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karup
onsdag 25. Januar
8.00-10.00: Åbent i svømmehallen, Alhedehallerne, Trehusevej, 
Frederiks.
19.00: ”Dræberne fra Nibe”, Karup Bio.
19.30: Generalforsamling, Karup Skytteforening, Jethallen, Karup.
19.30-22.00: Folkedans, Karup og Omegns Folkedanserforening, 
Karup Forsamlingshus.
20.00-22.00: Åbent i svømmehallen (stilleaften), Alhedehallerne, 
Trehusevej, Frederiks. 

torsdag 26. Januar
9.00-10.00: Åbent i svømmehallen, Alhedehallerne, Trehusevej, 
Frederiks.
12.00: Generalforsamling, Aktivisterne, Cafe Aktivisten, Vallerbækvej 
1, Karup.
18.00: Fællesspisning, Karup Borgerforening m. fl., Karup Forsam-
lingshus.
19.00: Generalforsamling, Grønhøj Borgerforening, Grønhøj Forsam-
lingshus.
19.00: ”Passengers”, Karup Bio.
20.00-22.00: Åbent i svømmehallen, Alhedehallerne, Trehusevej, 
Frederiks.

Det 
Sker


viborg@viborgfolkeblad.dk

fjends 
onsdag - 25. Januar
18.00: Fællesspisning i Sjørup Forsamlingshus. Arr. Dagli´Brugsen, 
Sjørup.
18.30: Generalforsamling for Stoholm Tennisklub. Stoholm Fritids- 
og Kulturcenter.
19.30: Generalforsamling for Lånum IF. Øster Børstingvej 13.

torsdag - 26. Januar
ingen aktiviteter

kirke
kobberup: Menighedsrådet 
i Kobberup holdt for nyligt 
suppleringsvalg for at finde 
det sidste medlem til me-
nighedsrådet. Grethe Fauer-
holdt blev opstillet og er den 
eneste opstillede på listen, og 
hvis ikke der indleveres flere 
lister, inden suppleringsval-
get formelt er slut, er Grethe 
Fauerholdt dermed valgt til 
Kobberup Menighedsråd, 
oplyser rådet.

Menighedsrådet består 
derudover af Jytte Breum, Nr. 
Søby, Henrik Rønbjerg, Nr. 
Søby, Karin Clemmensen, 
Kobberup, Sonja Laursen, 
Tastum, og Alice Laursen fra 
Stoholm. Menighedsrådet 
har konstitueret sig med 
Sonja Laursen som formand, 
Alice Laursen som næstfor-
mand, kirkeværge og kas-
serer og Karin Clemmensen 
som kontaktperson.

 UFS

Menighedsrådet i kobberup 
fik opstillet kandidat

Fly: Der er gospelkoncert med konfirmanderne og Rune 
Herholdt med band på fredag den 27. januar. Det hele 
begynder klokken 19.00 i Fly Kirke, hvor der afholdes 
workshop med konfirmanderne. Arrangementet kulminerer 
med en koncert med konfirmanderne, der bliver akkompag-
neret af Rune Herholdt med band. Mød op og hør de dygtige 
konfirmander. Det er gratis, lyder opfordringen fra menig-
hedsrådene i Vestfjends Pastorat

Gospelkoncert med konfirmanderne

Film
Jens Peder Østergaard 
jepo@viborgfolkeblad.dk

karup: Fra på torsdag og til 
tirsdag i næste uge viser Ka-
rup Bio science fiction-filmen 
"Passengers", der foregår langt 
ude i fremtiden på et stort 
rumskib.

Jennifer Lawrence og Chris 
Pratt har hovedrollerne i "Pas-
sengers" som henholdsvis 
Aurora og Jim. Rumdestina-
tionen er en fjern kolonipla-
net, som det vil tage 110 år at 
nå frem til. Både besætningen 
og de tusindvis af passagerer 
er i dvale og vil efter planen nå 
frem, uden at være blevet et år 
ældre.

Men noget går galt. Jim og 
Aurora vækkes 90 år for tidligt 
af deres hypersøvn, og de to 
passagerer sætter sig nu for at 
opklare, hvad der har ført til 

fejlen. Samtidig forelsker de 
sig stormfuldt.

Det forelskede par forstyr-
res dog snart i deres lykke, da 
et nært forestående sammen-
brud af fartøjet også er med til 

at afsløre årsagen til, hvorfor 
de blev vækket af deres dvale.

Ifølge en omtale i kino.
dk har "Passengers" elemen-
ter fra både "Titanic", "Cast 
Away" og et par af Stanley Ku-

bricks film. Genremæssigt er 
det en kombination af science 
fiction og romantik - tilsat ac-
tion, dramatik og humor.

Filmen er instrueret af nor-
ske Morten Tyldum, der også 
stod bag "Headhunterne" 
og blev Oscar-nomineret for 
"The Imitation Game".

Disneyfilm på vej
"Passengers" afløser i Karup 
Bio den danske komedie 
"Dræberne fra Nibe", der efter 
at have gået hver dag i et et par 
uger vises sidste gang i mor-
gen, onsdag.

