Skole får politisk næse

Taxa-kunderne kører fri

100 dage med ny borgmester

Videbæk Skole står til en politisk
næse for køb af skolemøbler til
802.000 kroner. Skolen har købt
nye møbler til alle klasselokaler

Taxa Midt er hårdt ramt af stigende
brændstofpriser. Firmaet har dog foreløbig
ingen planer om, at det skal gå ud over
kunderne i form af højere priser

100 dage inde i den nye byrådsperiode har Folkebladet bedt
en række samarbejdspartnere om at tage temperaturen på
borgmester Dorte Wests første tid som kommunens politiske
frontfigur. Det er nye tider, lyder det rosende fra flere sider
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blomsterudstilling lukket:

|| Der var roser,
klapsalver
og masser
af god stemning
i Fonnesbæk Kirke
i aftes til den store
finalekoncert til
Unge sangere
i Ikast. De helt
store vindere
blev Berte Wigge
Lyneborg, klassisk
sanger, og Michelle
Reginales Nielsen,
musicalsanger, som
her ses i midten,
flankeret af pianst
og dommer Ulrich
Stærk (t.v.) og
Jaroslaw Kalas
og Louise Bernt
Sørensen, der fik en
2.- og 3. plads.

Kunstner
risikerer
konkurs

Blomstermanden Johnny Haugaard
fra Herning risikerer at gå konkurs,
fordi Thisted Kommune har lukket den
udstilling, han var hyret til i Hurup,
og som netop var åbnet
HERNING • SIDE 2

LÆSERKLUBTILBUD

HARZEN
22.-26. JULI

IKAST-BRANDE • SIDE 22-23

Roser til de unge sangere
Hvem skal vinde
50.000 kr?*

Stem på din
favorit her:

ABON NENTPRIS

3.895,-

FOTO: TOM LAURSEN

www.lokalspirepris.dk

STUEPLANTER

BOLIG

Det bliver endnu bedre,
når du ser vores priser

Til tidens trend.
Men priserne er umoderne

KRUKKER

HAVEPLANTER

Lige din stil og prisen
er uden krukkeri

Kun priserne vokser ikke
ind i himlen

BLOMSTER

SÆSON

Til vasen til hver en tid.
Til priser, der er en gave

Vi pynter op til højtider
til lavpris

*1. præmie 25.000 kr., 2. præmie 15.000 kr., 3.
præmie 10.000 kr.
LÆSERKLUBBEN.DK . MAIL@LAESERKLUBBEN.DK . 9626 3756 / 9626 3757

Afstemningen slutter
den 25. april.

Vejlevej 13, Lind - (Det tidligere HaveOasen)
ÅBENT ALLE DAGE 8 - 18

tony cragg henrik saxgren
made on earth vestkyst
26.02. - 21.08. 2022 05.02. - 18.09. 2022

HEART - HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART · BITTEN & AAGE DAMGAARDS PLADS 2· DK 7400 HERNING · WWW.HEARTMUS.DK
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DAGEN
Vi har i dag 13. april - årets 103. dag. Der er
262 dage tilbage af året. Vi er i uge 15.
Dagens længde er 14 timer og 3 minutter.
Dagen er tiltaget med 7 timer 8 minutter.
Solen stod i dag op over Herning klokken
6.24 og går ned klokken 20.27. Solen stod
højest på himlen klokken 13.25.
Månen gik ned klokken 6.05 og står op
klokken 15.53. Næste fuldmåne er lørdag
16. april klokken 20.58.
Justinus dag - opkaldt efter martyren Justin
fra Nablus.

Navneredaktionen: navne@herningfolkeblad.dk
Dødsannoncer: annoncer@herningfolkeblad.dk • Tlf: 96 26 37 00
Navneredaktør: Lene Sejerkilde • Tlf: 96 26 37 20

Et ægteskab
i bevægelse og frisk luft
De har været kærester,
siden hun var 16, men
først da barn nummer
to meldte sig, blev Ellen
og Anders Pedersen gift.
Langfredag er det
præcis 50 år siden

DET SKETE
ONSDAG 13. APRIL:
I 1523 forlod Christian II Danmark, efter at
adelen havde sendt ham et opsigelsesbrev.
Emil Nolde - dansk-slesvigsk maler, født Emil
Hansen - afgik ved døden i 1956, 88 år. I 1926
flyttede han til Seebüll syd for den dansktyske grænse, og her boede han resten af sit
liv. Der er nu indrettet museum.
I 1938 gennemførtes Funktionærloven og
den første danske ferielov.
Gruppen The Beatles optrådte i 1962 for
første gang i Star Club i Hamburg.
Under markarbejde ved Tissø på Vestsjælland fandt en landmand i 1977 et to kilo
tungt guldhalsbånd fra vikingetiden.
Den succesfulde danske landsholdsmålmand Peter Schmeichel meddelte på denne
dato i 2003, at han ville indstille sin aktive
fodboldkarriere i maj samme år.

