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Service
AffAld

Ry: Genbrugspladsen, 
Bakkelyvej 3, Ry: Åben 
mandag-fredag kl. 12-18 og 
lørdag 9-16. 

Galten: Genbrugsstationen 
Hjaltevej, Skovby: Mandag 
12-18, tirsdag 12-18, onsdag 
12-18, torsdag 12-18, fredag 
12-18, lørdag 9-16.

Politiet

114

lægevAgten

70 11 31  31

Museer

Skanderborg Museum: 
1.6-31.8: Tirsdag-søndag: 
10-16. 
1.9.-31.5: Tirsdag-søndag:  
13-16.  
Mandag lukket

Øm Kloster Museum: 
Tirsdag-søndag: 10-16.  
Mandag lukket

Museet Gl. Rye Mølle: 
Tirsdag-fredag: 10-16.  
Lørdag, søndag og 
helligdage: 13-16. Mandag 
lukket

Ferskvandsmuseet:  
29.4.-29.6: Tirsdag-søndag: 
10-16. 30.6.-12.8.: Tirsdag-
søndag: 10-21.  
14.8-21.10:  Tirsdag-søndag: 
10-16. Mandag lukket

BiBlioteker

Ry Bibliotek: Mandag kl. 
13-19, tirsdag kl. 10-17, 
onsdag kl. 10-17, torsdag kl. 
13-19, fredag kl. 10-17, 
lørdag 10-13. 

Galten Bibliotek: Mandag-
torsdag 13-19, onsdag 9-11 
for småbørn ifølge med 
voksne, fredag 10-16.

ry Lørdag
ry BiogrAf

16: Gummi T
20: Stormfulde højder

diverse

11-14: Superbrugsen: Elever 
fra Mølleskolen sælger 
pølser til fordel for 
kunstprojekt på skolen

13-16: Sct. Sørens Hus, Gl. Rye: 
Udstilling med Anna Klint 
Sørensens malerier

gaLten Lørdag
Biohuset

14: Gummi T
19: Men in Black 3 (3D)

diverse

14: Sjelle: Pinsekarneval 
starter ved byskiltet mod 
nord. Senere grillhygge og 
fest i forsamlingshuset

Skanderborg Lørdag
BiogrAfen

16: Gummi T
18.30: Dark Shadows
20.45: Men in Black 3 - 3D
 diverse

11.30: Adelgade: Start på Tour 
de Nostalgie for veteranmo-
torcykler

ry Søndag
ry BiogrAf

16: Gummi T (3d)
18.45: Stormfulde højder

diverse

13-16: Sct. Sørens Hus, Gl. Rye: 
Udstilling med Anna Klint 
Sørensens malerier

10-16: Johannesminde ved 
Boes: Sofari - familiedag 
med mulighed for at opleve 
landbrug med frilandsgrise 
 
 

  gudstjenester

Ry: 10,Hanneslund
Gl. Rye: 11, Bramstoft
Alling: 9.30
Tulstrup: Ingen
Dover: 11
Låsby: 9.30, Bloch
Veng: 11

gaLten Søndag
Biohuset

16: Gummi T
19: Men in Black 3 (3d)

diverse

Ingen arrangementer

gudstjenester

Galten: 10.30, Præstegaard
Skovby: 10.30
Skivholme: 10.30
Sjelle: Ingen
Skjørring: 9
Storring: 10.30: Kirkekaffe
Stjær: 9
Harlev: 10.30
Framlev; 9

Skanderborg Søndag
BiogrAfen

18.30: Dark Shadows
16: Gummi T (3d)
20.45: Men In Black 3 (3d)

gudstjenester

Slotskirken: 11, Lorenzen
Skanderup: 9.30, Viftrup, 

kirkekaffe
Stilling: 9.30, Kristensen
Fruering: 11, Staal
Vitved: 9.30, Staal
Hørning: 11, Bundgaard-

