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Stenderup-Krogager Fællesråd

I dette nummer:
•	 Løst og fast
•	Nyt fra ”Krogen”
•	Opslagstavlen
•	Nytårshilsen fra  

Skolebestyrelsen
•	 ”Engbo”
•	 IM-Nyt
•	Nyt fra Menighedsrådet
•	 Bankospil 

Gymnastikopvisning
•	Aktivitetsoversigt
•	Det sker i vores by
•	Nyt fra Købmanden



2

Foreninger m.m.  
i vores by:
Bobtimisterne 
Vagn Jensen 
 75 33 92 08 
“Engbo” 
Kirsten Duedal 
 72 13 10 60
FDF 
Henriette Borch Bridstrup 
 21 76 81 00
Fællesrådet 
Niels Thomsen 
 22 97 82 95
Husholdningsforeningen 
Olga Thomsen 
 29 11 55 92
Idrætscenteret 
Anny Nissen 
 24 94 27 79
Indre Mission (IM) 
Carsten Schultz 
 30 12 92 08
Krogager Boldklub 
Christian Jakobsen 
 28 60 77 68
Krogager Jagtforening 
Buller  
 20 26 48 27 
www.krogager-jagtforening.dk
“Krogen” 
HC  
 29 80 77 30
Krolf 
Vagn Jensen 
 75 33 92 08 
Lokalhistorisk Arkiv 
Egon Jensen 
 21 75 22 80
Menighedsrådet 
Tina Thomsen 
 20 46 56 95
Motionscenteret 
Louise Duedal 
 60 22 92 81
Pensionistforeningen 
Else Marie Simonsen 
 28 90 60 33
SKIF 
Anna Lise Dahl Torstensen 
 20 56 48 47
Stenderup Kirke 
 75 33 94 67
Stenderup Skole 
 72 13 13 70
Skolebestyrelsen 
Stephanie Storbank 
 XX
Teglgårdshallen 
Peter Haahr Hansen 
 75 33 98 33

Teglgårdshallens  
Støtteforening 
Jytte Burgdorf   
 40 35 40 27
Venstre 
Knud Hoff  Lauridsen 
 75 33 93 50
Er der fejl, mangler eller 
ændringer, der skal med i 
denne liste hører vi meget 
gerne fra jer!

H.C.Petersen og Co.’s Eftf. A/S importerer maskiner til landbrugs- og parksektoren fra 
det meste af verden og distribuerer dem i hele Norden. Vi har egne salgsselskaber i 
Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvor vi sælger vores produkter gennem private 
forhandlere, der også håndterer den lokale service.

Fra hovedkontoreret i Krogager udfører vi alle centrale opgaver som administration, 
hjælp til forhandlere, klargøring af maskiner og redskaber, logistik, service-support og 
levering af reservedele til hele Norden. Lokalt baseret - internationalt orienteret.

Danmark

Norge
Sverige

Finland

HCP Nordic

Kvalitetsmaskiner til 
landbrugs- og parksektoren 
i hele Norden
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Idrætscenterets cafeteria 
har plads og service til 
ca. 60 personer, køkken 
og toiletter og udendørs 
legeplads m.m. 
UDLEJNING 
Pris: kr. 1.000 for byens 
borgereSS 
Pris: kr. 1.200,- for uden-
bys lejere 
Mindre møder m.m. ca. 5 
timer pris kr. 500,-

Børnefødselsdag Pris:  
kr. 500,- Børnefødsels-
dag med gode omgivel-
ser til leg og boldspil. 
Alle lejemål er gæl-
dende i 24 timer.

Nærmere oplysning:
Anny Nissen, 24 94 27 79
Rosenvej 10,  
Krogager 
7200 Grindsted

Stenderup-Krogager Idrætscenter
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NOTITSEN Løst og fast fra foreninger og andre

DEADLINE 
for

 NOTITSEN 2017-2
er 8. april 2017
Udgivelsesdag
ca. 1. maj 2017

NOTITSEN uddeles via 
Fællesrådets bestyrelse. 
Hvis du ikke har modtaget 
“Notitsen”, bedes du hen-  
  vende  
  dig til   
  Bestyrelsen. 
  Materiale 
  til Notitsen 
  sendes til 
mogens@bodenhoff.dk

BESTYRELSEN
Stenderup-Krogager  
Fællesråd

Formand,  
Niels Thomsen 
Ansager Landevej 30 
22 97 82 95 
nielst@adslhome.dk

Næstformand,  
Leif  Kruse 
Krogagergårdvej 
29 63 85 16  
kruse@mvbfiber.dk

Kasserer 
Tina Nissen 
Hellevej 3 
20 66 70 99 
tina-per3@mail.dk

Sekretær,  
Lona Linding 
Nørrevej 29 
20 16 19 63 
lol@andelskassen.dk

Medlem,  
Anny Nissen 
Rosenvej 10 
24 94 27 79 
anny@nissen.mail.dk

Hjemmesideredaktør 
Julie Jensen 
Hellevej 3 
42 20 22 45 
juliejensen@live.dk

FÆLLESRÅDETS årlige 
Bankospil d. 22. november 
2016, blev igen godt besøgt! 
Vi have rigtig mange fine 
præmier og amerikansk 
lotteri gevinster (124 stk) 
takket være en masse loka-
le firmaer/forretningsdri-
vende og nogle butikker i 
Grindsted, som sponserede 
dette, tusinde tak til alle 
som bidrog her til.
NB!
Læs på side 12 om ”My-
steriet om den bortfløjne 

Kontingent til Fællesrådet 
koster kun 135,-. Kontin-
gentet kan indbetales ved 
’Min købmand’ el. til ’An-
delskassen’ foreningskonto 
7729 1219887. Alle indbe-
talinger inden Fællesrådet 
generalforsamling i februar 
er med i lodtrækningen om 

Vi startede med at skulle 
finde julemanden. Han 
havde heldigvis tabt en 
del risengrød i byen, så vi 
fulgte bare sporet, som gik 
om gennem den lille skov 
ved jernbanen. Omme fra 
FDF-husets bålhus lød der 
en voldsom snorken, og der 
lå julemanden og sov. Vi fik 
ham overtalt til at gå med 
ned til købmanden, hvor 
vi skulle havde juletræet 
tændt, og efter lidt råben 
kom, der lys i træet.

