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ØST
GJERN SORRING FÅRVANG VOEL GRAUBALLE

TIRSDAG

ONSDAG

Diverse
18.00: Fårvang stadion.
Fodbold, U-15 Drenge4
mod Bjerringbro IF
18.30 og 19.30: Fårvang
Hallen. Håndboldopstart,
piger og drenge årg. 92-95
samt seniordamer

Diverse
17-19.00: Landsbykontoret i
Sorring Internetcafé samt
internetcaféen: Åben
19.15: Sorring Stadion. Fodbold, old boys mod Nr.
Snede GF
Lotteri og whist
19.30: Grauballe Forsamlingshus. Lotterispil

Voel-forældre
efterlyser
værested
til byens unge
Voel Lokalråd
holder borgermøde om et
kommende
værested for unge
VOEL: Onsdag den 20.
august afholder Voel Lokalråd borgermøde omkring ønskerne til og mulighederne for at etablere
et værested eller alternativt tilbud til byens og
områdets unge.
Initiativet kommer oprindeligt fra en gruppe af
forældre, der for lokalrådet har fremlagt et forslag til et værested, og
det har derfor fået Voel
Lokalråd til at afholde
borgermødet.
Mødet foregår på Voel
Skole, og her vil blandt
andet deltage lederen af
klubområdet i Silkeborg
Kommune Kjeld Vestergaard samt ungdomsskoleinspektør
Freddy
Smidt fra Fårvang Skole
samt repræsentanter fra

idrætsklubberne i Voel.
Blandt andet i Grauballe og i Sorring er der
etableret et værested for
unge i eftermiddagstimerne samt nogle aftner,
mens man i Voel alene
har haft de lokale foreningers tilbud.
Her er ønsket fra forældrene bag initiativet,
at der i Voel kommer et
værested, der skal være
et alternativ for de unge
til at være sammen om
det, de finder spændende, for eksempel holde
computeraften,
spille
musik, filmaftner, tage
på ture og meget andet.
Alt sammen er det blevet endnu mere aktuelt
og påkrævet efter, at Voel
Skole fremover alene går
til og med 6. klasse, og
dermed bliver de unge
spredt til forskellige skoler og har derfor ikke altid deres klassekammerater i nærheden, når de
er hjemme i Voel.
Borgermødet er klokken 19 og er for alle.
bg

SYD
THEM SALTEN BRYRUP GJESSØ HJØLLUND

TIRSDAG
Diverse
19: Ved Medborgerhuset
Toftebjerg: Petanque. Arr.:
Them GF
19: Afgang fra Gjessø Super:
Cykeltur. Arr.: Gjessø
Seniorbadminton
19-21: Flugtskydningsbanen i Hjøllund er åben

ONSDAG
Diverse
9.30: Start fra Hovedgaden
52: Nem gåtur: Lyngtur
ved Salten Langsø
14-16: Naturstien, Bryrup:
Krolf. Arr.: Søhøjlandets
Krolfklub
15: Medborgerhuset Tofte-

bjerg: Tæppecurling. Arr.:
Idræt om dagen
18: Start fra Gjessø UF’s
klubhus: Løbetræning.
Arr.: Gjessø UF
18 og 20: Start fra Them
Hallerne: Løbetræning.
Arr.: Them GF
18.30: Lunden i Them:
Krolf. Arr.: Søhøjlandets
Krolfklub
18.30: Start fra Medborgerhuset Toftebjerg: Stavgang. Arr.: Idræt om dagen
19: Bryrup Søbad: Bryrup
byfest: Friluftsgudstjeneste
19.15: Hjøllund Hallen:
Banko
20: Bryrup Søbad: Bryrup
Byfest: Bankospil

El-værktøj stjålet i Bryrup
BRYRUP: Søndag eller
mandag var der indbrud i et
værksted på en landejendom på Lystrupmindevej i
Bryrup.

Gerningsmanden klippede hængelåsen over, og stjal
forskelligt
el-værktøj,
blandt andet kædesav, hækklipper og stiksav.