Nielsen
Mesing: 9.30
Hylke: 9.30
Ovsted: 11
Voerladegaard: 11, Tast
Bering: 10, Frisenette

ry Mandag
BiogrAfen

16: Gummi  T (3d)
20: Stormfulde højder

diverse

10.30: Tulstrup Kirke: 
Gudstjeneste med reception 
ved indvielse af ny altertavle

gudstjenester

Ry: 10, Larsen
Gl. Rye: Ingen
Alling: Ingen
Tulstrup: 10.30
Dover: Ingen
Låsby: Ingen
Veng: Ingen

gaLten Mandag
Biohuset

Ingen forestilling

gudstjenester

Galten: Ingen
Skovby: Ingen
Skivholme: 14: Fælles 

friluftsgudstjeneste
Sjelle: Ingen
Skjørring: Ingen
Storring: Ingen
Stjær: Ingen
Harlev: Ingen
Framlev: Ingen

Skanderborg Mandag
BiogrAfen

18.30: dark Shadows
20.45: Men In Black 3 (3d)

gudstjenester

Højvangen: 11, Rønkilde, 
kirkekaffe

Fruering: 9.30, Staal
Vitved: 11, Staal
Blegind: 11, Hjørlund

Ry Galten

Hver torsdag aften tager Kirsten Jacobsen ind til Aarhus, hvor hun øver sammen med Tonica fra kl. 19.15  til 22 med 
kun en enkelt lille pause ind imellem. Her øver hun ved siden af formanden for orkestret Jacob Grønlund Pedersen.

Kirsten Jacobsen  
er både med  
i havnekoncert- 
udvalget og  
medlem af Tonica

Af Torben Jakobsen

RY: Kirsten Jacobsen fra Ry 
kommer i en dobbeltrolle, når 
hun onsdag den 20. juni skal 
til årets første havnekoncert.

Kirsten Jacobsen er med-
lem af udvalget, der planlæg-
ger koncerterne, men samti-
dig er hun med i 
harmoniorkestret Tonica, som 
skal blæse koncerterne i 
gang.

Gammelt ønske
Men det er ikke en rolle, som 
giver hende problemer.

- Jeg har i flere år i Tonica 
presset på, for at vi skulle prø-

ve at komme ud at spille i Ry, 
siger Kirsten Jacobsen. Det 
kneb dog med at komme igen-
nem med ideen. 

Nu er hun kommet med i 
Tonicas bestyrelse, og dermed 
blev vejen banet til Ry Havn, 
og man mærker da også en 
stor glæde og forventning 
blandt orkestermedlemmer-
ne.

Er spændt
Flere af musikerne kender al-
lerede havnekoncerterne, 
fordi de også er med i andre 
orkestre som f.eks. Ry Jazz-
værk, som allerede har spillet 
ved havnekoncerterne.

- Men jeg er da spændt på 
det. Det er noget andet end de 
steder, hvor vi er vant til at 
spille, siger Kirsten Jacobsen, 
der spiller tværfløjte.

Hver torsdag aften mødes 
orkestermedlemmerne til 
øveaften på Vejlby Skole i 

Aarhus, og de har det godt 
med hinanden, selv om de tre 
øvetimer langt fra er afslap-
ning.

I løbet af aftenen kan de øve 
alt fra Duke Ellington, 
Tchaikovsky og Schubert, og 
for at give orkestret et ekstra 
pift k ører man i år med skif-
tende dirigenter. Indtil som-
mer er det Carsten Seyer-
Hansen fra Det Jyske 
Musikkonservatorium og 
kantor ved Aarhus Domkirke, 
der svinger dirigentstokken 
og det vil han også gøre i Ry.

Et kendt navn
Tonica er et kendt navn i Aar-
hus. Men uden at forklejne 
harmoniorkestret er det tyro-
ler-orkestret, som de fleste har 
hørt om. 

Indtil for få år siden op-
trådte de hver aften i et telt 
ved festugen. 

Nu er det kun harmoniorke-

stret, der medvirker. Det sker 
ved en wienerkoncert i Råd-
hushallen, som er en af orke-
strets faste koncerter. En an-
den er nytårskoncerten i 
Musikhuset.

Ellers kniber det ifølge Kir-
sten Jacobsen med at komme 
ud at spille.

- Vi har svært ved at finde 
steder i Aarhus, og derfor 
glæder vi os til Ry, hvor vi ved, 
at der kommer mange tilsku-
ere, siger hun.

Kirsten Jacobsen har været 
med i Tonica i 25 år og fløjtet 
siden barnsben. Til daglig er 
hun projektøkonom ved Aar-
hus Universitet, og med tre 
børn hjemme i Ry har hun nok 
at se til. 

