
OPEN by NIGHT
i ANS

M A S S E R  A F  T I L B U D  O G  A K T I V I T E T E R

A N S  E R H V E R V S -  O G  H A N D E L S S T A N D S F O R E N I N G

TORSDAG 30. AUG.
ÅBEN TIL KL. 21

MARKEDSDAG

STORT
TEMA

Slå din egen
bod op



2 3Open By night tOrsdag 30. august i 8643 ans By Open By night tOrsdag 30. august i 8643 ans ByAugust 2018August 2018

Det er altid velbesøgt med mange folk i butikker og gader, når Ans inviterer til Open By Night.

Butikker og foreninger læg
ger sig i selen for at skabe 
alle tiders handelsaften i 
Ans.

Af Bjarne Nilsson, journalist

HANDEL: – Jamen, det er 
ganske overvældende så 
massivt vore egne medlem-
mer, og ja, hele byen bakker 
op om vores Open By Night 
torsdag den 30. august. Men 
sådan er det jo i Ans, og 
det er da i høj grad derfor, 
at det er så godt at bo her: 
Vi hjælper hinanden, og vi 
er med, når det rykker. Det 
gælder Open By Night, det 
gælder Tange Sø-festivalen, 
og det gælder, når vi har ud-
viklingsprojekter, der skal 
gennemføres. 

Sådan siger talskvinden for 
Ans Handelsstandsforening, 
medindehaver af Bolig Nyt i 
Ans, Jeanette Pedersen, efter, 
at hun er blevet informeret om 
de mange, mange aktiviteter, 
som handelsstandsforeningens 
medlemmer og mange andre 
agter at sætte gang i, når det 
hele går løs.

Det sker til Open By Night
Her bringer vi en oversigt, så 
alle kan danne sig et overblik 
over alt det, der kommer til at 
foregå:

• Tinnes Køkken rykker ud 
i felten. Hun plejer at holde 
til hos sig selv eller i Ans Sel-
skabslokaler. Men denne gang 
er hun at finde i gården hos 
Tæppelageret.

• Salon Chick har ind-
forskrevet hele fire frisører til 
at smukkesere alle Open By 
Night-gæsterne i salonen, og 

de har som altid gjort meget 
ud af deres udklædning. De 
børn, der kigger forbi, får en 
lille gave. Hvis vejret tillader 
det, er der gadesalg af frisør-
artikler på fortovet. Og des-
uden underholder Hiv & Hyl 
samme sted på aftenen.

• Ans Kro kreerer en speciel 
to-retters Open By Night-
menu.

• Tæppelageret gentager sidste 
års kæmpe-succes med masser 
af ”momsfri” priser.

• SuperBrugsen har som altid 
helstegt pattegris. (Dog med 
en Plan-B i ærmet i form af 
svinekam, hvis afbrændings-
forbuddet stadig gælder).

• I Sognehuset er der udstil-
ling med forskellige kunstnere 
og andre kreative folk, som 
viser deres arbejde.

• Hos Frøken Grøn kan man 
kigge forbi og smage Pure 
shots. Og der er lavet opryd-
ning på lageret, så en lang ræk-
ke varer sælges til halv pris.

• Kirken har bestilt en stor 
hoppeborg til børnene og ar-
rangerer også andre aktiviteter.

• Klinik For Fodterapi holder 
for første gang åbent til Open 
By Night. Der er gode pri-
ser på fodplejeprodukter og 
mulighed for at booke en af-
tale med rabat.

• Pramdrager Frisøren har også 
åbent til Open By Night. Her 
arrangerer man en konkur-
rence, og der klippes hele af-
tenen - uden tidsbestilling. 
Salonen får desuden besøg 
af ”KageKids”, hvor børnene 
kan  få lov at pynte kager.

• Hos Spar skruer man helt 
op for rabatten, så priserne 
går helt ned. Der er minus 20 
procent på alle varer!

• På Søgade står JP Rammer 
ved Skiltemaleren og Kontor-
Midt. Her kan man møde en 
portrættegner. Det er muligt 
at få sig selv eller andre por-
trætteret  til superskarpe priser. 

• Samme sted byder Kon-
torMidt indenfor til en lang 

række gode tilbud og viser 
forretningen frem. Kom og 
se og find ud af alt det, som 
KontorMidt kan sælge eller 
reparere inden for kopi/print, 
IT, kontorartikler med mere.

• Længere nede ad Søgade 
finder man Grovvarecentrets 
stand. Her er der  bl.a. gode 
tilbud til de firbenede venner. 

• Hos Ans EL-forretning/Hos 
Nynne i bunden af Søgade eta-
blerer man et stort gadesalg. 
Desuden er der kø-tilbud, 
hvor der er rigtig mange penge 
at spare. Hos Nynne er der 
også aktiviteter for børnene i 
gården bag butikken.

• Hos Bolig-Nyt er forretnin-
gen spækket med tilbud på 
møbler. Op til 50 procent i 
rabat.  Og som en bonus kan 
man få gratis håndboldbillet-
ter til kampen mellem BSV og 
Skjern. Så kig ind!

• Spar Nord er også til stede 
med en stand. Er det nu, der 
skal skiftes pengeinstitut? Tag 
en snak med bankfolkene, der 
valgte at satse på Ansar
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25% PÅ ALT ARION HUND & KAT

Tilbuddet gælder kun fra torsdag d. 30/8 t.o.m. lørdag 1/9 
(kan ikke kombineres med andre rabatordninger og lign.)

Håndværkervej 10 - 8643 Ans
Butikkens åbningstider: Mandag-fredag 9-17 • lørdag 9-12

Mød os til
Open By Night, 

hvor vi står
på Søgade

(foran varmeværket)

Levering af sand, grus og granit

Containerudlejning

Maskinflytninger

Alt i vognmandskørsel

Ans Vognmandsforretning
Blåbærvej 6
8643 Ans

Tlf. 86 87 00 39 
mail@avans.dk  

Statsautoriseret revisionsfirma

Vi yder rådgivning og assistance til virksomheder
i hele Danmark inden for følgende områder:

Investering

Finansiering

Omstruktureringer

Generationskifte

Skat

Revision

Regnskabsmæssig
assistance

Økonomisk Rådgivning

w w w. r a a d o g r e v. d k                 True Møllevej 5 · 8381 Tilst · Tlf · 86 29 73 70 
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Montmartre 
i Ans  

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

 +45 86 87 05 00
 mail@vintagekeeping.com

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

www.vintagekeeping.com

Skræddersyede
vinkælderløsninger

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.

E R H V E R V S R E N G Ø R I N G  &  H J E M M E S E R V I C E

Kontakt os og hør
hvad vi kan gøre for dig
Tange Sø Hjemmeservice
v/ Anne Mette Lorentzen
8643 Ans By

Tlf. 5120 7930
www.tangesh.dk

BOLIG-JOB-ORDNINGEN

FOKUS  
PÅ KUNDEN
Vi sætter kundens behov og ønsker i cen-
trum, og leverer rengøring af høj ensartet 
kvalitet til konkurrencedygtig pris.
Desuden sikrer vi, at den samme medar-
bejder servicerer den enkelte kunde.

FÅ FRADRAG FOR RENGØRINGSHJÆLP
PÅ 15.000 KR. PR. VOKSEN I HUSSTANDEN

ERHVERVS RENGØRING
Vi tilbyder rengøring til virksomheder og 
private, samt hjemmeservice til privat-
personer/pensionister. 
Firmaet tilbyder desuden rengøring til 
boligforeninger, virksomheder, udlejere, 
kontorer, foreninger m.fl.

Hør mere på
5120 7930

Få fradrag for rengøringshjælp på 
6.000 kr. pr. voksen i husstanden

BOLIG-JOB-ORDNINGEN ER STADIG AKTUEL
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Fodboldopstart
Ans IF 2018

Følg os på Facebook - Ans IF Fodbold
Se mere på www.ansif.dk

Træningen efter sommerferien er netop startet. 
Kom og vær med!

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

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

Projekter ved søbredden er ikke nemme at gennemføre på grund af naturbeskyttelsesregler. Tre dispensationer har det krævet  
at etablere badestranden og strandparken.

Ans – byen med egen badestrand
Ans Søbred er et område 
i stadig udvikling. Senest 
er der blevet anlagt en fin 
badestrand med tilhørende 
strandpark.

Af Bjarne Nilsson, journalist

NATUR: Det er altid dejligt 
at være med i projekter, når 
de lykkes. I Ans er der meget, 
der lykkes. Byens borgere er 
gode til at sætte ord på de vi-
sioner, de har og siden virke-
liggøre dem:

-I forlængelse af det, skal det 
bestemt tilføjes, at vi har en 
lydhør kommune, der igen-
nem de senere år har bevæget 
sig fra en position, hvor vi til 
tider kom i tvivl om, hvor-
vidt vi kom til ulejlighed og 
så frem til nu, hvor vi i den 
grad bliver imødekommet så  
langt, som det nu en gang 
er muligt for en kommune, 
som alle andre bysamfund 
også står og rykker i frakke-
skøderne.

Sådan siger kajakinstruktør 
Kim Lynggaard, der sammen 
med tidligere filialdirektør i 
Jyske Bank, Jørgen S. Niel-
sen, er primus motorer i at få 
forskønnet og udviklet Ans 
Søbred.

Her er der i forvejen for få år 
siden blev opført en ophold-
shytte og tre shelters. Anløbs-
broen for kanoturister – balu-

straden kaldet – er også for 
nylig blevet renoveret ligesom 
Ans Bådlaug har ladet et helt 
nyt havneanlæg opføre sam-
tidig med, at man løbende 
reno verer klubhuset.

Fleksibelt anlæg
Men i Ans kunne Kim Lyng-
gaard og Jørgen S. Nielsen 
se, at der var mere at gøre 
for at forbedre søbreddens 
rekreative værdi for byens 
gæster og egne borgere:

–Nu fik etableret en fin an-
løbs- og badebro til Ans IF 
Søsport, og snart bliver den 
forsynet med en lille vand-
ruchebane. Men det er jo 
nærliggende at inddrage are-
alerne lige øst for badebroen 
til en badestrand, så man kan 
ligge i strandsandet og nyde 
solen og siden hoppe ud i det 
dejlige, klare søvand, fortæller 
Jørgen S. Nielsen med begej-
string i stemmen.

Man så for sig en sandstrand 
og en strandpark med grill-
pladser, borde og bænke, 
så man rigtig kan sidde og 

hygge sig. Endelig ville man 
gerne have et net til en beach-
volleyball-bane sat op.  Men 
alt skulle monteres fleksibelt, 
så det hurtigt kunne fjernes 
igen – eksempelvis når Tange 
Sø-festivalen skal bruge hele 
søbredden til sit store årlige 
musikarrangement.

Ros til kommunen
I november 2017 blev der sat 
ord på disse visioner, og siden 
blev en ansøgning sendt til 
Silkeborg Kommune i regi 
af Ans Borgerforening, som 
søsportsfolkene arbejder tæt 
sammen med.