Curling og stavgang
THEM: Så er det i morgen,
onsdag den 13. august, at
Idræt om dagen i Them
starter efterårssæsonen for
aktiviteterne stavgang og
tæppecurling.
Tæppecurling
foregår
hver onsdag fra kl. 15 i

Medborgerhuset Toftebjerg.
Stavgang sker også med udgangspunkt fra Medborgerhuset hver onsdag kl. 18.30.

Velbesøgt parmatch
SALTEN: Himmelbjerg
Golfclub holdt en velbesøgt parmatch søndag.
Turneringen var for egne
medlemmer, men der var
tilladelse til at invitere
gæster med udefra. I alt
38 par deltog, og efter en
lang og våd dag med flotte score blev resultatet:
1. Christina Christiansen og Jesper Vind 42 point
2. Erik Bech og Henrik

Sørup 42 point
3. Jan Iversen og Bo Snede 37 point
4. Betty og Villy Holm 36
point
5. Leif Bøgedal og Leif
Pedersen 36 point
Herudover
var
der
præmier for nærmest flaget til:
Else Friborg
Rene Niebuhr
Christina Christiansen
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Plantage rejste
sig af lyngen
for 100 år siden
Skovdriften på de 76
hektar mellem Voel
og Skannerup ved
Gjern skal i høj grad
måles på
herlighedsværdi og
rekreative oplevelser

vdrift og stifte Interessentselskabet Overholt Plantage.
Resultatet heraf har lige
siden været til glæde for
mange i form af naturoplevelser og skovture i plantagen, der ligger ved landevejen Hammel-Silkeborg mellem Skannerup og Voel.

Af Bjarne Gregersen

Overholt omfatter et areal
på 76 hektar, hvoraf langt
den overvejende del ligger
nord for landevejen.
Beplantningen
består
mest af nåletræer, men der
er også mindre områder

VOEL/SKANNERUP: Det
er nu 100 år siden, at 14
driftige bønder fra VoelSkannerup-området
gik
sammen om at etablere sko-

Mest nåletræer

med løvtræ.
Overholt Plantage blev
startet i 1908 på initiativ af
en række driftige lokale
bønder. Dengang var de store lyngklædte arealer på
kanten af Gjern Ådal og
Gjern Bakker til stadig gene for nabo-bønderne, der år
efter år oplevede hvordan
sandfygning fra lyngarealerne forringede udbyttet
fra deres egne marker.

7500 kroner
Derfor gik de 14 bønder
sammen og stiftede Interessentskabet Overholt Plan-

En af de store oplevelser i Overholt Plantage er at vandre øverst i skoven på stien lige på
kanten af Gjern Ådal. Herfra er der flere steder en enestående udsigt blandt andet fra »Randershøj«, hvorfra man tidligere - fra før den megen skovrejsning i det jyske - har kunnet se
helt til Randers.
Foto: Bjarne Gregersen
tage og købte det store lyngklædte areal til en pris af
7500 kroner. Herefter blev
arealet plantet til med skov,
og skovdriften er altså fortsat i interresentselskabet
frem til i dag.
De fleste af de 14 anparter er gået i arv til efterkommere af dem der grundlagde skoven. Mange af interessenterne bor stadig i
lokalområdet.

Herlighedsværdi

Guldring stjålet
FÅRVANG: I går eftermiddag var der indbrud i en
landejendom på Århusvej i
Fårvang.
Det vides med sikkerhed,

at en guldring er blevet stjålet, men tyven kan have fået
mere med sig.
adam

EJENDOMSHANDLER

mæssige principper - først
ved ejernes egen eller lokal
arbejdskraft.
I de seneste årtier har
HedeDanmark stået for
driften.
Men skovdrift kaster ikke
meget af sig. Selvom der
næsten hvert år skoves tømmer eller klippes pyntegrønt, skal skovens reelle udbytte i høj grad hentes i
form af herlighedsværdier
og de rekreative oplevelser
en tur i skoven giver.

