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Der plejer at være mange folk i butikker og gader, når de handlende i Ans inviterer til Open By Night.

Ans Handelsstandsforening 
satser på at forvandle Ans 
til én stor markedsplads ved 
Open By Night 31. august.

HANDEL: Så holder de hand
lende i Ans snart igen aften
åbent. Det plejer at være en 
begivenhed der får alle mand 
af huse. Og i år er der igen 
grund til at forvente mange 
deltagere:

Vi vil arrangere markeds
dag denne gang, fortæller 
formand   en for de handlende, 
Pia Lau, indehaver af Ans 
Elforretning og webshoppen 
”Hos Nynne”, og fortsætter: 

Derfor opfordrer vi alle 
Ansborgere og andre inte
resserede til at komme med 
deres egen salgsbod, så man 
kan stå og sælge ud af de varer, 
man nu har ved hånden eller 
kan fremstille.

Pia Lau og hendes bestyrelse 
forestiller sig at hele bymid
ten i Ans bliver indtaget af 
folk med deres boder. Og 
det, de kan sælge, er alt, hvad 
der hører til i et pulterrum, i 

Kom og slå din bod op!
klædeskabets inderste kroge 
og i kommodeskuffer.

Er man fiks på fingrene og 
fremstiller kunsthåndværk 
eller kunst, så kan det sælg
es. Folk, der har frugt og 
grøntsager fra haven i over
skud, selv sylter, bager, press
er saft og slynger honning er 
også velkomne.

Børneværelsets legetøj hører 
til de oplagte vareemner, 

fordi børnene vokser fra deres 
legetøj og gerne vil have noget 
nyt:

Vi synes, at der er god pæda
gogik i at stille en salgsbod op 
sammen med sine børn. Så får 
de en oplevelse som købmænd 
for en dag og lærer om priser, 
handel og vandel. Det er vig
tig at kunne spillereglerne på 
en markedsplads, når børnene 
senere skal stå på egne ben, 
siger Pia Lau: Og det uanset 

om man er køber eller sælger 
på markedet.

Børnene i fokus
Pia Lau og hendes kolleger i 
handelsstandsforeningen ryk
ker også ud på gaden denne 
dag og aften, hvor butikkerne 
holder åbent frem til klokken 
21.00. De vil også slå deres 
boder op foran butikkerne

De handlende er i kontakt med 
det øvrige foreningsliv i Ans. 

For de har fået en opfordring 
til at være med. Foreninger 
og klubber har budskaber de 
gerne vil formidle – og måske 
varer i form af medlemsskaber 
at sælge til folk:

Vi er meget inspireret af 
handelsstandsforeningen i 
Hammel, som har haft en tils
varende markedsdag, hvor også 
foreningslivet deltog aktivt. 
Det blev en kæmpesucces. Vi 
håber, at kunne gøre dem kun
sten efter, siger Pia Lau.

Open By Night i Ans har sine 
faste indslag: Hos Brugsen 
plejer de at etablere udendørs 
restaurant, ligesom de enkelte 
specialbutikker har egne ind
slag. I Ans Elforretning er det 
typisk børnene, der er i cen
trum. Det vil det også være i år:

Ja, vi arrangerer en fidget 
spinnerkonkurrence for børn 
i forskellige aldersgrupper. 
Den, der kan få fidgettingen 
til at spinne længst, kan vinde 
en præmie, fortæller Pia Lau.

Hos Frøken Grøn, der har 
butik inde i Super Brugsen, er 

det også børnefamilierne, der 
er tænkt på. Her kan man de
korere sten og få dem med sig 
hjem, oplyser indehaver Trine 
Frederiksen.

Alt det praktiske
Pia Lau og Trine Frederiksen 
er klar til at svare på spørgsmål 
i forhold til folk, der går og 
overvejer at deltage i markeds
dagen. Men her kommer 
nogle nyttige råd:

Det koster ingen ting at være 
med. Man skal bare selv sørge 
for at have borde, stole og 
eventuelt en parasol med. 

Det er også en god ide på 
forhånd at have tænkt over, 
hvad varerne skal koste. Hvis 
der tillige er sat prisskilte på, 
og man har taget nogle bytte
penge med på standen, er man 
helt klar til at springe ud som 
købmand for en dag i Ans – 
det vil sige torsdag den 31. 
august. I år holder butikkerne 
åbent hele dagen indtil kl. 
21.00 uden pauser, og udval
get opfordrer "købmændene" 
på fortovet til at starte om
kring kl. 17.00

Markedsdag ved 
Tinne’s Køkken

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

Til Open by Night er vi i år 

at fi nde i Ans Selskabs-

lokaler, Teglgade 21

Open By Night
Børn under 10 år

Kr. 50,- pr. person

Kun kr. 100,- pr. person

Der er en“lille ting”til alle børn

Open By Night
Vælg mellem:

Bøf m/ bløde løg, kartofl er,
sauce og rødbeder

eller buffet med:

Mormorfrikadeller m/ rødkål
Kylling m/ agurkesalat

Forskellige kartofl er
Blandede salater

Lidt til den søde tand

fra kl. 18.00

Fra idé til færdigt produkt i plast

Lyngbakkevej 6, DK-8643 Ans     ·     +45 8665 8744     ·     unika.dk
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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 der er loppemarked med
alt godt fra gemmeren

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

Mød også Spar Nord
udenfor KontorMidt

til Open By Night

NY 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

Helside_jp-rammer_-_skiltemaleren_-_266x360.pdf   1   08-08-2017   13:43:08
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Anders Stokholm og Jesper Sørensen ved siden af førerhuset på 
en af firmaets grønne lastvogne.

Et usædvanligt familiefirma
Ans Vognmandsforretning 
A/S bryder med konven
tionerne i erhvervslivet 
– både når det gælder ejer
skab og kunder  

ANS: I vores familier kan det 
ikke nytte noget, at vi går og 
bliver uvenner og bærer nag, 
for vi er et familiefirma, og så 
er det særlig vigtigt, at ting
ene fungerer.

Sådan siger medindehaver af 
Ans Vognmandsforretning 
Anders Stokholm, 60 år, og  
sidemanden, Jesper Sørensen, 
56 år, nikker bekræftende.

Anders og Jesper er svog re, 
for de er begge gift med døtre 
af Jens og Astrid Mortensen, de 
egentlige stiftere af vognmands

firmaet. Døtrene, Bente Stok
holm og Inge Mortensen, er 
også medejere, så når man 
holder bestyrelsesmøder i Ans 
Vognmandsforretning A/S, er 
begge hold ægtepar med ved 
bordet. Familierne ejer hver 
især halvtreds procent af fir
maets aktier:

Hvis der en sjælden gang er 
noget, så går vi ind og lukker 
døren og får det ordnet, for
klarer Anders Stokholm.

Og bagefter er den potte 
ude, tilføjer Jesper Sørensen.

At der må være langt mere 
harmoni end konflikt de to 
direktører og deres hustru
er imellem vidner det spand 
af tid, de har arbejdet sam

men om. I begyndelsen af 
1980’erne kom begge svogre 
ind i firmaet, idet de blev 
kærester og siden gift med en 
Mortensendatter.

I mange år arbejdede de 
alle fire i firmaet – svogrene 
både administrativt og som 
chauffører. I dag er de begge 
administrative.

Munck Asfalt
Hvis ejerskabsforholdene og 
– relationerne er en kende 
usædvanlige i Ans Vogn
mandsforretning, gør det 
samme sig bestemt også gæld
ende, når det handler om de 
kunder, firmaet betjener:

Ja, vi har én meget stor 
kunde, som står for 5560 
procent af vores omsætning. 
Og det er Munck Asfalt 
A/S, der driver den asfalt
fabrik, som ligger  mellem  
Kongens bro og Ans, for
tæller Jesper Sørensen.

Denne kunderelation date
rer sig næsten 50 år tilbage, 
da Jens Mortensen begynd
te at køre for det daværende 
Tjærekompagniet, der havde 
adresse samme sted. Anders 
Stokholm siger:

Munck Asfalt har betroet os 
hele opgaven med at køre  as
falt ud til deres kunder og re
tur med det gamle vejmater
iale. Det er såmænd også os, 

der styrer vejningen og logi
stikken for Munck Asfalt. 

De to indehavere er ydmyge 
og taknemmelig for, at denne 
forretningsrelation stadig 
holder efter så mange år:

Og når den gør det, er det 
jo fordi, vi vedbliver med at 
være er konkurrencedygtige. 
Samtidig kan begge parter 
se en stor gensidig fordel i, 
at vi har indrettet tingene på 
denne måde, forklarer Jesper 
Sørensen, der ikke er i tvivl 
om, at Munck Asfalt har tjek
ket Ans Vognmandsforret
ning på prisen mange gange 
i årenes løb.

Blokvognskørsel
Man skal aldrig lægge alle 
sine æg i en kurv, så derfor 
kører de grønne lastbiller fra 
Ans Vognmandsforretning 
også for andre kunder. Men 
helst med specialopgaver:

Det er fordi, vogn
mandsbranchen er meget 
turbulent og konkurren
cepræget. Så vi har som et 
lille firma ledt efter nogle 
nicher, hvor tingene foregår 
på en anden og mere af

Medarbejderne i Ans Vognmandsforretning bliver der længe. Her er det chauffør Preben Mouritsen, 
66 år, der flankeres af Jesper Sørensen og Anders Stokholm.

dæmpet måde, forklarer 
Anders Stokholm.

Det, han taler om, er den 
blokvogns og krankørsel, 
som Ans Vognmandsforret
ning også har specialiseret sig i.

De to direktører har ingen 
store vækstplaner, de går og 
tumler med. Antallet af faste 
medarbejdere ligger meget 
stabilt på 1617 chauffører og 
har gjort det i årevis. Samme 
antal som flåden af lastbiler. 
Er der mere at køre med, end 
de kan overkomme, er man 
i netværk med andre vogn
mænd, og kan hyre biler og 
chauffører ind fra opgave til 
opgave:

Sådan går det stille og ro
ligt. Vi har aldrig haft flere 
end 17 lastbiler i flåden. 
Men vi siger da ikke nej til 
en god forretning. Selvfølg
e  lig er vi klar, hvis og når 
kunderne ringer. Vi vil gerne 
vokse på den måde, siger Jes
per Sørensen.

Tippelad
De to kan godt lide at mindes 
deres afdøde svigerfar og den 
måde, han fik gang i væksten 
i sin tid. I 1950’erne købte 
han den første lastbil med 
tippelad i miles omkreds:

Ja, og de andre vognmænd 
heromkring grinede ad 
ham. For sådan et tippe
lad var næsten lige så dyrt, 
som selve lastbilen var. Men 
han lo bedst, smiler Jesper 

Sørensen og Anders Stok
holm fortsætter:

I løbet af 14 dage havde han 
fået så mange nye kunder, at 
tippeladet var betalt. Han 
kørte blandt andet med 
mergel, og den gang både 
læssede og lossede man med 
håndkraft. Jens Morten
sens tippeladsbil fik jo nær
mest halveret både tid og 
udgift for kunderne. Så de 
strømmede til.

Man forstår på under og 
overtoner i beretningen, at 
sådanne teknologiske nyskab
elser – skulle de opstå – vil de 
to vognmænd heller ikke tøve 
med at investere i.