–Vi var klar over, at vi 
ville bevæge os ind i en bu-

reaukratisk jungle ved at 
foreslå kommunen, at vi 
gerne så et strandanlæg eta-
bleret her ved Søbredden. 
Men i Silkeborg Kommune 
har man skabt et system, så 
vi borgere kun skal henvende 
os ét bestemt sted og får én 
bestemt medarbejder at for-
holde os til. For vores ide 
krævede, at der bliver givet 
dispensation fra ikke færre 
end tre regelsæt. Men det har 
kommunen klaret for os, og 
det skal den bestemt roses 
for, siger Kim Lynggaard og 
lig ner en mand, der mener, 
hvad han siger.

Ans i udvikling
Kommunen bevilgede 

Jørgen S. Nielsen og Kim Lynggaard kan nu med tilfredshed se deres visioner om 
et strandanlæg realiseret. Foto: Bjarne Nilsson.

100.000 kroner til projektet 
svarende til cirka halv delen 
af behovet. 40.000 kr. er 
kommet fra tre fonde (Eni-
ig, SparNord og Nordea). 
Resten fra lokale kræfter på 
typisk Ans-manér i skikkelse 
af mange  private bidrag og 
firmasponsorater. og resten 
i mande- og maskintimer, 
som stilles vederlagsfrit til 
rådighed af byens mange er-
hvervsdrivende.

Dertil kommer positivt med-
spil til projektet fra Gudenaa-
centralen, der jo ejer Tage Sø.

-Ja, alt i Ans afhænger af den 
lokale opbakning. Men den 
er der, når vi har gode ideer. 

Kun derfor er vore visioner 
blevet realiseret. Her i Ans er 
vi vandt til at hjælpe hinan-
den, og det gør vi, fordi vi kan 
og vil. Vi ønsker ikke at bo i 
en by i afvikling. Vi vil tvært-
imod se en by i udvikling, 
slutter Jørgen S. Nielsen.

Men idebanken er slet ikke 
tømt endnu. Næste skud i 
bøssen er forberedt: En sau-
na med  tilhørende  vinter-
badeanlæg.

Markedsstemning hos Frøken Grøn
                  Til Open by Night torsdag 30. august

Kom og
smag de
lækre
Pure
Shots

- muligvis
Danmarks
   bedste
     shot

Vi har ryddet op
på lageret og
sælger rester til -50%

 Hos Frøken Grøn laver vi smukke buketter, lækre gavekurve og flotte plantninger.

SØNDERMARKSGADE 16 · 8643 ANS     TLF 86870047

www.froekengroen.dk Gør et kup

Kun for personer
over 18 år

Heinrich Fogh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tlf: 2282 1731

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

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

“Vi ønsker ikke at bo 

i en by i afvikling. Vi 

vil tværtimod se en by 

i udvikling.”

Jørgen S. Nielsen, 
Ans IF Søsport.
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Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8230 3072 · www.HosNynne.dk

OPEN BY NIGHT HOS ANS EL-FORRETNING:

RESTSALG PÅ GADEN

Sødahl
sengetøj

-25%
På mærkevarer

På lamper
i butikken
med grønne 
mærker

-50% 

Brugskunst

Lyngby glas
Priser fra

99,-

140x200cm
Før 499,95

34995

140x220cm
Før 549,95

39995

Vita
Lamper

-25%
-25%

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

Gorenje
Induktionskogeplade

70cm
UDSTILLINGSMODEL

KUN 1 STK.

Nu 1.000,-

Holm Juicer

Lampefeber 
Discoco Pendel

   UDSTILLINGSMODEL
   KUN 1 STK. Før 4.999,-

Nu 1.000,-

Før 2499,-

Nu 1.100,-

Frit valg

150,-

Sælges fra kl. 18.00
Sælges fra kl. 18.00

Udvalgte
sengesæt

Sødahl sengetøj
New Luxury Mauve 
eller grå
140x200cm

Før 999,90

Nu 400,-2 sæt

Grand cru Vinsæt
Begrænset antal

Før 899,-

Nu 100,-

PYNTE
PUDER

-50%

-50%

BØRNE 
LAMPER
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RISVIG ACUTUS KNIVE
Damaskus stål
3 varianter:
Kokkekniv 15 cm 
Kokkekniv 20 cm
Asiatisk kokkekniv 13,5 cm 

PRISER 
FRA KUN

499,95 KR

RISVIG LIGNUS
Design: Jacob Leth-Espensen
Skærebrædt 
Kværn til salt eller peber
Saltkar

Tilbuddet gælder på 
RisvigDesign.com og i Mandalays butikker 
fra 16. august - 28. august.

BUTIKKER NÆR DIG:  
Herlev: Marielundvej 28  

Aarhus: Rundbjergvej 11B Tilst  

PRISER 
FRA KUN

249,95 KR

Gælder til 1. september. Begrænset antal 

TILBUD 
FRA KUN

499,95 KR

TILBUD 
FRA KUN

249,95 KR RISVIG LIGNUS TEAK
Design: Jacob Leth-Espensen
Normalpriser fra 299,95 KR

RISVIG DAMASKUS KNIVE
Design: Jacob Leth-Espensen
Normalpriser fra 599,95 KR

OPEN
by

NIGHTTI
LB

U
D

OPEN BY NIGHT PÅ RISVIGDESIGN.COM

SHOP ONLINE PÅ
RisvigDesign.com 

RISVIG er et dansk design brand med fokus på at gøre både din hver-
dag lidt sjovere og nemmere ved at udvikle og designe produkter til 
hjemmet - såvel ude som inde.

Sammen med udvalgte industrielle designere er du garanteret et unikt 
produkt, hvor form og progressivt design er kombineret med funktion 
og kvalitet. Et produkt, der gør en forskel i din hverdag. 

Open By Night 
 Tinne’s Køkken

Se også www.tinneskoekken.dk
Teglgade 6 · 8643 Ans By · Tlf: 86 87 94 34

BEMÆRK:
Vi står i gården hos 

Tæppelageret 

Kig forbi Tæppelageret hvor vi står 
udenfor og sælger

Grillede pølser og brød
Pølsehorn

Grillede frikadeller med 
brød, relish og tzatziki

VI LEVERER MAD UD AF HUSET TIL:
 • Receptioner • Fødselsdage
 • Firmafester • Bryllupper
 • Byfester og lign. • Julefrokost
 • Konfirmationer • Nytårsaften
      og til alle andre lejligheder...
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LM Transport har fejret 40 
års jubilæum, og manden 
bag det hele, Leif Møller, er 
fyldt 70 år.

Af Bjarne Nilsson, journalist

PORTRÆT | Leif Møller, 
hoved aktionær i LM Trans-
port Ans A/S, er til fest og 
farver, så firmajubilæet og 
hans egen runde fødselsdag 
blev ikke forbigået i stilhed. 
Lørdag den 28. juli var op 
imod 600 gæster samlet i en 
af LM Transports lagerhaller 
på Bodalen i Ans, hvor fir-
maet har sit domicil. Der var 
god mad, musik og taler da-
gen lang og aftenen med. Så 
da gæsterne var gået, var Leif 
Møllere oven ud tilfreds med 
forløbet:

–ja, det gik, ligesom jeg hav-
de håbet på, siger han med et 
smil.

Leif Møller har på de 40 år op-
bygget en imponerende trans-
port- og logistikvirksomhed. 
Der er hele tiden gang i sag-
erne hos LM Transport. Men 
det er vel alt sammen begyndt 
et sted i det små? Leif Møller 
fortæller:

–Jeg har meget at takke Jens 
Mortensen fra Ans Vogn-

Flot jubilæum:
Fra 1 til 100 på 40 år

mandsforretning for. Han tog 
mig ind i sit firma, da jeg var 
en ganske ung mand i 20’erne 
og havde haft lidt svært ved at 
finde min rette hylde. Men jeg 
har altid haft lysten til at blive 
selvstændig vognmand lige 
som ham, så jeg spurgte ham 
til råds. Han mente, jeg bur-
de starte med en ny lastbil, for 
han kendte ingen der var ble-
vet rige af noget, andre hav de 
slidt op. Så det gjorde jeg med 
bankens hjælp – og siden er 
det gået slag i slag.

Leif Møllers mener ikke, at 
hans succes har taget noget 
ud af munden på Ans Vogn-
mandsforretning, selvom de 
to virksomheder begge trans-
porterer asfalt, sten og grus:

-Nej, vi er mere kolleger end 
konkurrenter, vi har samar-
bejdet i alle årene og gør det 
den dag i dag, forklarer Leif 
Møller.

Nyt på vej
Her i 2018 er LM Trans-
ports lastbilflåde på godt 100 
enheder. Man har over 100 
medarbejdere på lønnings-
listen og omsætningen har 
for længst rundet de 100 mil-
lioner kroner. Virksomheden 
transporterer meget andet end 
asfalt, sten og grus nu. Glas 

og vinduesruder er kommet 
til. Det samme gælder møbel-
transport og kørsel med fær-
digblandet beton:

-Herudover er vi på vej med 
transport af gas, og vi kan 
også skimte et nyt forret-
ningsområde, hvor vi driver 
lagerhotel og udfører omlast 
for kunderne. Men lige nu er 
vore største forretningsom-
råder transport af asfalt, sten 
og grus, glas og møbler. Det 
med møblerne er en eksport-
forretning, hvor vi kører til de 
skandinaviske lande, Schweiz 
og Frankrig for kunderne, 
fortæller Leif Møller.

Handelsmand
Når man kan få et transport-
firma til vokse fra én lastbil 
til 100 på 40 år, har man 
naturligvis nogle ledelsesmæs-
sig egenskaber ud over det 
sædvanlige. Leif Møller er ikke 
meget for at rose sig selv, men 
har gjort sig tanker om sin 
egen ledelsesfilosofi:

–Man skal have en god, robust 
psyke. Og så skal man have 
et godt og stabilt ægteskab. 
Endelig skal man ikke tro, 
at man kan alt selv. Jeg har 
haft rigtig god gavn af at 
have nogle dygtige medarbej-
dere og en dygtig revisor. Da 
vi på et tidspunkt stod i en 
slags vadested og tjente for få 
penge, gennemgik revisoren 
det hele med tættekam. Da 
han var færdig, sagde han: 
”Du har et godt firma, der be-
stemt kan komme til at tjene 
penge igen. Men den første og 
vigtigste betingelse er, at du 
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LÆKKERIER
TIL HELE FAMILIEN

PLEJE MED 
ARGAN OLIEFRIT VALG

FRIT VALG

119,-KUN
Spar op til 80,-

reg fra ir sd Øm rea nrp

500 ML.
FUGT FYLDE
ELLER FARVE

SPAR 66,-
150,-KUN

VIND ET GAVEKORT  
VÆRDI KR. 500,-

Udfyld felterne, aflevér kuponen og deltag i konkurrencen

Vinderen får besked når aftenen er omme.

Navn:

Adr:

Tlf:

Hvornår startede Pramdrager Frisøren i Ans?

2008 2016

Vestre Langgade 6 · Ans By
Tlf: 8687 0052

reg fra ir sd Øm rea nrpHusk at vi klipper
uden tidsbestilling

denne aften

UNDERHOLDNING

FOR BØRN
Pynt flotte kager. 