Vi dansede rundt om 
juletræet mens vi sang et 

JULETRÆSTÆNDING 26/11-16

Foto fra sidste som-
mers Byfest . Vi gentager succesen fra 

sidste år og håber på godt 
vejr og lige så mange del-
tagere. Fællesrådet giver 
rundstykker og kaffe i Mad-

par sange. Heldigvis for 
børnene havde julemanden 
sin sæk med og den var 
fyldt med slikposer, så 
børnene kunne få en pose 
hver, til slut gav køb-
manden varme æbleskiver 
til alle, store som små.

Byens nye julebelysning har 
kunne nydes i hele decem-
ber måned og har skabt rig-
tig julestemning i byen. De 
er nu forsvarligt pakket ned 
så de kan holde i mange år. 
Tak til alle jer, som hjalp 
med opsætning og nedtag-
ning af  byens julepynt.

KONTINGENT 2017

AFFALDSINDSAMLING
d. 2.april 2017 kl. 09.30

pakkehuset på Øparken kl. 
09.30, inden vi går i gang 
med opgaven.

På gensyn til en hyggelig og 
nyttig dag!

HUSK NU!

BANKOSPIL

HJEMMESIDE 
& FACEBOOK
and!” OBS!
Nyt år - Ny hjemmeside! 
Da den gamle hjemmeside 
var blevet hacket, måtte vi 
lave en helt ny!
Søg på stenderupkrogager.
com, så kommer år 2017 
udgaven frem.
Vi er også kommet på de 
sociale medier.  
Alt vedrørende 
hjemmesiden, 
skal ske til Julie Jensen på 
SMS 42202245 eller på 
mail til 
juliejensen1997@live.dk

en dejlig  købmandskurv.

Er foråret mon 
på vej?
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Nyt fra “Krogen”
Er der nogen der har mark-
sten liggende i stak, og kan 
undvære ca. 3 læs, er vi 
meget interesseret. Stenene 
skal bruges langs med den 
nye hyttes sokkel. 
Sponsorkontrakt mellem 
Krogen og Sparekassen 
Kronjylland.  
Bestyrelse har indgået en 
sponsorkontrakt over 2 år. 
Krogen modtager i de 2 
år 2000 kr. Derudover en 
bonusordning. Henvisnings-
aftalen er følgende:
”Bliver du kunde i Spare-
kassen Kronjylland, er det 
ikke kun dig, der får fordel 
af det. Det gør Krogager 
Primitiv Camping også. Vi 
giver nemlig 1.500 kroner 
til campingpladsen for hver 
familie, der skifter til os, som 
har besøgt Krogager Primitiv 
Camping. Bonussen gives til 
campingpladsen over en to-
årig periode.”
Vil du på denne måde være 
med til at støtte ”Krogen”, 
henvender du dig blot til én 
fra bestyrelsen, der så vil sør-
ge for det videre fornødne.

Åtoftevej 2, Stenderup, 7200 Grindsted
Tlf.: 75 33 92 33 - Fax 75 33 93 16

Efteråret med løvfald, er 
som altid farvestrålende. 
Bestyrelsen benyttede det 
milde vejr til at omlægge 
en stor del af græsarealet, 
og træerne langs vejen har 
fået en kraftig studsning.                                             
Bestyrelsen har tilbudt, 
områdets dagplejere, bør-
nehaven og skolen, at de 
fremover, gratis kan gå på 
opdagelse i område. 
Året 2016 har været spæn-
dende, mange timer blev 
i foråret brugt på at bygge 
hytte, der var mange hænder 
i gang, resultatet stod færdig 
til, at vi den 7. juni holdt 
indvielse, en dejlig aften med 
stor opbakning. I somme-
rens løb har der været stor 
aktivitet, der har været flere 
fester og sammenkomster i 
den nye hytte. Turister med 
forskellige nationaliteter har 
overnattet i annekset. Krogen 
og bestyrelsen takker alle 
for den store opbakning og 
samarbejde. Alle ønskes et 
godt nytår. 
Aktiviteter i 2017.  
Generalforsamling.  
Krogen afholder generalfor-
samling tirsdag den 28/2 i 
idrætscentret.  
Forårsjævndøgn,  
tirsdag 21/3.  
Børnedyrskue,  
i samarbejde med kommu-
nen, første uge i skolernes 
sommerferie.  
Damefrokost,  
fredag den 11/8.  
Herrefrokost,  
fredag den 18/8.  
Efterårsjævndøgn,  
tirsdag den 26/9. 
Ny lejeaftaler for 2017. 
Bestyrelsen har ændret 
priserne, så de lokale ak-
tionærer og medlemmer, 
har en lejerfordel. Se de 
nye priser ved Købmanden, 
eller kontakt Olga Thomsen.                                                                                                                      
Marksten.  

og så var der plantedag i ’Krogen’!



Opslagstavlen
GAMMELDAGS  KROBAL  I  TEGLGÅRDSHALLEN

Teglgårdshallen afholder  danse og hyggeaften. Vi starter med en tre- retters menu  kl. 18.00
Herefter vil Jens  
Christians (fra Støtte- foreningen) forældre undervise i dans på  hyggeniveau, for de danseglade.

Der vil være hygge, dans  og åben bar hele aftenen  og festen slutter kl. 00.30.

Pris 150,- kr inkl. mad.
  Tilmelding til Jytte senest   

 12. marts 2017  
på tlf. 40 35 40 27

Støtteforeningen.
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Fællesrådet lejer stadig 
BORDE OG HAVESTOLE 
ud til en bilig penge.
Henvendelse til  
Tina Nissen direkte eller 
pr telefon eller SMS  
2066 7099

Støtteforeningen for Teglgaardshallen invi-
terer til Ros og Ris møde for frivillige hjæl-
pere i 2016

Mødet er i værestedet torsdag d. 9/2 2017. 
Vi er vært for et lille traktement. Tilmelding 
til Jytte på tlf. 40354027 senest 6/2.
Støtteforeningen

Slikposer og fastelavnsbolle til børne-
ne.
Kaffe og fastelavnsbolle til de voksne.

Støtteforeningen

RIS & ROS MØDE

FASTELAVNSFEST I 
TEGLGÅRDSHALLEN 
LØRDAG DEN 25/2-17 
KL. 14.00
ENTRÉ: BØRN & 
VOKSNE 30,- KR.
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15. feb. - kl. 14.30
Banko

24.feb. - 16.30 
Vinterfest
Spisning og underholdning. 
Kr. 150,-

19. apr. 
Generalforsamling

17. maj 
Bankospil

31 maj 
Udflugt til Øparken 
“Spil og leg”

Pensionistforeningen  

5 dags tur til Sydsverige 
6. - 10.8.2017

Danske seniorer i Vorbas-
se, Hejnsvig og Stende-
rup-Krogager arrangerer i 
samarbejde med Ansager 
Turist en 5-dages tur til 
Sydsverige.