Chaufførerne
Men ellers er planen at 
fortsætte driften i mange år 
endnu i det hæderkronede 
vognmandsfirma, der holder 
til på Blåbærvej. Her finder 
man også Ans Bussen, Unika, 
Cadeau, JH Diesel, Grønbæk 
Blikkenslager, Predell, Ans 
Maskinværksted, Så det er en 
travl vej i Ans:

Og vi har en rigtig god 
og stabil chaufførgruppe. 
De bliver hos os i mange, 
mange år. Så alle kender 
deres opgaver og deres biler 
til fingerspidserne. På den 
måde har vi det som ledelse 
som blommen i et æg. Og 
derfor er det dejligt at stå op 
hver dag og gå arbejde, siger 
Anders og Jesper som med 
én mund.

“Vi har aldrig haft flere 
end 17 lastbiler i flåden. 
Men vi siger da ikke nej 
til en god forretning. 
Selvfølgelig er vi klar, 
hvis og når kunderne 
ringer.”

SØNDERMARKSGADE 16
8643 ANS

TLF 86870047

www.froekengroen.dk

Markedsstemning 
hos Frøken Grøn
Til Open by Night  31. august

Besøg vores Markedsbod 
og gør en god handel

Alle børn kan male på sten fra kl. 18-20 

 – lav dit eget lille kunstværk

På mange varer

 -50%

Frøken Grøn
- Din lokale blomsterbutik

Smukke
og friske
buketter

Bryllupsblomster
brudebuketter

knaphulsblomster
borddekorationer, 

kirkepynt mv.

Lækre 
gavekurve
og specialiteter fra
bl.a. Summerbird
og Nicolas Vahe

TIL BØRNENE

Kreative plantninger

Blomster og borddekorationer til festen

Begravelsesblomster – kranse, kistepnt, 
kirkepynt, bårebuketter og dekorationer

Brugskunst fra bl.a. HouseDoctor

Smykker fra Friihof+Siig

Vi bringer selvfølgelig blomsterhilsner
og gaver ud i Ans og Omegn. 

Fodbold i Ans IF 2017

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

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

U13 Piger (2005)

Loui Tjell

Mandag og Onsdag
16.30-18.00

U13 Drenge (2005)

Regina Lichtenstein
Ole Bastrup

Mandag og Onsdag
17.30-18.30

U15 Piger (2003)

Paw Milton Nielsen 

Mandag og Onsdag
16.30-18.00

U15/16 Drenge (02/03)

Ernst Hentze

Tirsdag og Torsdag
18.00-19.30

U16 Piger (2002)

Brian Betzer

Mandag
17.00-18.30

U12 Drenge (2006)

Lars Nielsen

Tirsdag og Torsdag
16.30-18.00

Dame Senior

Mads Hvarregaard

Onsdag
19.00-20.00

Herre Senior

Bjarne Haargaard 
Kent Østergaard

Tirsdag og Tosdag
19.30-21.00

U14 Drenge (2004)

Birgitte Venø
Cecilie Würtz

Mandag og Onsdag
17.00-18.15

Hold

Trænere

Trænings-
tidspunkt

U6 Mix (2012) U9 Drenge (2009) 

Kenneth Madsen
Marianne Skibsted

Tirsdag
17.00-17.45

U8 Mix (2010)

Stefan Jensen

Tirsdag
17.00-18.00

U11 Piger (2007)

Marlene Nielsen

Mandag og Onsdag
17.00-18.00

U11 Drenge (2007)

Martin Døssing

Torsdag
17.15-18.30

U10 Drenge (2008)

Anders Nymark

Tirsdag
17.00-18.00

U7 Mix (2011)

Steffen Vester

Onsdag
17.00-17.45
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Spændende gulve fra Tarkett
OPEN BY NIGHT 31. AUGUST

MARKEDSDAG
SPAR MOMSEN!
MARKEDSDAG

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

Vi får besøg af Den Blå Kaffevogn, 
og giver en kop gratis kaffe
– henvendelse i butikken!

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

Pr. m²  Pr. m²  199199,-,-

MOMSFRITarkett Starfloor 
Slidstærkt vandfast
clickgulv. Vælg mellem 
10 forskellige i enten træ- 
eller klinkemønster. Pr. m²  279,-

Pr. m²  Pr. m²  349349,-,-

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!

N Y H E D :

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 Arctic 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

Wicanders Arctic Oak 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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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.

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

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

Vestre Langgade 5 · 8643 Ans By
Tlf: 86 87 00 33 · Fax: 86 87 98 33 · mail@anskro.dk

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

Open by Night Menu
2 retter kr. 198,-

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

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

Happy Hour kl. 21-22 med gode tilbud.

Vestervang 6   �   8882 Fårvang   �   Tlf. 21 42 51 56   �   www.birchbolig.dk

Nye lejeboliger i

Silkeborg
Ans By
Sabro

Udlejning
af fast
ejendom
til private
og erhverv
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PORTRÆT | Ans ELforret
ning ligger på Søgade i Ans 
med deres 300 m2 store butik. 
Butiksansvarlig er Pia Lau Jen
sen, som oprindeligt er vokset 
op i Ans, men bor til dagligt i 
Bjerring ved Bjerringbro. 

Hos Ans EL, som det kaldes i 
daglig tale, kan du købe alt fra 
hvidevarer og småel til mo
derne Kahlervaser og anden 
brugskunst, samt et kæmpe
stort udvalg af sengetøj, hånd
klæder og lignende

”Dengang vi overtog firmaet 
med elafdeling og butik, 
var der en lille afdeling med 
brugs kunst. Men vi indså, 
at det bare ikke var nok. Så 
udvalget i butikken på Ves
tre Langgade blev udvidet, 
men pladsen var et problem. 
Det var en af grundene til, 
at vi flyttede derfra og ned til 
de større og lysere lokaler på 
Søgade hvor vi holder til i dag. 
Nogle af mine veninder driller 
mig stadig med at vi også det 
nye sted, er ved at have godt 
fyldt op med varer, men jeg 
vil gerne have mulighed for at 
have noget for en hver smag.” 
udtaler Pia Lau Jensen med et 
smil på læben.

Nu er det snart open by 
night i Ans hvor butikken har 
hjemme.

”Open by night er en særlig 
aften i mine øjne. Folk er 
glade og kigger forbi til en 
lille snak. Vi holder sent åben 
lige som de andre butikker. Vi 
elsker fællesskabet her i byen 
og vil gerne bidrage til det.” 
fortæller Pia.  

Udover at Ans ELforretning 
har en fysisk butik har de også 
en webshop

Webshoppen ”Hos Nynne”
Udover Ans el forretning 

EL-forretning i Ans 
med en klar plan

er der web shoppen ”Hos 
Nynne”. Hos Nynne kan du 
få det meste fra butikken og 
lidt til. Webshoppen bugner 
af brugskunst i alle prisklasser. 
Lageret er altid fyldt med de 
nyeste varer. 

”Vi lavede webshoppen Hos
Nynne.dk fordi vi ville ramme 
den brede befolkning. I star
ten kom de fleste ordrer på få 
specifikke mærker og inden
for et par varekategorier, men 
nu bestiller kunderne i alle 
afkroge af det store udvalg vi 
tilbyder. Vi holder hele tiden 
øje med de nyeste trends og 
produkter fra bl.a. mærkerne 
Sødahl, Piet Hein og Kähler.” 
fortæller Annette Rasmussen, 
der er ansat i butikken.

Annette har ligesom Pia 
mange kasketter i butikken. 
Det bliver både til betjening 
af kunder, bestilling af varer, 
kontorarbejde, webshophånd
tering og meget andet.

Nye medejere
Da elforretningen blev over
taget, var der 5 elektrikere. 
I dag er de oppe på 15 elek
trikere som både laver opgaver 
i lokalområdet og over hele 
Midtjylland.

Rune Laursen blev i starten 
af 2016 ansvarlig for elek
trikerafdelingen i Ans EL
forret ning. Rune Laursen har 
firmaet ”Raaby & Rosendal” 
sammen med kompagnonen 
Mikael Rosendal Eriksen. Fir
maet laver elinstallationer og 
har speciale i bygningsinstal
lationer, og har hovedsæde i 
Hadsten.

”Jeg synes Ans ELforretning 
er en rigtig dejlig arbejdsplads. 
Kunderne i Ans og omegn har 
taget rigtig godt imod mig. Jeg 
synes butikkerne og borgerne i 
Ans har et godt sammenhold.”

Pr. januar 2017 er afdelin
gerne i Ans EL og Raaby & 
Rosendal slået sammen i en 
forretningsenhed, og Rune og 
Mikael er ejere sammen fir
maet KSN i Bjerringbro.

Rune og hans elektrikere la
ver bl.a. elinstallation i Rene 
Birchs nye byggeri ved Ans 
Søpark, som består af 31 le
jemål, der står endelig klar til 
indflytning her i efteråret.

Historien bag
I 2008 købte KSN Industri 
Ans ELforretning af Rita og 
Torben Frost. Et par år sene
re flyttede butikken ned på 
Søgade 16. KSN er blandt 
andet ejet af Henrik Larsen, 
som privat bor med Pia Lau 
Jensen. De bor i Bjerring og 
har to drenge og en hund. 
Både Henrik og Pia er født og 
opvokset i Ans. 

Pia er meget aktiv i Ans By. 
Hun er blandt andet formand 
for handelsstandsforeningen 
og var med at indsamlingen til 
julebelysningen. Og i fritiden 
spiller hun håndbold og er ak
tiv i søsport i Ans IF.

”Jeg kan bare ikke lade vær 
med at byde ind til fælles
skabet. I Ans har vi et helt 
særligt et af slagsen. Vi har 
f.eks. pramdragerfesten og 
Tanges Sø FolkeFestival, som 
kun kan lade sig gøre pga. den 
store opbakning. Den gamle 
julebelysning fungerede ikke 
ordentligt, og det var rigtig 
ærgerligt for det er bare en god 
juletradition. Derfor startede 
vi en indsamling til noget nyt. 
Vi endte med at få samlet nok 
penge sammen til nyt julebe
lysning i Ans. Alt dette kunne 
ikke lade sig gøre uden det 
gode fællesskab vi har i Ans, 
og nu glæder vi os til næste 
event – Open By Night.”, 
slutter Pia Lau Jensen.

Annette og Pia glæder sig til Open By Night i Ans torsdag den 31. august.

14

Risvig er et dansk design brand med 
fokus på at gøre både din hverdag lidt 
sjovere - og nemmere - ved at udvikle 
og designe produkter til hjemmet – 
såvel ude som inde.
 
I samarbejde med udvalgte industrielle  
designere er du garanteret et unikt 
produkt, hvor form og progressivt  
design er kombineret med funktion og 
kvalitet.
 
Med andre ord; når du køber et Risvig 
produkt er du garanteret noget unikt, 
der gør en forskel i din hverdag, da 
alle Risvig koncepter per definition er  
- designed to be used.

Designed to be used

www.RisvigDesign.com

Demo vores knivserie 
og knivskarpe tilbud på 

Risvig produkter i forbindelse 
med Open by Night

Torsdag d. 31. august

Besøg kirken og sogne-
huset på markedsdagen! 

TRO DET  ELLER EJ

HJÆLP OS med at bevare Tange Sø:

Stærke kræfter ønsker at tømme Tange Sø eller lede Gudenåens vand
udenom i en stor kunstig kanal. Det betyder 3-chiffrede millionudgifter

og katastrofale følger for vores natur.

Det er let og billigt: på www.tangesoe.dk kan du betale 40 kr. med dankort.
Eller brug Mobile Pay til 16118 (HUSK – din email i besked-feltet)

BLIV MEDLEM

Vi påvirker beslutningstagerne
og støtter aktiviteter på, i og ved søen.
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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

VI HAR ALTID 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN.