KageKids står hos
os til Open By Night.

kommer ud af førerhuset, og 
det så hurtigt som overhove-
det muligt”.

Det var et af de bedste råd, 
Leif Møller nogensinde havde 
fået. For han kunne ikke få tid 
til at bringe sine personlige 
forcer og talenter ordentlig i 
spil, når han samtidig kørte 
sine egne lastbiler rundt på 
landevejene. 

Men hvad er det så, han god til?

–Jeg kan opbygge stabile rela-
tioner til kunderne, så de bliv-
er hos os i mange, mange år. 
Og så er jeg handelsmand. Jeg 
kan forhandle priser og kon-
trakter med vore leverandører. 
Sådan som konkurrencen 
er, kan du kun skabe stabile 

overskud i virksomheden ved 
at styre omkostningerne med 
hård hånd. Og det kan jeg, 
når nu du spørger, siger Leif 
Møller.

LM Transport har som så 
mange andre virksomheder 
oplevet konjunkturtilbageslag 
og strenge tider. Men Leif 
Møller har reddet stormene af 
ved at sælge ud af vognparken, 
ved at være godt polstret og 

ved at have en rigtig god 
bankforbindelse. I de senere 
år er Leif Møller også blevet 
meget bevidst om, hvad disse 
periodiske tilbageslag rummer 
af muligheder. Han forklarer:

–Når man polstrer sig i de 
gode tider, er der jo penge 
til at købe billigt op, når de 
dårlige tider melder sig. Så det 
er helt klart en vækststrategi, 
vi forfølger. Derfor regner jeg 
bestemt med, at vi er vok-
set 10 år fra nu. For jeg for-
nemmer, at det for tiden går 
en tand for godt. Krisen kan 
komme inden længe. Men så 
er vi parate.

Hudløs ærlig
Leif Møller vil ikke høre tale 
om pensionering, selv om 
han har rundet 70 år. Han vil 
blive ved, så længe han kan 
udfylde en meningsfuld rolle 
i LM Transport. Og det er 
der gode udsigter til, for han 
har igennem de seneste 20 år 
forberedt et generationsskifte:

–Ja, jeg har ryggen fri. Min 
datter Maria og hendes mand 
Mathias ejer nu 49 procent af 

aktierne. Min anden datter, 
Mie, er ansat i virksomheden 
som disponent. Så vi fortsæt-
ter stille og roligt ad dette 
spor.

Leif Møller synes selv, at han er 
blevet bedre til at give ansvars-
områder fra sig, men han er 
på den anden side også hudløs 
ærlig om sin egen væremåde:

-Jamen, jeg vil gerne be-
stemme, og jeg vil vide, hvad 
der sker i firmaet. Men jeg 
råber og skriger ikke af folk. 
Det er slet ikke min stil. De 
bedste præstationer får du eft-
er min mening ved at skabe 
tryghed og ro om tingene. 
Her i firmaet har vi dette mot-
to: Vi skal leve af det – men vi 
skal også leve med det. Og der 
er gode dage og mindre gode 
dage. Men ved fælles hjælp får 
vi jo det hele til at fungere.

Formel 1
Leif Møller er i netværk med 
en række andre erhvervsfolk 
i Ans og han yder ofte spon-
sorstøtte til det, der foregår. 
Sammen med en kompagnon 
købte og istandsatte han Ans 
Kro for 18 år siden og ansatte 
Ida og Michael Holland til at 
drive stedet. Ans Kro er i dag 
en veldrevet virksomhed og et 
meget stort aktiv for Ans:

–Men ellers brænder jeg 
meget for idrætten omkring 
vores flotte AIKC-center. 
Mine børn og børnebørn bru-
ger byens idrætsfaciliteter, lige 
som jeg selv gjorde i sin tid, 
siger Leif Møller, der selv har 
hurtige biler og motorsport 
som hobby:

–I fødselsdagsgave fik jeg en 
billet til et Formel 1-løb i Bar-
celona. Så det glæder jeg mig 
rigtig meget til at overvære.

LM Transport og Leif Møller blev fejret med en stor fest hvor  
ca. 600 gæster deltog lørdag den 28. juli.

Leif Møller ved et af LM Transports modulvogntog, der transporterer møbler rundt til mange  
europæiske lande. Foto: Bjarne Nilsson.

Leif Møller er stadig hovedaktionær og aktiv i LM Transport. Men 
han har ryggen fri – ikke mindst takket være dygtige medarbej-
dere, som økonomichef Rie Fahlberg og bogholder Britta Møller. 
Foto: Bjarne Nilsson.

“Jamen, jeg vil gerne 

bestemme, og jeg vil 

vide, hvad der sker 

i firmaet. Men jeg 

råber og skriger ikke 

af folk.”

Leif Møller, vognmand

Kirken og Sognehuset

Kontakt Helle Kjærsgaard
på sms eller mail,

tlf. 3042 0134
post@hellehus.dk 

Hoppekirke
på kirkepladsen
kl. 14.00-20.00

Se mere på www.groenbaekkirke.dk

Mulighed for at udstille og sælge kreative ting
af egen produktion i sognehuset.

Alt, du selv har lavet, vil vi gerne se:
håndarbejde, kunsthåndværk, kunst.

Kom og vær med, så vi kan se
hvad der laves i Ans og Grønbæk! 

Open By Night
Torsdag 30. august

Lokal kreativ udstilling
i Sognehuset fra kl. 16.30-20.30 

Kaffe/the på kirkepladsen

Hør om Kirkens Sociale Arbejde
i Grønbæk Sogn Åben kirke hele aftenen. 

Mulighed for ro, eftertanke 
og samtale med præsten. 

Stemningsfuld
musik fra kl. 19.45.
Aftensang kl. 20.30.
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TORSDAG D. 30. AUGUST FRA 9.30-21

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

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

KIG IND 
OG SE 

MANGE FLERE 
TILBUD

ASS. BRUGSKUNST FRA KR. 10,-
ASS. PUDER/PLAIDER FRA KR. 50,-

ASS. GALLERI  SPAR 50%
ASS. LAMPER SPAR 50%

RESTER I HAVEMØBLER SPAR 50%
SPAR 40% PÅ UDSTILLINGSMODELLER FRA SKOVBY

SPAR OP TIL 50% PÅ SPISEBORDE
SPAR OP TIL 50% PÅ SOFASÆT  

OG BYGGESYSTEMER

MARKEDSDAG

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

LIDT AF HVERT

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

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

KIG IND 
OG SE 

MANGE FLERE 
TILBUD

ASS. BRUGSKUNST FRA KR. 10,-
ASS. PUDER/PLAIDER FRA KR. 50,-

ASS. GALLERI  SPAR 50%
ASS. LAMPER SPAR 50%

RESTER I HAVEMØBLER SPAR 50%
SPAR 40% PÅ UDSTILLINGSMODELLER FRA SKOVBY

SPAR OP TIL 50% PÅ SPISEBORDE
SPAR OP TIL 50% PÅ SOFASÆT  

OG BYGGESYSTEMER

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

 PÅ ALLE UDSTILLINGSMODELLER 

SPAR MINDST

50% 
SENGEAFDELINGEN
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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

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

KIG IND 
OG SE 

MANGE FLERE 
TILBUD

 PÅ ASS. SOFAGRUPPER, 
BYGGESYSTEMER, REOLER MM 

SPAR MINDST

50% 

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

LÆKKERT TIL STUEN

75 FANTASTISKE ÅR MED JER
I jubilæumsåret giver vores konkurrence den bedste mulighed for dette. 
Deltag i vores konkurrence ved at ”like” os på facebook ”Møblér BOLIG-NYT ANS” eller udfyld  
nedenstående og aflever den i butikken. Vinderen får direkte besked.  
Så får du mulighed for at give en lækker lænestol med fodskammel til en du holder af.

Manzano sofa  
3 + 2 pers. 

NU 9.999,-
      SPAR 9.999      

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

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

KIG IND 
OG SE 

MANGE FLERE 
TILBUD

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

 PÅ UDVALGTE SOVESOFAER,  
SÆKKEPUDER OG KOMMODER

SPAR

50% 

 PÅ ASS. KØKKENBORDE, 
SPISEBORDE OG SPIESBORDSSTOLE

SPAR

50% 

UNGDOMSAFDELINGEN

VELKOMMEN OM BORD

KONKURRENCE

75 FANTASTISKE ÅR MED JER
Hvem vil du gerne takke af hele dit hjerte ❤
I jubilæumsåret giver vores konkurrence den bedste mulighed for dette. Deltag i vores konkurrence 
ved at ”like” os på facebook ”Møblér BOLIG-NYT ANS” eller udfyld nedenstående og aflever den 
i butikken. Vinderen får direkte besked. Vinderen udtrækkes d. 31.8 kl. 12.00 
Så får du mulighed for at give en lækker lænestol med fodskammel til en du holder af.

Navn

Tlf. Mail
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Grundfos’ jubilæumsfond 
har for tredje gang inden 
for få år givet en større do
nation til Ans IF Søsport.

Af Bjarne Nilsson, journalist

SØSPORT:  Tirsdag 31. juli 
blev en glædens dag for Ans 
IF Søsport. For en mand kom 
forbi. Ikke med en papkasse 
fyldt med penge. Men med 
tre smækre børnekajakker, 
som søsportsforeningen he-
refter kan indlemme i sin 
omfattende samling.

Manden med kajakkerne er 
tidligere uddannelseschef 
hos Grundfos Danmark A/S, 
Kurt Mikkelsen. Han sidder i 
bestyrelsen for Poul Due Jen-
sens jubilæumsfond, der blev 
oprettet i 1970 i forbindelse 
med pumpekoncernens 25 
års jubilæum.

Jubilæumsfonden har to 
gange tidligere givet dona-
tioner til Ans IF Søsport, og 
har altså reageret positivt en 
tredje gang på en ansøgning 
om støtte til anskaffelse af 
tre børnekajakker, som hver 
har en pris på knap 4.000 
kroner.

Tre nye kajakker til børnene
–De tre børnekajakker er 
af en type, der ligger meget 
stabilt i vandet og sjældent 
vælter. Derfor er de rigtig 
gode til undervisningsbrug. 
Men børnene har naturligvis 
redningsveste på, når de sejler 
i dem, forklarer kajakinstruk-
tør i klubben Kim Lynggaard. 

Sammen med tidligere filial-
direktør i Jyske Bank i Ans, 
Jørgen S. Nielsen, har han 
bygget en gedigen kajaksuc-
ces op oven på den gamle 
jolleklub, der var ved at løbe 
tør for energi og medlemmer 
i 2011. Nu er der tale om en 
kajakklub i fremdrift med 
110 medlemmer, der oven i 
købet er rykket ind i et dej-
ligt nyopført klubhus med 
tilhørende bådhus, terrasse 

og anløbsbro, som også gerne 
må bruges som badebro:

–Der er mange voksne der i 
de senere år er blevet bidt af 
at sejle i kajak. Det gælder 
også mig selv. Så det må være 
derfor, vi fået så stor en frem-
gang. Og når de voksne gerne 
vil sejle i kajak, ja, så kommer 
børnene også for at være med, 
fortæller Jørgen S. Nielsen.