1. dag 6. august. 
Turen går over Fyn, via 
Storebælt og Ørresund via 
Trelleborg og Ystad

Sidst på dagen ankommer 
vi til Karlshamn, hvor vi 
skal bo de næste 4 dage.

2. dag 7. august 
Vi kører en rundtur i  
Karlshamn og gør holdt 
ved udvandrerstatuen, der 
står ved havnen og videre 
ad panoramavejen langs 
Ivosjön gennem de mange 
frugtplantager. Under-
vejs nyder vi den smukke 
udsigt.

Besøg på Olofstrom By-
museum, som fortæller 
om byens ekspanderende 
udvikling til en stor indu-
striby.

Derefter går turen videre 
til Klasatorpet. Her ser vi, 
hvordan Karl Oskar og 
Kristina levede, inden de 
udvandrede til Amerika. 
Klasatorpet er et af  steder-
ne, hvor Tv-serien ”Udvan-
drene” af  Wilhelm Moberg 
blev optaget.

Herfra går turen til det 
berømte glasrige. Vi besø-
ger en af  de kendte glas-
fabrikker, hvor der bliver 
mulighed for at se, hvordan 
en glaspuster arbejder. 
Herefter går turen tilbage til 
hotellet.

3. dag 8. august 
Vi kører til Kalmar, hvor 
vi besøger slottet og får en 
rundvisning. Kalmar Slot 
i Småland, beliggende der 
hvor Kalmars middelalder-
lige havn lå i Slottsfiården, 
har spillet en afgørende 
rolle i Sveriges historie 
siden slottets opførelse blev 
påbegyndt i slutningen af   
1100-tallet.

Vi forsætter tll Øland, som 
er et stort kalkstensplateau 
med en særpræget natur, vi 
passerer mange velbevarede 
stubmøller og nyder natu-
ren. Sidst på dagen er vi 
tilbage på hotellet

4. dag  9. august
Turen går mod Ebbamåla 
Bruk -Ebbamåla Bruk er et 
levende teknisk museum, 
der viser, hvordan man har 
støbt og forarbejdet jern fra 
virksomhedens start i 1884 
til lukningen i 1950.

Bruget er unikt, da det er 
helt bevaret med alle de 
gamle maskiner, værktøj, 
remdrift osv. Ebbamåla 
Bruk rummer bl.a. et 
vandkraftværk, jernstøberi, 
smedje, mekanisk værksted 
og er tidligere blevet kåret 
som årets industriminde i 
Sverige.

5. dag 10. august 
Vi forlader hotellet for at 
køre til Sofieros slot, som 
er Dr. Ingrids barndoms-
slot. Sofieros historie tager 
sin begyndelse i 1864, da 
Kronprins Oscar og hu-
struen Sophia af  Nassau 

besøger sundets perle, Hel-
singborg. Det unge par for-
elsker sig i den smukke ud-
sigt, de skovklædte kløfter 
og den centrale beliggenhed 
i forhold til Danmark. De 
køber hjemmet Skabelycke, 
lige nord for Helsingborg, 
hvor de går i gang med at 
bygge deres sommerslot, 
Sophie-Ro.

Vi forlader Sverige via 

Helsingør færgen og slutter 
dagen med aftensmad på 
hjemvejen.

Pris pr. person kr. 5100,- i 
dobbelt værelse ved min 40 
personer + tillæg for enkelt-
værelse kr. 1 100,-

Med i prisen er: Helpension 
fra rundstykker første dag 
og til aftensmad sidste dag 
(frokost vil være picnic ved 
bussen), entreer og guider.
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Vil gerne benytte lejlighe-
den til at ønske jer alle et 
rigtig godt nytår og håber, 
I er kommet godt igennem 
julen og nytåret. 

Det første halve år i dette 
skoleår er fløjet afsted og 
har budt på mange ting. Vi 
har kunne klippe snoren til 
og tage en ny og forbedret 
legeplads i børnehaven i 
brug, samt nogle fantastisk 
flotte lokaler i skolen. Det 
er en fornøjelse at se, hvor-
dan det har været muligt 
at skabe nogle moderne og 
tidssvarende læringsmiljøer 
inden for skolens mure, 
og vi glæder os til at se og 
følge de muligheder disse 
nye miljøer giver i under-

visningen og i SFO- regi i 
fremtiden. 

I de første måneder af  årets 
skolestart fyldte afstem-
ningen i byrådet om sam-
menlægningen med Søndre 
meget både på skolen, i 
skolebestyrelsen og hos jer 
forældre. Vi i bestyrelsen 
er glade for og stolte over, 
at vi endnu engang som 
by kunne stå sammen og 
sende et signal udad til om, 
at vi ikke er ligeglade med, 
hvad der sker med vores 
skole. Det blev ikke helt, 
som vi havde håbet på, men 
Knud Husum og Stephanie 
Storbank havde et rigtigt 
godt møde med lærings-
chef  Lisbeth Østergaard og 

Nytårshilsen fra skolebestyrelsen

murer@clausolsen.dk   www.clausolsen.dk

I forbindelse med Dødsfald, Begravelse, Konfirma-
tion og Sommerfest vil der blive flaget på Øparken.

Ønskes flaget hejst ud over dette, vil vi 
gerne vide det dagen før og  
følgende kan kontaktes:

Leif Kruse, (privat): 20 88 89 65 
 (arb.): 29 63 85 16  
Vagn Jensen:  25 71 92 08   
Inga Laursen :  22 87 93 61  
Anledningen kunne f.eks. være i forbindelse med 
70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 års fødselsdage.
Andre muligheder er Bryllup, Sølvbryllup,  
Guldbryllup, Diamantbryllup, Krondiamant- 
bryllup eller Jernbryllup.

 

Med venlig hilsen flagudvalget: 
Inga Laursen 

Leif Kruse 
Ib Duedal 

Vagn Jensen  
Else Marie Feddersen

Flagdage på 
Øparken

Børne og Kulturdirektør 
Thomas Reintoft i septem-
ber, hvor vi fik mulighed for 
at udtrykke vores bekym-
ring og stille spørgsmål. Vi 
gik derfra med en god følel-
se i maven og en tiltro til, at 
vi vil blive lyttet til og taget 
med på råd i den kommen-
de sammenlægningsproces. 
Vi ser derfor meget frem til 
at komme i gang med den 
kommende fase 2 i sam-
menlægningsprocessen. 