De har dog forståelse for 
moderens musikinteresse.

 De går alle tre til spil, og 
hendes mand Kim Jensen le-
ver og ånder også for musik-
ken bl.a. som medlem af Ry 
By Night.

Fløjtenist i dobbeltrolle ved havnekoncert

Den afholdte sopran 
har spillet flere gange 
med orkestret fra 
Aarhus

Tekst og foto:. 
Torben Jakobsen

RY: Allerede fra starten på 
årets havnekoncerter onsdag 
den 20. juni kan publikumsre-
korden komme i fare.

Her vil harmoniorkestret 
Tonica indtage havnen sam-
men med sopranen Laura 

Flensted-Jensen, som samlede 
omkring 900 tilskuere sidste 
år.

Blandet palet
Tonica bliver den domineren-
de faktor og vil diske op med 
en bred palet af spændende 
arrangementer af kendte 
numre, som orkestret ynder at 
spille. 

Men publikum bliver ikke 
snydt for Laura Flensted-Jen-
sens smukke stemme.

Det er planen, at hun skal 
give et par solonumre samt et 

par stykker sammen med To-
nica.

Det vil ikke være nyt for 
hende. De har optrådt sam-
men flere gange, og derfor var 
det nærliggende at sætte dem 
sammen. 

Dermed vil arrangørerne 
Ry Håndværker- og Borgerfor-
ening være sikker på mange 
tilskuere.

Garderet mod regn
Selv om solen stråler i disse 
dage, ved enhver, at vejret 
hurtigt kan skifte, og det kan 

give problemer, fordi Tonica 
har så mange musikere, at de 
er nødt til at rykke ud på 
græsplænen.

Den situation er der dog ta-
get højde for. 

Hvis det regner den 20. 
juni, rykker man hen i roklub-
bens store bådrum.

Det vil give et ordentligt 
blæs i hallen, men heldigvis 
blev taget udskiftet for få år 
siden.

Derfor vil åbningskoncer-
ten med Tonica og Laura 
Flensted-Jensen komme sik-
kert i hus.

Laura Flensted og Tonica  
åbner havnekoncerterne
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Ry-kunstner 
skaber liv  
i rummet

SuS Haugland

Har blandt andet skabt ❚❚
scenografi, kostumer 
og dukker til Hjørring 
Revyen, TeaterTasken, 
Randers Egnsteater og 
Svalegangen.
Skabte udstillingen ❚❚
Fluidum på Museum 
Jorn sammen med 
Kasper Stouenborg, 
hvor museets store 
værker blev iscene-
sat i nye rammer.
Mangeårig  sceno-❚❚
graf på Opgang 2 
og Gellerupscenen.
Farvekonsulent ❚❚
og huskunstner 
for Mølleskolen, 
hvor  hun skabte 
»fugleburet« og 
»havfruen« (skolens 
to samlingsrum) i 
2002-2004.
Har senest udsmykket ❚❚

snoezelhuset Guld-
hornet ved Landsbyen 

Sølund i Skanderborg.

Sus Haugland sætter 
scenen på landets 
teatre, revyer og 
kunstudstillinger - nu 
skal hun skabe liv i 
Mølleskolens store 
fællesrum

Tekst: Kenneth Lynghøj  
Foto: Torben Larsen

RY: Sus Haugland skaber liv i 
rummet. Det mærker man 
straks. Livsglæde, energi og 
en medrivende talestrøm fly-
der fra den 53-årige kvinde  
fra Ry.

Til daglig bruger hun sine 
iderigdom og kreative evner 
som en efterspurgt scenograf, 
kostume- og dukkemager på 
teatre og kunstmuseer.

Her skaber hun også liv i 
rummet. Sætter stemningen 
ved hjælp af scenografiske 
elementer, rekvisitter, lys og 
materialer.

Fornemmelsen for rummet 
er også fundamentet for den 
store udsmykning af Mølle-
skolen, som Sus Haugland til 
efteråret gennemfører med 
støtte  fra Statens Kunstråd. 
Udsmykningen omfatter to 
store fugle i glas, som skal 
svæve over skoletorvet samt 
en udsmykning af skolens 
glasfacade ud mod Skander-
borgvej, som laves i samar-
bejde med eleverne.

