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Brug os til alt vi kan det hele
Big Bowl’s motto
lover meget.
Vi har sat det på
en prøve
SILKEBORG: Brug os til
alt - vi kan det hele.
Sådan lyder mottoet fra
Big Bowl på Chr. den 8’s
vej. Og nogen, der kan det
hele, har man vel altid
brug for.
- Go’ dag, jeg skal have

malet min stue. Kan du
det?, spørger jeg.
- Nej! kommer det helt
klart fra centerleder hos
Big Bowl, Ole Jørgensen.
- Kan du så skifte dækkene på min bil?
- Nej!
- Jamen, hvad kan du så
- for du siger jo, du kan det
hele?
Og så er det ellers slut
med de korte svar.
- Skal du holde konfirmation, barnedåb, polterabend, firmafest, julefro-

kost, børnefødselsdag......
Ole Jørgensen fortsætter længe med at fortælle,
hvad han så kan hjælpe
med.
Det er faktisk ikke så
lidt - så længe vi er inden
for underholdningsbranchen.
- Du skal tænke på mottoet, som at vi kan det hele
inden for vores branche.
Det er også sådan, folk opfatter det, siger Ole Jørgensen.
- Så der er aldrig nogen,

Big Bowl’s motto kan om
et par år fejre ti års fødselsdag. Centerleder Ole
Jørgensen har selv fundet
på det. Han har dog været
fristet af et andet motto.

der har bedt om noget, I ikke kunne?
- Nej!
- Synes du ikke selv, at
det er et lidt bombastisk
motto?
- Jo!

- Jamen, hvorfor har du
det så?
- For en otte- ni år siden
så jeg, hvad mine konkurrenter havde af motto. Og
de satte ikke deres lys under en skæppe. Så tænkte

jeg: Alt det, dét kan vi også. Så blev jeg lidt »amerikansk« og lavede det motto, fortæller Poul Jørgensen.
Det er nemlig ham selv,
der har udtænkt mottoet.

Kommunen åbner med
levende lys og peptalk
Borgmesteren er
klar til selv at
ekspedere de
første kunder i den
nye borgerservice,
loves det
SILKEBORG: Der bliver lys
over land, når den nye Silkeborg Kommune »åbner«
med en markering på
rådhuset i Silkeborg den 3.
januar. Helt bogstaveligt
endda.
For mens rådhusets ekspeditionslokaler for den nye

EJENDOMSHANDLER

Borgerservice og det lige så
nye Jobcenter kl. kvart i otte om morgenen ligger hen i
mørke, så begynder det ene
stearinlys efter det andet
fem minutter senere at
blusse op, mens elever fra
Den Kreative Skole synge
kor-morgensang for medarbejderne - og de borgere, der
måske også er mødt op for
at overvære den historiske
dag.
Og så står den ellers på
peptalk fra journalisten og
foredragsholderen
Trine
Gregorius, inden borgmester Jens Erik Jørgensen
kommer på podiet og præcis
kl. 9 klipper snoren foran

indgangen til rådhuset, der
markerer, at den nye kommunale hverdag for 7-8.000
medarbejdere og 85.000
borgere i den nye 864 kvadratkilometer store kommune er i gang.
Hvorefter borgmesteren
selv byder velkommen og
ekspederer de første borgere i Borgerservice. Det er i
hvert fald hvad der bliver
lovet i en pressemeddelelse
om arrangementet. Om borgmesteren så vitterlig kan
løse de første borgerproblemer, eller han må benytte
sig af den mulighed Borgerservice også har - at henvise
til andre fagmedarbejdere -

3 AL, Virklund By, Them,
Uglesøvej 48, Finn Nevel
m.fl. til Ulla Voss Gjesing, E
1.000.000
7 O, Kragelund By, Kragelund, Engesvangvej 5,
Hans Bracht Stenholt til
Silkeborg Kommune, E
860.000
497 BS, Silkeborg Markjorder, Ballevej 2B, L.N.

Finans til Hestia Ejendomme ApS, E 5.050.000
5 EH, Gødvad By, Gødvad, Helsingborgvej 14, AZ
Huse A/S til Ulla Byskov og
Claus Byskov
1161, Silkeborg Markjorder, lejl./anpart nr. 7, Mølledamsgade 8, 1 3, Henrik
Davidsen til Mikael Toldam, E 570.000

ja, det vil jo vise sig.