Til orientering har Knud i 
forbindelse med den årlige 
konstituering af  skole-
bestyrelsen valgt ikke at 
genopstille som formand, 
så der skulle derfor findes 
en ny formand. Stephanie 

Storbank er enstemmigt i 
bestyrelsen blevet valgt til 
formand, og Knud blev 
valgt til næstformand. 

Vi ser frem til det næste 
halve års samarbejde i sko-
le- og børnehaveregi med 
jer forældre, pædagoger, 
lærer og ledelsen 

De bedste hilsner 

Skolebestyrelsen 

Stenderup Skole & Børne-
have 

FÆLLESRÅDET
KROGEN

&
SKIF

AFHOLDER FÆLLES  
GENERALFORSAMLING 2017.

TIRSDAG D. 28. FEBRUAR KL.18.00
I IDRÆTSCENTERET

DER SERVERES ET LET  
TRAKTEMENT DERFOR ER  
TILMELDING NØDVENDIG

SENEST D. 24. FEBRUAR TIL 
ANNA-LISE SMS 20564847  
ell. mail: aldt65@gmail.com



 
F
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”ENGBO”Aktivitetsplan februar - maj 2017

FEBRUAR 2017
Onsdag d.1 kl. 14.45  
 Gudstjeneste
Onsdag d. 8. kl. 14.30  
 Center Banko
Onsdag d. 15. kl. 14.30  
 Pensionistforeningen - Bankospil
Fredag d. 24. kl. 16.30  
 Pensionistforeningen, Menighedsråd,  
 Centerråd og Engbo. 
 VINTERFEST 
 Menu:  
 Aspargessuppe, nakkesteg stegt som vildt,
 Dessert.
 Underholdning.    
 Pris 150 kr.

 
MAJ 2017

Onsdag d.3 kl. 14.45  
 Gudstjeneste
Onsdag d. 10. kl. 14.30 
Bemærk tidspunkt!  
 Centerrådet - Generalforsamling og  
 derefter Bankospil
Onsdag d. 17. kl. 14.30  
 Pensionistforeningen - Bankospil.

DAGCENTER
Åben på hverdage hele dagen. 

Der er billardbord, bobbord og dartskive, som kan 
benyttes 

Har du ønsker om eller ideer til nye aktiviteter eller 
nye hold, så kontakt Centerrådet eller Distriktsle-
der på tlf.nr. 7213 1540 i telefontiden fra kl. 8-10 
samt kl. 13-14 på hverdage.

APRIL 2017

Tirsdag d. 4. kl. 9.30  
 Centerrådsmøde
Onsdag d. 5. kl. 14.45 
 Gudstjeneste 
Onsdag d. 12. kl. 14.30 
 Center Banko
Onsdag d. 19. kl. 14.00 
Bemærk tidspunkt! 
 Pensionistforeningen – Generalforsamling  
 og derefter Bankospil.
Fredag d. 28. kl. 14.00  
 Seniorshoppen kommer og viser tøj. 

MARTS 2017
Onsdag d. 1. kl. 14.45 
 Gudstjeneste
Onsdag d. 8. kl. 14.30
 Centerbanko 
Onsdag d. 15. kl. 14.30 
 Foredrag med Søren Jensen, som fortæller  
 om sit liv som blind.
Torsdag d. 29. kl. 14.30  
 Pensionistforeningen - Banko.



 
F

9

Formand: Carsten Schultz:  3012 9208
Jeanette Petersen:   2288 6260
Grete Pedersen:   2423 4189
Kasserer og hjemmeside  
Egon  Jensen:    2175 2280
www.egonnyt.dk/im/ 

FEBRUAR - JUNI 2017

Onsdag d. 8. 
 Videoundervisning:  
 ”Missonsbefalingen nr. 5” v. Henrik Højlund 
Uge 11: 
 Bibelkreds
Onsdag d. 15.                                                                                                                       
 Kristendomskursus i Skovlund konfirmandstue
Fredag d. 24.
 Børnebazar i Ansager v. Anja Sørensen 
 Tur til Honduras.
Uge 13.
 Bibelkreds

Fredag d. 7. 
 Familieaften - Fællesspisning kl. 18.00 
 Medbring selv mad.
 Tale ved Daniel Olsen, Vissenbjerg
Uge 15  
 Bibelkreds                                       
Onsdag d. 19.
 Mødeaften - Vi starter med et bedemøde kl. 19
 Derefter tale v. Bjarne Hvidbjerg, Tistrup
Uge 17  
 Bibelkreds
Onsdag d. 26.
 Kristendomskursus i Ansager Sognegård.    

IMs  bestyrelse/kontakt personer

Onsdag d. 1.
 Møde i Ansager missionshus  
 Tale v.EjnarLindbjerg, Videbæk.
Uge 6: 
 Bibelkreds
Onsdag d. 22.: 
 Kristendomskursus i Stenderup kirkehus 
Kvindetræf i Stenderup:
Tirsdag d. 21.kl. 14: Oda Mølgaard
Onsdag d. 22. kl. 14: Krista R. Bellows
Torsdag d. 23. kl. 19.30: Bjarne Taulborg
Mandag d. 27.: 
 Soldatervennefest 
 V. Pia og Ivan Ælmholdt, Varde

Hvor intet andet er nævnt,  
er mødet i Missionshuset,Storegade 55.

Onsdag d. 3.
 Ydre Missions aften. 
 Tale v. ”Fremtid og Håb”

Uge 19: 
 Bibelkreds

Onsdag d. 17. 
 Kredsmøde v. Hans Jørgen Hedegaard. Blåhøj. 

Uge 22: 
 Bibelkreds

Februar

Marts

April

Karl Lund holdt en 
aften gudstjeneste 
midt i november. Der 
var efter følgende kaffe 
i missionshuset og vi 
benyttede anledningen 
til at holde en uformel 
afsked med Karl og 
Anne Lene. Og selvføl-
dig skulle der være en 
lagkage – det kunne 
næsten ikke være 
mindre.

Maj

Få mere at vide:
Få be- eller afkræftet myter og fordomme. På hjemme-
siden kan du læse mere om, hvem vi er, hvad vi tror 
på, vorese historie, medarbejdere, holdninger, tal og 
fakta - og meget andet.
www.indremision.dk

Fredag d. 9 - søndag d. 11.
 Årsmøde i Skjern.