KIG IND!

MARKEDSDAG
TORSDAG D. 31. AUGUST FRA 9.30-21

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 40% PÅ UDSTILLINGSMODELLER I SENGEAFDELINGEN
SPAR OP TIL 50% PÅ SPISEBORDE

SPAR OP TIL 50% PÅ SOFASÆT OG BYGGESYSTEMER

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

VI HAR ALTID 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN.

KIG IND!

UDSALG 

OG ANDRE GODE TILBUD

42%
PÅ PIPPOLO SPISEBORD

+ 4 FUSION STOLE

SPAR

Pippolo spisebord 
+ 4 Fusion stole 

 NU 4.499,- 
  SPAR 3.296,- 

450,- 
PR. MD. 

I 10 MDR.

Pippolo spisebord 
Oval bordplade i hvid laminat og sort kant. 
Udtræk til 2 tillægsplader. Sorte ben. 
B100 x L180 cm. Ekskl. tillægsplader. Pris 4.999,-  
Tillægsplader. 2 stk. B100 x L50 cm. Pris 1.799,-
Fusion spisebordsstol  
Formstøbt sæde og ryg i krydsfinér. Ben i krom. Pris 699,- 
Sætpris bord + 4 stole. Normalpris 7.795,-

Stressless® YOU John lænestol 
Monteret med stof i dessin Karma. Stel i aluminium. Plus 
system med god støtte til ryg, nakke og hoved. Fås i flere 
farver og dessiner. Ekskl. fodskammel. 
Fodskammel. Pris 2.299,-

Stressless® YOU John 
lænestol 

 
 NU 6.999,-
 FAST LAVPRIS 

Stressless® Wing lænestol
Monteret med sort blødt læder i dessin Noblesse overalt. 
Signatur stel og med balanceAdapt (TM).Trinløs glidefunktion 
og flytbar nakkestøtte. Ekskl. fodskammel. Fås i flere farver 
og dessiner. Normalpris 15.300,-
Fodskammel. Pris 4.270,- Nu 2.989,- Spar 1.281,-

Rosenholm sofa 
3 + 2 pers.

 NU 5.499,-
  SPAR 3.499,- 

38%
SPARFÅS KUN HOS 

MØBLÉRDANSK
PRODUCERET

Rosenholm sofa
Flot tremmesofa med stel i massivt lakeret bøg. 
Monteret med antracitfarvet stof i dessin Leman. 
3 pers. sofa L197 cm. Pris 4.699,- 
2 pers. sofa L142 cm. Pris 4.299,-
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 8.998,-

Retro lænestol
Monteret med stof i dessin Fiesta 
mix. Koldskum i sæde. Ben i sort. 
Kan leveres i flere stoffarver og 
med lyse træben. Pris 1.999,-

Retro lænestol 

 KUN 1.999,- 
  FAST LAVPRIS  

Retro sofa 
Monteret med stof i dessin Fiesta mix. 
Koldskum i sæde. Ben i sort. 
Kan leveres i flere stoffarver og med
lyse træben. 3 pers. sofa L182 cm. 
Pris 2.999,-

Retro sofa
3 pers. 

 
 KUN 2.999,-
  FAST LAVPRIS   

25%SP
AR

PÅ ALT I BUTIKKEN
TORSDAG, FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG

GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER OG FAST LAV PRIS

Malmø sofa 
med chaiselong og open end

 NU 9.999,-
 SPAR 5.000,- 

33%
I DESSIN PISA

SPAR

Stressless® Paris 
lænestol 

 NU 10.710,-
  SPAR  4.590,- 

Paris lænestol 
Høj model monteret med Royalin læder Dark 
Brown. Trinløs glidefunktion og flytbar nakkestøtte. 
Normalpris 15.030,- 
Fodskammel med vippesystem. Normalpris  4.480,- 
NU 2.999,- Spar 1.481,-

Stressless® Paris 
lænestol 

 NU 9.999,-
  SPAR  5.031,- 

BEGRÆNSET ANTAL
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Curve plankebord 
Bordplade med 2 planker i 30 mm massiv olieret eg. Stel i sort metal.  
B95 x L200 cm. Normalpris 9.998,- 

 

Tevva spisebord 
40 mm rustik bordplade i olieret eg. Stel i sort metal. B100 x L220 cm. 
Ekskl. tillægsplade: Normalpris 13.200,- 
Tillægsplade. B100 x L50 cm. Normalpris 2.490,- Nu 1.999,- Spar 491,-

Jules spisebordsstol 
Monteret med cognacfarvet læder i dessin Havanna. Sorte ben på hjul.  
Stolen fås i flere farver. Normalpris 3.499,- Nu 2.999,- Spar 500,-

Mille spisebordsstol 
Sort plastskal med sort fastmonteret sæde. Stel i sort gummitræ. Normalpris 999,- 
Fås også med egestel med sort eller hvidt sæde.

31%
PÅ TEVVA SPISEBORD

SPAR

50%
PÅ SPISEBORD  

OG STOLE 

SPAR Curve plankebord 

 NU 4.999,- 
  SPAR 4.999,- 

Tevva spisebord

 NU 8.999,- 
  SPAR 4.201,- 

Mille spisebordsstol 

 NU 499,- 
   SPAR 500,-  

500,- 
PR. MD. 

I 10 MDR.

▼ 

▼
▼ 

▼

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

VI HAR ALTID 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN.

KIG IND!

NORDISK 
K O M F O R T

by Møblér

1.500,- PR. MD. 
I 10 MDR.

Chicago sofa 
Monteret med sort læder i dessin Soleda. 
Fås i flere farver og dessiner. Armbarker i ubehandlet 
egetræ. 3 pers. sofa L212 cm. Pris 13.999,- 
2 pers. sofa L156 cm. Pris 11.999,- 
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 25.998,-

 
Chicago sofa  

3+2 pers.

 NU 14.999,-
  SPAR 10.999,-  

42%
 

SPAR

UDSALG
SOMMER
OG ANDRE GODE TILBUD 

Se flere tilbud i butikken eller på

møbler.dk

50%
SPAR

Tibetansk lammeskind 
Lækkert langhåret lammeskind i silkeblødt  
uld fra Mongoliet. Fås i 4 lækre farver.  
Str. 55-65 x L100-110 cm. Normalpris 999,-

Lammeskind 

 NU 499,- 
 SPAR 500,- 

Capri sofa
Monteret med slidstærkt antracitfarvet stof.  
Runde stålben. 
3 pers. sofa L229 cm. Pris 4.299,-
2 pers. sofa L179 cm. Pris 3.699,-  
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 7.998,-

50%
 

SPAR

Capri sofa 
3 + 2 pers.

 NU 3.999,-
 SPAR 3.999,- 

Bitz karaffelsæt 
Består af 5 dele ,  
1 karaffel 1,0 L,  
samt 4 glas á 37 cl.  
Leveres i flot gaveæske.
Normalpris 149,-

50%
SPAR Bitz karaffelsæt

 NU 74,-  
  SPAR  75,-  

Twist lænestol 
Højrygget lænestol i retrostil. Monteret med stof i dessin Jazz.  
Pynteknapper i lys grå farve. Ben i oliebehandlet træ. 
Fås i 3 stoffarver samt med sorte ben. Normalpris 3.999,-
Fodskammel. Normalpris 999,- Nu 499,- Spar 500,-

Twist lænestol

 NU 1.999,-
  SPAR 2.000,-  

SENGE

                                 

56%        SP
AR

 OP
 TI

L

SE FLERE I BUTIKKEN

PÅ

Soulmate continental full cover
Monteret med 5-zonet pocket fjedre i øverste del, polstret med cooltex og pocket fjedre 
i underkernen. Fås i medium eller fast hårdhed. Trenset topmadras 40 mm med en 
sommerside med bomuld og en vinterside med uld. 180 x 200/210 cm, ekskl. ben. 
Normalpris 23.099,- 

Soulmate continental
Full cover
180 x 200 cm

 NU 9.999,-
 SPAR 13.100,-

56%
 

SPAR

ZensiZone Connect-Box 2810-2910 
Dobbeltfjedret madras med Smart Pocket fjedre og eksklusivt møbelstof. 
Fås i 2 hårdheder og i 3 farver. Topmadras med 50 mm latex eller visco indlæg. 
Betrukket med antibakterielt betræk, som er vaskbart v/ 60 grader. 180 x 200 cm, 
ekskl. ben. Normalpris 22.480,-

ZensiZone Connect-Box
180 x 200 cm

 NU 13.998,-
   SPAR 8.482,-   

37%
 

SPAR

ZensiZone elevationsseng 6510-6610
Polstret træramme samt metalbund med 39 lameller. El-betjent hoved- og fodende. 
Vendbar madras med 5-zonet pocket fjedre og eksklusivt møbelstof. Fås i 2 hårdheder 
og i 3 farver. Split topmadras med 50 mm latex eller visco indlæg. Betrukket med antibak-
terielt betræk, som er vaskbart v/60 grader. 90 x 200 cm, ekskl. ben. Pris 15.240,- 
2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 30.480,-

ZensiZone elevationsseng 
180 x 200 cm

 NU 17.998,-  
  SPAR  12.482,-  

1.800,- PR. MD. 
I 10 MDR.1.400,- PR. MD. 

I 10 MDR.

1.000,- PR. MD. 
I 10 MDR.

40%
 

SPAR

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

VI HAR 
ÅBENT SØNDAG

6. AUGUST 
11.00-15.00

UDSALG 
OG ANDRE GODE 

TILBUD  
SE MERE PÅ MØBLER.DK 

SQUARE®

REOLEN 25%

Tampa hjørnesofa med open end
Monteret med lysegråt stof i dessin Troy. 
Vendbare ryg- og sædehynder. Koldskum i 
sædehynder. Runde stålben. L274 x D215 cm.
Normalpris 9.225,-

 
Tampa hjørnesofa 

med open end

 NU 5.999,-
 SPAR 3.226,- 

35%
 

SPAR

TJEK 
HYNDEN
✔

Stamford Basic sofa 
3 + 2 pers.

 NU 4.843,- 
  SPAR 4.844,-  

SENGE

                                 

56%        SPAR OP TIL

SE FLERE I BUTIKKEN

PÅ

Soulmate continental full cover
Monteret med 5-zonet pocket fjedre i øverste del, polstret med cooltex og pocket fjedre 
i underkernen. Fås i medium eller fast hårdhed. Trenset topmadras 40 mm med en 
sommerside med bomuld og en vinterside med uld. 180 x 200/210 cm, ekskl. ben. 
Normalpris 23.099,- 

Soulmate continental
Full cover
180 x 200 cm

 NU 9.999,-
 SPAR 13.100,-

56%
 

SPAR

ZensiZone Connect-Box 2810-2910 
Dobbeltfjedret madras med Smart Pocket fjedre og eksklusivt møbelstof. 
Fås i 2 hårdheder og i 3 farver. Topmadras med 50 mm latex eller visco indlæg. 
Betrukket med antibakterielt betræk, som er vaskbart v/ 60 grader. 180 x 200 cm, 
ekskl. ben. Normalpris 22.480,-

ZensiZone Connect-Box
180 x 200 cm

 NU 13.998,-
   SPAR 8.482,-   

37%
 

SPAR

ZensiZone elevationsseng 6510-6610
Polstret træramme samt metalbund med 39 lameller. El-betjent hoved- og fodende. 
Vendbar madras med 5-zonet pocket fjedre og eksklusivt møbelstof. Fås i 2 hårdheder 
og i 3 farver. Split topmadras med 50 mm latex eller visco indlæg. Betrukket med antibak-
terielt betræk, som er vaskbart v/60 grader. 90 x 200 cm, ekskl. ben. Pris 15.240,- 
2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 30.480,-

ZensiZone elevationsseng 
180 x 200 cm

 NU 17.998,-  
  SPAR  12.482,-  

1.800,- PR. MD. I 10 MDR.1.400,- PR. MD. I 10 MDR.