AF LENE SEJERKILDE

les@herningfolkeblad.dk

GULDBRYLLUP Man skal stå relativt tidligt op for at følge med Ellen og Anders
Pedersen. I løbet af ugen er der både
cykling, fodbold og dans på programmet.
Og så har han desuden i gennemsnit et par
dage med praktiske arbejdsopgaver for
Landsskuet - ud over haven på Tranekærvej, som også står snorlige takket være
hans glæde ved udelivets arbejdsopgaver.
Anders Pedersen griner samtykkende
til hustruens beskrivelse af, at han generelt ikke har det for godt med lediggang.
- Der er jeg nok bedre til bare at kede
mig indimellem, som hun siger.
De to har fulgtes ad siden ungdommens
baller i Videbæk, og hun var 16, mens han
var 22, da de begyndte at kalde sig kærester i 1966.

To år senere var hun gravid, og i samme
åndedrag som hun skulle fortælle sin mor
det, kom også meldingen om, at det unge
par altså ikke havde tænkt sig at blive gift
i den anledning.
Det blev de først, da nummer to meldte
sin ankomst i 1972 - altså for 50 år siden.
Og på fredag, 15. april, er det tid til at fejre
guldbryllup.
Hele historien om, hvornår Ellen og
Anders Pedersen var klar til at blive gift,
bliver nu her 50 år senere fulgt af en
drillende fortælling om, at hun stammer
fra Fjelstervang, mens han kom fra Rimmerhus, som »nok var lidt mere syndens
hule med kortspil og spiritus«, som hun
beskriver det. Og at Ellens mor ikke som
forventet havde travlt med at få datteren
gift, da det første barnebarn var på vej.
- Hun håbede måske nok, at jeg ville
finde en mere ordentlig mand, konstaterer Ellen Pedersen, mens de to får sig et
fælles grin over, at de jo heldigvis viste
sig at være lige præcis »ordentlige« for
hinanden. Også på den lange bane.

Ikke hængekøje-pensionister
Nogenlunde samtidig med giftemålet flyttede parret - nu med børnene John og Pia ind i et lille rækkehus på Tranekærvej. Det
er undervejs blevet udvidet, så der blev
bedre plads.
På det tidspunkt var Anders Pedersen
allerede begyndt at arbejde på Egetæpper
- en arbejdsplads, han først forlod efter
knap 42 år med belønningsmedalje fra
dronningen.

Ellen Pedersen, der oprindelig er udlært
i butik, havde flere længerevarende arbejdsforhold, indtil de i 2010 nogenlunde
samtidig valgte at tage hul på et nyt kapitel med bedre tid.
Det er nu som sagt ikke, fordi de tilbringer pensionist-tilværelsen i hængekøjen.
Mandag til torsdag er der som regel faste aktiviteter i kalenderen - fredag holder de åben til blandt andet familien, der
tæller fire børnebørn i området Herning/
Gullestrup.

Skylder en rejse
- Vi fik selv børn så unge, så da Pia og
John fik børn, var vi jo stadig på arbejdsmarkedet, og kunne ikke rigtigt træde til
ved sygdom og den slags. Men nu har vi
tiden, fortæller Ellen Pedersen og nævner
både caféture, besøg og deltagelse som
tilskuere til en del fodbold- og håndboldkampe.
Til sommer skal alle fire børnebørn og
deres forældre også med til Kreta - ikke i
anledning af guldbrylluppet, men af Ellen Pedersens 70-årsfødselsdag sidste år,
hvor man ikke kunne rejse ud på grund
af corona.
- Ja, vi skylder ..., konstaterer Anders
Pedersen tørt.
Det med at rejse er nu ikke noget tungt
åg for guldbrudeparret, der gerne er sydpå i Europa tre gange om året.
Om sommeren er de stadig glade for
danske destinationer i campingvogn
- blandt andet Skagen.
Men mest af alt er de glade for hver-

KILDE: HENNING DEHN-NIELSEN: DEN LANGE DAGS DATO

At skrive er en

DØDSFALD
Vores kære svoger og onkel

Erik Christensen
er sovet ind mandag den 11. april 2022
Tak for gode minder

Else og Svend Jytte og Poul
Lis og Preben Carl o Bitten
Lissy og Jens
Nevøer og niecer

Vores elskede mor, svigermor og mormor

Hedy Rossmeissl
9 22. maj 1949
sov stille ind.
Herning den 12. april 2022
I hjertet gemt - aldrig glemt

Vega og Martin
Martin, Noah
Bisættelsen finder sted fra Vestre kapel
onsdag den 20. april kl. 12.30.