Sammenhold
Opførelsen af klubhuset er en 
rigtig Ans-historie, som den 
lille, driftige by er så rig på:

–Ja, i Ans holder vi sammen 
og bakker hinandens projek-
ter op. Det gælder os alle sam-
men og ikke mindst erhvervs-
folkene. De er i netværk med 
hinanden. De taler sammen. 
Og så kan der meget hurtigt 
ske spændende ting og sager, 
siger Kim Lynggaard.

Man søgte Silkeborg Kom-
mune om penge til klubhuset 
og fik en tredjedel af bud-
getsummen på 1,6 millioner 
kroner. En anden tredjedel er 
kommet fra Ans IF samt Lo-
kale- og Anlægsfonden, mens 
resten skyldes lokale kræfter, 

både donationer i skikkelse 
af kontanter og i skikkelse af 
arbejds- og maskintimer, som 
man lægger uden beregning:

-Hele 57 lokale sponsorer 
har været involveret i klub-
husprojektet. Det er på den 
måde, vi får tingene til at lyk-
kes her i Ans, fastslår Jørgen 

S. Nielsen, der er både stolt 
og glad over at være borger i 
så driftig en by.

Søg fonden!
Grundfos jubilæumsfond 
er også glad for at finde 
støtteværdige formål i Ans 
Søsport. Kurt Mikkelsen får 
det sidste ord:

-I vores bestyrelse sidder Poul 
Due Jensens to døtre, Estrid 
Due Hesselholt og Ingemarie 
Due Nielsen. Selv om de ikke 
længere bor i Bjerringbro, er 
de levende optaget af alt, hvad 
der foregår på deres fødeegn. 
Det er især sociale og hu-
manitære formål, der får gavn 
af de 7-800.000 kroner, som 
fonden hvert år deler ud. Så 

har man et projekt, der falder 
ind under det, vi kan støtte, 
så tøv ikke med at sende os en 
ansøgning.

Jubilæumsfonden vil helst 
modtage ansøgninger, man 
kan forholde sig til. Men det 
sker også, at bestyrelsen så at 
sige prikker ildsjæle, projekt-
magere og initiativtagere i 
Bjerringbro-området på skul-
deren for at opfordre dem til 
at indsende en ansøgning.

Ny bank?
Penge er ikke alt. Og det ved vi godt. Derfor får du en fast, personlig rådgiver og adgang til 
specialister i bolig, pension, investering og formue. Det giver dig tryghed og overblik over 
hele din økonomi. 

Det er let at skifte. Vi klarer det praktiske for dig.  
Se mere på jyskebank.dk. Eller kontakt en rådgiver.

 

Lone Hermansen
Bankrådgiver
lonehermansen@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 47 45

Lisbeth Ambrosius
Bankrådgiver
la@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 47 47

Søndergade 1 • Kjellerup • Tlf. 89 89 39 50

SørenS rejSer

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

          JULEHYGGE I HARZEN

          3 dage

Kr. 3.250,-

      BERLIN JULEMARKED

                4 dage

      Kr. 3.450,-

Inkl. hotel med ½ 
pension og byrundtur

3/12

Inkl. hotel med ½ pension,
og udflugter i følge
programmet
3/12

STORT UDVALG AF STEMNINGSFYLDTE JULEREJSER

         JULEHYGGE I NORDTYSKLAND

          2 dage

Kr. 1.495,-

Inkl. hotel med morgen-
mad, en 3-retters 
middag og musik
30/11 og 7/12

JUL PÅ BAKKEN JULEAFTEN PÅ RØMØ
Åbent i julen for første gang. 
Oplev den magiske stemning 

og det flotte julemarked.

5 skønne dage
Traditionel julemiddag

Mange oplevelser

Afgange: 23/11 og 30/11 Afgang: 22/12

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

SPÆNDENDE OPLEVELSER I JULEN PÅ BARE 1 DAG

Julebazar på Gavnø Slot ..........  4/11 og 11/11 .............................. for kun kr. 695,-   

Julepølser - Julebord ...............  19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11 .... for kun kr. 299,-   

Julemarked i Flensborg .........  30/11 og 7/12 .......................... for kun kr. 375,-

Julemarked i København ........  1/12, 8/12 og 15/12 ................. for kun kr. 495,-

Juleshopping i Malmö ............  1/12 ........................................ for kun kr. 595,-

Julemarked i Kiel ...................  7/12 ........................................ for kun kr. 475,-

Juleshopping i Hamborg ........  8/12 ........................................ for kun kr. 475,-

Spændende 1-dagsture i november og december         JULEMARKED I LÜBECK

        JULEMARKED I KØBENHAVN

            1 dag

     Kr. 475,-

                2 dage

     Kr. 1.495,-

Stop ved grænsekioskerne 
og oplev den charmerende 
julestemning i Lübeck

Mange julemarkeder og 
masser af julestemning 
i hovedstaden

1/12 og 8/12

1/12, 8/12 og 15/12

BREMEN - 3 DAGE        PRAG - 5 DAGE

Afgang 8/10 Afgang 24/9 

        

      kr. 4.195,-

Masser af oplevelser

3 LANDE - 1 REJSE

Afgang    17/9       kr. 4.095,-

Oplev Bremerhaven, Skt. Petri, 
Ratskeller og meget mere 

               3 dage

          kr. 2.895,-

Holland, Belgien og Tyskland 
1 hotel - mange udflugter

       BERLIN - 5 DAGE

Kr. 4.595

En kulturhovedstad i Europa

Afgang: 5/9

Kun kr.
 999,-

NYHED 2019: Sørens Drømmerejse & Camino afgange

“I Ans holder vi 

sammen og bakker 

hinandens projekter 

op. Det gælder os alle 

sammen og ikke mindst 

erhvervsfolkene.”

Kim Lynggaard, 
kajakinstruktør

Kurt Mikkelsen fra Grundfos’ jubilæumsfond var en glad giver af denne gule børnekajak plus yder-
ligere to. Glade og taknemmelige  var også modtagerne, Kim Lynggaard og Jørgen S. Nielsen fra 
bestyrelsen i Ans IF Søsport. Foto: Bjarne Nilsson.

A n s  I F  G y m n a s t i k

GYMNASTIK-OPSTART
Sæsonstart i uge 36

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

Mandage

Mandage

Onsdage

Onsdage

Onsdage

Torsdage

Tirsdage

16.15 - 17.00

17.15 - 18.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.30

Forældre Barn (Børn 1-3 år)

Spilopperne (4-6 år)

Krumspringerne (1.-2. klasse)

Powerkids (fra 3. klasse og op)

“GYM FIT” (5.-7. klasse)

Gymnastik for kvinder

“KOM I FORM”
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Salon Chick

Østre Langgade 1 · 8643 Ans · Tlf: 86 87 00 68

Der serveres kolde/varme drikke

Vi klipper til markedspriser
i gamle dage

OBS: Ingen tidsbestilling.

Hvis vejret tillader det
vil vi have gadesalg af

pynt, dims mm på fortovet

Spar 50-60-70%
På alle hårprodukter

Open By Night

Salon Chick · Østre Langgade 1 · 8643 Ans · Tlf: 86 87 00 68

Gave til alle børn
der kigger forbi

" " "

Kun til Open By Night

Hiv & Hyl underholder
til Open By Night

SPAR Ans
Søndermarksgade 10 | 8643 Ans

Følg os på
Facebook: 
Spar Ans

Åbent alle dage

7-21

Til Markedsdag i SPAR Ans er
PRISERNE HELT I BUND

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

porto og modermælkserstatning.

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

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

Følg os på 
Facebook:
SPAR Ans

NYHED 
Broccolisalat, 
Kartoffelsalat, 
Pastasalat m.v fra 
Tinnes Køkken

Nikolaj Raun 
SPAR Ans

Søndermarksgade 10A  |  8643 Ans

SPAR Ans

7-21
Modtager du ikke vores tilbudsavis, 

så tilmeld dig på SPAR.DK

Følg os på 
Facebook:
SPAR Ans

Åbent alle dage

SPAR Ans høster
PRISERNE HELT I BUND!

 SPAR 20%
på hele dit varekøb 

torsdag d. 1. september 
fra. kl 19.00 - 22.00*

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

porto og modermælkserstatning

Vind et 
gavekort 

til butikken 
på 1000,-

Gratis 
gavepose til 

alle børn

Vind en 
Tassimo 

Kaffemaskine
+ 5 poser 

valgfri kaffe

Lege og 
konkurrencer 

til store 
og små 

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

Følg os på 
Facebook:
SPAR Ans

NYHED 
Broccolisalat, 
Kartoffelsalat, 
Pastasalat m.v fra 
Tinnes Køkken

Nikolaj Raun 
SPAR Ans

Søndermarksgade 10A  |  8643 Ans

SPAR Ans

7-21
Modtager du ikke vores tilbudsavis, 

så tilmeld dig på SPAR.DK

Følg os på 
Facebook:
SPAR Ans

Åbent alle dage

SPAR Ans høster
PRISERNE HELT I BUND!

 SPAR 20%
på hele dit varekøb 

torsdag d. 1. september 
fra. kl 19.00 - 22.00*

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

porto og modermælkserstatning

Vind et 
gavekort 

til butikken 
på 1000,-

Gratis 
gavepose til 

alle børn

Vind en 
Tassimo 

Kaffemaskine
+ 5 poser 

valgfri kaffe

Lege og 
konkurrencer 

til store 
og små 

En af de lokale

SPAR
20%

på hele dit varekøb
torsdag 30. august
fra kl. 18.00-21.00*
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Entreprenør
arbejde

Maskinudlejning

Støbning af huse, haller,
stalde, betongulve

Støttemure

Planter
Snerydning
Saltning

Ridebaner
Fodboldbaner
Jordfl ytninger
Nyudstykninger

Nedsivnings-
anlæg

Ans-Iller Kloak & Anlæg ApS

Håndværkervej 9
8643 Ans by

tlf. 20 97 42 42 
tlf. 20 87 52 91

mail@ans-iller.dk

Levering
af

sand
grus

stenmel
ral

muld
fl is

m.m

Veje
Fortov

P-pladser
Hegns-

klipning

Udlejning af
maskiner

Entreprenør
arbejde

Ans-Iller Kloak og Anlæg ApS
blev stiftet i 1999 med 1 ansat.

I dag har vi 54 ansatte.

Ingen opgaver er for små.