1.000,- PR. MD. I 10 MDR.

40%
 

SPAR

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

VI HAR 
ÅBENT SØNDAG

6. AUGUST 
11.00-15.00

UDSALG 
OG ANDRE GODE 

TILBUD  
SE MERE PÅ MØBLER.DK 

SQUARE®

REOLEN 25%

Tampa hjørnesofa med open end
Monteret med lysegråt stof i dessin Troy. 
Vendbare ryg- og sædehynder. Koldskum i 
sædehynder. Runde stålben. L274 x D215 cm.
Normalpris 9.225,-

 
Tampa hjørnesofa 

med open end

 NU 5.999,-
 SPAR 3.226,- 

35%
 

SPAR

TJEK 
HYNDEN
✔

Stamford Basic sofa 
3 + 2 pers.

 NU 4.843,- 
  SPAR 4.844,-  

3. SEPTEMBER
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I Ans er sammenholdet stort 
blandt borgerne – og når 
kommunen ikke vil støtte 
indkøb af ny julebelysning, 
så kan man selv.

SAMMENHOLD:  I Ans er vi 
vant til at klare os selv. Der 
kommer ikke nogen udefra 
og hjælper os. Så derfor er 
vort sammenhold stærkt.

Sådan siger Pia Lau, inde
haver af Ans Elforretning og 
aktuel formand for handels
standsforeningen i Ans. Og 
det, hun sigter til, er Silke
borg Kommune. I Ans er der 
en mangeårig tradition for at 
pynte byen op til jul og have 
juleudsmykning i det offent
lige rum. 

I fjor var man klar over, at den 
eksisterende julebelysning 
ikke kunne længere. Nyt ud
styr skulle anskaffes. Men det 
er dyrt. Pia Lau fortæller:

Jeg traf borgmesteren i an
den anledning og spurgte 
ham, om kommunen kunne 
hjælpe os med et tilskud. Han 
opfordrede os til at sende en 
ansøgning, men vi fik afslag. 
Så det er prøvet. Men heldig
vis er vi ikke afhængige af et 
kommunalt tilskud til vores 
julebelysning.

Pia Lau formoder, at Silke
borg Kommunes politikere 
har trukket en streg i san
det mellem Silkeborg og 
Kjellerup over for alle andre 
bysamfund i kommunen, for 
kun de to byer får tilskud til 
deres julebelysning. 

Ans – en by på vej frem
Stor offervilje
Men så fik de handlende en 
god ide:

Ja, vi brugte vores Open By 
Night i 2016 til at få samlet 
penge ind blandt borgere, 
gæster og virksomheder. Det 
gjorde vi ved at arrangere et 
lotteri med fine gevinster. 
Overskuddet derfra kunne vi 
så bruge til at indkøbe ny ju
lebelysning til erstatning for 
det gamle, fortæller Pia Lau.

De handlende henvendte sig 
også til Ans Borgerforening 
for at spøge, om de kunne 
undvære nogle penge til dette 
formål. Og det sagde besty
relsen ja til. Det gjorde pen
sionistforeningerne i både 
Ans og Grønbæk også. 

Pia Lau var forbløffet. For 
pensionistforeningerne har 
ikke for mange penge at rutte 
med, så det var meget flot. 
Den generelle holdning hos 
borgerne er, at selvfølgelig 
skal Ans da have julebe
lysning. Og så smøger man 
ellers ærmerne op og bidrag
er på denne eller den anden 
måde. 

Den nye julebelysning kost
ede 100.000 kr. Nogle penge 
havde man selv. Størsteparten 
blev  samlet ind med for
bløffende hastighed:

Hos erhvervsvirksomhed
erne i Ans og omegn gik der 
vist også lidt sport i den. Man 
ville ikke stå tilbage for andre, 
og man overgik hinanden 
med sine bidrag. Men det 

foregik alt sammen med et 
smil på læben. Vore virksom
heder er virkelig gode til at 
bakke initiativer op her i Ans. 
Tænk bare på vores musikfes
tival. Den kunne jo slet ikke 
gennemføres på det niveau, 
man har lagt sig på uden er
hvervslivets sponsorbidrag, 
forklarer Pia Lau.

Mange ildsjæle
Også når det gælder driften af 
julebelysningen, er det sam
menholdet, der får tingene til 
at ske i Ans. Pia Lau siger:

Vi samles i en weekend i no
vember for at teste det hele af, 
så det lyser, som det skal, når 

det er blevet hængt op. Så får 
Kaj Tømrer det hele, og han 
sørger så for at få det hængt 
op i de eksisterende lygtepæle 
og slutter strømmen til. Det 
gør han til en vennepris, og 
det er vi selvfølgelig ham 
meget taknemmelige for.

Når Pia Lau skal besvare 
spørgsmålet om, hvad det er 
for nogle mekanismer, der 
gør, at offervilligheden ikke 
mindst blandt Ans’ virksom
heder er så stor, som tilfældet 
er, lyder svaret sådans:

–Vi kan løfte alt det, der 
kører godt her i Ans, fordi vi 
har nogle ildsjæle, der vil og 
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SPAR Ans høster
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valgfri kaffe

Lege og 
konkurrencer 
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kan. Som har boet her altid, 
alle kender hinanden. Ener
gien og viljen er der til at gøre 
noget sammen og i forhold til 
fællesskabet.

Gang i Ans
Hæver man sig endnu længe
re op i helikopteren, ser Pia 
Lau et bysamfund, der har det 
godt rent lokaløkonomisk. Et 
bysamfund på vej frem:

Det går godt for de fleste 
lokale firmaer. Det går også 
fremad for indbyggertallet i 
Ans. Og det får måske endnu 
mere fart på i de kommende 
år. Vi har kun et kvarters kør
sel til motorvej. Så man kan 

sagtens bo i Ans og arbejde 
i Silkeborg, Herning eller 
Århus, forklarer Pia Lau.

Der er en god tillid mellem 
de handlende i Ans. Samtidig 
glemmer man ikke, at deres 
succes er baseret på opbak
ning fra lokalsamfundet:

Det er vi meget bevidst om. 
Derfor sørger vi også for ikke 
at bruge hver en krone, der 
ligger i foreningens kasse. 
Dels kan der ske noget, som 
vi gerne vil være med i. Dels  
kunne der komme en anden 
forening  og bede os om et 
støttebeløb. Hjælpen går jo 
begge veje, slutter Pia Lau.

Igen ... 
Jyske Bank er for anden gang i træk ’Bedst i Test’  
i Forbrugerrådet Tænk Penges pristest 

Har du tjekket bankpriser for nylig? Nej, vel? Det lyder måske også  
lidt kedeligt, men ifølge Forbrugerrådets test kan en modelfamilie  
opleve en forskel på op til 25.000 kr. om året fra dyreste til  
billigste bank. Det kan vi selvfølgelig ikke lige love her – men det er  
da værd at regne på, synes du ikke? 

Du kan fx begynde med et møde her hos os – vi kan give dig et  
overblik, og du kan få en fornemmelse af, om vi er værd at snakke  
penge med. 

For anden gang i træk

For anden gang i træk

For anden gang i træk

For anden gang i træk

”Jyske Bank er helt 
i top, når det gælder 
familier i ejerbolig med 
stor friværdi”

Forbrugerrådet Tænk Penge, okt. 2016

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

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

Søndergade 1 • Kjellerup • tlf. 89 89 39 50

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

GYMNASTIK-OPSTART
Sæsonstart i uge 35

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

Mandage

Onsdage

Mandage

Onsdage

Mandage

Tirsdage

Torsdage

1. søndag i 
måneden

16.15-17.00

17.15-18.00

17.00-18.00

16.00-17.00

18.00-19.00

20.00-21.30

19.00-20.00

10.00-11.30

Forældre Barn (Børn 1-3 år)

Hoppelopper (3-4 år) 

Krudtuglerne (5-6 år)

Krumspringerne (1.-3. klasse)

Powerkids (fra 4klasse og op)

“KOM I FORM”

Gymnastik for kvinder

Familiegymnastik
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SØRENS REJSER

www.SorensRejser.dk  ·  På vej mod nye oplevelser

Ring eller kig forbi, hvis du har spørgsmål. Sørens Rejser A/S · Parallelvej 7 · 8620 Kjellerup

HYGGE TIL SØS         SORT SOL

MEST FOR KVINDER        MEST FOR MÆND          SØRENS FEST 2018

4-stjernet ovetnatning 
på strand hotel

Ekstraordinære og eksklusive biler
Besøg på Diesel House

       MEST FOR MÆND

Afgang 29/9 og 6/10 Afgang 16/10 

        

      kr. 665,-

Oplev de tusindvis af stære

     ÅLETUR TIL FEGGESUND     ÅLETUR TIL FEGGESUND

Afgang    15/10

      kr. 575,-

kr. 1.725,- kr. 1.975,-  30/9   30/9

    SVERIGE 

Oplev de smukke
Ålandsøer 

Afgang:   14/9

    SVERIGE 

Udforsk de mange spændende 
muligheder på båden og oplev Oslo

               3 dage

          kr. 2.495,-

6/4 - 2018

         3 dage

kr.  2.995,-

Der servers ål ad libitum
på Feggesund Kro

Vind en juletur
til Tyskland

        SORT SOL        BERLIN - 3 DAGE

Kr. 1.595

Oplev byen 25 år efter murens fald 

       BERLIN - 3 DAGE

Afgang: 17/10

          SØRENS FEST 2018

Turistkørsel

Grupperejser 

Firmaudflugter

Seniorudflugter

Studieture 

Musikrejse 

Deltag i konkurrencen om at vinde en juletur til Tyskland 
med overnatning og halvpension

Ved at udfylde mail-adresse accepterer du samtidig at modtage nyhedsbreve fra os. Servicen kan til enhver tid frameldes.

Hvornår startede Sørens Rejser:    1969     2017

Navn: _______________________________________________________________   

Tlf: __________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________

Svar på spørgsmålet, klip kuponen ud 
og aflevér den hos Møblér med Bolig-
Nyt i Ans på Østre Langgade 20 i Ans 
til Open by Night torsdag d. 31. august 
2017. I uge 36 udtrækker vi en vinder, 
som bliver kontaktet direkte af os.

SØRENS REJSER

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

          JULEHYGGE I HARZEN

          3 dage

Kr. 2.395,-

      BERLIN JULEMARKED

                4 dage

Fra kr. 3.350,-

Inkl. hotel med ½ 
pension og byrundtur

          JULEHYGGE I HARZEN      BERLIN JULEMARKED

30/11 og 7/12

Inkl. hotel med ½ pension,
og udflugter i følge
programmet
5/12 og 12/12

JULEREJSER I DET EKSTRAORDINÆRE TYSKLAND

         JULEHYGGE I NORDTYSKLAND

          2 dage

Kr. 1.495,-

         JULEHYGGE I NORDTYSKLAND

Inkl. hotel med morgen-
mad, en 3-retters
middag og musik
24/11 og 8/12

        DANMARKS BILLIGSTE JULETUR TIL KØBENHAVN        DANMARKS BILLIGSTE JULETUR TIL KØBENHAVN
2 dage i København med overnatning på det prisvindende

Absalons Hotel i centrum af København.
Nyd den smukke julestemning i Tivoli og Nyhavn.

