR

SPAR 20%

på hele dit varekøb
. Google . Søgeoptimering
Hjemmesider . Webshops . Online Marketing . Facebook torsdag
d. 1. september
. Design
Digital Strategi . Softwareudvikling . Mobil-apps . Nyhedsbreve
fra.. Tryksager
kl 19.00
- 22.00*

Vind et
gavekort
på hele dit varekøb
til butikken
torsdag d. 1. september
påfra.
1000,kl 19.00 - 22.00*

*Gælder ikke tobak, blade,
danske spil, aviser og magasiner, apoteker,
thomas@georgi.dk
porto og modermælkserstatning

*Gælder ikke tobak, blade,
danske spil, aviser og magasiner, apoteker,
porto og modermælkserstatning

OWLGEEK

Kontakt: Thomas Georgi · Tlf. 3033 4447 ·

your company slogan

SørenS rejSer

JULEHYGGE I NORDTYSKLAND

3 JULEMARKEDER I 3 LANDE

4/12-6/12

Kr.

2.595,-

Vi har valgt de største julemarkeder i Nordtyskland, krydret med
hyggeligt hotel samt musik og
dans.

7/12-9/12

Kr.

3.395,-

Besøg julemarkeder i både
Sverige, Norge og Tyskland, og se
hvordan de hver især forstår ordet julemarked.

Vind en
JULEAFTEN I NORDJYLLAND
JULEMARKEDER I HARZEN
Tassimo
Kaffemaskine
Kr. 4.795,Kr. 2.995,+ 5 poser
Gratis
valgfri kaffe
gavepose til
23/12-26/12

6/12-9/12

Dette år fejrer vi julen på Hotel
Viking i Nordjylland. Her skal vi
julehygge og nyde den dejlige
traditionelle danske julemad.

Kom i julestemning i det smukke
Harzen, som er et naturligt afgrænset område med bjerge, skov
og søer.

alle børn

SPÆNDENDE OPLEVELSER I JULEN PÅ BARE 1 DAG
Julebazar på Gavnø Slot .................. 3/11 og 10/11........................................for kun kr. 695,Julepølser - Julebord ....................... 25/11, 26/11, 28/11, 29/11, 30/11........ for kun kr. 299,Julemarked i Lübeck ........................ 1/12 og 7/12..........................................for kun kr. 495,Julemarked i København.................. 1/12 og 7/12..........................................for kun kr. 495,Julemarked i Flensborg ................... 3/12 ......................................................for kun kr. 375,Jul i Blokhus ..................................... 5/12 og 11/12........................................for kun kr. 575,Jul som i H.C. Anderns tid ................ 7/12 ......................................................for kun kr. 299,Juleshopping i Hamborg .................. 7/12 ......................................................for kun kr. 495,Jul i Kiel ............................................ 10/12 ....................................................for kun kr. 495,-

JULEMARKED I BERLIN
Julemarked i Berlin er noget
helt specielt.
Kr.
2/12 - 5/12

4 dage

3.495,-

JUL I KØBENHAVN OG ODENSE
Storbyerne er kommet i rigtig
julestemning.
2/12 og 11/12
Kr.

2 dage

1.195,-

Alle rejser kan ses og bookes på hjemmesiden. Ring til os for katalog

www.SorensRejser.dk · Tlf. 86 88 18 17

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 10. august til søndag d. 14. august

Vind et
gavekort
til butikken
på 1000,-

20%

Lege og
Lege og
på hele dit varekøbkonkurrencer
Tinnes Køkkonkurrencer
ken står klar
en
til storetorsdagVind
til
store
29.
august
med grillen
Tassimo
og små
og små

fra kl.Kaffemaskine
18.00-21.00*

Vi har
øl og vand

Gratis
gavepose til
alle børn
Følg os på
Facebook:
Følg os
på
SPAR
Ans
Facebook:
SPAR Ans

+ 5 poser
valgfri kaffe

Følg os på
Facebook:
Spar Ans

SPAR Ans
SPAR
Ans 10 | 8643 Ans
Søndermarksgade
Søndermarksgade 10A | 8643 Ans

7-21
Åbent alle dage

En af de lokale

Modtager du ikke vores tilbudsavis,
så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 10. august til søndag d. 14. august

*Gælder ikke tobak, blade, Følg os på
Facebook:
Følg os
på
SPAR
Ans
danske spil, aviser og magasiner, apoteker,
Facebook:
porto og modermælkserstatning.SPAR Ans

SPAR Ans

Åbent alle dage

Søndermarksgade 10A | 8643 Ans

7-21
7-21
Åbent alle dage

Modtager du ikke vores tilbudsavis,
så tilmeld
digvores
på SPAR.DK
Modtager
du ikke
tilbudsavis,
så tilmeld dig på SPAR.DK
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Sammenholdet i byen er utrolig vigtigt
Den lokale erhvervs- og
handelsstandsforening gør
en stor indsats for at skabe
liv i Ans – og byens borgere
er heldigvis gode til at bakke op.
LOKALT: ”Ans er jo en fan-

tastisk by, fordi den er så
levende. Der sker noget hele
tiden. Vi har et godt handels
liv, og folk er gode til at
bruge det lokale,” konstaterer
Anette Døssing, som siden
foråret har været formand for
Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening.
Hun driver Pramdrager
Frisøren i Vestre Langgade,
og det er efterhånden 11 år
siden, hun tog imod de første
kunder i salonen. Siden er der
sket meget - der er kommet
nye butikker til, andre er væk
eller flyttet til andre adresser
i byen.
”Så jeg tror egentlig ikke, her
er færre butikker. Der er bare
rokeret lidt om.”
Opbakning og samarbejde

Vind en tur i zoo

Vi ses til Markedsdag i Ans

Ans Handelsstandsforening
blev stiftet i 1998, og i 2007
blev navnet ændret til
Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening. I dag ligger
medlemstallet på godt 40.
De fleste erhvervsdrivende i
Ans har et medlemskab, og
bestyrelsen glæder sig over, at
de generelt udviser stor inte
resse og velvilje, når det hand
ler om at skabe liv i byen.
”Som erhvervsdrivende er vi
gode til at støtte og hjælpe
hinanden, og medlemmerne

er gode til at bakke op om de
ting, vi finder på. Der kommer mange idéer på bord
et, når vi mødes,” fortæller
Anette Døssing.
Hun mener, at det, der kan
være svært i mange mindre
byer, fungerer i Ans: Her er
nemlig sammenhold, opbakning og ”et kanongodt sam
arbejde mellem butikkerne.”
Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening sørger for
julebelysningen i byens gader og årets to store tiltag er
Open by Night og juletræs
tændingen med Hinnerupgarde og julemand.
Begge arrangementer tiltrækker mange mennesker.
Plads til nye tiltag

”Folk er gode til at støtte og
bakke op. For mange er det
en tradition at komme til de
ting, der arrangeres. Børnene
synes, det er sjovt, og selv når
de er blevet halvstore, så gider
de godt komme alligevel,”
fortæller Anette Døssing og
tilføjer, at stort set alle medlemmer deltager, når der sker
noget i byen.
”Vi er gode til at hjælpe hin
anden, og vi har lavet nogle
udvalg, så det ikke bare er
mig og bestyrelsen, der arbej
der. Men efterhånden kører
en del jo på rutinen, der er
ikke så meget arbejde med
det, som der var engang.”
Det betyder ikke, at der ikke
afprøves nye idéer. Foruden de
større tiltag er der også plads

Sammenholdet er afgørende for byen, mener Anette Døssing, indehaver af Pramdrager Frisøren og formand for Ans Erhvervsog Handelsstandsforening.

til mindre ting, og ind imellem går et par butikker sammen og arrangerer noget, som
for eksempel ”single days”.
Bestyrelsen forsøgte sig et
år med en Halloween-aften,
men det blev ikke noget
tilløbsstykke, erkender Anette
Døssing.
Fornemmelsen er, at to store
arrangementer om året er
passende for en by som Ans.
Hellere kvalitet end kvantitet.
”Vi skal ikke have Open by
Night en gang om måneden. Så hellere gøre det mere
spændende den ene gang om
året.”
Men der er stadig plads til nye
tiltag. Et af dem er, at private
nu kan stille en markedsbod
op i forbindelse med Open by
Night. Det har givet meget

liv, ikke mindst i den mere
stille ende af byen.
”Sidste år formåede vi at lave
liv hernede, så folk også kom
den her vej.”
En heldig by

Skal Anette Døssing nævne
et nøgleord for foreningen er
der helt klart sammenhold.
”Det er utrolig vigtigt. Har
vi ikke sammenholdet, kan
vi ikke lave det, vi laver. Hvis
hver anden butik sagde ”jeg
gider ikke Open by Night i
år”, så var der ikke blevet det
liv i byen,” siger hun og tilføjer, at medlemmernes opbakning ikke mindst kommer til
udtryk i form af annoncering

i denne Open by Night avis.
Samtidig er det ”at gøre noget for byen” helt afgørende.
Her er de erhvervsdrivende
også rigtig gode til at støtte
forskellige tiltag, som for
eksempel bankospillet ved
Pramdragerfesten.
“Som erhvervs

”Vi giver penge til meget og
gør mange ting mulige. Det
er enormt, hvad erhvervsdrivende giver af gevinster.
Jeg synes i det hele taget, det
er imponerende, hvad folk
giver,” siger Anette Døssing,
som håber, at byens borg
ere er bevidste om, hvor stor
betydning, erhvervslivet rent
faktisk har.

drivende er vi gode
til at støtte og hjælpe
hinanden, og medle
mmerne er gode til at
bakke op om de ting,
vi finder på”

”Det er vigtigt, at folk tænker
på, hvad der bliver gjort i Ans.
Jeg synes, det er byens held, at
den har den her erhvervs- og
handelstandsforening. Byen
er meget levende med os.”

Anette Døssing

Fodboldopstart
Ans IF 2019
Træningen efter sommerferien er netop startet.
Kom og vær med!

Kig forbi vores stand ved Super Brugsen til Markedsdag i Ans
torsdag 29. august og deltag i vores konkurrence om en familietur
til Aalborg Zoo.

Se træningstider, hold, trænere
og mere info på www.ansif.dk

Kl. 17.30-19.30 kan børnene få malet ansigterne som dyrene i zoo
og møde Frønse, og mens du venter, giver vi gerne en uforpligtende
snak om din økonomi.

Der er hold fra U6 og nærmest hele vejen op - for både piger og drenge

Følg os på Facebook - Ans IF Fodbold

Spar Nord Viborg | 96 13 11 43 | viborg@sparnord.dk
Til Open By Night er der kreativ udstilling i Sognehuset. Privatpersoner har mulighed for at udstille
og sælge kreative ting af egen produktion. Alt lige fra håndarbejde og kunsthåndværk til kunst.