Onsdag d. 14. 
 Mødeaften - Tale v. Brian Olsen. 

Fredag d. 23: 
 Sankt Hans

Juni
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v. Inger M. Andersen
Med starten på 2017 er der 
taget hul på en ny epoke 
for Stenderup kirke/ sogn. 
Mange ting bliver ander-
ledes. Vi har sagt farvel til 
præsterne Karl Lund og 
Trine Taylor. Vi er ikke 
sammen med Ansager og 
Skovlund om præster mere. 
Vi er blevet et selvstændigt 
pastorat med egen præst, 
som dog også skal varetage 

noget konfirmandundervis-
ning i Grindsted og være 
ungdomspræst i et større 
område. Og den kommen-
de præst får bopæl i St. - 
Krogager på Krogagergård-
vej 27, hvor der er gang i 
byggeriet af  en præstebolig. 
Elly Christensen er holdt 
som formand efter 32 år på 
posten. Jo, der er nok af  
nyt for det nye menigheds-

råd at tage sig af.  Præste-
stillingen er opslået den 10. 
– 31. jan., så når Notitsen 
kommer på gaden, er me-
nighedsrådet forhåbentlig i 
gang med at se ansøgninger 
igennem. Den nye præst 
forventes at tiltræde den 
1. april 2017. Indtil da er 
sognepræst, Bodil Raakjær 
Jensen, konstitueret som 
sognepræst hos os. 

nye præst velkommen. 

Menighedsrådet regner 
med at invitere interessere-
de til at se præsteboligen, 
når den er færdig og inden 
nogen flytter ind. Hold øje 
med opslag om det og sig 
det videre.

Gudstjenester i  
Stenderup Kirke. 
Februar – marts 2017 

Søn d. 5. feb. kl. 09.00: 
Bodil Raakjær 
Søn d. 12. feb. 
Ingen gudstjeneste 
Søn d. 19. feb. kl. 10.30:  
Mogens Jensen
Søn d. 26. feb. kl. 11.00: 
Bodil Raakjær
Søn d. 5. marts kl.19.00: 
Bodil Raakjær 
Søn d. 12. marts kl. 10.30: 
Lovsangsgudstjeneste 
Søn d. 19. marts kl.10.30:  
Bodil Raakjær  
Søn d. 26. marts:  
Ingen gudstjeneste 

Indsættelsee af ny præst  
og åbent hus i præsteboligen

HJEMMESIDE:  
Bemærk, at kirken har fået ny hjemmeside som følge af pastoratændrin-

gen. Den nye hjemmeside er: www.stenderupkirke.dk. 

Henvendelse til Inger Margrete Andersen på  
imandersen1946@gmail.com eller tlf. 23 71 00 26.

På www.sogn.dk/stenderup-billund/ findes flere oplysninger bl. a. kir-
kens regnskab og fakta om sognet.

Vedr. kørsel. 
Hvis du har brug for køre-
lejlighed til gudstjenester-
ne, så ring til et af  menig-
hedsrådsmedlemmerne!

Voksenkoret
Voksenkoret øver torsdag 
kl. 19.00 – 20.30/21.00 i 
Kirkehuset/ kirken Kor-
leder: Eva Kirkegaard, 
pianist Louise Kirkegaard. 
Henvendelse til Eva tlf. 24 
21 69 59 eller Inger M An-
dersen tlf. 23 71 00 26

Kirkens  
Kids Band
Vi øver tirsdag kl. 14.15 – 
16.15 i Kirkehuset - holder 
pause fra vinterferien til 
skolestart i august. 

 FRA STENDERUP MENIGHEDSRÅD
v. Inger Margrete Andersen

Der vil, hvis vi efter planen 
får ansat en ny præst til 1. 
april, blive indsættelses-
gudstjeneste en af  de første 
søndage i april. Det vil bli-
ve bekendtgjort ved opslag 
i byen og i pressen. Menig-
hedsrådet vil opfordre jer 
til og komme at byde vores 

Rejsegilde 
16. dec. 2017: 
Byggeriet af  præsteboligen 
går planmæssigt. Fredag 
den 16. dec. blev der via 
opslag inviteret til rejsegilde 
og en del fra by og opland 
lagde vejen forbi.

Sogneudflugt 2017:  
Sæt kryds i kalenderen ved ons-

dag den 24. maj 

Månedsmøderne 
på Engbo er indtil videre 

sat på pause. 

Mini- 
konfirmand- 

undervisningen 
begynder tirsdag den 7. 
marts kl. 14.15 – 16.00 
i Kirkehuset Det gælder 
børn i 4. kl. fra Stende-
rup Skole. Undervisere 
er Eva Kirkegaard tlf. 24 
21 69 59 og Helle Bram-
ming tlf. 30 24 93 04. 

Der kommer brev ud til 
hvert enkelt barn med 
nærmere beskrivelse af  
forløbet.

Konfirmation 
i Stenderup Kirke  

den 7. maj ved vores 
nye præst!
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Menighedsrådet:  
Formand: 
Tina Thomsen 
20 46 56 95  
Næstformand og  
kirkeværge:  
Inga Laursen 
22 87 93 61   
Kontaktperson og  
sekretær:   
Inger Margrete Andersen   
23 71 00 26  
Kasserer: 
Conny Larsen   
42 27 13 12  
Ny I MR:  
Henrik Lind Jensen  
26 83 39 98  
Suppleant:  
Ole Hansen 
61 33 94 29  
Suppleant:   
Anette B. Kristensen 
 21 45 94 90 

Konst. Sognepræst:  
Bodil Raakjær Jensen  
40 28 86 43

Kirkens ansatte: 
Graver: 
Leif  Kruse 
29 63 85 16  
Gr. medhjælper:  
Helle Bramming   
30 24 93 04  
Organist:  
Eva Kirkegaard 
24 21 69 59 
Kirkesanger  
Gunhild Christensen 
21 85 37 35 

TILBAGEBLIK

ANNONCERING af gudstjenestetider fremover 
Stenderup kirkes gudstjenestetider vil fremover ikke være med i gudstjenestelisterne 
i Ugeavisen Ølgod- Ansager og Midtjysk Ugeavis. Det skyldes avisernes ændrede 
regler, som giver ufuldstændige og mangelfulde oplysninger. Gudstjenestelister kan 
hentes på opslagstavlen hos Min købmand, i kirkens Våbenhus og kan ses på kirkens 
hjemmeside www.stenderupkirke.dk  og i kassen ved kirkens flagstang. 