Kun kr.
1.495,-

Afgange: 25/11, 4/12, 9/12

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

       JULEAFTEN PÅ LÜNEBERGER HEIDE

Afgang: 30/12

       NYTÅRSAFTEN I BERLIN

Afgang 23/12

         4 dage

Kr. 4.895,-

              4 dage

      Kr. 3.845,-

        JULETUR TIL CELLE & HANNOVER

        2 dage

Kr. 1.875,-

Oplev Nienburg 
juleaften

Afgang: 7/12

SPÆNDENDE OPLEVELSER I JULEN PÅ BARE 1 DAG

Julehandel, Julepølser. ............  20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11 .... for kun kr. 299,-   

Julemarked i København ........  26/11, 3/12 og 9/12 ................. for kun kr. 495,-

Juleshopping i Malmö ............  9/12 ........................................ for kun kr. 595,-

Jul i Flensborg ........................  24/11 og 1/12 .......................... for kun kr. 365,-

Juleshopping i Hamborg ........  2/12 ........................................ for kun kr. 450,-

Julemarked i Kiel ...................  9/12 ........................................ for kun kr. 450,-

Julehygge i Sønderjylland ......  7/11, 13/11 og 16/11 ............... for kun kr. 495,-

Spændende 1-dagsture i november og december         JULEMARKED I LÜBECK

            1 dag

     Kr. 450,-

        JULEMARKED I LÜBECK

Stop ved grænsekioskerne
og oplev den charmerende 
julestemning i Lübeck

25/11 og 2/12

En af Berlins bedste 
hoteller

Bar, casino, live musik 
og meget mere

       JULEAFTEN PÅ LÜNEBERGER HEIDE         

Bo og oplev i de smuk-
ke bindingsværkshuse

Se de gamle gader og 
det store julemarked 
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Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8687 0049 · www.ans-el.dk

OPEN BY NIGHT TILBUD 
HOS ANS EL-FORRETNING

-25% 
På Trip Trap nisser 
(Gælder også i forvejen 

nedsatte nisser)

FIDGET
SPINNER

KONKURRENCE

I GÅRDEN



Gælder ikke mærkevarer som Kähler, 
Rosendahl, Kay Bojesen, mv.

-50%
På alt brugskunst

På alle
udstillede
lamper 

-40% 

Køb på dagen,
og mulighed for
afhentning dagen efter.

Rest
sengetøj

Gadesalg

Frit valg

150,-

Frit valg

10,-

SPINNER

sengetøj

150,-150,-150

Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8687 0049 · www.ans-el.dkSøgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8687 0049 · www.HosNynne.dk

Gadesalg
Frit valg

100,-

Gadesalg
Frit valg

50,-

AMERIKANSK

LOTTERI
Få et lod for
hver købte

50,-

Deltag i
lodtrækning

om forskellige 
præmier



Bosch
Tørretumbler
WTY88880
UDSTILLINGSMODEL
KUN 1 STK.

Før 9.999,-

Nu 3.000,-

Kähler
Piet Hein
Norman

Zone
Sødahl

Mette Ditmer
Medusa

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

-20%
På mærkevarer som

Kähler
Omaggio Vase 
Blomme lille 
(begrænset antal)

Før 149,95

Nu 100,-



26 Open By night tOrsdag 31. august i 8643 ans By Open By night tOrsdag 31. august i 8643 ans ByAugust 2017August 2017 27

Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8687 0049 · www.HosNynne.dk

Webshop: Boligindretning og 
brugskunst til skarpe priser

- kan også købes i Ans ELforretning 

Kay Bojesen 
Dyr

Lyngby Glas
Melodia Whisky eller 
Longdrink
Glas
6 stk. i æsken

Lyngby Glas
Karaffel med
2 glas 

Alt Rosendahl

Vaskeklude
Før 29,95

19,95
40x60

Før 59,95

34,95
50x100

Før 99,95

49,95
70x140

Før 149,95

99,95

140x200

525,00

140x220

562,50

Sødahl 
Håndklæder Acrylmetervarer 

Fra Mette Ditmer, 
Susanne Schjerning, 
Sødahl

Pr. meter fra:

95,-

-20%

Find mange flere tilbud på www.HosNynne.dk

Kay Bojesen 
Dyr

-25%

-25%
Piet Hein
Karlsvognen 
Før 3299,95

Nu kun kr.

1.995,-

140x200cm

299,95

Susanne 
Schjerning 
sengetøj
Flere modeller
140x200cm
Før 499,95

140x220cm
Før 549,95

140x220cm

349,95

Før 399,95

Nu 295,-

Før 699,95

Nu 150,-

Sødahl sengetøj 
Flora Danica 
140x200 før 699,95

140x220 før 749,95

Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8687 0049 · www.ans-el.dk

Din lokale el-installatør

ALT I EL-INSTALLATION
NETVÆRKSINSTALLATIONER

PRIVATALARMER
SOLCELLER PRIVAT/ERHVERV

VARMEPUMPER
EL-EFTERSYN

Spørgsmål? Ring til os på

8687 0049

Søgade 16 · 8643 Ans By · Tlf: 8687 0049 · www.ans-el.dk

Montering og levering

95.000,- 7.099,-16.500,-

6.050
Kwh pr. år

Alle priser er inkl. moms

VARMEPUMPE
3,5 kW Køl, 6,3kW Varme S.C.O.P.

Værdi 4,9 A ++

MelCloud Wireless styring
til fjernstyring over netværket

Få en renere luft
og bedre varmefordeling i hjemmet

SOLCELLER
Reducer din elregning

og dit Co2-udslip samtidigt

22 paneler med 5,94 Kwp

ALARM-PAKKE
Trådløs kit bestående af central

med IP/GRPS/GSM

Indeholder PIR kamera,
magnetkontakt mm.

Inkl. opsætning - Ekskl. sim-kort

Inkl. montering
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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 fl utes

Torsdag den 31. august fra kl. 18

Pr. kuvert

50,-

støtter Ans IFBenzin

 ~ Konkurrence ~
Kom og smid dit navn og telefonnummer i lykkekrukken, så deltager du i konkurrencen om et gavekort på kr. 500,- til SuperBrugsen Ans.

Vi trækker 5 vindere.

 

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

Aktiviteter til Open By Night
OPEN BY NIGHT | Hvis du 
kan lide hygge, god stemnin
ig og masser af gode tilbud, så 
skal du tage på besøg i Ans 31. 
august, hvor handelslivet eks
ploderer med gode tilbud og 
underholdning til det årlige 
Open By Night.

Sidste år var temaet for fest
lighederne høstfest, og aftenen 
var yderst velbesøgt, da vejr
guderne samtidig var meget 
gavmilde på dagen.

I år er det markedsdag, der er 
temaet for butikkerne, som 

samtidig inviterer alle til at 
deltage med deres egne aktivi
teter og boder, så der kan blive 
god stemning og masser af liv 
i byen.

Nogle af  byens butikker by
der gæsterne velkommen med 
konkurrencer, mens andre 
butikker og nogle enkelte 
virksomheder, der også aktivt 
deltager i arrangementet har 
sjove og anderledes aktiviteter. 
Og fælles for alle er, at der 
naturligvis er masser af gode 
tilbud. Alle forsøger på hver 
deres måde, at bidrage til at 

det endnu engang bliver en 
festlig og god Open By Night.

Stort fællesskab
Markedsføringen af arrange
mentet har i lighed med sidste 
år fået en ekstra tand, så der 
håbes igen på mange besøgen
de i Ans. Flere firmaer laver 
noget i fællesskab på netop 
denne dag. Hos KontorM
idt på Søgade har Spar Nord 
også deres plads. Her kommer 
der håndboldpiger fra Viborg 
HK på besøg for at skrive au
tografer, og det er muligt at 
få en billet til håndbold. På 
samme adresse holder Skilte
maleren også til. Og de har 
i dagens anledning allieret 
sig med JP Rammer, hvor de 
sammen kører specialtilbud på 
indrammede lærreder med dit 
eget motiv.

Hos Spar har de valgt at give 
at give kunderne 20% rabat på 
hele varekøbet i butikken til 
aften. Og et godt stenkast der
fra har Peter Høst fra Tæppel
ageret inviteret Den Blå Kaffe
vogn, der giver en gratis kop 
kaffe, sammen med butikkens 
tema om at kunderne skal 

"Spare momsen" eller mere til 
på en lang række varer. 

Gode spise muligheder
Som et helt nyt tiltag kom
mer der en popup restaurant 
til byen på denne dag. Det er 
Christian Andersen fra Kon
gensbro Kro og Pøt Mølle 
Slotskro, der ombygger den 
tidligere butik ved Shell tan
ken til resturant i dagens an
ledning.

"Vi har sammensat en lækker 
3retters menu til en meget 
skarp pris, og håber folk vil 
tage godt imod denne idé" 
udtaler Christian Andersen, 
samtidig med at han også 
nævner, at de hele aftenen ud
deler smagsprøver og gerne vil 
have en snak med folk, også 
selvom man ikke lige skal spise 
på popup restauranten.

Hos Tinne's Køkken på Tegl
gade er der i år mulighed for at 
vælge mellem enten bøf med 
bløde løg, kartofler og sovs 
eller buffet med en række klas
siske retter "mormormad".

Ans Kro har lavet en speciel 

2retters menu, og holder des
uden happy hour på Stalden i 
en time ved Open By Nights 
slut tidspunkt kl. 21.00.

Super Brugsen har på aftenen 
også en lang række gode til
bud klar til borgerne i Ans. 
Festen starter her kl. 18.00. 
OK uddeler Othello lag kager 
til de første, der tanker efter 
kl. 18.00.  Og traditionen tro 
tilbydes der helstegt pattegris 
til billig pris.  

Aktiviteter ved kirken
Hos kirken er der sjov for 
børnene allerede fra kl. 14.00 
i form af en hoppeborg lavet 
som en kirke. I sognehuset 
udstilles og sælges kunsthånd
værk lavet af private. Se an
nonce andet sted i avisen, hvis 
du har interessere i at udstille.

Til aften er der "stemnings
fuld kirke" i selve kirken in
den aftenen her sluttes af med 
aftensang kl. 20.30.

Levering af sand, grus og granit

Containerudlejning

Maskinflytninger

Alt i vognmandskørsel

Ans Vognmandsforretning
Blåbærvej 6
8643 Ans

Tlf. 86 87 00 39 
Fax. 86 87 07 83  

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
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Open By Night-tilbud
Gælder kun torsdag den 31. august hele dagen

Pr. ½ kg

1595

6 fl . for

169,-
Fløderand eller
Citronfromage
Max 4 stk. pr. kunde.

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

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

COOP Nice & Soft 
toiletpapir
16 ruller.

Thomas Lajer, slagtermester

“Vi står klar til at hjælpe dig i delikatessen”

1/1 Svinekam m/ svær
Med svær. Uden ben. Max 3 stk. pr. kunde.

Rosso Fuoco Rødvin
6 fl asker. Spar kr. 250,70.

Pr. stk.