Haveanlæg
Indkørsler
Græssåning

Maskinudlejning
Gravemaskiner
2 stk. 1 tons
2 stk. 2 tons
2 stk. 3 tons
1 stk. 6 tons
1 stk. 22 tons
2 stk. 25 tons (GPS)
4 stk. 28 tons (GPS)

Gummiged
1 stk. 15 tons

Dozer
1 stk. 22 tons

Dumper
2 stk. 13m3

2 stk. 1-2m3

1 stk. 0,6m3

3 stk. 0,4m3

Kranbil
1 stk. 30 tons meter

Valsetog
1 stk. 5 tons
1 stk. 6 tons
1 stk. 7 tons

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

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

Kontakt os på
Tlf. 20 97 42 42
for at høre mere

Kloak
reparation

Kloak TV

Planter
Snerydning
Saltning

Nedrivning
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Open By Night hos
SuperBrugsen Ans

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

Helstegt Pattegris
Med kartoffelsalat,
grøn salat og flutes

Torsdag den 30. august fra kl. 18

Pr. kuvert

50,-

støtter Ans IFBenzin

NB! I tilfælde af fortsat

afbrændingsforbud, serveres

der i stedet svinekam m. tilbehør.

 

Der er altid mange aktiviteter for børnene til Open By Night.

Leg købmand for en aften:
Få din egen stand i byen
Sidst i august forvandler 
Ans Handelsstandsforening 
det centrale Ans til én stor 
markedsplads ved Open By 
Night torsdag den 30. au
gust.

Af Bjarne Nilsson, journalist

OPEN BY NIGHT | Så er 
tiden igen kommet til, at 
de handlende i Ans inviter-
er kunder fra nær og fjern til 
aftenåbent. Det plejer at være 
en begivenhed, der kan samle 
folk. Og successen fra i fjor 
med at omgøre Ans til én stor 
markedsplads vil måske få eks-
tra mange til at dukke op: 

–Vi vil igen arrangere 
markedsdag, for det var en 
pæn succes i fjor, fortæller 
talskvinden for de handlende, 
Jeanette Pedersen fra Bolig 
Nyt, og fortsætter: 

–Derfor opfordrer vi alle Ans-
borgere og folk fra andre byer 
til at slå deres egen salgsbod 
op, så man kan stå og sælge 
ud af de varer, man nu har ved 
hånden eller eventuelt selv har 
fremstillet. 

Jeanette Pedersen og de øvrige 
i udvalget for Open By Night 
arrangementet drømmer om 
at hele bymidten i Ans bli-

ver indtaget af folk med deres 
boder, mens der handles og 
vandles på livet løs. Og det, 
der kan sælges, er alt, hvad der 
hører til i et pulterrum, skuffer 
og skabe. 

Og er man selv fiks på fing-
rene og fremstiller kunst eller 
kunsthåndværk, så kan det 
sælges. Folk, der har frugt og 
grøntsager fra haven i over-
skud, selv sylter, bager, hen-
koger, brygger, presser saft 
eller slynger honning er også 
velkomne.  Men i år er måske 
ikke lige et år, hvor haverne 
giver de helt store udbytter på 
grund af den ekstraordinære 
tørke. På den anden side giver 
buskene mange bær og frugt-
træerne bugner,  blandt andet 
med meget tidligt modnede 
æbler og pærer – så hvem ved?

Og så er børneværelsets legetøj 
i en kategori for sig selv. Her 
er der oplagte vareemner, og 
det med høj salgsværdi, fordi 
børnene gerne vil have nyt 
at lege med, og fordi de hele 
tiden vokser fra deres legetøj: 

 Vi synes også, at der er god 
pædagogik i at stille en salgs-
bod op sammen med sine 
børn. Så får de en oplevelse 
som købmænd for en aften 

og lærer om priser, handel og 
vandel. Det er vigtig at kunne 
spillereglerne på en markeds-
plads, når børnene senere skal 
stå på egne ben, siger Jeanette 
Pedersen. 

–Og det uanset, om man er 
køber eller sælger på marke-
det, tilføjer hun. 

Foreningslivet med
Jeanette Pedersen og de aller-
fleste af de andre professio-
nelle handlende rykker også 
ud på gaden denne torsdag, 
hvor butikkerne holder åbent 
helt frem til klokken 21.00. Så 
mange steder vil der være bod-
er foran butikkerne. 

De handlende er endvid-
ere i kontakt med de øvrige 
foreninger i Ans. For de har 
en stående opfordring til at 
være med:

–Foreninger og klubber har 
budskaber, de gerne vil for-
midle – og måske varer i form 
af medlemsskaber at sælge til 
folk, så derfor opfordrer vi 
dem til at være med og vise 
flaget, siger Jeanette Pedersen: 

Alt det praktiske 
Jeanette Pedersen er klar til at 
svare på spørgsmål i forhold 

til folk, der går og overvejer at 
deltage i markedsdagen. Men 
her kommer hun med nogle 
nyttige oplysninger: 

–Det koster ingen ting at 
være med. Man skal bare 
selv sørge for at have borde, 
stole og eventuelt en para-
sol med. Det er også en god 
ide på forhånd at have tænkt 
over, hvad varer ne skal koste, 
så man kan forsyne sine varer 
med et prisskilt. Og har man 
des uden fyldt en lille æske op 

med nogle byttepenge, eller 
har sit Mobilepay-nummer 
klar, er man klar til at springe 
ud som købmand for en aften 
i Ans torsdag den 30. august.

I år holder butikkerne åbent 
hele dagen indtil kl. 21.00 
uden pauser, og handels-
standsforeningen opfordrer 
"købmændene" på fortovet til 
at starte omkring kl. 17.00.

Billede fra tidligere Open By Night. De handlende har altid gjort 
meget ud af det i Ans. Foto: Arkivfoto

Kontakt: Thomas Georgi  ·  Tlf. 3033 4447  ·  thomas@georgi.dk

Reklame- og webbureauOWLGEEK
y o u r  c o m p a n y  s l o g a n

OWLGEEK
y o u r  c o m p a n y  s l o g a n

OWLGEEK
y o u r  c o m p a n y  s l o g a n

Hjemmesider . Webshops . Online Marketing . Facebook . Google . Søgeoptimering

Digital Strategi . Softwareudvikling . Mobil-apps . Nyhedsbreve . Tryksager . Design 

Skal vi hjælpe jer med hjemmeside
og online markedsføring?
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Open By Night-tilbud
Gælder kun torsdag den 30. august hele dagen

Pr. stk.

1495

COOP Pizza
Max 5 stk. pr. kunde.

Knorr Lasagne el. 
Lasagnette
200g. Max 5 pk pr. kunde.

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

Änglamark toilet-
papir
Spar 187,60. Max 8 pakker pr. kunde.

Thomas Lajer, slagtermester

“Vi står klar til at hjælpe dig i delikatessen”

Kellogg’s morgenmad
Max 5 pakker pr. kunde.

Pr. stk.

795

Pr. stk.

795

1 kg

12,-
8 pakker

100,-

Schulstad
Solsikkerugbrød
Max 6 stk. pr. kunde.

950g

695

 

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

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

COOP Cookies
Frit valg. Max 6 stk. pr. kunde.

BKI Extra Kaffe
400g. Max 6 ps. pr. kunde.

KiMs Chips
Max 6 ps. pr. kunde.

Bland Selv Slik
Max 1 kg pr. kunde.

Open By Night-tilbud
Gælder kun torsdag den 30. august hele dagen

Thomas Lajer, slagtermester
Jimmi Heegaard

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

1,5 L

695 
+pant

Pr. stk.

895

30 stk.

85,-
+ pant

Pr. 100g

495

Pr. pose

1995

Pr. pk.

5,-
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SuperBrugsen Ans • Søndermarksgade 16 • 8643 Ans By

Åbent alle dage 7-20

Tilbuddene gælder kun 
fredag 31/8 og lørdag 1/9:

www.facebook.com/superbrugsenans

1/1 svinekam m/ spæk
Uden ben. Pr. ½ kg.

Bland Selv Smørrebrød
 Sælges fra kl. 10.00. “Først til mølle”.

Pr. stk.

18,-

Specialøl:

-25%

SPAR på alle

På alt OST:

-25%

~ SPAR ~

Cheasy Skyr 1 kg
Max 4 stk. pr kunde.

Pr. stk.

1495

Pr. ½ kg

1295
Hver fredag!

 

Søgade 4   |   8643 Ans By

S A L G  .  S E R V I C E  .  R E P A R A T I O N  .  K O N T O R M A S K I N E R  .  M Ø B L E R  .  K O N T O R A R T I K L E R  .  P A P I R  .  T O N E R

Til Open By Night
har vi kaffe på kanden,
og selvfølgelig mange

gode tilbud

OPEN BY NIGHT
Hos KontorMidt i Ans til kl. 21     

KontorMidt er din lokale
samarbejdspartner inden for:

Kontormaskiner (Printer, kopi
og scan) også storformat

----------
Kontormøbler / kontorstole

kantinemøbler
----------

Kontorartikler / papir / aftørring osv.
----------

Servicesering af alle former for
kontormaskiner 

 
Kort sagt alt til kontoret

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

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

eller vil du bare være lidt god ved dig selv?

Kontakt din statsaut. fodterapeut
Susanne Christensen for at aftale en tid.

De statsautoriserede 
fodterapeuter er
bl.a. uddannet til at
behandle følgende 
problemer:

• Hård hud

• Nedgroede negle

• Nedsunken forfod

• Leddegigt

• Diabetes

Klinik for Fodterapi v/ Susanne Christensen
Vestre Langgade 11, 8643 Ans By, Tlf. 5098 8764

Til Open By Night:

Book aftale til specialpris

Ekstragode priser
på produkter

Kig forbi og
vind en fod-
behandling



30 31Open By night tOrsdag 30. august i 8643 ans By Open By night tOrsdag 30. august i 8643 ans ByAugust 2018August 2018

Spændende gulve
fra Tarkett

OPEN BY NIGHT
30. AUGUST

MARKEDSDAG
SPAR MOMSEN!

Østre Langgade 4  ·  8643 Ans By  ·  Tlf. 86 87 09 99  ·  Fax 86 87 91 63  ·  www.taeppelageret.dk

Laminatgulv i flot
sildebensmønster
– det helt hotte lige nu!
Slidstærkt og praktisk Pr. m²  159,-

Pr. m²  Pr. m²  199199,-,-

MOMSFRITarkett Starfloor Ultimate
Clickgulvet der tåler vand
og høje temperaturer,
som eks. udestue. Pr. m²  319,-

Pr. m²  Pr. m²  399399,-,-

MOMSFRI

F.eks Honeycomb 
Grå Pr. m²  175,-

Pr. m²  Pr. m²  219219,-,-

VINYLGULVE
- nye flotte retromønstre,
stort udvalg! MOMSFRI

075501330
Østre Langgade 4  ·  8643 Ans By  ·  Tlf. 86 87 09 99  ·  Fax 86 87 91 63  ·  www.taeppelageret.dk

MARKEDSDAG
SPAR MOMSEN!

ANDERLEDES OG SPÆNDENDE NYHED FRA EGETÆPPER

Geometriske mønstre i 100% ren ny uld,
afsluttet med elegant kantebånd

Kig ind og se og mærk kvaliteten!

EGE GEOMETRICA

Ege Geometrica
Eks. 140x200cm 6.495,-  5.196,-

MOMSFRI
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Er virkelig populære, både på grund af den lune følelse
og ekstra lyddæmpende at gå på:

MARKEDSDAG
SPAR MOMSEN!