Se mere på www.ansif.dk
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SPAR MOMSEN!

SPAR MOMSEN!

Masser af nye spændende
gulve til Open By Night priser

EGE CREATE

Tilbuddene gælder
kun d. 29. august

I
MOMSFR
Ege Create

Eks. 140x200cm

NYHED

2.730,-

2.184,-

Mange flotte mønstre, faconer og lige den størrelse
du ønsker! Kom forbi og se mulighederne hos os.
Kig ind og se og mærk kvaliteten!

I
MOMSFR
Flot nyhed i Click flise

Korkbagside, Vandfast kerne
Pr. m²
Slidstærk og behagelig
plastoverflade
Pr. m²

379,-

300,-

Tæppefliser

2 gode farver antracite eller sort
Praktisk og stærkt
50x50cm
Pr. m² 249,-

Pr. m²

150,-

Longboard
Laminatgulv

– Klassiske lange og brede
planker, i 4 flotte varianter.

I
MOMSFR
Pr. m²

Pr. m²

199,-

159,-

40%
Østre Langgade
Østre Langgade
4 · 86434Ans
· 8643
By · Ans
Tlf. By
86 87
· Tlf.
09 86
99 87
· Fax
09 99
86 87
· Fax
91 86
63 87
· www.taeppelageret.dk
91 63 · www.taeppelageret.dk
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SPAR MOMSEN!

VANDFASTE GULVE

AFPASSEDE
TÆPPER
I STØRRELSER FRA 50X80 OP TIL 300 X 400 CM
SPAR MOMSEN PÅ HELE VORT STORE UDVALG:

Vi har et stort udvalg af 100% vandfaste
gulve, som holder til det meste.

Timberman Novego
Store planker eller fliser

I
MOMSFR

Pr. m²

Pr. m²

379,-

300,-

Tarkett Starfloor
Ultimate

Planker eller fliser, som er
praktiske og slidstærke.

Kig ind til Open By Night, og find dit drømmetæppe.
Vi fratrækker 25% på alle Eges afpassede tæpper!

SPAR 25%
Pr. m²

Pr. m²

399,-

300,-

I
MOMSFR
F.eks. Wilton Nain
140x200

Før

Nu

1.149,-

919,-

I
MOMSFR
F.eks. Valencia
160x230cm

Før

Nu

999,-

799,-

Vi har sorteret i lageret og fundet en masse tæpper,
som vi kræmmerhandler om:

Spar min. 50%!

Østre Langgade 4 · 8643 Ans By · Tlf. 86 87 09 99 · Fax 86 87 91 63 · www.taeppelageret.dk
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Vi tilbyder leasing til private og erhverv

Skandinaviens største og mest
eksklusive udvalg af klassiske biler

1972 Alfa Romeo 2000

1962 VW T1 1,3

1960 Austin Healey 3000

1937 Bentley Sport Special

RING FOR PRIS

Kun kr. 379.900

Kun kr. 199.900

RING FOR PRIS

Skal vi hjælpe dig
med at finde
DIN drømmebil?
Leasingbiler på lager til hurtig levering

1939 BMW 327

1938 Bugatti Type 57

1963 Cadillac Convertible

1961 Chevrolet Corvette

Kun kr. 1.450.000

RING FOR PRIS

Kun kr. 479.900

RING FOR PRIS
2012 - Audi A6 3,0 TDi 313 Avant
Pris kr. 2.698 pr. md. ex. moms.
1. gangs ydelse 40.000 kr.

1968 Aston Martin DB6

1966 Porsche 912 1,6 coupé

1973 Mercedes 280 SEL

1962 MG A 1,6 Mk.II Coupé

Kun kr. 1.895.000

Kun kr. 449.900

Kun kr. 199.900

Kun kr. 165.000

1962 Heinkel Trojan 1,0

1973 Ford Mustang 4,9

1959 Ferrari 250 GT

1969 Excalibur SS 5,6

Kun kr. 149.900

Kun kr. 229.900

RING FOR PRIS

Kun kr. 329.990

2009 - Porsche 911 Carrera 4S 3,8
Pris kr. 6.560 pr. md. ex. moms.
1. gangs ydelse 40.000 kr.

2015 - Volvo XC60 2,4 D5 215
Pris kr. 2.698 pr. md. ex. moms.
1. gangs ydelse 40.000 kr.

Altid mere end 150 biler på lager
- se flere biler på www.cc-cars.dk
CC Cars ApS · Bodalen 1 · 8643 Ans · Tlf: +45 2149 1992 · www.cc-cars.dk · info@cc-cars.dk

Bodalen 1, 8643 Ans By • +45 87 20 10 25 • info@a-leasing.dk

www.a-leasing.dk
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Fyldt med nye ideer:
”Jeg er sådan en, der bare prøver”
million. Så der er sket en del
på de seks-syv år.” De første
år kørte han firmaet ved siden
af sit job, men siden marts
2018 har det varet en fuldtidsbeskæftigelse.

Zink • Kobber • Skiffer • Tag- og Facadebeklædning
Tagrender • Indækning af kviste

Lysten driver værket

”Det passede med, at jeg blev
opsagt i mit daværende job
i forbindelse med, at virksomheden flyttede til Kina.
Jeg hav
de cirka et halvt år
med fuld løn, så det gav mig
mulighed for at prøve det
her af uden den store risiko,”
fortæller Kim Lindberg.
Han fik et andet job, men
stoppede efter et par måneder:
Arcademaskinerne og et liv
som selvstændig var for fristende. Og selvom det indtil
videre langt fra har gjort ham
rig på penge, har han ikke fortrudt.

Heinrich Fogh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tlf: 2282 1731
Grønbæk Blikkenslager ApS | Brombærvej 3 | 8643 Ans By
Tlf.: 22 82 17 31 | info@gronbaek-blikkenslager.dk

”Det er en lille niche, men
der kommer flere. De fleste er
folk i alderen 35-45, som har
stået på grillbaren og spillet,”
fortæller Kim Lindberg, som,
måske lidt overraskende, ikke
benytter maskinerne ret meget
selv.
”Det er meget lidt, jeg spiller.
Jeg har ikke tid og er faktisk
heller ikke særligt god til det.”
Til gengæld er han god til at få
idéer og til at sætte ting i gang.
Lige nu går han med tanker
om at bygge en elektronikproduktion op og om måske at
lave noget konsulentarbejde.
Og ja, det roder lidt på kontoret og i værkstedet, men det
“Jeg laver alt muligt
mærkeligt, og det har

www.Gronbaek-Blikkenslager.dk
Kim Lindberg købte sin første Arcademaskine for knap 20 år siden.
I dag er spillemaskiner hans fuldtidsbeskæftigelse.

LEJ EN KØLETRAILER
Vi har med køl og køl/frys i flere størrelser!

LEJ EN HEL
WEEKEND

PERFEKT TIL DIN NÆSTE FEST ELLER EVENT:
Kolde drikkevarer, ekstra kapacitet, optimal opbevaring af mad...

BOOK NU

Derfor roder det

1.100,PRISEKSEMPEL - ALT KAN
LADE SIG GØRE

RING TIL PETER PÅ 20 70 90 63 ELLER BESØG WWW.GARTNEGAARDEN-SILKEBORG.DK

Kim Lindberg driver Arcadeshoppen.dk som fuldtidsbeskæftigelse,
men
spillemaskiner er ikke den
eneste passion.
PORTRÆT | ”Det roder,” lyd

er det flere gange lidt und
skyldende, mens Kim Lindberg viser rundt i sit kontor og
værksted på den stille villavej
i Ans.
Men selvom de 110 kvadratmeter vitterligt er godt fyldt
op med alskens skærme, apparater og maskiner, elektroniske
dimser og dippedutter, så vir
ker det nu alligevel som om,
der er orden i rodet.
Det er nok også nødvendigt,
når man som 45-årige Kim
Lindberg har et velvoksent
samlergen. Han kalder det
selv en mani og hovedet fyldt
af nye idéer. Og når man sam
tidig lever sit private liv med
hustru og to børn på ni og 12
år, dør om dør med arbejds
pladsen.
”Jeg laver alt muligt mærkeligt, og det har jeg altid gjort.
Jeg har altid været god til at
starte ting, og der er masser af planer hele tiden. Jeg
får mange gode ideer, og jeg
er sådan en, der bare prøver
- så ser vi,” fortæller Kim

Lindberg, som er uddannet
elektronikingeniør.
Den første spillemaskine

Det første, der møder blikket, når man træder ind på
kontoret, er tre spillemaskiner
eller flippermaskiner fra
80’erne og 90’erne, og det
er netop de såkaldte Arcademaskiner, Kim Lindberg har
kastet sin kærlighed på.
Det startede i det små for syv
år siden, og i dag arbejder
han fuld tid i sin virksomhed
Arcadeshoppen.dk.

”Det, jeg hovedsagligt arbejder med, er websalg af reservedele og spillemaskiner. Jeg laver også en del service og har
nogle faste kunder, jeg kører
rundt til.”
Han producerer maskiner på
bestilling: Kabinetterne skærer
og samler han på værkstedet,
han laver indmaden og har en
maskine, der printer de illustrationer, der skal på maskinen.
Servicearbejdet foregår året
rundt, men når det gælder
shoppen er der særligt travlt
i vinterhalvåret. Mange bygger selv spillemaskinerne fra
bunden, mens andre køber et
kabinet og bygger derfra.

jeg altid gjort. Jeg har
altid været god til at
starte ting, og der er
masser af planer hele
tiden.”
Kim Lindberg,
arcadeshoppen.dk

er altså svært at få plads til de
mange skærme og kabinetter,
der er indleveret til reparation.
Til værktøj, maskiner og småtterier, og til alt det, han - måske
engang - får brug for.
Kim Lindberg kunne sagtens
bruge mere plads, men der kan
ikke bygges mere til, og han

På gulvet i værkstedet står blandt andet en række skærme, som
venter på at blive sat i stand.

har – venligt men bestemt - fået
forbud mod at brede sig ind
den private del af huset.
Han har overvejet om en
løsning kunne være at flytte
til større lokaler, men det er
ikke aktuelt, i hvert fald ikke
lige nu.
”Det er svært at binde sig op
på en husleje på 20.000 kroner. Så jeg må indrette mig på
den plads, der er. Og derfor
roder det.”
Projekt Paybuddy

Kim Lindberg bruger ikke
kun sin tid på Arcadeshoppen.
dk. Nye idéer dukker hele
tiden op, og en én af dem
er han i gang med at reali
sere sammen med sin bror,
Jan Francke-Larsen, som er
softwarearkitekt.