10,-

Spar 19,95

10,-
1 kg

12,-
Spar 22,95

20,-

 

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

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

Schulstad
Solsikkerugbrød
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 31. august hele dagen

Thomas Lajer, slagtermester
Ruben Olsen

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

1,5 L

695 
+pant

Pr. stk.

895

30 stk.

85,-
Schulstad
Solsikkerugbrød
Schulstad
Solsikkerugbrød
Schulstad

Gælder kun torsdag den 31. august hele dagen

950g

695

+ pant

Pr. 100g

495

Pr. pose

1995
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SuperBrugsen Ans • Søndermarksgade 16 • 8643 Ans By

Åbent alle dage 7-20

Tilbuddene gælder kun fredag 1/9:

www.facebook.com/superbrugsenans

Pose med Friskhakket oksekød
 8-12%. 4 kg.

Storkøb! 4 kg.

180,-

Tilbuddene gælder kun lørdag 2/9:

Bland Selv Smørrebrød
 Sælges fra kl. 10.00. “Først til mølle”. KUN 800 stk.

Pr. stk.

18,-

På alt Frugt/Grønt:

-20%

~ SPAR ~

Specialøl:

-25%

SPAR på alle

På alt OST:

-25%

~ SPAR ~

 

ANS IDRÆT &
KULTURCENTER

Med venlig hilsen

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

Julemarked
Lørdag d. 25. november 2017

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 

Gevinster

for mere end

35.000 kr.

AIKC

De største hits med
de originale kunstnere!

d. 2. februar 2018

Musik fra:
Anne-Mette Rix  •  Lars Stryg & Royal Strings

Annette Klingenberg  •  Bjørn Tidmand

Lise Haavik  •  Gry Meilstrup Johansen

Klaus & Servants

8. april 2018 kl. 13:30 afholder AIKC 
igen kæmpe forårs banko i samarbejde 

med Spar Butikken i Ans

Kæmpe forårsbanko

- Pris 250 kr.
Biletter kan købes på

www.aikc.dk eller direkte
hos Axel i AIKC 

Tlf. 29635794. 
Mail: mail@aikc.dk 

Senior Julefrokost

www.aikc.dk eller direkte

Søndag d. 19. november 2017
kl. 12.00 afholdes Gammeldaws

julefrokost i AIKC for 9. gang
med dans til musik
af Jørgen Bitsch og

Elvin’s Rejsegrammofon

12. september 2017 Musik: Jens Olaf
10. oktober 2017 Musik: Per Villekjær
14. november 2017 Musik: Kaj Hansen
12. december 2017 Musik: Jens Chr. Sørensen
9. januar 2018 Musik: Fastsættes senere
13. februar 2018 Musik: Fastsættes senere
13. marts 2018 Musik: Fastsættes senere
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En begravelseskrans kan sagtens udformes kreativt – i hvert fald 
hvis man køber den hos Frøken Grøn.

Trine driver en blomstrende forretning
Det har styrket Frøken Grøn 
i Ans at være i butiksfælles
skab med både bageren og 
Super Brugsen.

NYTÆNKNING: Et spænd
ende butikseksperiment er 
fore gået i Ans igennem et par 
års tid nu til oktober: At drive 
butikibutikken. For det har 
blomsterhandleren i Ans, 
Frøken Grøn, gjort i samar
bejde med Super Brugsen og 
bageren. Og eksperimentet er 
gået godt.

Det fortæller indehaver Trine 
Frederiksen, som kun har lov
ord at sige om dette utraditio
nelle skridt:

Det var faktisk en lidt svær 
beslutning. For vi anså Su
per Brugsen for at være en 
konkurrent, der tog omsæt
ning fra os. Men det var godt, 
vi gjorde det. For det har giv
et os et løft som butik og som 
arbejdsplads.

Trine Frederiksen fortæller 
om, hvordan fællesskabet 
med Super Brugsen har frisat 
energi, så hun selv og hendes 
tre medarbejdere kan koncen
trere sig om blomsterbinder
arbejdet og betjene kunderne.

For alle udenomsværkerne 
skal Frøken Grøn ikke læn
gere bekymre sig om. Ram

merne er lejet, og Super 
Brugsen tager sig af alt det 
praktiske i forbindelse med 
lokalerne.

Strøgbutik
Butiksfællesskabet har givet 
Frøken Grøn adgang til en ny 
og større kundestrøm, for alle 
brugsens kunder passerer lige 
forbi Frøken Grøns indgangs
parti. Og her kan de se alle 
blomsterhandelens udstillede 
varer. Det udløser eksempel
vis impulskøb:

Men ikke nok med det. Når 
vi lukker klokken 17.00, 
fortsætter vores salg, for vi 
har en aftale med brugsen 
om, at de sælger udvalgte 
varer fra os efter lukketid, 
fortæller Trine Frederiksen, 
der også glæder sig over det 
personalemæssige fællesskab 
hun og hendes med arbejdere 
er blevet en del af:

Vi har ingen stille dage mere 
og en mægtig god dialog med 
de andre butiksfolk, der ar
bejder her i brugsen. Det 
har givet større arbejdsglæde, 
fastslår blomsterhandleren.

Hun tilføjer, at Frøken Grøn 
er blevet en slags strøgbutik, 
for så vidt som nu en by som 
Ans kan opvise den slags. Alle 
brugsens og alle bagerens 
kunder er jo i princippet også 
nogle, der kan være Frøken 
Grøns kunder.

Selvstændighedstrang
Det var uddeler Karsten Jes

persen, der i sin tid tog ini
tiativet til at få både bageren 
i Ans og Frøken Grøn med 
om bord som butikkeribu
tikken. Så i dag finder man 
bager til venstre i indgang
spartiet til brugsen og Frøken 
Grøn til højre.

Parterne er tilfredse med fæl
lesskabet. Souschef i Super 
Brugsen, Jimmi Heegaard, 
siger:

De tanker og mål, vi havde 
om at få de to butikker ind 
i brugsen, har holdt stik. Vi 
er meget tilfredse med fæl
lesskabet og vort samarbejde 
kører fortrinligt.

Som blomsterbutik daterer 
Frøken Grøn sig tilbage til 
januar 2006. For da købte 
Trine Frederiksen den eksiste
rende blomsterbutik i Ans, 
”Forglem mig ej”. 

Under det nye navn førte 
hun konceptet videre, og 
snart viste lokalerne over for 
kroen sig at være lige lovlig 
små. Derfor flyttede Trine 
Frederiksen butikken hen i 
den tidligere farvehandel ved 
Ans Tæppelager, og her var 
den så indtil oktober 2015, 
hvor man rykkede ind hos 
Super Brugsen.

Både blomster og gaver
Trine Frederiksen er uddan
net hos Bodil Lejsgaard, der 
driver ”Guldregn” i Bjer
ringbro. Siden kom hun til 
boligindretningsgiganten 
Bahne i Viborg. Her havde 
hun også med blomsterbind
ing og –dekoration at gøre. 

Men hun havde selvstæn
dighedsgenet i sig, så da 
trangen til at få foden under 

eget bord meldte sig, tog hun 
springet og købte blomster
butikken i Ans.

I dag driver hun i dobbelt 
forstand en blomstrende for
retning, der har kunder både 
blandt private mennesker og 
blandt erhvervsvirksomheder:

Vore kunder falder i disse 
kate gorier: Erhvervs kunder 
som eksempelvis de større kro
er og restaurationer her i om
rådet, privatkunder og kirken i 
forbindelse med høj tider – som 
bryllupper og begravelser – er 
selvfølg e lig også en stor ting for 
os, oplyser Trine Frederiksen.

Hun har taget nye varer ind i 
sortimentet, så Frøken Grøn 
også er leveringsdygtig i de 
varer, der ofte bruges til gaver 
i samspil med blomster og 
planter: Vin, specialøl, luk
suschokolader og andre for
mer for kvalitetskonfekt og 
–lakrids:

Og så er vi medlem af sam
menslutningen Euroflorist. 
Det betyder, at man kan 
komme ind til os her i Ans og 
få sendt en gavekurv eller en 
buket til en hvilken som helst 
adresse over hele Danmark 
og det øvrige Europa, slutter 
Trine Frederiksen.

Frøken Grøn alias Trine Frederiksen har ikke fortrudt, at hun kom 
med i butiksfællesskab hos Super Brugsen i Ans.

STORKØB 
SHAMPOO

SHAMPOO 
& HÅRKUR

VOKS
AMOK

GÅ FULDSTÆNDIG

PLEJE MED ARGANOLIE500 ML. TIL FUGT EL. FARVE

spar 75,-

reg fra ir sd Øm rea nrp

Vestrelanggade 6, 8643 Ans By, Tlf.: 86 87 00 52 

KUN 100,-

reg fra ir sd Øm rea nrp

SÆT 199,-
KUN 150,-

spar 66,-

Spar 149,-
Inkl. gratis minivoksTil
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• Mere service til borgerne – mindre myndighed

• Mere frihed til skolerne – mindre rådhus. Mere indfl ydelse til

skolebestyrelsen

• Tingene skal kunne lade sig gøre. Det skal være godt at bo

og arbejde i vores kommune

Jarl Gorridsen

Få en stærk stemme i Silkeborg Byråd
Stem på Jarl Gorridsen til Kommunalvalg den 21. november

Fornuft og Fornyelse

- Fornuft & Fornyelse
Thomas Georgi  ·  Tlf. 3033 4447  ·  thomas@georgi.dk

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

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

Reklame- og webbureau
v/ Thomas Georgi

Hjemmesider . Webshops . Tryksager . Marketing
Facebook . Brochurer . Logodesign . Digital strategi
Mobil-apps . Visitkort . Søgeoptimering . Plakater

Rådgivning . Nyhedsbreve . Videoredigering

Opstartstider - Ans IF Håndbold
Hold: Sted: Dag: Klokken: Start:
U6 Mix AIKC Mandag 16.00-17.00 4. sep.
U8 Mix AIKC Mandag 17.00-18.15 4. sep.
U10 Piger Skolehallen Tirsdag 16.30-17.45 22. aug.
 AIKC Torsdag 16.30-17.30
U10 Drenge Skolehallen Tirsdag 17.45-19.00 Se ansif.dk
 AIKC Torsdag 16.30-17.30
U12 Piger AIKC Mandag 18.15-19.30 31. aug
 Skolehallen Torsdag 16.00-17.30
U12 Drenge AIKC Torsdag 17.30-19.00 17. aug.
 Skolehallen Torsdag 17.30-19.00
U14 Piger AIKC Tirsdag 15.30-16.45 14. sep.
 AIKC Torsdag 15.30-16.30
U14 Drenge AIKC Mandag 19.30-21.00 Se ansif.dk
 AIKC Torsdag 17.30-18.45
U16 Drenge AIKC Tirsdag 17.45-19.00 10. aug.
 AIKC Torsdag 17.30-18.45
Damesenior AIKC Tirsdag 20.30-22.00 15. aug.
 AIKC Torsdag 20.15-21.45
Herresenior AIKC Tirsdag 19.00-20.30 15. aug.
 AIKC Torsdag 18.45-20.15



36 37Open By night tOrsdag 31. august i 8643 ans By Open By night tOrsdag 31. august i 8643 ans ByAugust 2017August 2017

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 35 ansatte.

Ingen opgaver er for små.