 Vi vil så vidt muligt også sørge for, at listen er med i Notitsen, så langt som listen 
rækker. I skrivende stund er der kun planlagt gudstjenester til og med marts. Vi håber, 
at Jyske Vestkysten fortsætter med den sædvanlige gudstjenesteliste, og vi vil frem-
over gøre mere brug af  rubrikken ”Tid og Sted” i Jyske Vestkysten. 

ÆNDRING FASTELAVNSSØNDAG den 26. feb. 
På grund af  misforståelser omkring booking af  Teglgårdshallen søndag den 26. 
februar, må fastelavnsarrangementet desværre udgå i år. Støtteforeningen for hallen 
arrangerer tøndeslagning om lørdagen, og gudstjenesten bliver en almindelig gudstje-
neste i kirken kl. 11.00 ved Bodil Raakjær Jensen. 

Lørdagsgudstjeneste med mulighed for dåb 
Vi har nu prøvet et par gange at have en dåbsgudstjeneste en lørdag.. Vi vil gerne have 
tilbagemeldinger fra såvel mulige dåbsforældre som almindelige kirkegængere, om 
hvorvidt vi skal lægge en lørdagsgudstjeneste med mulighed for dåb f.eks. en gang i 
kvartalet.

De største begivenheder, 
siden seneste udgivelse af  
Notitsen, må nok siges at 
være afskedsfesten for Elly 
Christensen den 20. nov. i 
Stenderup og afskedsfesten 
for Annelene og Karl Lund i 
Ansager den 27. nov. 

Den 20. november var 
sidste gang, hvor Karl 
Lund prædikede som vores 
sognepræst gennem 36½ år.

Elly og Karl Lunds viden, 
fået bestilt en præstetavle 
til kirken. Det havde været 
på tale i flere år, og der var 
stadig penge tilbage fra 
folkegaven i forbindelse 
med kirkens 100 års jubi-
læum. De blev så passende 
brugt til en præstetavle med 
navnene på de præster, 
der har virket fra kirkens 
begyndelse i 1909 til 2016, 
hvor en ny epoke begynder 
for Stenderup Kirke.  

den 27. nov. med middag 
på Hotel Ansager bagefter. 
Begge steder var der man-
ge, der tog ordet og takkede 
henholdsvis Elly og Karl 
Lund for deres mangeårige 
virke for kirke og menig-
hed. 

Karl Lund på prædikestolen for 
sidste gang.

Samtidig holdt Elly Chri-
stensen i menighedsrådet 
efter 38 års virke. Så det var 
en meget speciel dag. 

De øvrige menighedsråds-
medlemmer havde uden 

Karl Lund og Elly Christensen  
beundrer præstetavlen.

Det blev to festlige om end 
vemodige begivenheder 
såvel i Stenderup Kirke den 
20. nov. med efterfølgende 
kirkefrokost i Teglgårdshal-
len som i Ansager Kirke 

Tak til Marianne og Elly!

... og så blev der sunget og spillet 
til ære for Karl Lund og Elly 

Christensen
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Åbningstider:
Tirsdag 9.00 - 18.00 
Onsdag 9.00 - 18.00
Torsdag 9.00 - 18.00
Fredag 9.00 - 18.00
1. lørdag i hver måned 8.00 - 12.00

v/Inga Olsen, Smedegade 20, Tofterup

Den lokale Put & Take
Efteråret er på vej, men

lystfiskersæsonen er stadig lang.
Arealerne er børnevenlige.

Kaj Christensen
Tlf. 75 33 91 32

Fiskene venter bare på  
at blive fanget

Børnevenlige arealer!
Kaj Christensen
Tlf. 75 33 91 32

Østergård
Put and take

Fællesrådet havde i god tid 
indkøbt 8 store ænder til 
vores bankospil, og havde 
lånt fryseren i Idrætscentret 
til opbevaring. Da ænder-
ne skulle hentes før spillet 
skulle begynde, var der kun 
7 ænder tilbage i fryseren!

En var væk! 

Vi håber, at den som har 
TAGET anden, har haft 
en god appetit og at anden 
smagte fantastisk. Skulle 
den lækre and, have smagt 
”dårligt” og appetitten 

være blevet mindre, ja 
måske ovenikøbet givet 
kvalme - ja så siger vi bare 
velbekomme!!!  

Det ville jo være rigtig 
dejlig, at en ny and ”fløj” 
tilbage i fryseren, hvor den 
forsvandt fra. Fællesrådet 
håber at kunne spille om 
en ekstra and til bankospil 
i 2017.

På Fællesrådets vegne 

Leif      

Mysteriet om den bortfløjne and
Fællesrådets Bankospil 2016

Gymnastikopvisning

SKIF´s årlige gymnastik- 
opvisning finder sted i 
Teglgardshallen 
Søndag d. 12.3.17 fra kl. 
13.30
 
    Udover vore egne gym- 
   naster har vi inviteret et 
par gæstehold.

Vi glæder os til at 
se jer. 

          Entré: voksne 40,- kr. 
          og børn 20,- kr.
Entréen er incl. kaffebord 
efter opvisningen
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 BYFESTEN 2017
Det nye år er kommet godt 
i gang og byfestudvalget er 
trukket i arbejdstøjet.
I 2017 afholdes byfesten i 
dagene onsdag den 31. maj 
til lørdag den 3.juni.
Programmet er endnu ikke 
endeligt fastlagt, men vi kan 
dog allerede nu løfte sløret 
for, at alt ikke vil være som 
det altid har været.
I år vil festen nemlig slutte 
lørdag sidst på dagen. 
Så kan den opmærksomme 
byfestgæst, nok tænke, hvad 
så med aftenfesten lørdag 
aften.
Man skal nok få mulighed 
for, at få danseskoende krid-
tet og få noget godt mad og 
drikke samt hygge sig, sam-
men med naboer og venner, 

men det bliver blot fredag 
aften i stedet.
Som sagt er vi godt i gang 
med årets program, men i 
udvalget er vi altid interes-
seret i at høre fra jer – hvis 
nogle skulle gå rundt med 
gode ideer.
Senere på året, vil Anna-Li-
se som vanligt sende mail/
sms rundt, omkring hjælp 
til bemanding de forskellige 
aftner/dage. 
Vi håber på godt vejr i da-
gene, det gør alting lettere, 
og at rigtig mange af byens 
borger møde op til byfesten, 
hvor mottoet er samvær og 
hygge og dermed være med 
til, at skabe sammenhold i 
Stenderup-Krogager.