Interessen for spillemaskiner
ligger langt tilbage i tiden.
”Det kommer nok af, at jeg,
siden jeg var helt lille, har stået
på grillbaren og puttet to-kroner i spillemaskinen,” fortæller
Kim Lindberg, som købte sin
første Arcademaskine hos et
nedlagt tivoli i Svendborg i år
2000.

Det kan være møntvaskerier,
kaffeautomater, betalingsbru
sere på campingpladser eller
andre automater, der normalt
kræver mønter. Kunden får
leveret en enhed, der instal
leres i automaten, og brugerne
betaler så via en app på deres
mobil.
”Tanken bag det er, at de færreste har mønter på sig i dag.
Men de fleste har altid mobilen med sig. Og fordelen
for vores kunder er, at de får
deres penge med det samme.
I dag kører de rundt og samler ind, tæller op og sætter
i banken. Her kan de følge
med online for hvert minut,”
fortæller Kim Lindberg og tilføjer, at der er konkurrenter
på markedet. ”Men vi har den
force, at Paybuddy er væsentligt mere simpelt og væsentligt
billigere i drift.”
Firmaet blev stiftet i slutningen af 2017, og har fået nog
le investorer med på idéen. I
øjeblikket er Paybuddy ude i
testforløb, og forventningerne
er store.
Der ligger dog et stort arbejde
med at få forbrugerne med på
bølgen, forudser Kim Lindberg.

Det var startskuddet, og da
han for syv år siden fik tilbud
om at købe Arcadeshoppen.
dk, slog han til.
”Jeg købte det for 13.000 kroner, og det lå jeg længe søvnløs
over. Det er lidt sjovt at tænke
på i dag. Jeg har lige lagt det
over i et APS og fik det i den
forbindelse vurderet til en halv

Brødrene har udviklet en
form for betaling via mobil
telefonen, Paybuddy, som
kan bruges på selvbetjente/
ubemandede automater.

I et af værkstedets to rum fremstiller Kim Lindberg kabinetter til spillemaskiner. Han har investeret i
en maskine, der kan flytte de tunge plader og en, der kan skære dem ud.

”Det er ikke så stort et problem at finde kunden. Udfordringen er at finde få slutbrug
eren til at benytte systemet.
Det bliver den største hurdle.”
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AUKTIONSAFTEN
MARKEDSDAG
TORSDAG D. 29. AUGUST FRA 9.30-21
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LIDT AF HVERT

FRA KL 9.30 KAN MØBLERNE
BESIGTIGES I BUTIKKEN.
Aftenens auktionarius er: KOM OG
Christian Jensen
GØR EN GOD
fra CC-Cars
HANDEL

ASS. BRUGSKUNST
FRA KR.FRA
10,-KR. 10,ASS. BRUGSKUNST
ASS. PUDER/PLAIDER
FRA KR.FRA
50,-KR. 50,ASS. PUDER/PLAIDER
ASS. GALLERI
SPAR 50%
ASS. GALLERI
SPAR 50%
ASS. LAMPER
SPAR 50%
ASS. LAMPER
SPAR 50%
RESTERRESTER
I HAVEMØBLER
SPAR 50%
I HAVEMØBLER
SPAR 50%
SPAR 40%
UDSTILLINGSMODELLER
FRA SKOVBY
SPARPÅ40%
PÅ UDSTILLINGSMODELLER
FRA SKOVBY
SPAR OP
TIL OP
50%TILPÅ50%
SPISEBORDE
SPAR
PÅ SPISEBORDE
SPAR OP
TIL OP
50%TILPÅ50%
SOFASÆT
SPAR
PÅ SOFASÆT
OG BYGGESYSTEMER
OG BYGGESYSTEMER

MØBLER
UNDER
HAMMEREN

Viste produkter er blot til illustration - kig ind og se udvalget

Østre Langgade 20
8643 Ans By
Tlf.: 86 87 07 00
www.møbler.dk

Mandag - torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18.00
Lørdag 9.30-13.00
Søndag 1. søndag i hver mdr. 11.00-15.00

KIG IND
OG SE
MANGE FLERE
TILBUD

Østre Langgade 20
8643 Ans By
Tlf.: 86 87 07 00
www.møbler.dk

Mandag - torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18.00
Lørdag 9.30-13.00
Søndag 1. søndag i hver mdr. 11.00-15.00

KIG IND
OG SE
MANGE FLERE
TILBUD
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N
E
V
A
H
I
N
E
M
M
VELKO
SPAR OP TIL

50%

V
L
E
S
G
I
D
L
Æ
FORK
SPAR MINDST

PÅ UDVALGTE HAVEMØBLER
KIG IND OG FIND DINE FAVORITTER

N
E
G
N
I
L
E
D
F
A
S
M
O
UNGD

50%

SPAR

50%
PÅ UDVALGTE SOVESOFAER,
SÆKKEPUDER OG KOMMODER

PÅ ASS. SOFAGRUPPER, SENGE,
BYGGESYSTEMER, REOLER MM

D
R
O
B
M
O
N
E
M
VELKOM
SPAR

50%

Manzano sofa
3 + 2 pers.

NU

9.999,-

SPAR 9.999

Viste produkter er blot til illustration - kig ind og se udvalget

Østre Langgade 20
8643 Ans By
Tlf.: 86 87 07 00
www.møbler.dk

Mandag - torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18.00
Lørdag 9.30-13.00
Søndag 1. søndag i hver mdr. 11.00-15.00

PÅ ASS. KØKKENBORDE,
SPISEBORDE OG SPIESBORDSSTOLE
KIG IND
OG SE
MANGE FLERE
TILBUD

Viste produkter er blot til illustration - kig ind og se udvalget

Østre Langgade 20
8643 Ans By
Tlf.: 86 87 07 00
www.møbler.dk

Mandag - torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18.00
Lørdag 9.30-13.00
Søndag 1. søndag i hver mdr. 11.00-15.00

KIG IND
OG SE
MANGE FLERE
TILBUD
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Besøg os til Open By Night på

SØGADE 4 i ANS
Konkurrence

Tilbud til Open By Night:

VIND EN
BROTHER PRINTER
Kig forbi og deltag

DCP-J572DW er en trådløs
alt-i-én inkjetprinter
Sort og stilfuld alt-i-én inkjetprinter med trådløs
forbindelse og nem adgang til fotoprint.

795,- (kun den aften)

Wi-Fi print
fra Ipad og
Smartphone

Køb printeren og få 10% rabat på blæk i printerens levetid hos KontorMidt

Vi har f.eks.:
blæk/toner til printere • kopipapir
• kontorstole - mus/tastaturer •
PC-tasker • og meget mere ...

Vi har også masser af andre gode tilbud
og kaffe på kanden

Open By Night Torsdag 29.

August 2019

Hos KontorMidt er alle velkomne - også private
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Der er travlt hos Tæppelageret
Seriøsitet og god service er
i højsædet i forretningen,
som trives rigtig godt. Det
eneste, der mangler, er mere
plads.
ERHVERV: ”Det har aldrig
gået bedre. Ja, det skal man
passe på med at skrive for
stort, men vi har virkelig,
virkelig travlt,” konstaterer
Peter Høst, ejer af Tæppe
lageret i Ans.

Og den 49-årige gulvmand
har et godt grundlag for
sammenligning. Han har haft
sin gang her blandt væg-tilvæg tæpper, vinylruller og
trægulve i 33 år.
Det hele startede, da den
daværende bestyrer, Arne
Halkjær, spurgte om han hav
de lyst til at hjælpe til i gulv
forretningen efter skoletid.

Han driver forretningen med
god hjælp fra sin hustru, som
står for bogholderiet. Dertil
kommer en god håndfuld
dygtige medarbejdere.
“Det har aldrig gået
bedre. Ja, det skal
man passe på med at
skrive for stort, men vi
har virkelig, virkelig
travlt.”
Peter Høst,
Ejer af Tæppelageret

”Vi er syv i alt plus det løse.
For det er en branche, hvor
vi lejer meget hjælp ind. Lige
pludselig kan du stå med en
større opgave, og det giver
noget fleksibilitet.”
Den gode service

Søgade 4 | 8643 Ans By | Tlf. 86 87 06 20 | mail@kontormidt.dk

august i

Året efter, i 1986, kom han i
lære, og bortset fra soldater
tiden har Peter Høst været
i forretningen lige siden. I
1998 købte han og Halkjær
forretningen sammen, kompagnonen gik på efterløn i
2012, men allerede et par
år inden havde Peter Høst
overtaget Tæppelageret.

”Hvis vi vil overleve, skal vi
ud til et lidt større opland.
Men der ligger Ans jo fantastisk. Vi har mange kunder
inden for 20 kilometer, og vi
kommer meget i for eksempel
Bjerringbro, Silkeborg, Viborg og Ulstrup. Men vi har
også kunder længere væk, for
eksempel i Aarhus,” fortæller

Peter Høst, som selv flyttede
til Ans for 20 år siden.
Men hvad er det, Tæppe
lageret kan? ”Vi prøver at
være seriøse og give god service. Vores service er nok det,
vi overlever på. Man skal også
kunne konkurrere på prisen,
men prisen er ikke altid parameteret: Vi hører folk sige,
at de nogle steder oplever
at være til besvær. Vi prøver
at gøre, så de føler sig velkomne.”
En lille historie, der illustrerer, at kunder værdsætter og
husker god behandling: ”Der
kom et par, som fortalte, at
de havde været kunder her
for 22 år siden. De kommer
fra den anden side af Viborg
og kørte lige forbi tre andre
gulv
butikker på vej herud.
Men det var ikke lige dem,
GPS’en var sat op efter.

Mangler plads

Ja, sådan noget gør jo en
glad,” smiler Peter Høst og
tilføjer, at det også er afgørende, at Tæppelageret har
alle de førende leverandører
og kan lave alt fra tæpper
og trægulve til vinyl og linoleum.

Der er skåret, leveret og
monteret mange kvadratmeter gulvbelægning, siden forretningen midt i Ans by blev
etableret for omkring 45 år
siden. Først var det en farvehandel, men hurtigt blev den
udvidet med tæpper og gulve.
Farvehandlen blev siden skilt

Foruden Peter Høst er det Michael Elbæk, der servicerer Tæppelagerets kunder i butikken i Ans.