GULVE MED KORK

Wallmann Lungo 
Store planker med 
kraftig korkbagside,
meget slidstærk kvalitet
22 cm brede,180 cm lange Pr. m²  335,-

Pr. m²  Pr. m²  419419,-,-

Wicanders European Nature Oak
Ekstra kraftigt korklag

Pr. m²  319,-
Pr. m²  Pr. m²  399399,-,-

Østre Langgade 4  ·  8643 Ans By  ·  Tlf. 86 87 09 99  ·  Fax 86 87 91 63  ·  www.taeppelageret.dk

MOMSFRI

MOMSFRI

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

MARKEDSDAG
SPAR MOMSEN!
AFPASSEDE TÆPPER
I STØRRELSER FRA 50X80 OP TIL 300 X 400 CM

SPAR MOMSEN PÅ HELE VORT STORE UDVALG:

F.eks. Valencia 
160x230cm Nu  799,-

FørFør 999Før 999Før 999Før 999Før ,-,-

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

Spar min. 50%!

MOMSFRI

F.eks. Wilton Nain 
140x200 Nu  919,-

FørFørFør 1.149 1.149 1.149 1.149Før 1.149FørFør 1.149Før 1.149 1.149Før 1.149FørFør 1.149Før ,-,-
MOMSFRI
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Frisørmester Hanne Bjelke i døren til Salon Chick, som for nylig 
er blevet totalrenoveret både indvendigt og udvendigt.  
Foto: Bjarne Nilsson.

Salon Chick på 37. år

Frisørmester Hanne Bjel
ke købte sin salon tilbage i 
1981, og den er drevet med 
fagligdygtighed, kreativitet 
og stabilitet forrest.

Af Bjarne Nilsson, journalist

PORTRÆT: Frisørmester 
Hanne Bjelke, indehaver af 
Salon Chick på Østre Lang-
gade nr. 1, er noget af en in-
stitution i sin by. I år har hun 
drevet sin frisørsalon i sam-
fulde 37 år og agter at blive 
ved med det, så længe helbre-
det holder.

Hanne Bjelke, der er 
barnefødt i Grauballe, kom 
i lære hos Salon Young Hair 
(oprindelig Salon Tind) i 
Silkeborg. Den var og er en 
af de store og kendte frisør-
saloner i Silkeborg, så Hanne 
Bjelke fik en rigtig god ud-
dannelse dengang i 1977.

På spørgsmålet om, hvor-
dan det så gik til, at hun fik 

egen salon i Ans, lyder svaret 
sålunde:

–Jamen, det var noget prak-
tisk med, at min mand og jeg 
skulle køre i den samme bil 
til hver vores arbejde. Det var 
meget besværligt at få det til 
at fungere ordentligt, så det 
blev jeg træt af. Da det kom 
mig for øre, at en halvdel af 
en salon i Ans var til salg, slog 
jeg til og købte mig ind. På 
det tidspunkt havde jeg sådan 
set ikke planer om at blive 
selvstændig. Men sådan gik 
det.

Handelen fandt sted i 1981. 
Det var en herrefrisør, der 
solgte Hanne Bjelke en halv-
del af sin salon, men allerede 
tre år efter købte hun hele sa-
lonen, da herrefrisøren valgte 
at gå på pension.

Siden den gang har Ans ikke 
haft en herrefrisør – men 
mandfolkene i Ans fandt 
hurtigt ud af, at Hanne Bjel-

ke også var rigtig god til at 
klippe herrehår, så hendes 
salon er lige åben for begge 
køn:

–Jeg har altid haft en stor 
faglig selvtillid. Min solide 
grunduddannelse sætter mig 
i praksis i stand til at løse 
næsten alle opgaver. Kender 
jeg ikke en ny modeklipning, 
lærer jeg det ved at kaste mig 
ud i det. Men jeg efteruddan-
ner mig nu også. Det giver en 
særlig sikkerhed, når man har 
taget et kursus i en disciplin 
inden for mit fag. Og jeg kan 
godt lide at møde de andre 
frisører, når vi er på kurser, 
smiler Hanne Bjelke.

Sprængt blindtarm
Hvis man spørger hende, om 
hun har en faglig favoritdis-
ciplin, kommer svaret uden 
tøven:

–Jo, jeg elsker at få til op-
gave at sætte en kvindes lange 
hår op, når hun eksempelvis 
skal til en stor gallafest eller 
et bryllup. At skabe en smuk 
opsat frisure ud af alt det hår 
– det udfordrer min kreative 
sans.

Hanne Bjelkes faglige dyg-
tighed, et vindende væsen og 
stabilitet er hemmeligheden 
bag de mange år i Ans som 
frisørmester. Hun er ikke 
uden konkurrence. Der er 
to andre frisørsaloner i Ans, 
og sådan har det været i alle 
årene:

–Der har såmænd også være 
tre saloner en overgang, men 
der er kunder nok til, at vi 
kan være her alle sammen, 
fastslår Hanne Bjelke.

Hun havde en overgang både 

en frisør ansat og en lærling. 
Men ikke længere. Hanne 
Bjelke fortæller:

–Nej, her i de senere år har 
jeg valgt kun at være mig selv. 
Og det fungerer fint for mig. 
Men prisen er, at jeg kun har 
meget få fridage og kun én 
uges ferie. Min mand, der er 
farvehandler i Silkeborg, har 
det på samme måde. Så vi ar-
bejder begge meget og længe. 
Sådan vil vi helst have det. 
Han kunne godt på pension 
nu, men det vil han ikke. Så 
vi bliver ved indtil videre.

Hanne Bjelke har kun været 
alvorligt syg en eneste gang i 
løbet af de 37 år. Det var med 
en sprængt blindtarm, og den 
medførte et sygehusophold. 
Om sygdom i øvrigt siger 
hun:

–Vi kan alle være lidt sløje 
og have mest lyst til at blive 
hjemme under dynen. Men 
det går jo ikke for mit ved-
kommende. Kunderne for-
venter stabilitet. Så der er 
ikke andet at gøre end at bide 
tænderne sammen og gå på 
arbejde. Så det gør jeg.

Vi sladrer ikke
Under interviewet med 
Hanne Bjelke har en af hen-
des trofaste kunder siddet i 
frisørstolen og ladet sig smuk-
kesere. Det er Ruth Pedersen 
fra Ans. Hun fortæller.

–Jeg er kommet her i salonen 
siden 1999 én gang om ugen. 
Men nu har jeg fået en dårlig 
arm, og kan ikke selv ordne 
hår, så nu kommer jeg både 
lørdag og onsdag. For jeg 
elsker at være velsoigneret. 
Det giver mig sådan en dejlig 
følelse og en dejlig selvtillid, 
når jeg har fået håret sat.

Ruth Pedersen er fuld af lov-
ord om Hanne Bjelkes faglige 
dygtighed, men de to kvin-
der har også udviklet en slags 
venskab:

–Ja, vi taler om mange ting. 
Hanne er god til at lytte, men 
hun er også en god fortæller, 
så vi har en fin fortrolighed 
med hinanden.

Det standard-image, der 
klæber til en damefrisør, er, 
at det er noget af en informa-

tionscentral, hvor man kan 
komme og hører seneste nyt 
om livets gang i Lidenlund. 
Men det vil Ruth Pedersen 
ikke høre tale om:

-Næh nej, her sladrer vi ikke 
om noget eller nogen. Vi taler 
kun om vore egne tanker og 
egne gøremål!

I sin sparsomme fritid, arbejder Hanne Bjelke kreative hjernevindinger videre. Hun skaber nuttede 
pyntedyr ved at hækle og klæde dem på med skind og pelsværk. Her ses hun i selskab med en stor 
hund, som hun har bygget op over en skammel.

“»På det tidspunkt 

havde jeg sådan set 

ikke planer om at blive 

selvstændig. Men sådan 

gik det.”

Hanne Bjelke, 
frisørmester

Hanne Bjelke og Ruth Pedersen har udviklet et venskab og er 
hinandens fortrolige. Ruth Pedersen er kommet i Salon Chick
siden 1999. Foto: Bjarne Nilsson.

Softwaren er let at forstå og enkel at bruge.  
Du ser uregelmæssigheder med det samme – og har let adgang til alarmer.

SAMMENLIGNING OVERBLIK ALARMER

Jarl Gorridsen
Direktør, Partner

Morten Madsen
Teknisk Chef, Partner

Styr på energiforbruget?

Få styr på forbrug på vigtige maskiner og installationer. 
Besked med det samme ved uregelmæssigheder  
- overblik og alarmer. 

	  Undgå spild og dårlig drift

	  Undgå uheld og angreb af skimmel

	  Spar tid og omkostninger

DS Energy dækker alle behov for måling af
el, vand, varme, gas, luft, temperatur og fugt.

Industri eller ejendomme?

DS Energy
Måling - Fakta - Action

Kontakt os:
__________________________

Tlf: +45 88 13 61 61

www.DSEnergy.dk

DS Energy

DS Energy    |    Asavej 8    |    DK-8850 Bjerringbro    |    Tlf: +45 88 13 61 61    |    mail@DSEnergy.dk    |    www.DSEnergy.dk

Opstartstider - Ans IF Håndbold
Hold: Sted: Dag: Klokken: Start:
U6 Mix AIKC Mandag 16.15-17.15 3. sep.
U8 Mix AIKC Mandag 17.15-18.30 3. sep.
U10 Piger AIKC Tirsdag 17.00-18.00 28. aug.
 Skolehallen Torsdag 17.00-18.00
U10 Drenge AIKC Tirsdag 16.00-17.00 28. aug.
 Skolehallen Torsdag 17.00-18.00
U12 Piger Skolehallen Tirsdag 16.30-17.45 21. aug
 AIKC Torsdag 15.45-16.45
U12 Drenge Skolehallen Tirsdag 18.00-19.00 Se ansif.dk
 Skolehallen Torsdag 18.00-19.00
U14 Piger AIKC Mandag 18.30-19.45 6. sep.
 AIKC Torsdag 16.45-17.45
U14 Drenge AIKC Mandag 19.45-21.00 27. aug.
 AIKC Torsdag 16.45-17.45
U18 Drenge AIKC Tirsdag 18.00-19.30 14. aug.
 AIKC Torsdag 17.45-19.00
Damesenior AIKC Torsdag 20.30-22.00 16. aug.
 
Herresenior AIKC Tirsdag 19.30-21.00 14. aug.
 AIKC Torsdag 19.00-20.30
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A-Leasing A/S  |  Bodalen 1  |  8643 Ans  |  Tlf: +45 8720 1025  |  www.a-leasing.dk  |  info@a-leasing.dk

CC Cars ApS  ·  Bodalen 1  ·  8643 Ans  ·  Tlf: +45 2149 1992  ·  www.cc-cars.dk  ·  info@cc-cars.dk

eksklusive udvalg af klassiske biler
Skandinaviens største og mest

Altid mere end 150 biler på lager
- se flere biler på www.cc-cars.dk

MG A 1,5 Roadster - 1957
Kun kr. 189.900

Porsche 911 3,0 Turbo - 1977 
Kun kr. 799.900

MG B 1,8 Roadster - 1969
Kun kr. 117.300

Triumph Spitfire 1,3 - 1969
Kun kr. 54.900

Jaguar XK140 3,4 210 - 1955
Ring for pris

Mercedes 190 SL - 1958
Kun kr. 749.900

Leasingbiler på lager

2012 Audi A8 4,0 TFSi quattro Tiptr.
Pris kr. 3.828 pr. md. ex. moms.

1. gangs ydelse 50.000 kr.