Overholt Plantage er altid
blevet drevet efter forst-

Rekreativt område

I sin tid tjente interessenterne rent faktisk penge på skovdriften af Overholt Plantage, men de tider er slut. I
dag er det i højere grad et
filantropisk foretagende for
interessenterne. Foto fra
overholt-plantage.dk

- I dag er plantagedriften
mere et filantropisk foretagende, og skoven er da også
i højere og højere grad blevet et rekreativt område.
Det tages der hensyn til ved
en mere alsidig og interessant beplantning og opsætning af bænke, som skovens

9 AD, Fårvang By, Tvilum,
Storgade 57. Bjarne Armose
Madsen til Inger Marianne
Golles. E. 740.000
8 CY, Fårvang By, Tvilum, Bøgevej 17. Liselotte
Kløve Sørensen m.fl.til Helle Jensen og Brian Jens

Grouleff. E. 840.000
34, Sorring By, Dallerup,
Hovedgaden
9A.
Tove
Strømholt Madsen 25%
m.fl.til Ejendomsselskabet
Søndergade 25 og Galten
ApS. E. 1.100.000
2 B m.fl., Sorring By, Dal-

besøgende kan benytte, siger Karsten Vest Nielsen,
der er en af interessenterne.
Ikke mindst i forbindelse
med naboskabet til den nye
18 hullers golfbane ved Danparcs feriecentret er skoven blevet del af et meget
stort rekreativt område.
100 års jubilæet blev fejret af interessenterne i lørdags den 9. august. Dagen
blev fejret med en sammenkomst, og i forbindelse med
100 års jubilæet blev en ny
allé i skoven indviet ligesom
der er udarbejdet en hjemmeside www.overholt-plantage.dk. Den fortæller om
skovens historie og giver
nyttige informationer til
dem der ønsker at gå eller
løbe en tur i skoven, og på
egen krop nyde de rekreative oplevelser skoven byder
på.

lerup, del, Høngevej 24.
Erik Rasmussen til Vita
Bundgaard. E. 2.950.000
1 A m.fl., Grauballe By,
Svostrup, Grønbækvej 34.
Jacob Ebbesen til Christine
Ebbesen. E. 28.000.000

Spilopper i 25 år
Fritidsklubben
Spiloppen fejrede
25 års jubilæum i
går - og lederen
Henning Frederiksen har været der
lige så længe. Så
han blev også fejret
Tekst og foto:
Marie Sørensen
THEM: Med over 100 ristede pølser - en til hvert barn chokoladekage, sodavand, is
og konkurrencer fejrede fritidsklubben Spiloppen i
Them i går sit 25 års jubilæum.
Det var dog ikke et jubilæum for selve lokaliteten,
for Spiloppen har »kun«
haft til huse på den ombyggede gård i Dyrehaven i den
sydlige udkant af Them i 11
år.
De første 14 år holdt den
til på Medborgerhuset Toftebjerg på 1. og 2. sal på 60
kvadratmeter - én til hvert

Der er tæt pakket i Spiloppens køkken-alrum, når der
er kage og sodavand på
bordet, som der var i går i
anledning af klubbens
jubilæum.

barn. I dag har fritidsklubbens 120-130 børn væsentlig bedre plads, 600-700
kvm, og bedre rammer i det
hele taget på gården, som
Them Kommune i sin tid
købte for at udstykke jorden
til boligparceller, og som i
dag ligger rigtig godt i forhold til skolen og det stisystem, der bliver mere og mere udbygget.
Mens lederen Henning
Frederiksen ikke er i tvivl
om, at den tidligere Them
Kommune har de flotteste
klubber rent bygningsmæssigt i hele Silkeborg Kommune - udover Spiloppen er
der den forholdsvis nybyggede
søsterinstitution
Søstjernen i Bryrup og den
ligeledes næsten nye ungdomsskole- og klub i Them så er der alligevel dryppet
en smule malurt i festbæge-