Digital tyvstart
Digitalt tyvstarter den nye
kommune allerede 2. januar. For den dag er der premiere på kommunens nye
hjemmeside på nettet. Eller
kommunens virtuelle ansigt, som siden benævnes.
Der er tre overordnede
formål med hjemmesiden.
For det første at informere,
for det andet at være redskabet til at drage borgerne
med ind i det kommunale
projekt, altså nærdemokrati, og for det tredje at være
omdrejningspunkt for den

Og det fungerer fint, synes
han.
- Vi havde også tænkt
på: »Er du ung og cool så
tag i big bowl og pool«, men
det er vist at gå over stregen. Vores publikum er
voksent, så det blev det ikke til, griner Ole Jørgensen.
Han står inde for mottoet og lover at Big Bowl kan
bruges til alt, for de kan
det hele og lidt til - inden
for bowling branchen.
tsj

LÆSERNE

MENER

Formanden for SF i Silkeborg, Bente Nielsen, har
sendt følgende kommentar
til artiklerne i torsdagsavisen om, at pårørende ikke
længere må komme med til
julemiddag
på
Remstruplund Plejecenter:
Lav den kolde julebeslutning om med det samme, og

pårørende også er med til at
fejre jul?
Men plejehjemmet har lovet at evaluere ordningen
til næste år. Min opfordring
skal være, lad være med at
spilde tid på en evaluering,
lav i stedet for den beslutning om.
Og hvad kan en evaluering i øvrigt bruges til, mange af de ældre er der måske
ikke til næste jul. Til
gengæld vil nogle kunne få
en sidste jul, hvor systemet
fratog dem muligheden for
at være sammen med deres
pårørende.
Det er hverken etisk eller
menneskeligt i orden. Det er
ikke den ældrepolitik Silkeborg bør være kendt for. Jeg
skal love for, at man som
gammel fratages nogle muligheder,
hvis
Remstruplunds beslutning står
ved magt.

DN’s kolossale hykleri!
Byrådsmedlem i den gamle
Silkeborg Kommune, Poul
Gudberg (udenfor partierne), skriver:
Jeg kunne næsten ikke se
for tårer i øjnene, da jeg i
Midtjyllands Avis så »midlertidig talsmand for DN
Silkeborg og Them, Bo Ryge
Sørensen« skrive:
»Muligheden for at rejse
en sag ved EF-domstolen til
afprøvelse af direktivets udpegningsgrundlag og de forpligtelser der fremgår af direktivets bevaringsmålsætninger for EF-habitatområde synes oplagt. Men vil
man det og risikere, at
motorvejen skydes til
hjørnespark i måske
endnu en lang årrække?”!!!!
Det skrev han virkelig!
Tak, Bo Ryge Sørensen og
DN for jeres store og velmente forståelse for og indlevelse i Silkeborgs borgeres
ønske om at få den motorvej, som jeres annoncering
af sagsanlæg nu igennem

mange år har forsinket!
Men, hvorfor nu pludselig
dette åbenbart dybtfølte ønske om at fremme motorvejens etablering, i stedet for,
som I hele tiden har forsikret os, at kæmpe med alle
midler – også sagsanlæg,
der vil kunne forsinke etableringen i flere år?
Det er da sødt af dig
sådan pludselig at varetage
borgernes tarv, og at frasige
dig/jer retten til at beskytte
et konkret stykke natur af
hensyn til beslutningsprocessens hastighed.
Det er da oven i købet
stort af dig at revse dine egne for deres ringe rolle i debatten, men tror du ikke, at
det i virkeligheden er dine
lokale og nationale repræsentanters måde at forsøge
at fortælle dig, at du har
gjort ved siden af potten i
denne sag?
Hvis ikke, det er dine kollegers opfattelse, at der ved
enhver lejlighed skal protesteres skingert og mod ethvert lokalt initiativ, kunne

det måske være, at du er
helt ude af trit med en fornuftig og praktisk naturpolitik, hvor der er plads til
såvel menneskelig som dyremæssig levevis.
Såfremt dette ikke er baggrunden for deres manglende deltagelse i debatten, og
såfremt der så ikke af dig –
eller af dem – klart tilkendegives, at der selvfølgelig
vil blive kæmpet for de habitats- og naturområder, der
berøres af den nu – af regeringen - besluttede Kombilinje, synes enhver troværdighed sat over styr, især
når du begrunder den
manglende indsigelse over
for Kombi-liniens indgreb i
habitatområder, med at det
vil forsinke påbegyndelsen i
flere år, så må det stå klart
for enhver at hykleri – med
et meget stort H – er foreningens kendemærke, og så
er det simpelthen nødvendigt, at opfordre alle i den
forening til at se at komme
væk.