Haveanlæg
Indkørsler
Græssåning

Maskinudlejning
Gravemaskiner
2 stk. 1 tons
2 stk. 1,6 tons
2 stk. 3 tons
1 stk. 6 tons
1 stk. 22 tons
2 stk. 25 tons (GPS)
2 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
3 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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Rejser med dansk rejseleder
Ans Rejser - din billet ud i verden

Prag - Den Gyldne Stad
Prag er gylden - med sine smukke bygninger, hyggelige gader, spændende historie og 
mange tårne. En rejse til Prag er en tidsrejse mellem det gamle og det nye Tjekkiet. 
Prag er absolut en af Europas smukkeste byer. Lad dig opsluge af den smukke bykerne, labyrintiske gader, nyd 
udsigten fra Karlsbroen, og smag landets berømte øl på byens værtshuse. Vi er stadig en af Danmark´s største 
udbydere af rejser til den tjekkiske hovedstad - centralt hotel, meget inkluderet, ophold med halvpension er 
kodeordene igen i 2017 for vores rejser til Prag. 

Afgang den 15/10

5 dage ........................................................................................................Kun kr. 2.495

Tønder Julemarked & Schackenborg 
Slotskro
De krogede gader i den 763 år gamle købstad Tønder 
er pyntet op til gammeldags jul med små julehytter og 
lækre specialiteter. Kort sagt - dansk julehygge, når det 
er bedst. Turen sluttes af med en lækker julebuffet på 
Schackenborg Kro.

Afgange den 30/11 og 05/12

1 dage .................................. Kun kr. 595

Inkl. 
stor jule- 
buffet

Julemarked i Berlin
Berlin er stedet, hvor man virkelig kan komme i 
julestemning, med det fantastiske Gendarmenmarkt 
Weihnachts Zauber, der hvert år tilbyder dejlig 
juleunderholdning. En tur til Berlin i december er en 
mulighed for både at opleve det klassiske Berlin og et 
stemningsfuldt Berlin i fuld julepragt.

Afgange den 30/11 og 07/12

4 dage ............................. Kun kr. 2.195

4 dage 
til en skarp 

pris

Endnu 
en 

klassiker

Rom - Den  
Evige Stad
Rom er en alsidig by. Det gamle antikke Rom 
med Forum Romanum, Colosseum og 
Pantheon. Et overflødighedshorn af kirker 
fra forskellige perioder med sirlige udsmyk-
ninger både ind- og udvendigt. Et stort antal 
pladser med rislende fontæner omkring 
spændende skulpturer. Store gamle og nyere 
paladser hvorfra den politiske, religiøse og 
dømmende magt udgår. Travle forretnings-
kvarterer og indkøbscentre. De lidt ældre 
rolige kvarterer og fornemme butikker. Vi 
oplever det hele.....
Vi skal bo i hjertet af Rom på Hotel Madison. Hotellet 
er beligende lige overfor Roms hovedbanegård 
Termini. Herfra kan man nemt tage metro og bus til 
alle dele af Rom. 

Afgange den 12/09, 10/10 og 17/10

5 dage ............................. Kun kr. 5.995

Rom

Yderst 
centralt 
hotel

Prag

Karlovy Vary

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg • Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1811

www.ansrejser.dk Tlf. 7026 0049 Man.-tors. kl. 8-16 / Fre. kl. 8-15.30

Vi støtter op om 
lokale initiativer

Spar Nord Viborg

 Toldboden 3
 96 16 11 30
 viborg@sparnord.dk

–mød dit lokale bankhold til markedsdag i Ans  

31. august fra kl. 17 - 21 (vi står foran KontorMidt)
Kom og få en uformel snak om, hvad vi kan gøre for dig og din privatøkonomi.
Du kan samtidig deltage i vores konkurrence om at vinde
 
• 2 stk. VIP billetter til kampen i håndboldligaen Viborg HK og FC Midtjylland (kvinder)
• 1 stk. gavekort til Ans Kro for 2 personer med stegt flæsk og persillesovs
 
EKSTRA: Viborg HK møder op med elite-håndboldspiller Ann Grete Nørgaard 
og Carin Strömberg, der deler 100 billetter ud i tidsrummet fra kl.19-20. 
Vi giver max 4 billetter pr. husstand efter først til mølle princippet. 
Bemærk børn skal være ledsaget af en voksen.

 Vi ses til markedsdag i Ans!
Viborg HK
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LM Transport · Bodalen 3 · 8643 Ans
Tlf: 86 87 09 66 · www.LM-transport.dk

Tina Frost Lindgaard og Jan Sørensen i firmaets store showroom, hvor der virkelig er mulighed for at mærke vinkælderstemningen.

ERHVERV | Vintagekeeping 
laver vinkældre i alle kvaliteter 
og priser. Vintagekeeping er 
ejet af lokale Jan Sørensen, og 
er nordens største producent 
inden for vinkældre. Vintage
keeping har i gennem snart 
20 år solgt vinkældre overalt, 
både fra den lokale kro til 
kendte restauranter i London 
og Stockholm.

Et projekt for firmaet starter 
ofte med et besøg hos kund
en, hvor ønskerne afstemmes, 
og dernæst tegnes løsningen. 
Så skal der vælges design og 
materialer, hvorefter tingene 
produceres og samles, og det 
hele slutter med montage hos 
kunden.

Starter med 3D modeller
Alle større vinkældre, der bliv
er lavet hos Vintagekeeping 
bliver først tegnet på compu
teren i et 3Dprogram

Ans-firma opfylder drømme 
om vinkældre i hele verden

Hos Vintagekeeping er der 
mange muligheder for en per
fekt vinkælder. Man kan få en 
af de erfarne konsulenter på 
besøg i sit hjem eller restau
rant, for at få lavet en tegning 
over kælderen. Kunderne kan 
også komme forbi og få in
spiration hos Vintagekeeping, 
hvor de har et stort og impo
nerende showroom.

Efter du har fundet din 
vinkælder kan du sammen 
med firmaets egen 3Ddesign
er Jacob Rasmussen få lavet en 
komplet 3D model af kæld
eren. 

”For 3 år siden blev jeg færdig 
med min bygningskonstruk
tør uddannelse. Efter et prak
tikforløb hos et andet firma, 
fik jeg tilbudt jobbet her hos 
Vintagekeeping. Jeg har nu ar
bejdet her i over 3 år, og det 
har jeg ikke fortrudt. 

Ar bejdsmiljøet her er rigtig 
godt og mine kolleger er nog
le rigtig dejlige mennesker. 
3Darbejdet sammen med  
kund  erne er det bedste ved 
job bet, fordi man får deres 
mening og så kan vi også lave 
den bedste løsning,” fortæller 
Jacob Rasmussen, bygnings
konstruktør hos Vintagekeep
ing.

Mange muligheder 
Hos Vintagekeeping kan 
man få en vinkælder lige ef
ter egne ønsker. Man kan få 
et vinskab der kan rumme 7 
flasker vin eller en stor high 
tech vinkælder i glas og alu
minium, der er styret af et 
avanceret computersystem 
med plads til nærmest det an
tal flasker man ønsker. 

”Man kan købe en ”færdig 
pakke” hvor alt er lavet på 
forhånd eller du kan desig

ne din egen løsning helt fra 
bunden. Hos Vintagekeeping 
er det kun fantasien der sæt
ter grænser. En vinkælder be
høver ikke at være nede i en 
kælder, det kan også være et 
rum i køkkenet eller i stuen. 
Det er meget populært med 
en vinkælder, som man kan 
sidde og kigge på, mens man 
sidder og spiser.

De mange muligheder har 
givet os flere kunder gennem 
årene. Vi tror på at vores 
fleksible løsninger tiltræk
ker kunder til lige netop 
os”, fortæller indehaver Jan 
Sørensen. Man mærker virke
lig at medarbejderne hos 
Vintagekeeping brænder for 
projekterne og løsningerne for 
kunderne.  

Webshop
Udover at Vintagekeeping lav
er vinkældre til privatpersoner, 

restauranter og hoteller, har de 
også en webshop med salg til 
– ja nærmest hvem som helst.

”Vi har lavet webshoppen for, 
at alle har en mulighed for at 
få et godt sted at opbevare sin 
vin. I starten havde vi kun de 
fulde kælderløsninger, men så 
en dag besluttede vi os for at 
lave en webshop. Det har vi 
ikke fortrudt, det går nemlig 
rigtig godt.”, beretter Tina 
Frost Lindgaard, som er øko
nomichef hos Vintagekeep
ing og samtidig ansvarlig for 
webshoppen. Dagligt mod
tages mange ordrer, primært 
fra Danmark, men der sendes 
også pakker til forskellige sted
er i Europa hver eneste uge. 
Mest de skandinaviske lande. 

Vintagekeepings webshop har 
et bredt sortiment på mere 
end 500 forskellige produk
ter. Der sælges alt fra cham
pagnesabler og korkprop stole 
til store tønder og regulære 
vinskabe. Vintagekeeping har 
som alle andre butikker rigtig 
travlt op til forskellige højtider 
og mærkedage.

”Vores webshop er ikke spe
cielt sæsonbaseret. Men vi 
kan tydeligt mærke yderligere 
travlhed når det bliver tid for 
studenterfester eller op til Fars 
Dag og Påske. Men den helt 
store højsæson er julen. Her 
får vi rigtig mange bestillinger 

hver dag,” fortæller Tina Frost 
Lindgaard.

Op til jul sidste år ekspederede 
Vintagekeeping mere end 500 
ordrer.

Historien bag 
Vintagekeeping

Jan Sørensen startede i 1993 
et firma hvor han opkøbte vin 
og lavede julegaver til firmaer. 
I starten var dette bare en hob
by da han havde et fuldtidsjob 
ved siden af. I 1995 kom der 
for alvor gang i salget, og på 
grund af pladsmangel købte 
Jan i 1998 et 1000 m² stort 
lager i Ans på Vintagekeep
ings nuværende adresse Vestre 
Langgade. I 1998 stiftede han 
TSVinnovation og gik på fuld 
tid med projektet. I 2008 blev 
vinimportdelen solgt til med
arbejderen Anni Vestergaard, 
som flyttede det til Bjer
ringbro hvor det lå indtil for et 
par år siden, inden en flytning 
til Horsens, hvor det drives 
fra i dag. Umiddelbart efter 
salget, fokuserede Jan udeluk
kende på Vintagekeeping.
”Kendskabet til os har bredt 
sig gennem årene, og vi får 
rigtig mange spændende hen
vendelser fra hele verden. Den 
seneste måned har vi bl.a. hørt 
fra nye kunder i New York, 
Gibraltar, Dubai og Schweiz. 
Så vi kommer bestemt ikke til 
at kede os i fremtiden.” slutter 
Jan Sørensen.

ANS IF BADMINTON 2017/2018

Ungdoms badminton
Opstart onsdag den 23/8 

HOLD 1:   2. – 6. klasse    kl. 16.00 – 17.15
HOLD 2:   7. – 9. klasse+  kl. 17.30 – 19.00

Motion
Opstart i uge 36
Mandag den 4/9
Onsdag den 6/9
Fredag den 8/9

Flex badminton
Opstart onsdag den 6/9 
i AIKC Hallen kl. 20-22.

25 kr pr. person pr. time.