Skift din langsomme, gamle harddisk ud med en spritny,
toptunet og hurtig SSD, for at få en hurtigere computer.
Har din computer et par år på bagen, eller
synes du bare den er lang tid om at starte?
Så kan det i den grad hjælpe at sætte en ny SSD harddisk i den. En ny SSD-harddisk vil ofte puste nyt liv i din gamle computer, og den vil føles så god som ny.
SSD harddiske kan både bruges til at optimere stationære og bærbare computere.

fra og flyttede til Bjerringbro.
Tæppelageret har et bredt udvalg af kvalitetsprodukter, og
sortimentet er vokset gennem
årene, så i 2010 udvidede Peter Høst forretningen med en
tilbygning på omkring 250
kvadratmeter.
I dag råder Tæppelageret over
700 kvadratmeter, fordelt på
to etager. Men det er stadig
ikke helt nok. Desværre er
der ikke mulighed for yderligere tilbygninger på grunden, og midt i glæden over den
store travlhed og den positive
udvikling, kan Peter Høst
godt ærgre sig en smule.
”Plads mangler jeg rigtig
meget. Hvis man skal være

240 GB 800,480 GB 1000,1000 GB 1500,-

Ans

IF

konkurrencedygtig, skal man
købe stort, og vi har for lidt
plads. Men ejendommen kan
ikke udvides mere.”
Skal forretningen være større,
må den flytte, men der er ingen planer om at løse plads
problemet ved at rykke Tæppelageret til en ny adresse.
”Der er ingen egnede er
hvervsgrunde i Ans, og jeg
flytter ikke til en anden by.
Ans er en levende by, og vi
ligger i smørhullet her!” fastslår Peter Høst.
”Tingene bliver lidt mere
besværlige, men det er noget,
man må acceptere, og som
man må planlægge sig ud af.”

Gymnastik

GYMNASTIK-OPSTART

Alle priser er incl. moms og gælder kun ved bestilling denne aften.

Sæsonstart i uge 36

Tilbuddet indeholder harddisk, montering og kopiering
af dine data fra gammel harddisk.

Onsdage 16.15 - 17.00

Forældre Barn (Børn 1-3 år)

Mandage 17.00 - 17.45

Hoppelopperne (3-5 år)

Mandage 16.00 - 17.00 Krudtuglerne (0.-1. klasse)
Onsdage 16.30 - 17.15

Danse-musene (0.-1. klasse)

Mandage 18.00 - 19.00 Krumspringerne (2.-3. klasse)

• Hosting & Backup
• Telefoni
• IT-support

Onsdage 17.15 - 18.00 Danse-smølfene (2.-3. klasse)
Onsdage 17.00 - 18.00 Powerkids (fra 4. klasse og op)
Onsdage 18.00 - 19.00 “GYM FIT” (6.-9. klasse)
Tirsdage

19.00 - 20.00 “Stram op” (for alle kvinder)

Torsdage 19.30 - 20.45 “Står stærkere”
Mandage 19.00 - 20.00 Yoga
Onsdage 17.00 - 18.00 Yoga

Se mere om alle gymnastikhold på ansif.dk
Vi glæder os til at se Jer alle til sjov gymnastik.

Søgade 4 | 8643 Ans By | Tlf. 69 15 24 02 | midt@itogco.dk | www.itogco.dk
Peter Høst startede som elev i 1986, og Tæppelageret optager en stor del af hans vågne timer. Arbejdstiden strækker sig på hverdage fra 7 morgen til kl. 17. Dertil kommer nogle timer om lørdagen.
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Tandlægerne
Tandlægerne
Tandlægernei iAns
i Ans
Ans
Som
Som
Som
patient
patient
patient
hos
hos
hos
Tandlægerne
Tandlægerne
Tandlægerne
i Ans
ii Ans
Ans
får
får
får
dudu
du
dede
de
bedste
bedste
bedste
behandlingstilbud,
behandlingstilbud,
behandlingstilbud,
moderne
moderne
moderne
udstyr
udstyr
udstyr
ogog
og
etet
et
veluddannet
veluddannet
veluddannet
personale.
personale.
personale.
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Tandlægerne i Ans
MØD OS TIL OPEN BY NIGHT
Tandlæge og indehaver Rikke Freitag har været tandlæge i Ans i 20 år,
og har 10 års jubilæum som ejer af Tandlægerne i Ans.

I trygge
II trygge
trygge
rammer
rammer
rammer
hos
hos
hos
dem
dem
dem
dudu
du
kender
kender
kender

Mød os til Open By Night

TILBUD! Kun til Open by Night

FraFra
Fra
eftersyn
eftersyn
eftersyn
ogog
og
tandrensning
tandrensning
tandrensning
til kroner,
til
tilkroner,
kroner,
broer,
broer,
broer,
kosmetiske
kosmetiske
kosmetiske
behandlinger,
behandlinger,
behandlinger,
avanceret
avanceret
avanceret
diagnostik
diagnostik
diagnostik
ogog
og
kirurgi.
kirurgi.
kirurgi.

Det fejrer vi med åbent hus under Open By Night i Ans.

Hvis du bestiller bidskinner og tandblegninger til Open by
Night, får du kr. 500 i rabat.

DuDu
Du
behøver
behøver
behøver
ingen
ingen
ingen
henvisninger,
henvisninger,
henvisninger,
nyenye
nye
steder
steder
steder
ogog
og
behandlere
behandlere
behandlere
ogog
og
lange
lange
lange
køreture
køreture
køreture
selvom
selvom
selvom
dudu
du
harhar
har
brug
brug
brug
forfor
for
mere
mere
mere
avanceret
avanceret
avanceret
behand
behand
behand
lingling
ling
- det
--det
det
foregår
foregår
foregår
hoshos
hos
os,os,
os,
ogog
og
vi er
vivimed
er
ermed
med
digdig
dig
hele
hele
hele
vejen.
vejen.
vejen.
Vi sætter
Vi
Visætter
sætter
samtalen
samtalen
samtalen
med
med
med
digdig
dig
i centrum,
iicentrum,
centrum,
så så
du
sådu
du
føler
føler
føler
digdig
dig
tryg.
tryg.
tryg.

Kl. 17 - 21 er du velkommen til at se klinikken, det avancerede
udstyr og mød de inke ansatte, der gerne vil vise klinikken
frem efter den nyeste ombygning og udvidelse.
Vi er klar med forfriskninger og en god snak.

400
400
400
m2m2
m2
topmoderne
topmoderne
topmoderne
klinik
klinik
klinik
udstyret
udstyret
udstyret
med
med
med
klimaanlæg
klimaanlæg
klimaanlæg
i alle
iialle
alle
behandlerrum.
behandlerrum.
behandlerrum.
Rikke Freitag
Tandlæge, indehaver

Spørg
Spørg
Spørg
osos
os
om
om
om

Sunde
Sunde
Sunde
tænder
tænder
tænder
- hele
-- hele
hele
livet
livet
livet

Tandretning
Tandretning
Tandretning
- vi--anvender
vivianvender
anvender
forskellige
forskellige
forskellige
bøjletyper,
bøjletyper,
bøjletyper,
så så
du
sådu
du
er siker
ersiksikkerker
ker
påpå
på
at få
at
atden
få
fåden
den
rigtige
rigtige
rigtige
behandling
behandling
behandling
ogog
og
detdet
det
otteste
otteste
otteste
resultat
resultat
resultat
Snorkeskinner
Snorkeskinner
Snorkeskinner
- god
--god
god
søvn
søvn
søvn
til dig
til
tildig
dig
ogog
og
dine
dine
dine
omgivelser
omgivelser
omgivelser
Sportsskinner
Sportsskinner
Sportsskinner
- til--dig
til
tildig
dig
selv
selv
selv
eller
eller
eller
til dine
til
tildine
dine
børn
børn
børn
Bidskinner
Bidskinner
Bidskinner
- beskytter
--beskytter
beskytter
dine
dine
dine
tænder
tænder
tænder
ogog
og
giver
giver
giver
en en
bedre
enbedre
bedre
søvn
søvn
søvn
Kosmetiske
Kosmetiske
Kosmetiske
behandlinger
behandlinger
behandlinger
- tandretning,
--tandretning,
tandretning,
blegning
blegning
blegning
mv.mv.
mv.
Genopbygning
Genopbygning
Genopbygning
af af
slidte
afslidte
slidte
tandsæt
tandsæt
tandsæt
- du
--du
du
fårfår
får
et nyt
et
etnyt
nyt
smil;
smil;
smil;
detdet
det
bliver
bliver
bliver
rigtig
rigtig
rigtig
glad
glad
glad
for.for.
for.

Vi har
Vi
Vihar
har
behandlet
behandlet
behandlet
børn
børn
børn
siden
siden
siden
1996
1996
1996
ogog
og
harhar
har
mere
mere
mere
end
end
end
1.000
1.000
1.000
unge
unge
unge
patienter.
patienter.
patienter.
DetDet
Det
er gratis
er
ergratis
gratis
at vælge
at
atvælge
vælge
os os
til
osbehandling
til
tilbehandling
behandling
af dit
af
afdit
dit
barn,
barn,
barn,
nårnår
når
dudu
du
borbor
bor
i Silkeborg
iiSilkeborg
Silkeborg
ogog
og
Viborg
Viborg
Viborg
Kommune.
Kommune.
Kommune.

Din grønne tandlæge
Vi vil gerne være så bæredygtige som muligt
uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Derfor har vi:
· Solceller på taget
· Vandbehandlingsanlæg på klinikken
Vi anvender bionedbrydelige materialer til sug og krus, og har
generelt fokus på bionedbrydelige materialer og
minimering af spild og affald.

Tan læ
Tandlægeskræk?
Tand
lægeskræ
æk?
?
Ikke hos os. Tryghed,, go
god
d
frem.
tid og dialog er vejen fre
rem.
m.
Smertefri
behandling?
Sm
Smer
erte
tefr
frii be
beha
hand
ndliling
ng?
?
selvfølgelig!
Ja,, se
Ja
selv
lvfø
følg
lgel
elig
ig!!

16-17
16-17
16-17
årige
årige
årige
fårfår
får
gratis
gratis
gratis
tandpleje
tandpleje
tandpleje
uanset
uanset
uanset
bopælskommune.
bopælskommune.
bopælskommune.
Paradentose
Paradentose
Paradentose
er vigtigt
er
ervigtigt
vigtigt
at forebygge
at
atforebygge
forebygge
ogog
og
behandle.
behandle.
behandle.
Kommer
Kommer
Kommer
dudu
du
til regelmæssige
til
tilregelmæssige
regelmæssige
eftersyn
eftersyn
eftersyn
hoshos
hos
os,os,
os,
holder
holder
holder
vi øje
viviøje
øje
med
med
med
det.
det.
det.