2008 Porsche 997 Cabriolet
Pris kr. 3.529 pr. md. ex. moms.

1. gangs ydelse 75.000 kr.

2014 Land Rover Range Rover Sport 4,4
Pris kr. 5.625 pr. md. ex. moms.

1. gangs ydelse 90.000 kr.

Følg os på Facebook 

Kagekids

Vil du høre mere? 
Ring på: 6146 2878

Vi er full-service rådgivere, 
og vi mestrer alle facetter inden for 

ingeniør- og arkitektfaget. 

Arkitektur og design  I Indeklima    I VVS
Konstruktion og statik  I  Bygherrerådgivning
Vej og anlæg   I   Bygningskonstruktion
Landskabsarkitektur  I Byggeledelse  I  ...etc.

Vi rådgiver om:

Byggeri der virker i hverdagen

RING TIL OS - TLF: 7070 7888
www.constructa.dk I Silkeborg I Horsens I Bjerringbro I Roskilde I

Anlæg & Entrepre-Nøhr 
v/Nikolaj Nøhr

Anlæg & Entrepre-Nøhr 
v/Nikolaj Nøhr

Anlæg & Entrepre-Nøhr 
v/Nikolaj Nøhr

8840 Rødkærsbro

nikolaj@aent.dk60 15 56 57

Anlæg & Entrepre-Nøhr 
v/Nikolaj Nøhr

Underholdning
til børnefødselsdag

eller andet arrangement

BEVAR  
TANGE SØ 

www.tangesoe.dk Mobilepay 16188 
(husk mail) 

Støt den lokale naturperle 
Det koster kun 50,- kr. for et medlemskab 

Det er let og billigt på: 

Bliv medlem 
- i dag
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U N I K A  
 

-FRA IDE TIL FÆRDIGT PRODUKT I PLAST-

U N I K A
P E O P L E .  P R O C E S S .  P E R F E C T I O N

w w w . u n i k a . d kUnika Danmark A/S Unika Danmark A/S



40 41Open By night tOrsdag 30. august i 8643 ans By Open By night tOrsdag 30. august i 8643 ans ByAugust 2018August 2018

Til hverdag har René Birch ansat vicevært Hans Lindhard til at holde opsyn med tankstationen.

Den kendte, lokale bygherre,  
René Birch, agter at nyind
rette og renovere Shell 
tanken i Ans som led i en 
større byforskønnelsesplan.

Af Bjarne Nilsson, journalist

ERHVERV | René Birch an-
kommer til aftalt tid, præcis 
som et urværk. Men sådan 
må det nok være, når man har 
ansvaret for så store bygge- og 
ejendomsforretninger, som 
er samlet under selskabskon-
struktionen René Birch Hold-
ing Aps. Så er der ikke plads til 
slack og slendrian.
I 2017 leverede dette hold-
ingselskab, der samler alle 
René Birchs forretnings-
engagementer, et overskud på 
ca. 40 millioner kroner og året 
forinden hele 56 millioner 
kroner.

Vi mødes på Shell-tanken i 

Tankpasser af nød
Ans, for den har René Birch 
planer med. Noget, som 
mange folk i Ans nok ser frem 
til med stor interesse. Mange 
blev kede af det på Paw Niels-
ens vegne, da han valgte at sige 
stop for et par år siden.

Shell besluttede sig for at luk-
ke kiosken, og man har ikke 
vist overdreven omsorg for 
det omfattende bygningskom-
pleks og store grundareal, der 
hører til tankstationen.

Sælger gerne
Men hvad er det så, René 
Birchs planer går ud på?

–Jamen, den korte version er, 
at jeg jo bor her i området. Ans 
er min by, og her vil jeg gerne 
se udvikling. Ikke afvikling. Så 
jeg blev jeg træt af at se på for-
faldet, og derfor fik jeg ideen 
til at købe tankstationen. Jeg 
plejer at sige, at jeg er blevet 

tankpasser af nød. Ikke af lyst, 
siger René Birch med et smil.

Nu er købet af Shell-tanken 
ikke udtryk for ren filantropi, 
for som sagt: Når man driver 
en nybyggeri- og udlejnings-
virksomhed som Birch Ejen-

domme, er der ikke plads til 
slendrian. Det gælder om at 
tænke sig et skaktræk foran 
udviklingen, mener René 
Birch:

–Vi har opført 75 udlejnings-
boliger ude ved Søparken her i 

Ans, og 12 nye er på vej.  Hvis 
de hele tiden skal kunne ud-
lejes, kan det ikke nytte no-
get, at rammen omkring disse 
boliger – de øvrige byrum i 
Ans – forfalder. Sådan no-
get kan skræmme lejere langt 
væk, så jeg investerer i denne 
ramme for at beskytte mine 
værdier.

René Birch lader forstå, at det 
næppe nogen sinde bliver en 
overskudsforretning for ham 
at købe Shell-tanken. Men 
han ser det som en nødvendig 
byudviklingsindsats:

–Jeg sælger dog gerne tank-
en, hvis nogen kommer og vil 
købe, siger René Birch.

Ans skal løftes
Via det rådgivende ingeniør-
firma Constructa er han i 
øjeblikket ved at forberede 
byggeriet og få de nødven-

dige kommunale tilladel-
ser i hus. Han forventer, at 
alt står klar til brug næste 
sommer. Folk fra nær og 
fjern skal fortsat kunne købe 
Shell-benzin og diesel på 
tanken.

Herudover vil René Birch ind-
rette to funklende nye, mo-
derne vaskehaller. Overflødige 
bygninger vil blive revet ned 
og arealet vil blive åbnet, så 
man kan køre til brændstof-
standerne og vaskehallerne 
fra flere sider. Endelig har 
han planer om, at der skal 
sælges fastfood fra tankstatio-
nen. Men kiosken bliver ikke 
genåbnet. 

Når tankstationen er renoveret 
og arealet omkring fremstår som 
en pryd for øjet, er René Birch i 
princippet klar til at kaste sig ud 
i nye renoverings- og byforskøn-
nelsesprojekter i Ans:

–Indtil videre holder jeg mine 
tanker for mig selv, men det 
godt være, at jeg kaster mig ud 
i endnu et byforskønnelses-
projekt. Ans trænger til at få et 
løft. Og det arbejder jeg også 
med på andre fronter: Jeg har 
engageret mig i Tange Sø Festi-
val, og her er målet, at den be-
stemt skal være meget større, 
end den er nu, hvor vi har ca. 
5.000 gæster inde på festival-
pladsen, slutter René Birch.

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

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

Åbent i Stalden hele aftenen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OBS: Vi har fået et par datoer med ledige lokaler
til konfirmation i 2019:

12. MAJ, 17. MAJ OG 19. MAJ

Open by Night Menu
2 retter kr. 225,-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bordreservation anbefales.

MENU:
Tallerken med indbagte 

rejer og blandet salat
Bøf  sauté Stroganoff

m/ mos og pommes frites

P R A M D R A G E R K R O E N  I  A N S  a f  1 8 3 9

Husk også
julefrokost

“Det er min tanke 

at gennemføre ét  

reno veringsprojekt 

i Ans om året i de  

kommende år.”

René Birch

René Birch er blevet ejer af Shell-tankstationen i hjembyen Ans. 
Det havde han ikke lige set komme – men sådan er det gået.
Foto: Bjarne Nilsson.

Microcement kan bruges til mange formål:

Microcement - det moderne hjem

Badeværelser

Gulve

Brusekabiner

Køkkener

Vægge

Og meget mere...

KONTAKT NIKOLAJ I DAG 

3139 4742
Ring og få et  

uforpligtende tilbud

Badeværelse priseksempel*

kr. 5.499,- 
Forbehold: kvm. 4,  
ingen forberedelse

Til private og erhverv
Godt produkt til nyt og renovering

Epoxy er utrolig nemt at vedligeholde og har lang levetid. 
Bruges bl.a. i offentlige bygninger, garager & kontorer.

Bemærk, at epoxy i vores dage ikke er et giftigt produkt som tidligere

FØR

N.Y. Gulve · Nikolaj Haunstrup · 3139 4742 · nh@nygulve.dk · Rødkærsbro

Flere års erfaring
God service   ·   Skarpe priser

Epoxy Gulve  
- garager, kantiner & meget mere

Ring og lad os høre 
om dit projekt

Garage på 
50 kvm. 
 
Lækkert gulv 
til garagen

Epoxy - Priser fra

kun kr. 150,- 
pr. kvm.

EFTER

Sæt et sikkert X i kalenderen

Lørdag d. 27. oktober 2018
afholder AIKC og Ans IF

Oktoberfest med spisning og LIVE musik

AIKC

ANS IF BADMINTON 2018/2019

Ungdoms badminton
Opstart onsdag den 22/8 

2. – 9. klasse    kl. 16.15 – 18.00

Motion
Opstart i uge 36
Mandag den 3/9
Onsdag den 5/9

Flex badminton
Opstart onsdag den 5/9 
i AIKC Hallen kl. 20-22.

25 kr pr. person pr. time.

Med venlig hilsen Badmintonudvalget
- se mere på www.ansif.dk

Vi mangler et medlem til udvalget, for at vi kan 
starte sæsonen op. Kontakt Brian på

2851 0047, hvis det kunne være noget for dig
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Din lokale el-installatør

ALT I EL-INSTALLATION   •   NETVÆRKSINSTALLATIONER
PRIVATALARMER   •   SOLCELLER PRIVAT/ERHVERV

VARMEPUMPER   •   EL-EFTERSYN

80.458,- 7.099,-

6.050 
Kwh pr. år

SOLCELLER
Reducer din elregning

og dit Co2-udslip samtidigt

22 paneler med 5,94 Kwp

Inkl. montering
til og med inverter

ALARM-PAKKE
Trådløs kit bestående af central

med IP/GRPS/GSM

Indeholder PIR kamera,
magnetkontakt mm.

Inkl. opsætning - Ekskl. sim-kort

Inkl. montering

Fordele ved varmepumper

Ring til os på
Tlf: 2760 6700

Inkl. montering

Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 2760 6700 · www.raaby-rosendal.dk

Varmepumper
Fordele ved varmepumper

PRISEN  •  INGEN VEDLIGEHOLDELSE  
BEDRE INDEKLIMA  •  SKÅNSOM FOR MILJØET

9.995,-
Oplagt til

Mindre sommerhuse

Garager og lign.

Energiklasse A+

Få kvadratmeter

Oplagt til
Sommerhuse og lign.