Min skole
Sus Haugland er selv født og  
opvokset i Ry. Hendes far var 
dyrlæge og huset lå lige over 
for Mølleskolen.

- Jeg kunne lige nå i skole 
til tiden, hvis jeg gik hjem-
mefra, når det ringede ind, 
fortæller scenografen, der 
startede med stofferne som 
helt ung.

Først på beklædningslinjen 
på kunsthåndværkerskolen i 
Kolding og senere på Køben-
havns tilskærer-akademi,hvor 
hun blev mønsterkonstruktør 
med speciale i historiske 
dragter.

SIF-mascot
-Jeg lærte at lave flade styk-
ker stof om til tre-dimensio-
nelle figurer, og det er stadig 
basis for meget af mit arbejde, 
siger Sus Haugland, der siden 
har skabt en lille niche med 
fremstilling af dyredragter. 
Hun har blandt andet skabt 
næstehornet Otto,  SIF-ma-
scotten Theis, en stor elefant 
til Cirkus Krone og mange 
andre.

Nej til pengene
Som 23-årig startede Sus 
Haugland systuen på Statens 
Teaterskole, hvor hun syede 

kostumer til Stig 
Lommer, Ole Lem-
mecke og mange 
andre siden så 
kendte skuespille-
re, men takkede nej 
til jobbet som sy-
stue-leder med fast 
løn på kontoen hver 
måned.

- Jeg ville lave mine 
egne designs, fortæller 
scenografen, som vendte 
tilbage til Ry sammen med 
sin daværende mand og de-
res søn for godt 20 år siden.

Hun fortsatte med at sy ko-
stumer - blandt andet for Up-
percut Danseteater, hvor hun 
også fik lov til at designe sce-
nografi.

Siden fulgte et smut på Ar-
kitektskolen med scenografi 
og digital og analog rum-
kunst på skemaet.

-Jeg har altid forfulgt det 
jeg selv gerne ville. Miraku-
løst nok har jeg altid haft nok 
at lave, siger Sus Haugland, 
der både designer kostumer 
og scenografi og selv står for 
størstedelen af det hånd-
værksmæssige arbejde. Selv 

kalder hun sig en »materiale-
freak« - fordi legen og ud-
forskningen af matieralerne 
er en vigtig del af hendes ar-
bejde.

-Jeg elsker at gå til grænsen 
af materialets formåen, siger 
hun.  

- Og så er jeg ikke bange for 
at være stor i slaget. Jeg kan 
godt lide store ting og eks-
pressive farver, men det skal 

passe til stemningen i rum-
met, siger kunstneren, der 
snart kaster sig over sin barn-
doms skole.

Fra bagside til forside
Første del af projektet hand-
ler om vinduerne ud mod 
Skanderborgvej.

- Det skulle jo være forsi-
den af skolen, men det funge-
rer som bagsiden i dag. Det 
har jeg sagt siden det blev la-
vet, og det har irriteret mig 
dagligt, siger Sus Haugland, 
som vil forsøge at lave om på 
det med en 30 meter lang fri-
se i plexiglas med silhuetter, 
som skal kunne ses både ude- 
og indefra.

En del af frisen skal bruges 
til at kunne vise film eller bil-
leder ved hjælp af en projek-
ter. Det kan være fra skoleop-
gaver eller elevernes egne 
optagelser med mobiltelefo-
nen.Undervejs vil Sus Hau-
gland udfordre eleverne. Fri-
sen laves sammen med 
billedkunstlærer Helle Vilslev 
og en gruppe elever.

Store glasfugle
- Jeg glæder mig så meget  til 
at komme i gang med de un-
ger. Jeg kan godt lide dialo-
gen om kunsten. Det er sjovt 
at udfordre hinanden og vo-
res forventninger. Samtidig 
er det vigtigt for mig, at vise, 
at kunst ikke bare er noget 
man sådan lige gør. Det er 
hårdt arbejde, og virkelig no-
get, der er tænkt over, siger 
Sus Haugland, som også vil 
arbejde på skolen og lave 
workshops med eleverne i 
forbindelse med den anden 
del af projektet - de to kæm-
pestore fugle, som skal hæn-
ge på søjlerne i skoletorvet. 
De laves i italiensk glas og 
skal også fungere som lamper 
om aftenen.