Sunde
Sunde
Sunde
tænder
tænder
tænder
med
med
med
moderne
moderne
moderne
teknologi
teknologi
teknologi
Digital
Digital
Digital
scanning
scanning
scanning
harhar
har
erstattet
erstattet
erstattet
gipsmodellerne,
gipsmodellerne,
gipsmodellerne,
nårnår
når
dudu
du
harhar
har
brug
brug
brug
forfor
for
en en
tandkrone,
entandkrone,
tandkrone,
en en
bro
enbro
bro
eller
eller
eller
tandretning.
tandretning.
tandretning.

Deltag i
vores quiz og vind
gode præmier!
Vindere trækkes
kl. 20.45

Vi har
Vi
Vihar
har
panoramarøntgen,
panoramarøntgen,
panoramarøntgen,
som
som
som
er et
er
eravanceret
et
etavanceret
avanceret
røntgenapparat,
røntgenapparat,
røntgenapparat,
derder
der
giver
giver
giver
os os
et
ossamlet
et
etsamlet
samlet
overblik
overblik
overblik
over
over
over
dine
dine
dine
tænder,
tænder,
tænder,
kæber,
kæber,
kæber,
kæbeled
kæbeled
kæbeled
ogog
og
kæbehuler.
kæbehuler.
kæbehuler.
Et Et
dental
Etdental
dental
mikroskop
mikroskop
mikroskop
giver
giver
giver
os os
mulighed
osmulighed
mulighed
forfor
for
at lave
at
atlave
lave
avancerede
avancerede
avancerede
rodbehandlinger
rodbehandlinger
rodbehandlinger
mv.mv.
mv.
ogog
og
se se
de
sede
de
mindste
mindste
mindste
detaljer.
detaljer.
detaljer.
Vi sigter
Vi
Visigter
sigter
mod
mod
mod
højeste
højeste
højeste
faglige
faglige
faglige
niveau
niveau
niveau
ogog
og
bedste
bedste
bedste
resultat.
resultat.
resultat.

Tandlægerne i Ans
Tandlægehuset i Langå

Tandlægerne i Ans ApS
Søndermarksgade 6 · 8643 Ans By
86 87 06 00 · mail@tians.dk · tians.dk
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Varmepumper
Din lokale el-installatør

Fordele
Fordele
ved ved
varmepumper
varmepumper

ALT I EL-INSTALLATION • NETVÆRKSINSTALLATIONER

PRISEN • INGEN VEDLIGEHOLDELSE

PRIVATALARMER • SOLCELLER PRIVAT/ERHVERV

BEDRE INDEKLIMA • SKÅNSOM FOR MILJØET

VARMEPUMPER • EL-EFTERSYN

Der kan i de fleste
tilfælde opnås
energitilskud.
Inkl. montering

6.050

Inkl. standard
montering

Inkl. montering

Kwh pr. år

78.000,-

6.899,-

SOLCELLER

ALARM-PAKKE

Reducer din elregning
og dit Co2-udslip samtidigt

Trådløs kit bestående af central
med IP/GRPS/GSM

22 paneler med 5,94 Kwp

Indeholder PIR kamera,
magnetkontakt mm.

Inkl. montering
til og med inverter

Inkl. opsætning - Ekskl. sim-kort

Midea mission

Panasonic NZ25TKE

Panasonic HZ25TKE

9.995,-

12.995,-

15.595,-

Oplagt til
Mindre sommerhuse

Oplagt til
Sommerhuse og lign.

Oplagt til
Helårsbeboelse

Garager og lign.

Flere kvadratmeter

Bedste ydelse

Energiklasse A+

Energiklasse A++

Energiklasse A+++

Få kvadratmeter

God ydelse

Hurtigste tilbagebetaling

Bemærk: Alle 3 modeller kan også køle

Ring Ring
til os til
påos på
Tlf: 2760
Tlf: 2760
6700 6700

Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 2760 6700 · www.raaby-rosendal.dk
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Open By Night: Stil din egen
salgsbod op på gaden
Igen i år har private ”købmænd” mulighed for at
bidrage til den hyggelige
handelsstemning i byen.
MARKED | Det er ikke kun

byens faste butikker, der frister
med gode tilbud, når Open by
Night indtager Ans den 29.
august: Alle der har lyst, kan
nemlig ”lege købmand” og
åbne en midlertidig butik i
bymidten.
Temaet ”Markedsdag”, hvor
private har mulighed for
at deltage med en bod, var
første gang på programmet
i 2017, og det gik så godt,
at arrangørerne har valgt at
fortsætte. Ikke mindst fordi salgsboderne er med til at
skabe endnu mere liv i byen.

som om, der sker noget alle
steder,” siger Pia Lau fra Open
by Night udvalget. Derudover
bidrager markedstemaet og de
mange forskelligartede boder
til at skabe en rigtig god og
hyggelig handelsstemning i
byen.
De to foregående år har der
været 10-20 boder i forbind
else med Open by Night,
og handelsstandsforeningen
håber naturligvis på lige så god
opbakning denne gang.

Der er umiddelbart ingen
grænser for, hvad man kan
sælge fra en bod: Det kan
være ting, der er dukket op
under oprydning derhjemme
på loftet eller bagest i skabet.
Alt fra nydeligt nips og nyttige
effekter, der kan glæde andre,
til spil og legetøj, der søger
nye venner.

eller lækkerier fra have og
køkken i form af for eksempel friske grøntsager og frugt,
hjemmelavet saft og marmelade eller bagværk. Også
lokale foreninger og klubber
er meget velkomne til at del
tage med en bod, hvor de kan
fortælle om sig selv og måske
sælge medlemskaber.

Det kan også være produkter, man selv har frembragt:
Forskellige former for hånd
arbejde eller kunsthåndværk,

Sådan gør du

Tilmelding er ikke nødvendig,
og det er ganske gratis at stille
en bod op. Det eneste krav er,

Der er ikke afsat bestemte
pladser til boderne, og man
kan ikke reservere på forhånd.
Det handler bare om at finde
sig en god og synlig plads,
hvor boden selvfølgelig ikke
generer de, der bor eller har
forretning ved siden af.
”Man stiller sig op, hvor man
synes. Men hvis det er foran et
privat hus, er det god kutyme
at man lige banker på og
spørger om det er i orden,”
opfordrer Pia Lau, som ikke
har oplevet problemer med
den fremgangsmåde.
”Det har fungeret fint de andre år.”

Bidrager til stemningen

”Det er faktisk noget, vi har
haft god succes med. Når vi
ikke har så mange butikker, er
det med til at binde det hele
lidt sammen. Så det virker

at de private købmænd selv
skal sørge for at bygge boden
op: Man skal altså selv medbringe borde og eventuelt
stole og en parasol.

Pia Lau Jensen fra Open By Night udvalget opfordrer til at stille en bod op på dagen.

legoklodser eller hæklede
grydelapper er det en god ide
at beslutte sig for en pris på
forhånd. Det vil også være fint
at sætte prisskilte på varerne,
inden kunderne begynder at
dukke op.
Det tilrådes at medbringe
nog
le byttepenge, såfremt
kunderne betaler kontant.
Og tager man imod Mobilepay, kan et tydeligt skilt med
nummeret gøre betalingen
nemmere.
Butikkerne i Ans holder
åbent hele dagen frem til
klokken 21, men de private
købmænd starter først hand
len sidst på eftermiddagen:
Handelsstandsforeningen ser
gerne, at salgsboderne er stillet op, så de er klar til at åbne
omkring klokken 17.
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Open By Night hos
SuperBrugsen Ans
Torsdag den 29. august fra kl. 18
Helstegt Pattegris

Med kartoffelsalat,
grøn salat og flutes

Et par gode råd til de, der
påtænker at deltage med en
bod: Hvad enten man handler
med gulerødder, honning,

www.constructa.dk

Pr. kuvert

TRIVSEL

50,-

I HVERDAGEN
kræver sunde byggerier

Constructa rådgiver og
bygger på gode relationer
I Constructa begejstres vi af tværfaglighed og fællesskab, derfor
samarbejder vi også med andre arkitekt- og ingeniørvirksomheder
og nyder synergien i relationer, hvor vi sammen udvikler bygbare
projekter
Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende
præmisser for vores velfærd og velstand.
Men vi ser et stigende antal danskere, der
sygemeldes med stress og udbrændthed.

Bør vi ikke gøre noget ved det? Som rådgiver
indenfor byggeriet, ser vi det som en del af
vores opgave. Ganske enkelt fordi mistrivsel
ødelægger samfundet!

Vi ved, at sunde byggerier bidrager positivt
til fællesskabet i lokalsamfundet og til fysisk
og mental velvære i hverdagen.
Vi arbejder med effektiv projektledelse,
der skaber rammer og retning for det gode
samarbejde og byggeri - så vi her og nu skaber bæredygtige og langtidsholdbare byggerier til fremtiden.
Vi bygger på det det sunde og engagerede
samarbejde med vores partnere. I sidste
ende er vores fælles mål at udvikle sunde
byggerier, der skaber trivsel i hverdagen.
For os er det et løfte - og derfor måler vi
vores arbejde op mod 2 af FN’s verdensmål.

Ans IF og OK Benzin vil kl. 18 uddele
Othellolagkager til de første 80 tankende kunder

FN’s verdensmål er vores sprog og mål !
2 af FN’s verdensmål handler om byggeri, der fremmer mental sundhed og trivsel og skaber bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi vil evalueres på, at vi fremmer mental sundhed og trivsel i både byggeri og processen dertil. Og at vores
byggerier skaber rammerne for bæredygtige steder, hvor lokalsamfundet blomstrer.

Benzin
støtter
Ans IF
Constructa Silkeborg
Kastanjehøjvej 4 • 8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060

Constructa Bjerringbro
Tangevej 22 • 8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 4855

Constructa Roskilde
Københavnsvej 81 • 4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888

Constructa Horsens
Fussingsvej 8 • 8700 Horsens
Tlf. 7561 3600
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Open By Night-tilbud

Open By Night-tilbud

Gælder kun torsdag den 29. august hele dagen

Gælder kun torsdag den 29. august hele dagen

Pr. stk.

14

95

Kellogg’s morgenmad
Max 5 pakker pr. kunde.
(Gælder kun de viste varianter)

Pr. stk.

7

95

Knorr Lasagne el.
Lasagnette

950g

6

95

Schulstad
Solsikkerugbrød

Pr. stk.

7

95

1,5 L

6

95
+pant

COOP Pizza

Pepsi Sodavand

Max 5 stk. pr. kunde.

1,5 L. Max 6 fl. pr. kunde.

30 stk.

85,+ pant

Tuborg 30 stk.
Max 4 ks. pr. kunde.

12,Beauvais Ketchup
Max 3 stk. pr. kunde. Spar kr. 27,95.