ret, idet der med harmoniseringen og den nye klubstruktur i Silkeborg Kommune er indført en ugentlig
lukkedag, og der ud over er
der hakket en halv time af
åbningstiden hver dag.
Spiloppen har mistet
halvanden stilling.
- Det er et tilbageskridt
for den socialpædagogiske
indsats, og mange forældre
har givet udtryk for, at de er
trætte af den ugentlige lukkedag, siger Henning Fre-

deriksen.
Efter at klubbens jubilæum var fejret med børnene først på eftermiddagen,
var det Henning Frederiksens tur til at fejre sit 25 års
jubilæum som leder af klubben med kolleger og repræsentanter fra Silkeborg Kommune. Henning Frederiksen
havde selv invitere et par
gode gamle kolleger samt
den tidligere socialchef i
Them Kommune, Hans
Bonde, som i sin tid var med

SÅ ER DER KAGE OG SODAVAND.........Fritidsklubbens
leder Henning Frederiksen tager en en megafon til hjælp,
når tropperne skal samles.
til at ansætte ham. Også
Thems tidligere borgmester
Niels Mølholm var inviteret.

- Them Kommune havde
virkelig nogle langsigtede
visioner, siger Henning Frederiksen.

Møbelhus i Them på vej mod genbrug
Afdelingsleder i Kirkens Korshær John Eckhardt (på stigen) og Børge Kristensen fra
Funder benyttede mødet i
går til at pille et lysstofrør
ned, som havde hængt og
dinglet fra facaden.

Efter Kirkens
Korshærs andet
orienteringsmøde i
det tidligere møbelhus på Silkeborgvej
er der flere frivillige butikspassere
på listen
Tekst og foto:
Marie Sørensen
THEM: Duften af kaffe og
frisk franskbrød og ost var
ikke helt nok til at overdøve
den lidt hengemte lugt, der
er kommet i det tidligere og
i øvrigt flotte og lyse møbelhus på Silkeborgvej i Them,
som har stået tomt meget

længe. Det gør det ikke ret
meget længere, for lørdag
den 4. oktober åbner Kirkens Korshær sin hidtil
største genbrugsbutik på

adressen.
Kirkens Korshær har 200
genbrugsbutikker i Danmark, de største er på mellem 1200 og 1500 kvm, så

det er noget af et spring, der
bliver taget med butikken i
Them, der bliver på 2200
kvm.
I går holdt Kirkens Korshær sit andet orienteringsmøde på adressen, hvor
man håbede at se nye potentielle frivillige.
Efter det første orienteringsmøde, der blev holdt
for halvanden måned siden,
havde Kirkens Korshær
små 20 kommende frivillige
butikspassere på listen.
I går var mange af dem

dukket op igen, og ud af de
nytilkomne fire-fem stykker, skrev de tre sig på listen, og der blev også dannet et igangsætningsudvalg
på 10 personer.
Og med endnu et orienteringsmøde den 19. august
kl. 15.30 håber Kirkens
Korshær at komme tættere
på de 40-50 frivillige, der
gerne skulle være til at
dække en normal daglig
åbningstid. Erfaringen er
dog, at når man for alvor
går igang med indretningen
af en ny butik, kommer der
yderligere frivillige til.
Færre frivillige vil betyde
en begrænsning i åbningstiden til typisk tre dage
ugentligt.
Der er forhåbninger om,
at butikken i Them kan få

vendt den omsætningsnedgang, Kirkens Korshær i
Silkeborg oplever, og som
formentlig skyldes, at der
efterhånden er en del forskellige genbrugsbutikker i
byen.
Overskuddet går udelukkende til aktiviteter i Silkeborg-området, hvilket hovedsagelig er at drive varmestuen på Lille Søgade,
som et sted mellem 250 og
300 benytter.
Der blev spurgt på mødet
i går, om der er planer om at
indrette varmestue i den
nye genbrugsbutik i Them.
Det er der ikke.
- Men typisk når vi åbner
en butik, så opsøger de der
kender os jo, sagde Jens Anders Brogaard.