Dels en yngre fugl, som 
stadig er ved at lære at lette, 
dels en større fugl, som har 
foldet sine vinger ud, flyve-
færdig og klar til at rejse ud i 
livet.

Til sammen skal de skabe 
liv og stemning i rummet, 
som er Mølleskolens hjerte.Sus Haugland med skitsemodeller af de store fugle, som fremover skal svæve over 

skoletorvet på Mølleskolen. De færdige fugle laves i glas og får et vingefang på 3 meter.

Det skulle jo være  »
forsiden af skolen, 
men det fungerer som 
bagsiden i dag. Det 
har jeg sagt siden det 
blev lavet, og det har 
irriteret mig dagligt

RY: Mølleskolen og den lokale 
kunstner Sus Haugland har 
fået 75.000 kroner fra Statens 
Kunstråd til en længe ønsket 
udsmykning af skoletorvet.

Skolen bidrager selv med 
50.000 kroner, men det sam-
lede projekt koster 225.000 
kroner, så der mangler altså 
endnu 100.000 kroner, som 
skolen håber at skaffe ved 
hjælp af sponsorer og fonde, 
og eleverne bidrager gerne 
med en frivillig indsats.

Superbrugsen i Ry er alle-
rede gået med og har lavet en 
særlig lækker pølse, som sæl-
ges i denne weekend og den 
kommende uge. Overskuddet 
går til kunstprojektet. 

I dag kan man få en smags-
prøve, når elever fra skolen 
griller pølser ved Superbrug-
sen mellem 11 og 15.

11-15: Superbrugsen: 
Elever fra Mølleskolen 

griller  pølser til fordel for 
kunstprojekt

Grill pølser i 
pinsen og støt 
kunst på skolen

Debat
Vi vil gerne høre din  
mening. Skriv et læser-
brev og send det til 
debat@mja.dk.  
Men gør det kort.  
Læserbreve må maksimalt 
være på 400 ord.

RY: Siimtoften er et spænden-
de udgangspunkt for fortæl-
linger om natur- og kulturhi-
storien i Ry.

På onsdag den 30. maj klok-
ken 19 kan man komme med 
på en aftenvandring i området 
med Olaf Møller fra Fersk-
vandsmuseumsforeningen 
som turleder.

Turen startes med en kort 
rundvisning på Ferskvands-
museet. På selve Siimtoften 
præsenteres den geologiske 
historie om Gudenåens dra-
matiske fødsel.

Siden middelalderen har 
kulturhistorien sat sine kraf-
tige spor i området. Opstem-
ning, brobygning og mølle-
drift er spor, som i dag 
fortæller om området, der har 
været centrum for den nye 
stationsby, der opstod med 
jernbanen. Fabriksdrift og tu-
risme var siden med til at for-
me Siimtoften og dens omgi-
velser. 

De senere år har diskussio-
ner og planer for fremtidens 
anvendelse været talrige, og 
det vil man også kunne høre 
lidt om. Turen er kort i distan-
ce, men der vil være flere 
mindre ophold med fortæl-
linger undervejs.

30. maj, klokken 19: 
Siimtoften: 

Guidet aftentur

Aftentur med 
guide på 
Siimtoften

Egns  re  dak  tør 
Torben Jakobsen
torjak@mja.dk
87 70 20 72

  Lo  kal  re  dak  tør 
Jens-Erik Sinnbeck
sinn@mja.dk
87 70 20 75

Journalist
Kenneth Lynghøj
kl@mja.dk
87 70 20 71Ry Galten

Brunhøjvej 10
8680 Ry
87 70 20 70
skanderborg@mja.dk
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Projektgruppe er klar 
med planen og Skovby 
Vandværk har meldt 
sig som sponsor nr. 1

Af Jens-Erik Sinnbeck

SKOVBY: Nu er det på tide, at 
Skovby får en skov.

Planen for »Skovbyskoven« 
er klar, og hvis kommunen går 
med på idéen, kan de første 
træer i den nye Skovbyskov 
komme i jorden i 2014.

Idéen er fostret i Projekt-
gruppen Galten-Skovby, og 
den har fra starten fået opbak-
ning fra Skovby Vandværk.