200g. Max 5 pk pr. kunde.

6,-

COOP frosne
grøntsager
(Majs, broccoli, ærter osv.) Spar 9,95

Max 6 stk. pr. kunde.

1 kg

Pr. pose

5 pakker

6 poser

Pr. stk.

Pr. 100g

8

5

100,-

100,-

Coop Nice & Soft
toiletpapir

Kaffe husets special

KiMs Chips

400g. Max 6 ps. pr. kunde.

Max 6 ps. pr. kunde.

95

95

Bland Selv Slik
Max 1 kg pr. kunde.

Max 5 pakker pr. kunde

“Vi står klar til at hjælpe dig i delikatessen”
Lajer, slagtermester
Thomas Lajer,Thomas
slagtermester

“Til Open By Night har vi åbent
indtil kl. 21.00”
Ruben Olsen

30

Open By Night Torsdag 29.

august i

8643 Ans By

August 2019

Tilbuddene gælder kun
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Salon Chick
Open By Night

3 kg

Pr. stk.

120,-

20,-

Oksefars 8-12%

OBS: Ingen tidsbestilling.
Hver fredag!

Bland Selv Smørrebrød

Gave til alle børn
der kigger forbi

Vi klipper til markedspriser
i gamle dage
Der serveres kolde/varme drikke

Sælges fra kl. 10.00. “Først til mølle”.

Pr. ½ kg





Tilbuddene gælder kun
fredag d. 30/8 og lørdag d. 31/8.



Hiv & Hyl underholder
til Open By Night

Vi starter kl 19.00

Pr. pose

7,-

16

95

1/1 svinekam m/ spæk

Frosne Pommes frites

Uden ben. Pr. ½ kg.

Flere varianter.

Åbent alle dage 7-20
SuperBrugsen Ans • Søndermarksgade 16 • 8643 Ans By
www.facebook.com/superbrugsenans

Kun til Open By Night

Spar 50-60-70%
På alle hårprodukter
Østre Langgade 1 · 8643 Ans · Tlf: 86 87 00 68

Salon Chick · Østre Langgade 1 · 8643 Ans · Tlf: 86 87 00 68
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OPEN BY NIGHT VED HOSNYNNE
Åbent til kl 21.00
Tilbud gælder fra kl. 18.00

Pine Apple
Pendler
Spejl

Steamer
Før 449,95,-

Før 2.299,Nu

850,-

Nu

100,-

Begrænset antal

Kun 2 stk.

Open By Night Torsdag 29.

August 2019

Tilbuddene
gælder
hele dagen

august i
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-25%

på alle
mærkevarer

BØRNE
LAMPER

Gælder ikke i for vejen
nedsatte varer

Fra

10 kr.

Sødahl sengetøj

Delicate Petals
Fåes i Lavender, Blå, sand
140x200cm nu 349,95 før 499,95
140x220cm nu 399,95 før 549,95
200x200cm nu 599,95 før 899,95

Nordlux Break
Standerlampe
Stål/Hvid

Før 699,95,Nu

350,-

Kun 2 stk.

Susanne
Schjerning

Akrylmetervarer

Diverse små
elapparater

Før 159,Nu

75,-

Pris pr. meter

Før 699,Nu

100,-

Bosch Køkkenmaskine
Før 1.799,Nu

500,-

Kun 1 stk.

Kun 1 stk.

Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8230 3072 · www.HosNynne.dk

kom og gør
en godhandel

Før op til 699,Nu

Hoover
støvsuger
700w

Rest salg
på gaden

200x220cm nu 699,95 før 999,95

100,-

Nordlux Led

Udendørslampe
Sort
Før 899,95,50cm
Nu

300,-

FOR BØRN

50% på alle
lamper med
grønne mærker

Aktiviteter
i gården
kig forbi

Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8230 3072 · www.HosNynne.dk
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Ans Idrætsforening:
Vi er godt kørende
Morten Overgaard havde kun
siddet i bestyrelsen i et år, da
han i foråret tog over efter
Torben Nielsen. Og den nye
formand har ikke planer om
at lave en hel masse om.

”Vi er heldige at have en
masse frivillige at trække på.
Men vi kan da mærke, at
folk har travlt: Det er blevet
sværere at rekruttere frivillige,
siger Morten Overgaard.

”Det går faktisk rigtig godt.
Vi har det bedre end andre, og vi er godt kørende.
Vi har et fint samarbejde
med AIKC, vi har et godt
netværk og mange sponsorer og frivillige, der bakker
op,” fortæller Morten Overgaard.

”Men det er ikke bare her,
det er jo en generel tendens.
Kunsten er at få nye ind. Men
Ans er jo en by i udvikling, og
der kommer tilflyttere.”
Ans IF prøver forskellige ting
for at få nye, og man kan for
eksempel komme med som
føl og få lov til at snuse til det
frivillige arbejde.

Ny hovedsponsor er Spar
Nord, og de tre andre hovedsponsorer er Super Brugsen,
LM Transport og Rådgivning
og Revision A/S.
Nye frivillige søges

Morten Overgaard, som har været formand for Ans IF siden generalforsamlingen i år, er godt tilfreds
med udviklingen.

Hvad enten man er til boldspil, motion i moderat tempo, sveddryppende træning
eller aktiviteter med vand,
er der noget at komme efter
i byens idrætsforening.

et nyt, flot klubhus, som
deles med en anden aktiv
og populær klub, mountainbikeklubben, som for nylig
har fået et træningsspor i
byen.

FORENINGSLIV: De senere

Når joller og kajakker er i hi,
indtages Søbredden og broen
i øvrigt af vinterbaderne, som
er det nyeste udvalg under
Ans IF.

år har ikke mindst søsporten
trukket mange medlemmer.
Byens placering ved Tange Sø
giver en unik mulighed for
aktiviteter på og i vandet, og
søsporten er blevet en succes,
fortæller Morten Overgaard,
formand for Ans IF siden
foråret.
”Vi har et par fantastiske
ildsjæle i Kim Lynggaard og
Jørgen Storgaard Nielsen,
som virkelig har fået gang i
søsporten.
Den er blevet et stort aktiv,
medlemstallet er stigende, og
der er nu omkring 100 medlemmer - både børn, unge
og voksne,” fortæller Morten
Overgaard og tilføjer, at der
er flere planer for Søbredden
og gang i at søge midler til
”projekt 2.0”.
Søsporten omfatter sejlads
i joller og kajakker, og sids
te år blev også paddleboard
introduceret. Der holdes en
ugentlig klubaften, og medlemmerne kan glæde sig over

for børn i indskolingen. Også
yoga har været efterspurgt og
kommer nu på programmet,
fortæller Morten Overgaard.
Men foreningen er også aktiv
på andre fronter: Ans IF står
for pramdragerfesten i juni
og er også stærkt involveret i
Tange Sø Festival.

”Vi har det godt i Ans. Vi
har nogle erhvervsdrivende,
som virkelig vil lokalområdet
og som støtter både økonomisk og praktisk. Der er ikke
meget, de beder om den and
en vej.
Når jeg taler med andre
klubber, så tror jeg, vi er ret
privilegerede. Der er generelt
stor opbakning fra de helt
små til de store.”
Opbakningen mærkes også,
når det gælder den frivillige
indsats.

”Det er noget, vi håber, kommer til at fungere rigtig godt,”
siger Morten Overgaard og
tilføjer, at det er vigtigt, at
man ikke udnytter de frivillige.
”Et år havde vi fem eller seks
arrangementer, blandt andet
en oktoberfest. Vi trak på de
samme frivillige, og det blev
for meget. Det var så grelt,
at der næsten ikke var nogen tilmeldte til festen for de
frivillige. Der kunne vi godt
se, at vi lige skulle slå bremsen i.”
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Open by Night
gør sig gældende andre sted
er: De unge forsvinder og
trækker mod primært Silkeborg og Bjerringbro.
Derfor har man blandt andet lavet et samarbejde med
Rødkærsbro om træning af
U14 fodbold. ”De har samme
problem som os. De unge
flytter jo. Men jeg synes, de
er gode til at komme tilbage
igen, også selvom de ikke bor
i byen. Så noget må vi have
gjort rigtigt,” konstaterer formanden.

MARKEDSSTEMNING OG
SMUK BLOMSTERKUNST
HOS FRØKEN GRØN

Men overordnet kører det
rigtig godt for Ans IF, og
Morten Overgaard har stor
ros til de 13 udvalg under Ans
IF for deres indsats. Både i
det daglige og når det handler
om at skaffe midler til tiltag
og investeringer.
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”Vi har en god kontakt til
udvalgene, og jeg synes, vi er
gode til at lytte, hvis der er
noget, de gerne vil have. De
er gode til selv at søge, og så
vil vi gerne give det sidste.
De skal belønnes for at være
så meget om sig. Det er guld
værd.”

Udvalgene er om sig

Selvom foreningen i Ans er
godt kørende, kan den mærke
en anden tendens, som også

“Vi har det godt i Ans.
Vi har nogle erhvervs
drivende, som virkelig
vil lokalområdet og
som støtter både øko
nomisk og praktisk”
Morten Overgaard
Formand for Ans IF

Hos Frøken Grøn laver vi smukke buketter, lækre gavekurve, flotte plantninger,
personlige brudebuketer og stemningsfulde blomster til begravelse.

Gode sponsorer

Foreningen har i alt omkring
1300 medlemmer, og størst
er fodbold- og håndboldafdelingerne. Derudover er
der tilbud om badminton,
tennis, gymnastik, dagidræt,
motion og fitness, skating og
præmiewhist.
Ikke mindst gymnastikafdelingen er i vækst, og som
noget nyt oprettes i september to hold med dans & leg

www.froekengroen.dk
Søndermarksgade 16 | 8643 Ans
Her ses 10 af Ans IF's medlemmer i form af U7 mix fodboldholdet, der meget godt illustrerer humøret og den glade stemning der
præger Ans IF. Det er fodbold- og håndboldafdelingerne der er størst, men også søsportens medlemmer er stødt stigende.

Tlf: 86 87 00 47
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Kirken og Sognehuset

Sjov og leg for hele familien til Open By Night i Ans

Ta’ den røde næse
på og få et grin

37
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Open By Night
Torsdag 29. august

Lokal kreativ udstilling
i Sognehuset fra kl. 16.30-20.30
Hoppekirke
på kirkepladsen
fra kl. 15.00.

Mulighed for at udstille og sælge kreative ting
af egen produktion i sognehuset.
Kontakt Helle Kjærsgaard
Alt, du selv har lavet, vil vi gerne se:
på sms eller mail,
håndarbejde, kunsthåndværk, kunst.
tlf. 3042 0134
Kom og vær med, så vi kan se
post@hellehus.dk
hvad der laves i Ans og Grønbæk!