Lørdag suppleres "Pas-
sengers" på programmet af 
Disney-animationsfilmen 
"Vaiana", hvor hovedperso-
nen drager på en eventyrlig 
opdagelsesrejse i Oceanien.

"Vaiana" går igen fra tors-
dag den 2. til onsdag den 8. 
februar.

drama og romantik i rummet
karup Bio viser snart en romantisk og dramatisk science-fiction 
film med stjernen jennifer Lawrence i en hovedrolle.

Jennifer lawrence og Chris Pratt spiller hovedrollerne i den 
romantiske science-fiction-film, ”Passengers”, som snart går i 
karup bio. arkivfoto

ÆlDrepleje
Jens Peder Østergaard 
jepo@viborgfolkeblad.dk

FreDerikS: - Vi har travlt med 
at læse. Det er meget impone-
rende med så mange ansøg-
ninger - vi havde nok regnet 
med 10-12 stykker.

Det siger Gregers Laigaard, 
formand for Frederiks Friple-
jehjem, efter, at fristen for at 
søge stillingen som leder af 
det kommende plejehjem er 
udløbet.

21 har søgt om at blive ple-
jehjemsleder, og blandt dem 
er der mange kvalificerede, 
kan formanden allerede ud 
fra den første hurtiglæsning 

konstatere.
Ansættelsesudvalget, der 

har Emil Tang fra Danske 
Diakonhjem som tilknyttet 
konsulent, vil efter en grundig 
gennemlæsning af samtlige 

ansøgninger vælge en hånd-
fuld ud til personlige samtaler.

Disse samtaler bliver gen-
nemført den 31. januar, og 
kort efter regner bestyrelsen 
med at kunne offentliggøre, 

hvem den nye leder af Frede-
riks Friplejehjem bliver.

Plejehjemmet er jo først 
under opførelse nu, og tiltræ-
delsen er sat til 1. maj. Men 
planen er, at vedkommende 
hurtigt bliver tilknyttet pro-
jektet som konsulent for at 
være med i indretning, orga-
nisering med mere.

Meget taler for, at lederen 
bliver en kvinde. I hvert fald 
er der blot tre mænd blandt 
de 21, der har lagt billet ind på 
stillingen.

Frederiks Friplejehjem skal 
efter tidsplanen indvies 14. 
august i år. Det får plads til 24 
beboere, og der skal ansættes 
25-30 personer.

21 vil lede nyt plejehjem

frederiks friplejehjem skal efter planen indvies 14. august i år. 
lederen bliver formentlig ansat om en uges tid. arkivillustration

kultur
Jens Peder Østergaard 
jepo@viborgfolkeblad.dk

FreDerikS: Efter et have 
sprunget julemåneden over 
inviterer Lisbet og Ole Møl-
gaard igen til sangaften i Gal-
leri Præstegården - nærmere 
bestemt den tidligere konfir-
mandstue, der nu i flere sæso-
ner har dannet rammen om 
de månedlige sangaftener i 
Frederiks.

Årets første sangaften er i 
morgen, torsdag, fra klokken 
19.30 til 21.15. Som ved de 
tidligere sangaftener i inde-
værende sæson indbyder Lis-
bet Mølgaard, der er kunstner, 
forinden til åbent atelier i den 
tidligere præstebolig, hvor 
parret også bor.

Ved selve sangaftenen er 
det denne gang Hanne og 
Svend Jørgensen, Frederiks, 

der indleder og foreslår nogle 
fællessange.

Svend Jørgensen er tidligere 

tømmerhandler i Frederiks og 
tidligere borgmester i Karup 
Kommune. Både Hanne og 
Svend Jørgensen er nu meget 
engagerede i etableringen af 
det kommende friplejehjem i 
Frederiks.

De to sidste sangaftener 
i sæson 2016/2017 er hen-
holdsvis den 23. februar, hvor 
lederen af Frederiks Skole, 
Martin Mose, indleder, og 30. 
marts, hvor gymnastikleder 
med mere Jane Faurby har 
stafetten.

Der er fri adgang og ingen 
tilmelding til sangaftenerne 
i Galleri Præstegården. Man 
medbringer selv eventuel 
mad og drikke - plus en 20'er, 
som går til at påskønne indle-
dere og pianisten Jacob Bjerre.

 

Igen sangaften i frederiks

Hanne og svend Jørgensen, der begge er stærkt engagerede 
i etableringen af frederiks friplejehjem, er indledere ved 
sangaftenen i morgen aften i galleri Præstegården. arkivfoto: 
Morten dueholm

karup: En villa på Viborgvej blev tirsdag i tidsrummet 06.30 
til 16.10 udsat for indbrud. Der blev skaffet adgang til huset 
ved at bryde et vindue op med en stor skruetrækker. Huset 
blev efterfølgende gennemrodet, og der blev stjålet en 
bærbar computer fra Toshiba, to spejlreflekskameraer, en 
fotolinse og et fotostativ fra Nikon samt et dameguldur og 
diverse smykker. Midt- og Vestjyllands Politi havde onsdag 
morgen endnu ikke sat værdi på tyvekosterne.

Smykker og kameraer stjålet fra villa