Min kære mand, vores kære far, svigerfar og farfar

Knud Erik Riis Christensen
er pludseligt sovet ind i hjemmet
9 16. januar 1939

1 11. april 2022

Aase
Claus og Pia
Per og Tina
Oliver og Amalie
Frederik, Freja, Rasmus
Bisættelsen finder sted fra Videbæk Kirke
lørdag den 16. april kl. 13.30

Vores kære ven

Bruno S.
Christensen
er stille sovet ind
Tak for dit dejlige venskab

Dorthe og Preben
Anne Mette og Carsten
Annette og Jens
Anne-Mette og Ole

Mindeord
Ved dødsfald bringer
vi gerne nekrologer,
men tager også imod
mindeord. Det er gratis
at få mindeord i avisen.

Sofie Fjord Mørup fra Lind blev Årets
Kronikør i den landsdækkende skrive
konkurrence Unge Ord
AF LENE SEJERKILDE

les@herningfolkeblad.dk

KRONIK-VINDER Sofie
Fjord Mørup havde kort
frygtet, at det ville blive grænseoverskridende, når hele det
store og fyldte auditorium på
Københavns Universitet skulle høre hendes ord og tanker
læst op. Ovenikøbet af en
professionel forfatter.
Men det viste sig faktisk
at være en god oplevelse, da
Zakiya Ajmi gik på scenen og
læste kronikken »Mennesket
er impulsforgabt og ekstremt
nærsynet ...« højt.
Sofie Fjord Mørup er 18 år,
bor i Lind og går til hverdag
i 3. g på Herningsholm Erhvervsskole. Og nu kan hun
også kalde sig »årets kroni-

kør« efter at have vundet den
landsdækkende skrivekonkurrence Unge Ord.
Teksten var oprindelig en
dansk-aflevering, som blev
sendt ind til konkurrencen,
og i ugen op til påske var hun
inviteret til award-fest på universitetet i København for at
modtage anerkendelsen, som
ud over oplæsning og legat
også betyder, at Sofie Fjord
Mørups tanker fremover er at
finde i en bog med tekster af
unge skribenter.
Timingen kunne næsten
ikke have været mere perfekt.
Sofie Fjord Mørup og resten
af klassen var i forvejen i
hovedstaden på studietur,
så sammen med de fleste af
klassens piger bøjede hun lige
af fra det planlagte program
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Thor Odsbjerg Markussen, Herning,
7 år torsdag 14. april
Karl Gustav Alexandersen, Herning,
9 år fredag 15. april
Isabella Raben Damsgaard, Sunds,
9 år lørdag 16. april
Mathias G. B. Thomsen, Ikast,
13 år lørdag 16. april
Oliver Juulsgaard, Snejbjerg,
6 år lørdag 16. april
Jacob Skaarup,
Vildbjerg, 14 år
søndag 17. april
Ida Lomholt,
Sdr. Felding,
6 år mandag
18. april
Silke Emilie
Therp, Vildbjerg,
12 år mandag
18. april
Mie Pedersen,
Herning, 9 år
tirsdag 19. april
|| Ellen og Anders Pedersen har kulør, som om de lige var kommet hjem fra sydligere forårssol - men det er altså bare fordi de godt kan
lide at opholde sig ude, fortæller de. Fredag 15. april fejrer Tjørring-parret guldbryllup. FOTO: TOM LAURSEN

dagene hjemme i rækkehuset. Her har
Anders Pedersen holdt fast i det fodboldspil, han har dyrket siden ungdomsårene
i Videbæk. Han spiller på et veteranhold i
Tjørring, hvor han med sine 75 år er klubbens alderspræsident - men når de møder
egnens andre hold til kampe, er der altså
spillere med flere år på bagen, skynder
han sig at tilføje.
Ellen Pedersen har gennem stort set
hele sit voksenliv dyrket gymnastik, men

de seneste 10 år har hun i stedet kastet
sig over linedance, »fordi man bliver så
glad af musikken«. Og apropos musik, så
er hun også for nylig begyndt på en ny
hobby som korsanger.

Brudevals eller ej?
Glæden ved udelivet og et liv i bevægelse
dyrker de også sammen som medlemmer
af Tjørring Cykelmotions torsdagshold
- sådan et formiddagshold med 25 kilo-

meter i sadlen og socialt kaffesamvær
bagefter.
Ligesom hverdagene er fulde af aktivitet, bliver guldbryllupsfesten heller ikke
af den stillesiddende slags. I hvert fald er
der arrangeret dans på Søgården i Sunds
- lige efter guldbrudens hoved.
Gommen derimod er ikke så tosset med
dans - men mener nok, han vil kunne
klare en brudevals, hvis det skulle blive
aktuelt.

slags ventil
- og et oplæg om parasitter
et andet sted på Københavns
Universitet, som hun ikke lyder spor ked af at være gået
glip af - for i stedet at gå til
prisuddelingen, hvor en jury
af professionelle forfattere altså havde fundet hendes bidrag
bedst blandt flere hundrede.