Åben kirke hele aftenen.
Mulighed for ro, eftertanke
og samtale med præsten.
Aftensang kl. 20.30.
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Kaffe/the på kirkepladsen
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Se mere på www.groenbaekkirke.dk
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Der er røde næser til alle – og underholdning, aktiviteter og lækkerier. Hils på Oskar og
Bodil, prøv lykken ved flødebollekasteren og få et grin ved sæbeboblemaskinen.
Prøv også cirkusmenuen, der består af sprøde popcorn og lækker slush-ice.
Torsdag den 29. august kl. 17.00 – 21.00

Rovfugleshow
Oplev ”Falkemanden” Flemming Sanggard fremvise nogle af sine imponerende
fugle fra ørnereservatet i Them. Det giver et sus at komme så tæt på falk, høg
og ugle – og se dem flyve og lande.
Vi glæder os til en festlig cirkusstemning ved Open By Night i Ans – og får du lyst
til en voksensnak, så er vores bankrådgivere på pladsen. Klar til tale om økonomi
og muligheder.

Søndergade 1 · Kjellerup · Tlf. 89 89 39 50

8643 Ans By

86 87 09 66
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UNIKA

U N I K A

PEOPLE. PROCESS. PERFECTION
Unika Danmark A/S

-FRA IDE TIL FÆRDIGT PRODUKT I PLAST-

www.unika.dk

Unika Danmark A/S
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Ømosebær: ”Vi kan se,
at der er fremtid i det”
her,” siger Helle Madsen, som
også har andre at takke.
Arbejdet på gården kræver
mange hjælpende hænder, og
da ingen danskere viser inte
resse for jobbene, har Helle
og Lars Madsen tyet til at
ansætte udenlandsk arbejds
kraft.

Næste generation på gården
Ømosebær lidt vest for
Ans har givet Helle og Lars
Madsen et nyt drive.
LOKALT | ´"Nu skal vi lave

blåbær. Det er næsten det
samme som at lave juletræer
og næsten de samme maskiner,” meddelte Lars Madsen,
da han for nogle år siden kom
hjem fra en juletræsmesse.
Helt så enkelt var det ikke,
men ideen blev til virkelighed,
da flere års juletræsproduktion på gården i 2013 blev
suppleret med 5.000 blåbærplanter.
Siden har Ømosebær udviklet
sig til et sandt mekka af saftige
bær i alle afskygninger. De
5.000 blåbærbuske er blevet
til 25.000, og dertil kommer
15 hektar med solbær samt
lange rækker jordbær, hindbær, brombær, ribs og stikkelsbær.
Som noget nyt har der også
været kartofler og ærter på
markerne i år.
“Det er en stor glæde
for os, at de er gået ind
i det på fuld tid. Det
betyder, at vi har fået
lidt mod på det igen.
Det har givet os et nyt
drive.”
Helle Madsen,
Ømosebær
Pluk-selv

I starten blev bærrene fortrinsvis solgt til supermarkeder, men med udgifter til
plukning, pakning, opbevaring på køl og transport er det

Det er lykkedes at få samlet
en stabil og trofast flok, som
alle kommer fra Transsylvanien og som i sæsonen bor
på en ejendom ved gården.
”Det er nogle fantastisk mennesker,” fastslår hun.
Pensionen må vente

Helle og Lars Madsen glæder sig over, at næste generation også interesserer sig for produktion af
juletræer og bær. De to ældste børn, Maja og Mads, er nu også blevet en del af virksomheden.

en dårlig forretning. Så tanken
om at lægge om til pluk-selv
var oplagt, fortæller Helle
Madsen, som for fem år siden
opsagde sit job som lærer for
at arbejde på fuld tid i virksomheden.
”Vi laver stadig til supermarkeder, men flere og flere
kommer og plukker selv. Og
det går den rigtige vej. Det kan
godt være lidt udfordrende at
få folk til at finde herud. Men
når først de kommer, så vender mange af dem tilbage.”
Ømosebær har indrettet en
gårdbutik med salg af blandt
andet hjemmelavet marme
lade, saft og sirup samt andre
produkter, der er baseret på
bær.
Det er også her, man henvender sig, før inden turen går
ud til rækkerne, og det er her,

der afregnes. Samtidig er der
mulighed nyde en kop kaffe
og et stykke kage.

os et nyt drive. Vi kan se, at
der er fremtid i det, fortæller
Helle Madsen.

 æsterne er også velkomne
G
til at medbringe madkurv,
for Ømosebær vil rigtig gerne
være et yndet udflugtsmål for
hele familien. Der er sat borde
og bænke op, og for nylig er
der etableret en legeplads. Og
der er flere ideer på vej, ikke
mindst fra næste generation.

”De kommer med en masse
gode indspark både i forhold
til juletræer og bær.”

Næste generation

De to ældste af Helle og Lars
Madsens tre børn er nemlig
med i virksomheden: Maja,
som er uddannet cand. mag.
i litteraturhistorie, og Mads,
som er jordbrugsteknolog
med gartneri som speciale.
”Det er en stor glæde for os, at
de er gået ind i det på fuld tid.
Det betyder, at vi har fået lidt
mod på det igen. Det har givet

Lige nu er man halvvejs i
bærsæsonen: Den startede i
juni med jordbær, og i resten
af sæsonen kan der plukkes
hindbær, blåbær og brombær.
De sidste pluk-selv bær vejes
af i gårdbutikken i efterårsferien.
Herefter skal der gang i arbej
det med juletræerne, som

Open By Night Torsdag 29.
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Skræddersyede
vinkælderløsninger

fortsat er gårdens hovedproduktion. Produktionen star
tede i 1983, og det er snart
20 år siden, Lars Madsen,
som også er uddannet lærer,
besluttede sig for at blive
jule
træsdyrker på fuld tid.
Det har han ikke fortrudt, og
selvom Helle Madsen har fået
en del at holde styr på, er hun
glad for, at hun lyttede til sin
mand, da han kom hjem fra
juletræsmessen med blåbær i
øjnene.
Og i forhold til skoleeleverne
har bærbuskene i hvert fald
én fordel.
”De her buske står på række og tier stille,” siger Helle
Madsen med et smil, og til
føjer, at de glæder sig til
mange aktive år nu side om
side med næste generation.

august i

Vinkældre i alle størrelser og til alle formål

VintageKeeping har i over 15 år monteret mere end 1.000 vinkælderløsninger,
hos private vinelskere og inkarnerede samlere, på hoteller, i Michelin-restauranter
og hos andre professionelle i hele Skandinavien og Nordeuropa.
Det gør os til Skandinaviens største og mest erfarne leverandør
af præsentabel, stemningsfuld og korrekt vinopbevaring.

På vores webshop ﬁnder du også et stort udvalg af vinreoler og vinaccessories:

www.vintagekeeping.com

Vintagekeeping A/S
Vestre Langgade 43,
DK-8643 Ans By

”Vi vil ikke bare sætte os ned.
Det kommer vi aldrig til, vi er
ikke i nærheden af pensions
alderen endnu!"

Det er blandt andet de unges ide med en legeplads til
børnene, og et andet nyt tiltag
i år har været ”click and collect” med mulighed for at få
friske bær eller grøntsager med
hjem helt uden besvær. Man
bestiller via hjemmesiden inden kl. 14, og et par timer
senere kan varerne hentes i
gårdbutikken.

 +45 86 87 05 00
 mail@vintagekeeping.com

25% PÅ ALT ARION HUND & KAT

Til Open By Night står vi v/ SPAR

MED FRISKE BÆR

”Vi udvikler ikke så meget i
bærsorter mere, i stedet er vi
optaget af, hvad der er at gøre

Er man ikke i pluk-selv humør, kan de mange forskellige bær og
andre produkter købes i den hyggelige gårdbutik.

Mød os til
Open By Night,
hvor vi står
på Søgade
(fo

Ømosebær.dk
- en bær-oase midt i Jylland

ran varmeværket

)

Selvpluk blåbær, stikkelsbær,
solbær røde og gule hindbær.
Tilbuddet gælder kun fra torsdag d. 29/8 t.o.m. lørdag 31/8

Find os på Facebook eller Ømosebær.dk
Langmosevej 6, 8620 Kjellerup - tlf. 40925210

arion-petfood.dk

(kan ikke kombineres med andre rabatordninger og lign.)

Ude i markerne står der den ene række efter den anden med forskellige bær - lige til at plukke selv.
Her ses Helle Madsen foran den smarte, lille bærbil.
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Håndværkervej 10 - 8643 Ans
Butikkens åbningstider: Mandag-fredag 9-17 • lørdag 9-12
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Egen udviklings- og konstruktionsafdeling,
der anvender 3D Inventor
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UDVIKLING . KONSTRUKTION . FREMSTILLING . RENOVERING

SPECIALMASKINER
TIL BRUG I INDUSTRIEN

august i

LÆKKERIER

Vi klipper uden tidsbestilling hele
aftenen, så kom og få en klipning.

KING SIZE
LOW PRICE

TIL HELE FAMILIEN
FRIT VALG

150,-

Gør en god handel i vores
gadesalg med store rabatter.

FRIT VALG

199,-

KUN

Køb 1 stk. og få
50% på dit 2. produkt

KUN

2 x 1 liter shampoo
og conditioner

VIND ET GAVEKORT
VÆRDI KR. 500,Udfyld felterne, aflevér kuponen og
deltag i konkurrencen

Vi løfter både store og små opgaver
I ind- og udland

Hvornår startede Pramdrager Frisøren i Ans?

2008

2016

Navn:
Adr:
Tlf:
Vinderen får besked når aftenen er omme.
ger frisØ
ren
mdra
pra

500 ML.
FUGT FYLDE
ELLER FARVE

Vestre Langgade 6 · Ans By
Tlf: 8687 0052

Kirkens Sociale Arbejde i Grønbæk Sogn
Torsdag 29. august fra kl. 18.00 på kirkepladsen
Hør om Kirkens Sociale Arbejde ved Open By Night
– deltag i konkurrence og vind lækre præmier!

Kirkens Sociale Arbejde i Grønbæk Sogn er
blevet til på initiativ af Indre Mission i Ans og
Grønbæk Sogns menighedsråd og er tilknyttet
Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg.

