Syd
Service
Affald
Them Genbrugsplads, Ansøvej
1A: Man-fre 12-18, lør 9-16.
Søn- og helligdage samt 1.
maj, grundlovsdag, 24. og
31. december lukket

Faste vagter
El-vagt (weekend): Them: Tlf.
70 20 03 73

Biblioteker
Them Bibliotek: Man 10-17,
tirs 10-17, tors 13-17
(Med elektronisk lånerkort
man-fre 8-22, lør-søn 10-16)

Svømmehaller
Them Svømmehal: Man, ons,
fre 6-8, man 13.30-14.30, tirs
17-19, ons 13.30-14.30, tors
17-21, fre 19.30-21 (voksne),
lør 13-17, søn 8-13

Museer
Them Fortidssamling,
Museumsvej 8: 1. lør/md.
13.30-16.30

Udstillinger
Midtjyllands Kunst Center,
Fasanvej 2, Bryrup. Man, fre,
lør, søn: 11-17. Tirs, ons, tors:
Efter aftale

Medborgerhuse
Medborgerhuset Toftebjerg,
Røllikevej 3, Them. Man:
9.30-17. Tirs, ons, tors:
9.30-21. Fre: 10-16

Torsdag
Diverse
14.30: Them Sognehus:
Sommermøde: Helle
Erdmann Frantzen fortæller
fra litteraturens skatkammer
19: Medborgerhuset
Toftebjerg: Præmiewhist
19: Vinding Forsamlingshus:
Kursus i livreddende
førstehjælp. Arr.: Landsbyudvalget i Vinding og
Akuthjælp Vinding Udvalget

Fredag
Diverse
9.30: Start fra Medborgerhuset Toftebjerg: Silkeborg,
Aarhusstien tur 4. Arr.: Idræt
om dagen, Them
10.15: Toftevang Ældrecenter:
Bocciaspil
19: Bryrup Skoles aula: Bryrup
Efterløns- og Pensionistforening holder danseaften

Stort beredskab
i Vinding
VINDING: Nu bliver livreddende førstehjælp sat i system
i Vinding.
Det er Landsbyudvalget i
Vinding og Akuthjælp Vinding
Udvalget, der tilbyder alle i
Vinding en årlig kursusaften,
hvor man lærer og repeterer
hjertemassage og betjening af
hjertestarter, og hvad man
gør ved akut opstået sygdom.
Landsbyudvalget opretter
også et førstehjælpsberedskab
med 10 frivillige akuthjælpere
med udvidet baggrund, og
der bliver etableret en hjertestarter i Vinding i et førstehjælpsskab med det mest
nødvendige grej.
Alt dette skydes i gang med
en kursus- og informationsaften i aften, torsdag den 7.
juni, kl. 19 i Vinding Forsamlingshus. Her er der undervisning ved redder Leif Nicolaisen,
og
her
kan
Vinding-borgerne få lejlighed
til at høre nærmere om projektet som helhed.

Midtjyllands Avis
Papirfabrikken 18
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 13 00

Mette Andersen
(mette)
87 22 84 33
mette@mja.dk

Marie Sørensen
(ms)
87 22 84 11
marie@mja.dk

Bjarne Gregersen
(bg)
87 22 84 82
bgre@mja.dk
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Mange i Gjessø gav ved døren
Af Marie Sørensen

Indsamlerne fra
Aktionsgruppen for en
multihal i Gjessø, inden
de gik ud på ruterne.
Indsamlingen fortsætter, for gruppen har
besluttet, at alle husstande skal have besøg.