Vandværks-støtte
- Skovrejsning er et forebyg-
gende virkemiddel mod ned-
sivning af pesticider og nitrat 
i grundvandet og her handler 
det om et vigtigt indvindings-
område for os, siger  vandvær-
kets formand, Finn Sander 
Jensen.

Skoven skal efter forslaget 
vokse op på et knap syv hektar 
stort område syd for Mosager-
parken og Tinbækparken - 
nærmere betegnet det bælte, 
der ligger mellem Mosager-
grøften og AVK’ store grund 
langs Bizonvej. 

Arealet ejes af Skanderborg 
Kommune og i dag er bortfor-
pagtet til en lokal landmand.

Grønt partnerskab
Tanken er at etablere skoven 
som et grønt partnerskab, 
hvor kommunen skal være en 
meget vigtig partner - al den 
stund, kommunen skal sige ja 
til at lade landbrugsområdet 
omdanne til skov og vinke 
farvel til en årlig forpagt-
ningsafgift. 

Borgmester Jørgen Gaarde 
(S) fik i går projektforslaget 
overdraget sammen med 
kommunaldirektør Lisbeth 
Binderup og plan- og er-
hvervschef Bente Hornbæk.

I kommuneplan-debat
- Nu indgår forslaget i det vi-
dere arbejde med revision af 
kommuneplanen, siger Jør-
gen Gaarde.

Han vil ikke foregribe sa-
gens gang her, men lægger 
ikke skjul på, at han personligt 
ser meget positivt på planer-
ne.

- At sikre vores grundvands-
ressourcer mod forurening er 
en stærk udfordring, siger 
han, men tilføjer, at de, der i 
dag forpagter kommunale 
arealer til landbrugsdrift også 
skal behandles ordentligt. 

- Forpagtningsaftalen her 
udløber i 2013, og vi kan så 
gøre os overvejelser om, hvor-
vidt vi vil forlænge eller opsige 
aftalen, siger borgmesteren. 

Sammenskudsgilde
Om finansiering af projektet, 
siger borgmesteren:

- Det vil være godt, hvis det 
kan laves som et større sam-
menskudsgilde. Ikke bare på 
grund af pengene, men fordi 
det kan give en langt bedre 
forankring af projektet i lokal-
samfundet. 

Kondi-pavilloner
Men selv om kommunen siger 
ja til at lade arealet blive skov, 
er der et stykke vej endnu.

Projektgruppe Galten-
Skovby har også som mål at 
skabe et nyt rekreativt område 
for Skovbyborgerne - og her 
indgår, at der skal etableres 
gang- og cyklestier og et moti-

onsområde, hvor der etable-
res overdækkede pavilloner - 
så motionisterne også kan 
udfolde sig i dårligt vejr, og 
motionsredskaberne stå i tør-
vejr. Dertil kommer skilte, 
borde og bænke mv. 

550.000 kroner
Derfor lyder et samlet over-
slag for Skovbyskoven med 
tilbehør på omkring 550.000 
kroner.

Heraf har Skovby Vandværk 
allerede givet tilsagn om at 

bidrage med 30.000 kroner til 
indkøb af træer. 

Vil søge fonde
Lars Hoppe, der er Projekt-
gruppens tovholder på pro-
jektet, håber, at forskellige 
fonde og lokale virksomheder 
vil støtte planerne - som det er 
sket ved et tilsvarende projekt 
i Ry - med anlæg af forskellige 
»pulszoner« for motionister i 
Kildebjerg Ry-området. 

Nu skal Skovby have sin skov

I dag er det mark, men om nogle år kan en ny Skovbyskov rejse sig på arealet syd for Tinbækparken i Skovby.  Her (f.v.) 
borgmester Jørgen Gaarde samt Finn Sander Jensen og Anders Lindberg, Skovby Vandværk, og Kristian Skovhus og 
Nina Sølgaard fra Projektgruppe Galten-Skovby, der har fostret ideen om en Skovbyskov.  FoTo: JeNS-erIK SINNbecK

Projektgruppe Galten-Skovby peger på fire gode ❚❚
grunde til at anlægge Skovbyskoven:
At beskytte sårbare drikkevandsressourcer i Skovby. ❚❚
Grundvandet her er kvælstof-følsomt og sårbart 
overfor nitrat-nedsivning.
At skabe bynær natur, der styrker den biologiske ❚❚
mangfoldighed og bidrager positivt til kommunens 
CO2-regnskab.
At give borgerne i Galten-Skovby og omegn bedre ❚❚
muligheder for et sundt friluftsliv med motion og 
naturoplevelser.
At skabe overgang mellem by og åbent land med ❚❚
sammenkobling af vandre- og cykelruter mod Århus 
og Lyngbygårds Ådal.