Praktisk Hjælp:
Hjælp til enkeltstående opgaver, hvis de praktiske opgaver i hjemmet er
blevet uoverskuelige (måske i forbindelse med en flytning), og man ikke
har et netværk, der kan hjælpe.
Medvandrerordning:
Regelmæssige besøg af et menneske, som kan være en støtte igennem
en vanskelig tid – hvis man f.eks. er ensom eller syg, presset af skilsmisse, arbejdsløshed eller misbrug.
Økonomisk rådgivning:
Hjælp til at få overblik over en udfordret privatøkonomi – få lagt et budget, få ideer til en bedre udnyttelse af rådighedsbeløb og evt. hjælp med
at indgå aftaler med kreditorer.

TOPSERVICE . FLEKSIBILITET . LEVERING

www.sikteknik.dk
Iller Damvej 9 | 8643 Ans | Tlf. 86 88 87 26

Frivillige:
Kirkens Sociale Arbejde har brug for frivillige, som vil deltage i arbejdet.
Hvis du har mulighed for at hjælpe, hører vi gerne fra dig!
Konkurrence:
Hvor mange flyttekasser kan du stable? Så højt som kirkens tårn eller...?
Deltag i konkurrencen og vind lækre præmier!
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Super Brugsen bygger
miljøvenlig vaskehal
Ny bilvask ved siden af
Shell-stationen
forventes
klar til vintervasken.
LOKALT | Da den lokale

bygherre René Birch sidste år
købte Shell stationen i Ans,
var det med tanke på at gøre
noget ved et forsømt sted i
byen. Planen var at renovere
grunden og at nedrive de eksi
sterende bygninger ved siden
af tanken for at bygge to nye
vaskehaller.
Men samtidig lagde Birch ikke
skjul på, at skulle en køber
melde sig, ville han gerne
sælge tanken videre.

sted og vaskehal, skulle rives
ned inden overtagelsen.

De statsautoriserede
fodterapeuter er
bl.a. uddannet til at
behandle følgende
problemer:
• Hård hud
• Nedgroede negle

Super Brugsen, der i forvejen
har en OK tank ved siden af
forretningen på Søndermarksgade, kommer ikke til at drive
to stationer i byen: Selve tankstationen er nemlig solgt fra
til Shell, som lejer sig ind på
grunden.

• Nedsunken forfod

“”Der er ikke så mange

Open By Night Torsdag 29.

August 2019

august i

8643 Ans By

KLINIK FOR FODTERAPI i ANS
Har du brug for hjælp til:
•
•
•
•
•

Open By Night:
Gode tilbud på
cremer og sko

hård hud
klipning af negle
ligtorne
påsætning af bøjle på nedgroede negle
indlæg eller aflastninger

• Leddegigt

eller vil du bare være lidt god ved dig selv?

• Diabetes

Kontakt din statsaut. fodterapeut
Susanne Christensen for at aftale en tid.
Til Open By Night:

miljøvenlige vaske
haller, men det er de

Besøg fra MMP Rolator

haller, OK bygger i
dag,”

Viser modeller af
top kvalitets rollatorer

Karsten Jespersen

Og den køber dukkede hurtigt
op i form af SuperBrugsen.
Miljøvenlig vask

”Det var en mulighed, vi ikke
ville lade os gå forbi. Da vi så,
at Birch ikke havde lyst til at
beholde det, gik vi ind i forhandlinger med ham om køb.
For vi har hele tiden gerne
villet have en vaskehal. Den
kommer så bare lidt før end
forventet,” fortæller uddeler
Karsten Jespersen.
SuperBrugsen overtog stedet
den 1. april, og aftalen blev,
at bygningerne, der tidligere
inde
holdt både kiosk, værk-

Det ryddede område ved siden
af tanken er nu klar til at blive
bebygget, og i løbet af et par
måneder opføres en moderne
og svanemærket vaskehal.
”Der er ikke så mange miljø
venlige vaskehaller, men det
er de haller, OK bygger i dag,”
fortæller Karsten Jespersen om
den nye vaskehal, som får et
lavt vandforbrug.
Bilerne vaskes og skylles godt
nok i samme mængde vand

Arbejdet ved Shell stationen i midten af Ans by er nu i fuld sving. Tankens nye nabo bliver den nye miljøvenlige vaskehal der blandt
andet bruger mindre drikkevand i bilvasken. Hvis alt går vel, står den klar til vintervasken i år.

som i konventionelle vaskehaller, men forbruget af drikkevand er kun omkring 35
liter, fordi vaskevandet renses
i et bakteriologisk rensnings
anlæg og genbruges.

midlerne skal blandt andet
være uden skadelige fluor
stoffer og stoffer, der er på
EU´s liste over stoffer, der er
mistænkt for at være hormonforstyrrende.

De vaske- og plejemidler, der
anvendes i hallen, skal des
uden leve op til en række krav:
En del af vaskemidlerne skal
være svanemærkede, og pleje

Byens nye vaskehal kommer
ikke blot til at skåne miljøet.
Uddeleren lover, at den også
kommer til at gøre noget
godt for kundernes penge-

pung i form af forskellige
kampagner med tilbud om
billig bilvask.
Der bliver til gengæld ikke
mulighed for at give bilen en
omgang med støvsugeren.

er, og det larmer for meget,”
forklarer Karsten Jespersen,
som regner med, at byens
nye vaskehal kan tage imod
de første biler omkring 1.
november.

”Det har vi fået nej til. Vaskehallen ligger for tæt på nabo-

Sted:
AIKC
AIKC
AIKC
AIKC
AIKC
AIKC
Skolehallen

Dag:
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag

U11 Piger

AIKC
AIKC
Skolehallen

Mandag
17.15-18.30
Tirsdag
17.00-18.00
evt. Torsdag 18.00-19.00

13. aug.

U13 Piger

Skolehallen
AIKC

Tirsdag
Torsdag

16.30-17.45
15.45-16.45

20. aug.

U15 Drenge

AIKC
AIKC
AIKC
AIKC
AIKC
AIKC
AIKC

Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag

18.00-19.30
17.45-19.00
18.30-20.00
17.45-19.00
20.30-22.00
19.30-21.00
19.00-20.30

27. aug.

U8/U9 Drenge
U11 Drenge

U15 Piger
Damesenior
Herresenior

w w w. a n s i f . d k

Klokken:
16.00-17.00
16.15-17.15
16.45-17.45
16.15-17.15
16.45-17.45
17.15-18.30
17.00-18.00

Vestre Langgade 11, 8643 Ans By, Tlf. 5098 8764

Levering af sand, grus og granit
Containerudlejning

Opstartstider - Ans IF Håndbold
Hold:
U6/U7 Mix
U8/U9 Piger

Klinik for Fodterapi v/ Susanne Christensen

Maskinflytninger

Start:
3. sep.
2. sep.

Alt i vognmandskørsel

2. sep.
19. aug.

Ans Vognmandsforretning
Blåbærvej 6
8643 Ans

19. aug.

Tlf. 86 87 00 39
mail@avans.dk

15. aug.
13. aug.
Karsten Jespersen, her foran Super Brugsen i Ans, glæder sig til
at den nye miljøvenlige vaskehal står klar i midtbyen.
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Udlejning af
maskiner

Entreprenør
Entreprenør
arbejde
arbejde

Ans-Iller Kloak og Anlæg ApS
blev stiftet i 1999 med 1 ansat.
I dag har vi 54 ansatte.

Ridebaner
Fodboldbaner
Jordflytninger
Nyudstykninger

Ingen opgaver er for små.

Nedrivning
Haveanlæg
Indkørsler
Græssåning

Kloak
reparation
Kloak TV

Planter
Planter
Snerydning
Snerydning
Saltning
Saltning

Maskinudlejning
Maskinudlejning
Gravemaskiner
2 stk. 1 tons
3 stk. 2 tons
3 stk. 3 tons
1 stk. 5 tons
1 stk. 6 tons
2 stk. 8 tons
4 stk. 25 tons (GPS)
2 stk. 27 tons (GPS)

Kranbil
1 stk. 16 tons meter
1 stk. 32 tons meter

Gummiged
1 stk. 3,5 tons
1 stk. 6.5 tons
1 stk. 15 tons

Rendegraver/Hydrema
1 stk. 8 tons 906C2
4 stk. 10 tons 926E
med afretningsudstyr

Dozer
1 stk. 22 tons

Grader
1 stk. O&K med GPS
1 stk. Case med GPS

Dumper
1 stk. 13m3
2 stk. 2m3
1 stk. 0,6m3
3 stk. 0,4m3
Udlejning af
mini containere

Valsetog
1 stk. 5 tons
2 stk. 6 tons
1 stk. 7 tons
1 stk. 13,5 tons

Teleskoplæssere
3 stk. JCB 526S
1 stk. JCB 530
Kontakt os på
Tlf. 20 97 42 42
for at høre mere

Levering
af

Veje
Fortov
P-pladser
Hegnsklipning
Støbning af huse, haller,
stalde, betongulve
Støttemure

sand
grus
stenmel
ral
muld
flis
m.m

Ans-Iller Kloak & Anlæg ApS

Nedsivningsanlæg

Håndværkervej 9
8643 Ans by
tlf. 20 97 42 42
tlf. 20 87 52 91
mail@ans-iller.dk
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Lej vores
splinternye lokaler

Senior Julefrokost

- til foredrag, kursus, møder,
konferencer, fødselsdage eller
andre festlige arrangementer

Søndag d. 17. november 2019
kl. 12.00 afholdes Gammeldaws
julefrokost i AIKC for 11. gang
med dans til musik,
af fem-mands-orkestret
- Treo Band

Vi har lokaler
til lige netop dit
behov
– op til 150
personer
VarmtVandsBassin
34 grader - 13 timer/ugen
Månedskort kun 225 kr.
Årskort kun 900 kr.
Årskort familie kun 1350 kr.

DANS I ANS
og fællesspisning
- den 2. tirsdag i hver måned

- Pris 250 kr.
Biletter kan købes på
www.aikc.dk eller direkte
hos Axel i AIKC
Tlf. 29635794
Mail: mail@aikc.dk

10. september 2019
08. oktober 2019
12. november 2019
10. december 2019
14. januar 2020
11. februar 2020
10. marts 2020

Julemarked

Tilmelding nødvendig
til spisning
kontakt Sonja:
Tlf: 22 62 07 88 - Mail:
sonja.ans.poulsen@
gmail.com

Dansk Slager Parade

Lørdag d. 30. november 2019
afholder AIKC igen det store julemarked
med masser af boder og julegodter.

- Lej en stand De største hits leveret af:
Klaus & Servants • Dorthe Kollo
Dario Campeotto • Anders Tind fra Fenders
Lise Haavik • Anna Nowik

15. februar 2020
Find os på facebook

ANS IDRÆTS &
KULTURCENTER

www.aikc.dk - mail@aikc.dk - telefon: 29 63 57 94

Vi glæder os til
at høre fra dig

Sussi og Axel