Ungdom 
De yngste fodboldspillere i 
2016 var U5 og U6 spil-
lerne. Det var både drenge 
og piger som trænede hver 
tirsdag. De var også for 
første gang ude at spille 
kampe. Det var noget de 
lærte meget af, og det var 
en stor oplevelse for både 
børn og voksne. 

I 2016 havde vi også et 
U8 pige hold som i foråret 
trænede og spillede kampe. 
I efteråret trænede holdet 
meget og var desuden med 
ved et stævne i Skovlund.

U11 holdet skulle for 
første gang prøve at spille 8 
mands fodbold. På holdet 
er der 14 spillere. Resulta-
terne var lidt svingene men 
der var altid højt humør. 
Spillerne er gode til at kom-
me til træning.

Det hold med flest fodbold 
spillere i 2016 var U12 
drengene 17 stk. Holdet var 
tilmeldt i drenge B.

Normalt er hold fra Kro-
gager Boldklub tilmeldt i 
C rækker. Holdet spiller 
flot fodbold og kan sagtens 
være med på det niveau.

U17 drengene som er det 
ældste ungdomshold vi har, 
havde et super flot forår! 
De kvalificerede sig til re-
gionsfinalerne. De sluttede 
på en 3. plads - stærkt af  
drengene. Heldigvis kunne 
vi igen i efteråret stille et 
stærkt U17 hold. Nogle af  
drengene skulle på eftersko-
le, mens andre kom til.

I juni måned var Krogager 
Boldklub også vært ved et 
stort fodboldstævne, hvor 
der blev spillet fodbold på 
5 forskellige fodboldbaner 
fra kl 10 morgen til kl 16 
om eftermiddagen. Det var 
børn i alderen 5 til 10 år og 
der deltog vores hold også. 

Senior 
Den første weekend i febru-

ar startede Senior afde-
lingen op med træningen. 
I foråret 2016 spillede 1. 
holdet i serie 3 og 2. holdet 
i serie 6 og så var der til-
meldt et 7 mands hold. 

Serie 6 holdet sluttede for-
året på en flot 3. lads men 
desværre rykkede 1. Holdet 
ned i serie 4. 7 mands hol-
det fik i foråret en placering 
midt i rækken. Serie 6 
holdet fik igen i efteråret en 
3. plads i rækken. Det var 
i øvrigt en meget tæt pulje! 
Serie 4 holdet endte på en 
5. plads, men spillede med 
om oprykning til sidste 
spillerunde. Det siger også 
lidt om hvor tæt den pulje 
var. 7 mands holdets resul-
tater var også lidt svingene 
i efteråret men endte trods 
alt på en 5. Plads.

Indefodbold
Vi er i fuld gang med inde 
fodbolden nu. Vi har et U6, 

U11 og 2 U12 hold og et 
senior hold med i turnerin-
ger. Turneringerne slutter 
engang i februar. Trænin-
gen foregår i Teglgaardshal-
len om torsdagen.

 KROGAGER BOLDKLUB 2016

Ka’ du huske sidste års Byfest og det herlige vejr?



Centeret ligger i Teglgaardshallen.
Åbent hver dag 05.00-23.00

Priser for træning, indoor cycling 
og cirkeltræning
1 gang – 40 kr.
Pengene skal betales i kuvert og lægges i postkassen 
inden træningen påbegyndes
1 måned – 175 kr.
3 måneder – 475 kr.
6 måneder – 850 kr.
12 måneder – 1200 kr.
Månedsvis betaling – 130 kr. pr. md.
Binding min. 12 måneder.
10-turskort til indoor cycling og cirkeltræning – 250 kr.

Ved medlemskaber under 3 måneder betales 100 kr. i 
depositum for nøglechip.

Har du spørgsmål, så kontakt:
Louise Duedal - tlf. 60 22 92 81
Linda Vangsgaard – tlf. 40 57 32 50
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Motionscenter

Aktiviteter i vores by 2016/2017
Mandag 
 

Badminton 1.-4. klasse
kl. 15.30-16.15
Puslinge 3-5 år
kl. 16.15-17.00

Forældre-barn med 
børn fra ca. 1 til 3 år.
kl. 17.00-17.45

Badminton 5. klasse og
opefter 
kl. 17.45-19.00
Gymnastik styrke, 
konditionstræning mix 
hold fra 9. klasse uden 
opvisning.
kl. 19.00-20.00
Badminton voksne
kl. 20.00-21.00 
 

Torsdag
KB, U10
kl. 16.00 - 17.00
KB, U12
kl. 17.00-18.00 
Herrehørm, fra 9. klas-
se, diverse aktiviteter. 
Uden opvisning
kl. 18.30-19.30

FDF Puslinge 1. - 2. 
klasse og 
pilte 3.-4. klasse
kl. 18.00 - 19.30
Voksenkor i kirken
kl. 19.00-20.30

Badminton, voksne
kl. 19.30 ->

Spinning
kl. 19.00-20.00

Fredag

 

KB, U16
kl. 17.30-19.00

KB, seniorer 18 år +
kl. 19.00-21.00

Tirsdag  

Kl. 14.15-16.15
Børnekor/Band fra 2. 
klasse og opefter.
Minikonformand (for 
4. klasse)

Kidsvolley 0.-6. klasse
kl. 17.00-18.15

Teenvolley 7.-9. klasse
kl. 18.15-19.30

Volley, voksne
kl. 19.30-21.30

Onsdag  

Rytme 0.-3. klasse
15.45-16.45
Rytme, hip-hop 4.-9. 
klasse
kl. 16.45-17.45

Springhold 0.-9. klasse
kl. 17.45-19.00

FDF Væbnere 5.-8. 
klasse
kl. 19.00 - 21.00
Cirkeltræning i  
motionscenteret
kl. 19.00-20.00

Bowls
19.00-21.00
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DET SKER I VORES BY
Arrangementer fra februar til maj 2017
Februar 2017 
9. Ris og ros møde for frivillige hjælpere i 2016
 Støtteforeningen
15. Banko - Pensionistforeningen
21. Kvindetræf  i Krogager - Indre Mission
22. Kvindetræf  i Krogager - Indre Mission
23. Kvindetræf  i Krogager - Indre Mission
24. Vinterfest - Se nærmere under Pensionistforeningen
25. Fastelavnsfest i Teglgårdshallen - Støtteforeningen
27. Soldatervennefest - Indre Mission
28. Generalforsamling - Fællesrådet - “Krogen” - SKIF

Marts 2017 
7. Minikonfirmandundervisningen begynder
12. Gymnastikopvisning - SKIF
15. “Mit liv som blind” Foredrag på “Engbo”
17. Gammeldags Krobal i Teglgårdshallen 
21. Forårsjævndøgn - “Krogen”

April 2017 
2. AFFALDSINDSAMLING - Fællesrådet
7. Familieaften - Indre Mission
19. Generalforsamlign og Bankospil 
 Pensionistforeningen
19. Mødeaften - Indre Mission
28. Seniorshop - “Engbo” 

Der er åbent i arkivet 1. og 3. tirsdag hver måned 
kl.: 09:30-11:30

Hvor du altid er velkommen til at besøge os.
Desuden efter aftale!