Masser af virksomheder har et motto.
I nogle tilfælde
skabt af reklamebureauer - i andre
tilfælde har indehaveren selv været
kreativ. I den kommende tid ser Midtjyllands Avis på
nogle af de mere
fantasifulde eller
specielle mottoer og forsøger at finde
frem til historien

Ingen påtale efter
tre-åriges forsvinden
digitale selvbetjening.
Alle de funktioner og tilbud, der kommer på hjemmesiden, vil dog ikke være
til rådighed fra dag ét. F.
eks. gælder det en del selvbetjeningstjenester,
som
først dukker op i løbet af
2007.
Men adgangen til siden er
let at huske. Især for borgere fra den nuværende Silkeborg Kommune. For adressen er som i dag: www.silkeborgkommune.dk.
jena

Kommunen finder
ingen grund til at
gå videre med sagen fra børnehaven Troldebusken
SILKEBORG: Silkeborg
Kommune har modtaget
redegørelsen fra Troldebuskens Børnehave om de
to tre-åriges drenges forsvinden, som Midtjyllands
Avis omtalte den 6. december.
Tre-årige Christopher
Nielsen havde sammen
med en kammerat fundet
et hul under hegnet, der
omkranser børnehaven,

og via det var de kravlet
ud på vej mod eventyr. Ingen af pædagogerne opdagede, at drengene var
væk, før Christopher Nielsens mor kom for at hente
ham.
Både personalet i børnehaven og Christophers
mor, Monica Eck, har nu
afleveret skriftlige forklaringer om hændelsesforløbet til Silkeborg Kommune.
- Jeg har modtaget begge forklaringer, og de
stemmer godt overens.
Der er ingen grund til at
give en tjenstlig påtale for
forløbet, fortæller pædagogisk konsulent på Silkeborg Kommune, Bodil

Rønne. Hun har efter episoden været på besøg i
børenhaven og drøftet situationen med personalet.
- Vi har snakket om deres rutiner med børnene.
Og nogle af dem er lagt
om efter episoden. Det
gjorde personalet i øvrigt
lige med det samme, forklarer Bodil Rønne.
Hun er derfor fuldt ud
tilfreds med, hvordan børnehaven har håndteret
sagen.
- Det positive i at begå
fejl er jo, at vi får øje på
dem, så vi kan gøre noget
ved det, siger konsulenten.
tsj

Penge fra
kalenderlys
skaber juleglæde
Lions Club Theodora har uddelt midlerne fra salg af
kalenderlys

Lav den kolde
julebeslutning om
sæt nærvær og værdighed
før system.
Er man plejehjembeboer
så kan man fratages retten
til at fejre julen sammen
med sin familie på det plejehjem, hvor man har sin
hverdag. Det vil de fleste
nok afvise med et klart
svar: »Nej det passer ikke«.
Men det gør det, hvis man
bor på Remstruplund i Silkeborg.
Af avisen i dag (onsdag,
red.) fremgår det, at det
skulle være hensynet til de
ældre, der ikke har familie.
Den forklaring holder da ikke. Liv i huset er til glæde
for alle, netop fordi alle både
dem med og uden familie er
sammen.
Og hvad med de ældre,
der har familie. Er det rimeligt, er det etisk i orden, at
fratage dem muligheden for
nogle timer, hvor deres egne

Et motto
må der
til...

»Gi’ den gas Palads er blevet godt modtaget«. Her er det Anne Katrine Dalsgaard i paladsets
skydegalleri, hvor børnene kan fyre løs på hinanden i en drabelig krig. Skytset består dog af
skumgummikugler, så ingen risikerer at komme til skade. Arkivfoto: Jens Anker Tvedebrink

Topkarakter til
»Gi’ den gas Palads«
Stryger ind på
førstepladsen på
top 10 over indendørs legelande
LYSBRO: Blot et par uger
efter at det store legested i
Lysbro »Gi’ den gas Palads«
åbnede i lokalerne, hvor tidligere
Rendoghoppeland havde til
huse, kan indehaverne glæde sig over topkarakter til
stedet.
Karakteren er opnået på
hjemmesiden
»Sjov
for
børn«, der er startet af forældre, der syntes, at der
manglede et sted på internettet, hvor forældre og
bedsteforældre kunne få
lidt overblik over forskellige
forlystelser og anden underholdning for børn.
På hjemmesiden er der
også et par hitlister, og her
stryger »Gi’ den gas Palads«
lige ind på en førsteplads på

listen med Indendørs Legelande. Paladset opnår fireenhalv stjerne ud af fem
mulige. Hvor mange bedømmelser, der ligger til grund
for hitlisterne, fremgår ikke. Blandt anmeldelserne af
Silkeborgs nye legeland,
kan man bl.a. læse følgende:
»Tak for en helt forrygende dag, eneste problem med
stedet er, at ungerne ikke er
til at få hjem igen«.
Og »Herligt sted. Også for
os voksne. Et særligt hit er
de sjove computerspil, hvor
man skal bevæge sig. Den
spændende udstilling var
også rigtig lærerig. Familiens alleryngste hyggede sig
i jeres småbørnsområde.
Det var dejligt for dem. Og
så er det altså dejligt, at der
ikke fristes med slik i jeres
café.«
Der er dog også et par kritiske ord vedrørende oprydning og af at der er styrketrænings-udstyr, der kun er
beregnet til personer over

Billetterne til koncerten med Lene
Siel i Funder Kirke er udsolgt.