Gode Grunde til SkovbySkov

Ny tilgang af syriske 
flygtninge til  
Galtenområdet

GALTEN: Frivilliggruppen i 
Galten søger flere frivillige til 
indsatsen overfor nye flygt-
ninge, der kommer til områ-
det.

- I de seneste måneder er 
der kommet flere flygtninge 
til Galten, blandt andet  fra 
Syrien. Her bor nu godt en 
halv snes i alt, fortrinsvis unge 
mænd, i lejligheder rundt i 
byen fortæller Lene Nielsen, 
der er kontaktperson i frivil-
liggruppen. 

Knap 10 frivillige
- Lige nu er vi knapt 10 frivil-
lige i gruppen, og vi kan godt 
bruge flere, siger hun.

De nye flygtninge er så-
kaldte FN-kvoteflygtninge, 
som kan vente permanent op-

holdstilladelse. Flygtningene 
går de første tre år på sprog-
skole i Hørning for at lære 
dansk. De bliver også anvist 
praktikpladser og er meget 
interesserede i at komme vi-
dere med rigtige job, fortæller 
Lene Nielsen.

De frivillige  hjælper   flygt-
ningene medeksempelvis at 
læse lektier.   Det kan også 
være hjælp med en borema-
skine til at montere et gardin 
eller et skab - og det kan være 
at tage en snak under en fæl-
lesspisning eller at tage med 
et par flygtninge med på en fi-
sketur. 

Den enkelte frivillige be-
stemmer naturligvis selv, hvor 
meget man vil og kan deltage. 
Det kan være få timer eller en 
enkelt gang om måneden, til-
føjer hun.

Interesserede kan kontakte 
frivilliggruppen på telefon  60 
75 08 94.

 sinn

Flygtninge-frivillige 
søger forstærkning

Else Andersen, Torvets 
Ure & Optik lukker 
med udgangen af juni

GALTEN: Galtenborgerne må 
sige farvel til endnu en butik.

Else Andersen, der siden 
1997 har drevet Torvets Ure & 
Optik i Galten, har besluttet at 
lukke sin forretning med ud-
gangen af juni.

Hun har prøvet at finde en 
urmager til at overtage for-
retningen, men forgæves - og 
umiddelbart står ingen  på 
spring til at overtage den vel-
beliggende forretning i Gal-
tens gamle stationsbygning. 

Else Andersen, 61 år, kan se 
tilbage på næsten 45 år som 
aktiv på arbejdsmarkedet.

Efter skoletiden kom hun i 
lære hos en urmager i barn-
domsbyen Randers. I 1972 
blev hun uddannet, og siden 
uddannede hun sig over nogle 
år som optiker. Hun arbejdede 

i nogle år i Randers og Had-
sten, før hun  i 1983 kom til 
Galten - som medarbejder hos 
optiker Henrik Simonsen, Nyt 
Syn, der dengang havde butik 
i Q-centret. 

På Torvet siden 1997
 Efter en årrække her beslut-
tede Else Andersen at blive 
selvstændig, og hun har siden 
1997 drevet Torvets Ure & 
Optik i den gamle stations-
bygning på Torvet i Galten - 
med ure, briller og gaveartk-
ler. Nu har hun besluttet at 
følge sin mand,  Frede, der 
også er urmager, men for 
halvandet år siden gik på ef-
terløn. 

Parret bor  i Odder og har 
en stor fælles fritidsinteresse 
- vinavl. 

Derudover glæder hun sig 
til at få mere tid til sine fire 
børnebørn - og sit pileflet.  

sinn

Galten mister sin 
urforretning

else Andersen - her til højre sammen med sin kunde  Jytte 
Sørensen - har haft  forrygende travlt siden torsdag, hvor 
hun skød ophørsudsalget i gang med 50 procent rabat på 
alle varer.  FoTo: JeNS-erIK SINNbecK
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