Flere kvadratmeter

Energiklasse A++

God ydelse

Oplagt til
Helårsbeboelse

Bedste ydelse

Energiklasse A+++

Hurtigste tilbagebetaling

12.995,- 15.595,-

Ring til os på
Tlf: 2760 6700

Inkl. standard
montering

Bemærk: Alle 3 modeller kan også køle

Midea mission Panasonic NZ25TKE Panasonic HZ25TKE
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Det er gået stærkt med både 
grovvarer og hesteudstyr, 
siden Heidi og Allan Han
sen købte Grovvarecentret 
på Håndværkervej i 2010.

Af Bjarne Nilsson, journalist

ERHVERV | Private virksom-
heder, der vokser og ansætter 
folk, vil alle byer gerne have 
flere af. Sådan ser man også på 
det i Ans, men byen ved bred-
den af Tange Sø har glæde-
ligvis allerede sin pæne andel 
af den slags virksomheder. 
En af dem er Grovvarecentret 
Aps, der har domicil Hånd-
værkervej 10. 

Det er et yngre ægtepar, der 
står bag Grovvarecentret, Hei-
di Juhl Hansen og Allan B. 
Hansen, og de vil gerne væk-
sten:

–Siden 2016 har vi udvidet 
forretningen med to filialer, 
den ene i Silkeborg og den 
anden i Herning. De to op-
køb er sket, fordi muligheden 
bød sig. Ikke fordi vi sådan 
går og identificere de mulige 
opkøbsemner, der er. Men når 
tilbuddene kommer, slår man 
til:

–Nu er vi i en fase, hvor vi har 
fået godt gang i begge filial-
er så de spiller godt sammen 
med vores hovedafdeling her 
i Ans. Flere butikker betyder 

Grovvarecentret i Ans har
alt til have, dyr og hobby

bedre købsaftaler og dermed 
lavere priser til kunderne. Så 
vi trækker lige vejret, men vi 
er åbne over for nye opkøb, 
hvis de viser sig, tilføjer Heidi 
Hansen, som glæder sig over 
den bankforbindelse, de har 
valgt. Et ganske lille penge-
institut, der har fattet tillid 
til ægtefællerne og tror på 
deres forretningsideer, nemlig 
Folke sparekassen i Silkeborg. 

Godt arbejdsfællesskab
At ægteparret er endt som 
selvstændige grovvarehand-
lende er også lidt af en til-
fældighed. Heidi Hansen, der 
oprindeligt er tjeneruddan-
net fra Kongensbro Kro, er 
hesteinteresseret, og i 2008 
åbnede hun sin egen webshop 
– Stald-Direkte.dk – og det 
var afsættet til ejerskabet af 
den oprindelige grovvarevirk-
somhed, MKG, som var ejet 
af Preben Kristoffersen. Heidi 
Hansen fortæller:

–Vi handlede en del hos Pre-
ben, fordi vi har et fritidsland-
brug ved Frausing, og tilbage i 
2010 havde vi både markbrug, 
kødkvæg, heste og hunde. Så 
han kendte os og spurgte en 
dag, om vi ville købe hans for-
retning. Det måtte vi jo lige 
overveje, men egentlig ikke ret 
længe. Vi tog springet, og det 
har vi bestemt ikke fortrudt.

Allan Hansen, der er uddan-
net rørsmed, var i 2010 ansat 
i et godt job i Arlas tekniske 
afdeling i Rødkærsbro, men 
begge ægtefæller var parate til 
det mere risikobetonede liv 
som selvstændige erhvervs-
drivende. De har udviklet et 
godt arbejdsfællesskab om 
driften af virksomheden. Alle 
større beslutninger træffes i 
fællesskab, og i det daglige 
er der en overordnet arbejds-
deling: Heidi Hansen har 
ansvaret for salg og kunder. 
Allan Hansen tager sig af ind-

køb og forhandlinger med le-
verandører.

Konkurrence
Grovvarebranchen, der er 
præget af stordrift og høj kon-
centration, kan ellers godt 
virke afskrækkende – men de 
store spillere har i realiteten 
skabt bedre plads til forret-
ninger som Grovvarecentret, 
mener Allan Hansen. Han 
forklarer:

–Der er et stort og voksende 
marked blandt private hus- 
og haveejere og folk, der ejer 
fritids- og deltidslandbrug. 
Dette marked dyrker Dansk 
Agro, DLG og de andre grov-
varemastodonter ikke særlig 
intensivt. DLGs kæde, Land 
& Fritid, er dog en direkte 

konkurrent til os, og der find-
es også andre mindre grovvare-
forretninger, som os selv. Men 
der er kunder nok til, at vi alle 
kan være her. Og vi har skam 
fortsat en stor omsætning med 
de professionelle landmænd. 

Skarpere profil på vej
Grovvarecentret ligger som 
nævnt på Håndværkervej helt 
dernede, hvor man ikke kan 
komme længere. Så de lokale 
kunder fra Ans og alle byerne 
i nærheden kommer ikke forbi 
hele tiden og så igen. Derfor 
har Heidi og Allan Hansen 
planer om at gøre lidt mere 
væsen af Grovvarecentret i 
de kommende år. For de har 
indtryk af, at det langt fra er 
alle, der ved, hvad man egent-
lig kan købe i forretningen. 
Heidi Hansen:

–Vi har rigtig mange varer, 
som folk ofte tager langt væk 
for at købe. Eksempelvis har 
vi alt foder til hunden, katten, 

hønsene og hestene plus det 
udstyr, der hører sig til. Så er 
der haven: Vi har muld, spag-
num, gødning, kalk og ha-
veredskaber – alt det man har 
brug for som haveejer. Og en-
delig vil jeg nævne brændsel. 
Hos os kan man købe træpil-
ler og træbriketter til fyret og 
brændeovnen. 

Heidi Hansen opfordrer der-
for folk til at kigge ind til 
Grovvarecenteret, så flere får 
at se, hvad man egentlig kan 
købe. Man kan også hand-
le med Grovvarecentret via 
nettet. Det gælder både hes-
teudstyr hos Stald-Direkte.dk  
og Grovvarecentrets egen 
hjemmeside. 

Når der holdes Open By 
Night i Ans 30. august har 
Grovvarecentret etableret sig 
med en fremskudt post på 
hjørnet Søgade og Håndvær-
kervej med gode tilbud på 
hunde- og kattefoder

Ægteparret Heidi og Allan Hansen har udviklet et godt arbejds-
fællesskab om driften af deres grovvareforretning.

Man kan købe langt det meste til hus og have, kæledyr og hesteudstyr samt traditionelle grovvare 
og brændsel i skikkelse af træbriketter og –piller hos Grovvarecentret. Foto: Bjarne Nilsson

LM Transport · Bodalen 3 · 8643 Ans
Tlf: 86 87 09 66 · www.LM-transport.dk

Entreprenørkørsel · Asfaltkørsel
Blokvognskørsel · Medbringertruck

Stor tak for opmærksomheden
ifm. vores jubilæum og
Leifs 70 års fødselsdag

Her ses indehaverparret sammen med to af deres medarbejdere i Ans-afdelingen:
Julie Møller og Maria Holm. Foto: Bjarne Nilsson

“Vi har rigtig mange 

varer, som folk ofte 

tager langt væk for at 

købe.”

Heidi Juhl Hansen, 
Grovvarecentret

Ømosebær.dk
- en bær-oase midt i Jylland

Selvpluk blåbær, stikkelsbær, 
solbær røde og gule hindbær.

Find os på Facebook eller Ømosebær.dk

Langmosevej 6, 8620 Kjellerup - tlf. 40925210

Til Open By Night står vi v/ SPAR

MED FRISKE BÆR

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 forsikrings-
selskabernes ”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.

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

LS Auto

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.

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

LS Auto
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ANS IDRÆT &
KULTURCENTER

Med venlig hilsen

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

Julemarked
Lørdag d. 24. november 2018

afholder AIKC igen det 
store julemarked med masser af boder 

i hallen og julegodter i cafeen.

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

AIKC

- Pris 250 kr.
Biletter kan købes på 

www.aikc.dk eller direkte 
hos Axel i AIKC 

Tlf. 29635794 
Mail: mail@aikc.dk 

Senior Julefrokost

Søndag d. 18. november 2018
kl. 12.00 afholdes Gammeldaws 
julefrokost i AIKC for 10. gang

med dans til musik
af Jørgen Bitsch og

Elvin’s Rejsegrammofon

11. september 2018 
09. oktober 2018 
13. november 2018 
11. december 2018 
08. januar 2019 
12. februar 2019 
12. marts 2019 

Fredag
5. oktober

2018

Kendt fra TV

Fra Nordkap til Give

Foredrag i Hallen
- med spisning

“Familie på Farten
- vandring for livet”

De største hits leveret af:

16. februar 2019

Bjørn Tidmand  •  Pernille Schrøder

Bjarne Lisby  •  Anne Karin Broberg

Louise Espersen  •  Klaus & Servants

Foredrag
og flæskesteg

Kun 130,-

Nye rækkehuse på
Gubsøvænget i Silkeborg

RÆKKEHUSE I ÉT PLAN
• Tre størrelser: 95 m2 / 110 m2 / 125 m2

RÆKKEHUSE I TO PLAN
• To størrelser: 110 m2 / 130 m2

Helt nye og lækre rækkehuse til leje. 
Husene har egen carport, skur, terrasse og lille have. 
Der er ventilationsanlæg og alt i hårde hvidevarer. 
Køkken, bad og værelser er indrettet med hvide HTH 
elementer. Klar til indflytning fra d. 15.08.2018.

Telefon: 88 44 50 44
www.birchejendomme.dk

Billeder er fra et lignende rækkehus i to plan

Kig forbi Super Brugsen til Open 
by Night i Ans torsdag 30. august. 
Charlotte og hendes team står klar 
til en snak om, hvad Spar Nord kan 
tilbyde dig.

Lad Spar Nord 
fi nde mere luft 
i dit budget

Spar Nord Viborg   |   Toldboden 3   |   96 16 11 30

Mød os til 
Open by Night
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GRATIS BILLETTER!
til Bjerringbro-Silkeborg vs Skjern

Lørdag d. 8. september i JYSK arena
VI DELER 100 BILLETTER UD TIL 
OPEN BY NIGHT FRA KL. 19.00.

FØRST TIL MØLLE! 
MAKS 2 STK. PR. BESØGENDE.

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

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

KIG IND 
OG SE 

MANGE FLERE 
TILBUD

 PÅ ASS. SOFAGRUPPER, 
BYGGESYSTEMER, REOLER MM 

SPAR MINDST

50% 

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

LÆKKERT TIL STUEN

75 FANTASTISKE ÅR MED JER
I jubilæumsåret giver vores konkurrence den bedste mulighed for dette. 
Deltag i vores konkurrence ved at ”like” os på facebook ”Møblér BOLIG-NYT ANS” eller udfyld  
nedenstående og aflever den i butikken. Vinderen får direkte besked.  
Så får du mulighed for at give en lækker lænestol med fodskammel til en du holder af.

KIG FORBI
JEANETTE OG 

HENRIK TIL
OPEN BY NIGHT

Følg os på Facebook og Instagram

Tank og vask
din bil lokalt

 Shellexpress
Søgade 2 · 8643 Ans By

SHELL ANS