Udsolgt
til Siel
FUNDER: Interessen for Funder
kirkes nytårskoncert søndag d. 7.
januar med Lene Siel og hendes
trio har været meget stor. Der er
allerede nu udsolgt, fortæller organist Bo Kirkegaard.

14 år - hvilket er svært at få
de yngre årgange til at acceptere.
»Gi’ den gas Palads« gør i
øvrigt opmærksom på, at
der er fuld aktivitet i det
meste af julen, der er åbent
dagligt fra 10 til 19, dog lukkes der kl. 16 den 24. og den
31. december, og der er helt
lukket 1. juledag og nytårsdag.
Hver dag fra den 27. december til 2. januar er der
gratis ansigtsmaling - og
Prins Pilfinger har meldt
sin ankomst og vil uddele
frugt og sunde godter til alle
børnene i legelandet.
Fredag den 29. december
er der hatteteater med Onkel Ranunkels Hattesjov, og
lørdag den 30. december
kan gæsterne i legelandet
opleve den fantastiske Tigerdreng udføre masser af
gøgl under streng dressur af
den stolte fader Tigermand.
ben

SILKEBORG: Lions Club
Theodora har igen i år solgt
kalenderlys til fordel for
godgørende formål. 550 lys
er blevet solgt, og klubben
har nu fordelt overskuddet
fra salget. Og der er ingen
tvivl om, at kalenderlysene
giver varme i lang tid.
I år fik Varmestuen, Baghuset, Krisecentret og Mødestedet glæde af pengene.

Julefrokost og gaver
På Kirkens Korshærs' varmestue er man meget
taknemmelig for støtten. De
20.000 kroner er blevet
brugt til at forsøde tiden for
brugerne i december. Blandt
andet med en god dansk julefrokost, hvor billard bordet, i dagens anledning, blev
brugt som buffetbord. Og så
har pengene fra løvinderne
betydet, at en bruger kan
glæde sine børn.
- På grund af bidraget har
vi kunnet hjælpe en af vore
brugere, som sidder i fængsel, til at købe julegaver til

sine børn. Vi har ellers normalt ikke mulighed for at
hjælpe med kontante bidrag, fortæller korshærsleder Jens Anders Brogaard.

Mødestedet
Mødestedet på Hostrupsgade har fået 10.000 kroner,
som er modtaget med kyshånd.
- Vi forsøger at skabe et
hus med trygge, varme og
glade rammer. Pengene giver os mulighed for at skabe
mere glæde her i julen, fortæller leder af Mødestedet
Erika Lorentsen.
Mødestedets brugere har
mærket den kontante hjælp
på flere områder. Dels blev
prisen på julemiddag og julefrokost mere end halveret.
Det betød at mange flere
mødte frem, fordi egenbetalingen var mindre. Derudover er der indkøbt julegaver
til de frivillige. Det er første
gang, det sker. Et juletræ og
julepynt i massevis er det
også blevet til.
- Vi havde lidt julepynt før
men ikke noget særligt. Nu
har vi fået noget rigtig pænt
noget, som vi kan bruge år
efter år, siger Erika Lorentsen.
tsj

Lions Club Theodora forsøder igen i år tilværelsen for værdigt trængende op til jul. Der er uddelt i alt 45.000 kroner,
som kommer fra salget af kalenderlys. Mødestedet på
Hostrupsgade er en af de glade modtagere.
Arkivfoto: Preben Baltzer

EJENDOMSHANDLER
118 L, Silkeborg Markjorder, Klüwersgade 6, Alastair John Watson til Henrik
Dissing
Dalsgaard,
E
1.000.000
1407 M, Silkeborg Mar-

kjorder, Granvænget 5, Jens
Louring til Christiane Willaume Birkmose Pedersen
og Jens Birk, E 1.250.000
1561 O, Silkeborg Markjorder, Ege Alle 27, Poul
Knudsen til Micki Juncher
Nielsen og Daniela Jankovic Mortensen, E 970.000