Mod overtænkning
Det med at skrive er ikke fremmed for Sofie Fjord Mørup.
Faktisk sker det ret tit, at hun
nedfælder sine tanker på en
lap papir.
- Nogle gange bliver det ikke
til mere end den ene sætning.
Andre gange bliver tanken
udgangspunkt for en større
tekst. Jeg er sådan en, der har
det med at overtænke, så det
at skrive tankerne ned er en
slags ventil. Og så synes jeg
også bare, det er ret nice at udtrykke sig skriftligt, fortæller
årets kronikør over telefonen i
et frikvarter.
Det er i øvrigt ikke første

|| 18-årige Sofie Fjord Mørup
fra Lind bruger det at skrive
som en ventil, når hun tænker
for meget over tingene. Nu
er nogle af hendes tanker
blevet hædret som årets
kronik i den landsdækkende
skrivekonkurrrence Unge Ord.

gang, Sofie Fjord Mørups tanker bliver til en vindertekst.
For tre år siden deltog hun i
en essay-konkurrence i anledning af Dannebrogs 800-årsjubilæum og vandt i kategorien
af skribenter under 16 år.

FOTO: PRIVATFOTO

Indsend børnefødselsdage
Er du under 15 år og bor i Herning Folkeblads
udgivelsesområde, kan du få din fødselsdag
nævnt på navne-siderne. Helt gratis!
Du skal bare udfylde denne kupon og sende
den til:
Herning Folkeblad
Østergade 21
7400 Herning
Mærk konvolutten: »Tillykke«
E-mail: DetForDig@herningfolkeblad.dk
Hver måned trækker vi lod om to kagemænd
blandt alle fødselsdagsbørn. Husk derfor at
indsende din kupon, senest en uge inden vi
skifter måned.
Fødselsdagene vil også blive bragt på herningfolkeblad.dk.
Jeg fylder_______ år_____________ dag den_________ /__________
Navn:_______________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________

Fremtidens kapitler
Efter påske er der ikke ret lang
tid til de afsluttende prøver og
studentereksamen, så Sofie
Fjord Mørups tanker flyver
for tiden blandt andet rundt i
karaktergennemsnit og fremtidsplaner.
- Jeg glæder mig til at blive
student. Det er et kapitel, der
slutter. Og så glæder jeg mig
til alt det, der kommer bagefter, fortæller den kommende
student.
Efter eksamen har hun planer om et sabbatår, hvor der
skal tjenes penge til opsparingen. Derefter vil hun gerne
læse på universitetet.
- Lige hvad det bliver, ved
jeg ikke. Jeg er interesseret i

Jakob Plauborg
Pedersen, Lind,
5 år tirsdag 19. april

|| Jacob Skaarup - 14 år på
søndag. FOTO: PRIVATFOTO

blandt andet samfundsforhold og jura, men det er en
stor beslutning at tage, og det
kommer jo også an på karaktererne til sommer, filosoferer
Sofie Fjord Mørup, der - selvfølgelig, fristes man næsten til
at sige - også har skrevet en
tekst, der kredser om nogle af
disse valg og fremtidstanker;
den er dog ikke blevet offentliggjort.
Ud over slutspurten frem
mod studenterhuen får Sofie
Fjord Mørup også tid til at

passe fritidsjobbet i Imerco og
at spille golf med tre veninder.
Unge Ord blev etableret i
2020 af Kristian Engberg, der
læser antropologi og ønskede
at skabe et forum, hvor unge
under coronanedlukningerne
kunne få luft for deres tanker.
Det blev første år blandt andet
til bøgerne »CoronaLyrik« og
»CoronaTanker«. I år har der
for første gang været en konkurrence med prisuddeling og
deltagelse af over 400 elever
fra landets gymnasiale uddannelser og deres lærere.
Herning Folkeblad har fået lov
at bringe Sofie Fjord Mørups
vinder-kronik. Den kan du læse
på side 22 i dagens avis

Postnr.:_______________ By:______________________________________
Telefon:___________________________________________________________

DØDSFALD
DØDSFALD Søren Peder Jakobsen er
død i en alder af 74 år.
BISÆTTELSE Elly Christensen er død i
en alder af 87 år. Bisættelsen finder sted
fra Snejbjerg Kirke lørdag 16. april klokken 13.30.