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

Sæt X i kalenderen

Lørdag d. 28. oktober 2017
afholder AIKC og Ans IF

Oktoberfest med spisning og LIVE musik

AIKC

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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DANSK ONLINE CASINO

Open By Night i Ans
Torsdag 31. august

     kl. 18-21

 Shellexpress
Søgade 2 · 8643 Ans By · Tlf: 8687 9045

VI LAVER 
SHELL-KORT 

HELE AFTENEN

KONGENSBRO KRO

Pop-up restaurant midt i Ans 

KIG FORBI! 
Vi uddeler smagsprøver

Kom og få en
festbrochure
og en snak Øl, vand og vin til

favorable priser

Specialtilbud på fester - Kun til Open by Night

Open by night tilbud
Hjemmerøget laks  

urtefraiche - rømørejer – trøffelsne
urter og radisser

Rosastegt kalvmørbrad
Gulerods pure – muset gulerod og chips

syltede ristede bøgehatte
kraftig glace og nye kartofl er

Pina colada
Braiseret ananas - sirup

kokos og lys romsifon - ananas sorbet

289,-

Torsdag
d. 31. august

Bestil bord
christian@kongensbro-kro.dk

Tlf. 22 31 83 55
(Begrænset antal pladser)

Vi holder til i Shell’s lokaler - Søgade 2

- til Open By Night

Kongensbro Kro Pøt Mølle Slotskro

Gl. Kongevej 70, Kongensbro
8643 Ans By

Tlf. 8687 0177
www.kongensbro-kro.dk

Pøt Møllevej 80
8450 Hammel

Tlf. 86 96 51 00
www.poetmoelle.dk

Deltag i vores konkurrence og

 VIND
GAVEKORT
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FESTIVAL | Det startede for ti 
år siden. Her blev der første 
gang holdt musikfestival ved 
bredden af Tange Sø. Den
gang var det udelukkende de 
skotsk/irske toner, der lød 
langs bredden, hvor der den
gang var god plads mellem 
festivalgæsterne.
Det er der ikke længere.

For festivalen har fået vok
seværk og har siden skiftet 
såvel musikalsk profil som 
navn.

Den lokale festival
har fået vokseværk

”Sidste efterår valgte vi at just
ere på navnet, så festivalen nu 
hedder Tange Sø FolkeFesti
val,” siger Johan Blomberg, 
der er talsmand for den fore
ning, som hvert år står bag 
festivalen.

”Vi tilføjede et lille e til de 
oprindelige ord Folk Festival, 
for det var ikke længere kun 
den traditionelle folk musik, 
vi præsenterede, men også den 
mere populære og folkelige 
musik.”

Første skridt på denne vej 
skete op til 2015udgaven. 
Her valgte man dels at enga
gere Stig Rossen & Vennerne, 
som gav deres fortolkninger af 
Bamses mange klassikere, dels 
Nalle And His Crazy Ivans, 
hvor veteranen Rock Nalle var 
i spidsen. Disse bands favnede 
publikumsmæssigt bredere og 
der kom flere ind på pladsen.

Sidste år var det den tidlig
ere Melodi Grand Prixvinder 
Johnny Logan, som åbnede 

festivalen med sine efterhån
den nyklassikere, men der 
var stadig klare rødder til den 
skotsk/irske folk musik.

”Og det er der også i år,” siger 
John Blomberg, ”hvor festi
valgengangerne Modvind og 
Hawkeye & Hoe Band sørger 
for at underholde i vores fes
tivaltelt. Og ligesom antallet 
af gæster på pladsen, er dette 
telt også blevet større gennem 
årene.”

”Vi forsøger med vores musik
valg at ramme det, vi roligt 
kan kalde for det modne pub
likum. Og vi gør det meget 
bevidst ved både at præsen
tere bands og solister, som er 
velkendte, men også levere 
nogle overraskelser. Dr. Hook 
bliver hovednavnet ved årets 
festival, og det glæder jeg mig 
utrolig meget til. Jeg kan ikke 
præcist huske, hvornår jeg 
første gang hørte deres numre, 
men jeg ved med sikkerhed, 
hvor det skete. Det var nemlig 

hjemme i mit barndomshjem, 
hvor jeg en dag gik på opda
gelse i min mors LPsamling, 
og hvor jeg satte en Dr. Hook
plade på grammofonen. Og 
så var jeg hooked. I øvrigt 
ligesom min mor, der allerede 
har sikret sig en billet til årets 
Tange Sø FolkeFestival.”

Mens Dr. Hook bliver topnav
net på årets festival, har Johan 
Blomberg og den øvrige ar
rangørgruppe også sørget for 
overraskelser. Det er Sandy 
and The Wild Wombats og 
Keinstein. Førstnævnte er 
godt nok et tysk band, men 
det spiller engelsksprogede 
klassikere i den ægte rockabil

lystil, mens Keinstein deres 
navn til trods er pæredanske. 
De sørger for at give nyt liv 
til kendte dansktoptekster, 
når de udsætter dem for deres 
hard rockfortolkning.

””Vi fornemmer helt klart, 
at vores nye musikalske linje 
falder i god tråd med vores 
publikum, for vi har aldrig 
haft et så godt forsalg, som 
vi har haft i år,” siger Johan 
Blomberg.

”I hver eneste uge har vi solgt 
flere billetter end den tilsvar
ende uge årene forinden, og vi 
nærmer os snart en situation, 
hvor vi har fuldt hus.”

DR. HOOK
Hovednavnet ved årets Tange Sø FolkeFestival bliver Dr. Hook, hvor det helt 
naturligt bliver Dennis Lecorriere, som griber mikrofonen og sørger for den gode 
stemning. Husker du numre som Silvia’s Mother, The cover of Rolling Stone og 
Only Sixteen? Det gør du helt sikkert, og så har du noget at glæde dig til ved 
årets festival. For det er nemlig Dennis Lecorriere, hvis stemme, du oplever 
– eller husker – når festivalpladsen og området omkring Tange Sø genlyder til 
disse numre, der alle er klassikere

STIG ROSSEN & VENNERNE
I 2015 havde Stig Rossen & Vennerne deres debut ved Tange Sø FolkeFestival. 
Og at de er tilbage, er der kun en årsag til: et ønske fra vort trofaste publikum. 
At løfte arven efter Flemming Bamse har været svært, men Stig Rossen gjorde 
det sammen med bandet bag en af Danmarks mest folkekære sangere og 
musikere. Og han har gjort det med respekt og ære for den kunstner, som 
skabte en helt speciel stil indenfor den danske populærmusik. Og den stil og 
den lyd respekterer Stig Rossen & Vennerne – og giver deres fortolkning af. 
Den kan du atter komme til at opleve.
www.stigrossen.dk

SANDY AND THE WILD WOMBATS
Et tysk band ved Tange Sø FolkeFestival? Ja, det virker umiddelbart som en 
utopi, men i 2017 bliver det til virkelighed, for her optræder Sandy And The 
Wild Wombats. Aber doch? Det er da ikke tysk? Ja … und Nein. For Sandy 
And The Wild Wombats kommer fra hjertet af Ruhr-distriktet, men det er den 
livsbekræftende og oplivende rockabilly-lyd, som bandet præsenterer. Hvis vi 
siger højt hår hos den kvindelige forsanger og pomadehår hos orkesteret bag 
hende, så er der lagt op til en fantastisk stemning.

MODVIND
Det blæser ofte i det midtjyske. Og hvis ikke vejrguderne sørger for det, så 
skal Modvind nok klare opgaven. Kvartetten er om noget indbegrebet af 
festivalen, for Anders, Bjørn, Morten og Peter har i utallige år været med til 
festivalen. Men de har ikke bare været med. De har også sørget for gode vi-
brationer i det store telt. Igen i år sætter de strøm til nogle af instrumenterne 
og sørger for god stemning. Nogle af de instrumenter, som der ikke sættes 
strøm til, er orkesterets vaskebræt. For det skal opleves live. Sådan som det er 
bedst ved Tange Sø FolkeFestival.
www.modvindmusik.dk

SANNE SALOMONSEN
Det er Danmarks rockmama, som vi kan præsentere på den store scene. In-
gen over. Ingen under. For ingen nærmer sig Sanne Salomonsen. Hverken til 
sokkeholderne eller de hæle, hun altid har på. For Sanne Salomonsen kan 
bare levere et show, som skaber stemning. Hun har et fantastisk bagkatalog 
med numre fra sin tid i Shit & Chanel og Sneakers. Og så er der de mange 
numre fra hendes efterfølgende solokarriere. Uanset hvad, Sanne Salomon-
sen indleder sit set med på den store scene om aftenen, vil alle synge med. 
Sui-sui … og mere behøver vi vist ikke at sige.

DANSER MED DRENGE
Der bliver masser af stemning og endnu mere lyd, når Danser med Drenge 
indtager scenen ved Tange Sø FolkeFestival. Det er nemlig hit på hits, som 
bandet med Klaus Kjellerup som base leverer. 12 albums med 80 numre vid-
ner om, at Dansker med Drenge sørger for stemningen. Bandet hittede tilbage 
i 90érne med nummeret “Hvor længe vil du ydmyge dig?” og trods titlen har 
de sørget for masser af god stemning i haller og på festivalpladser. Og nu ved 
Tange Sø FolkeFestival
www.dansermeddrenge.dk

HAWKEYE & HOE BAND
Også i år kommer du til at opleve Hawkeye & Hoe. Men det skal du ikke 
være ked af. Snarere tværtimod. For siden 2009 har denne duo sørget for god 
stemning i festteltet med deres sjove og aparte tiltag. Og en optræden, hvor 
de er i dialog med publikum, fordi det er dig, de spiller for. Og til. Så er du til 
drikkeviser – og dem kan de mange af – eller bluegrass og country, så skal du 
søge ind i det store telt sidst på eftermiddagen. Og i år skal du ikke nøjes med 
det faste makkerpar. I teltet bliver de nemlig suppleret med Crowman og Sid, 
der med deres vaskebræt og mandolin giver det hele en ekstra dimension.
www.krazykow.dk

KEINSTEIN
Det lyder tysk. Men det er det ikke. Keinstein bliver et helt nyt indslag ved 
årets Tange Sø FolkeFestival. Men det bliver også et på mange måder an-
derledes indslag. Bandet er ærkedansk. Bandet synger på dansk. Og bandet 
vil præsentere danske klassikere ved bredden af Tange Sø. Men det bliver på 
en helt ny måde. Keinstein har nemlig valgt at tage ørehængere som Rigtige 
venner op i sit repertoire, men det er på en helt anden måde, man vil kunne 
opleve dem. Keinstein giver deres helt egen fortolkning af klassikerne.
www.keinstein.dk

Å R E T S  L I N E - U P  P Å  T A N G E  S Ø  F O L K E  F E S T I V A L  2 0 1 7 :

TOPSPONSORER

Viborg

CR Tømrer
& Snedker ApS

Fantastisk musik og feststemning ved Ans Søbred

Lørdag 2. september

WWW.TANGESOFOLKEFESTIVAL.DK
B I L L E T S A L G  O G  I N F O R M AT I O N E R  PÅ :

Folkene bag Tange Sø Folke Festival glæder sig til 2. september.

Der er solgt rigtig mange billetter til årets Tange Sø Folke Festival allerede.
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Har det din interesse 
eller har du spørgsmål? 
Kontakt Lotte Kløve
- tlf. 9189 9777 eller 
lotte@birchgm.dk

Vestervang 6      8882 Fårvang      Tlf. 21 42 51 56      www.birchbolig.dk

Nye lejeboliger i Ans By
Ans Søpark

Lejligheder og rækkehuse
fra 75 til 130 m2

Indfl ytningsklar ultimo 2017

- Tegn en aftale allerede nu
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25% PÅ ALT ARION HUND & KAT

Tilbuddet gælder kun fra torsdag d. 31/8 t.o.m. lørdag 2/9 
(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)

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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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

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 