GJESSØ: Gjessø kan nu tilbyde både penge og arbejdskraft
til et halbyggeri.
Aktionsgruppen for en
multihal i Gjessø gennemførte
forleden en husstandsindsamling i Gjessø og omegn, og den
foreløbige optælling lyder på
64 folkeaktier a 1000 kr. Der
ud over er der givet tilsagn om
294 arbejdsdage.
Indsamlerne mangler endnu at besøge flere husstande.
Aktionsgruppen er yderst
tilfreds med resultatet.
- Det er en fantastisk opbakning, siger Flemming Christensen, der er formand for
Aktionsgruppen for en multihal i Gjessø.
Ud over de aktier, der er
tegnet hos husstandene, har
foreløbig to af Gjessø’s foreninger, nemlig borger- og
grundejerforeningen og Gjessø Seniorbadminton givet til-

sagn om at ville tegne hver 10
folkeaktier svarende til i alt
20.000 kr.
Politikerne i Silkeborg
Kommune vil nu få besked om
den konkrete lokale opbakning, der er til en hal i Gjessø.
Der er lagt op til at sætte syv
mio. kr. af hvert år i tre år til
halbyggeri i Gjessø, Kragelund og Grauballe, og kulturog fritidsudvalget besluttede
for nylig, at det er Grauballe,
der skal i gang først.
Aktionsgruppen i Gjessø
synes, politikerne skal sætte
gang i de tre halprojekter
samtidig.
- Vi synes, man skal gribe
den energi, der er, og se, om
man ikke kan finde pengene
til at få de tre haller etableret
på en gang, siger Flemming
Christensen.
Indsamlingen i Gjessø fortsætter.

Husstandsindsamling
til fordel for en hal gav
både mange penge og
frivillig arbejdskraft

Blomsterduft og amoriner i luften i Them Centret
Enggaards Blomster
holdt inspirationsaften om bryllupper
Tekst: Marie Sørensen
Foto: Jens Anker Tvedebrink

THEM: Der var blomsterduft
og amoriner i luften, da Enggaards Blomster i aftes inviterede til inspirationsaften om
bryllupper i butikken i Them
Centret.
Baggrunden var, at butikkens elev, Ane Dorte Lindberg, der bor i Kjellerup, har
lavet afsluttende fagprøve indenfor brudebuketter og hårpynt - en kombination, Ane
Dorte Lindberg synes, der generelt gøres for lidt i.
Hun viste selv to brudebuketter med matchende hårpynt frem under arrangementet i aftes.

Frisurer og make up
Samtidig havde indehaver
Tina Enggaard fået frisør Anne-Marie Andersen fra Familie Frisøren og Cathrine Andersen fra Matas til at lave
brudefrisurer og brude makeup på nogle modeller. Og
udenfor butikken stod en Limousine, som også repræsenterede en mulighed til et bryllup.
En planlagt torvedag i
Them Centret i lørdags blev
ikke til noget, men brude-arrangementet hos Enggaard
blev alligevel en anledning for
nogle af de forretningsdrivende til at gøre fælles fremstød.
For Them Centrets brødud-

Butiksindehaver Tina Enggaard kom med forslag til blomsterpynt til Mette Bredahl (forrest) fra Lemming og hendes
mor, Birthe Bang. Mette Bredahl skal giftes om en måned, i Lemming Kirke, og brudebuketten skal snart bestilles.
salg serverede lækre kransekage-bidder, og Madbutikken
bød også på lidt til ganen og
havde derudover en udstilling
af lækkerier, man kan diske
op med til brylluppet.
Derudover havde Jessie
Budtz fra Budtz Fotografi taget eksempler på bryllupsbil-

leder med. Og dem, arrangementet henvendte sig til,
indfandt sig også.

Til eksamen
Mindst ét kommende brudepar fik således snakket blomster-muligheder med Tina

Enggaard, og der var også
kombinationen mor-datter på
udkig med henblik på et kommende bryllup.
25-årige Ane Dorte Lindberg, som skal til eksamen 10.
august, var glad for inspirationsaftenen.
- Det er dejligt at få lov at

vise folk, hvad man kan, og
måske inspirere dem, sagde
hun. Hendes uddannelse som
blomsterdekoratør har varet
fire år. Først de to år på handelsskolens grundforløb og
siden to år i butikken i Them
Centret afbrudt af skoleophold.