Leder af arkivet: Egon Jensen   
Telefon: 21 75 22 80

Mail: stendkrogloka@mvbmail.dk

Stenderup-Krogager Lokalarkiv

Krogager Auto
v/ Kaj Christensen

Pile Allé 12
Krogager

Tlf. 75 33 91 32
Mob 21 24 72 38

Brugte biler sælges

Service og reparationer på alle bilmærker!

www.krogager-auto.dk

Maj 2017 
3. Ydre Missions aften 
 Indre Mission 
7. Konfirmation i  
 Stenderup Kirke.
17. Kredsmøde - Indre Mission
17. Bankospil - Pensionist foreningen
24. Sogneudflugt - Meninghedsrådet
31. BYFEST
31. Udflugt til Øparken
Juni 2017 
1. BYFEST
2.  BYFEST
3. BYFEST
14. Mødeaften - Indre Mission



Åbent alle ugens dage
7.30 - 20.00

Udbringning af varer

Håndkøbsudsalg & Medicinudleve-
ring

Tips & Lotto - Posthus
GLS-Pakkeshop - Western Union

Gavelister - Telegramlister
Blomster fra”Blume”

Farvekopiering - Indlevering til tøj-
rens

Købmanden har ordet

Julen og nytår er velover-
stået, og det er tid til at 
gøre status over 2016 og se 
frem mod 2017. 

2016 blev endnu et år med 
stigning i omsætning. I 
forhold til 2015 har vi solgt 
for 11% mere, og man 
skulle da være et skarn, 
hvis man ikke er tilfreds 
med det. Noget af  grunden 
til det øgede salg skal findes 
i vores udvidede åbningstid 
fra 1. april, som er blevet 
taget godt imod. Derfor har 
vi valgt at fortsætte med at 
holde åbent 7.30 – 20.00 
alle ugens dage.

Den 31. december betalte 
vi resten af  de 500.000 
kr. tilbage, som 11 private 
investorer lånte os tilbage i 
sommeren 2013. Her kan 
du læse et uddrag af  det 
brev vi sendte til dem:

Jeg skriver til dig for at 
fortælle, at jeg tilbagebetaler 

den sidste del af  det lån, som 
du har ydet mig i sommeren 
2013. Dette kan lade sig gøre 
fordi Supergros åbenbart tror 
så meget på butikken, at de 
ikke længere behøver at have 
en garanti på 300.000 kr. 
stående i det tilfælde, at vi ikke 
kan betale vores varer. I stedet 
er der tinglyst pant i varelage-
ret. I forvejen var der pantsæt-
ningsforbud på varelageret, så i 
praksis betyder dette intet. Da 
det hele tiden har været et mål 
at blive gældfri så hurtigt som 
muligt og vi har en fornuftig 
likviditet har jeg valgt at bruge 
en stor del af  de frigivne penge 
til at tilbagebetale jer private 
långivere. Jeg og hele byen 
skylder dig og de øvrige långi-
vere en kæmpe tak. Uden jeres 
risikovillige kapital ville der 
ingen butik være i byen i dag. 
Det kan jeg sige fuldstændig 
skråsikkert, da ingen banker 
i 2013 ville låne mig så meget 
som en bøjet 50 øre. Tværti-
mod lød det, at der ingen butik 
ville være i Stenderup-Kroga-
ger om 5 år. Heldigvis ser det 
ud til at bankerne tog fejl. 1. 
januar 2017 har vi kun gælden 
til ejendomsselskabet tilbage, 
og det er mit mål at denne 
gæld afvikles i løbet af  2017, 
så vi om et år er gældfrie. 2017 
bliver et spændende år, hvor vi 
går i gang med at undersøge 
om det er muligt og økonomisk 
forsvarligt at bygge en ny butik 
i byen, men det skal vi nok 

fortælle mere om, når vi er 
længere i processen.

Dette bringer os til 2017, 
hvor vores fokus naturligvis 
vil være på fortsat at udvik-
le butikken i de nuværende 
rammer, men samtidig er 
arbejdet med at undersøge 
mulighederne for at bygge 
en ny flot butik sat i gang. 
Hvorfor ikke bare fortsætte 
i de nuværende rammer, 
når det nu går så godt? 
Ja, det kan umiddelbart 
virke som det fornuftige og 
sikre valg, men vi må også 
erkende, at bygningerne 
er nedslidte og vi bruger 
for meget tid (og dermed 
penge) på at håndtere 
varerne. Derfor er det vores 
overbevisning, at der skal 
ske noget drastisk, hvis det 
fortsat skal være rentabelt 
at drive dagligvarebutik 
i Stenderup-Krogager. 
Øverst på ønskesedlen står 
naturligvis en helt ny butik, 
men den skal vi ikke bygge 
for enhver pris. Hvis vi vur-
derer, at det ikke er muligt 
at tjene en fornuftig løn, så 

sætter vi ikke hele butikken 
på spil. Så vil vi hellere 
forbedre lagerlokalerne og 
vente med resten af  butik-
ken til det er økonomisk 
forsvarligt.

For at det er muligt at 
bygge en ny butik eller 
alternativt at bygge et bedre 
lager, så får vi brug for 
mange penge, og derfor går 
arbejdet allerede nu i gang 
med at skaffe de penge. 
Første tiltag er ledet af  
Kent Vinbech, der vil samle 
nogle folk med lidt ekstra 
på sidebenene. De skal i 
løbet af  9 uger tabe sig så 
meget som muligt, og der 
vil være mulighed for at 
blive sponsor for dem. Der 
er indvejning onsdag den 
1. februar, men meget mere 
om det på opslag i butikken 
og på Facebook.

Vi vil slutte med at takke 
for året, der er gået og 
ønske jer alle et fantastisk 
spændende 2017.

Med venlig hilsen 

Købmanden 

Døgntank  
Benzin & Diesel


