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FREDAG DEN 14. 
SEPTEMBER

Film
16.15 + 18.30 + 20.45: 
Den Skaldede Frisør

16.15 + 21.00: Ted

16.15: Modig - DK tale - 3D

16.30 + 18.45: Bachelorette

18.30: You and Me Forever

18.30: Magic Mike

20.45: The Expendables 2

20.45: The Dark Knight 
Rises. Sted: Scala Holstebro

LØRDAG DEN 15. 
SEPTEMBER
12.00: Jazzklub 93 Holstebro 
præsenterer Frokostjazz: 
The Sammy Rimington 
Band. Sted: Kielgasten

Film
14.00: Modig - DK tale - 2D

14.00 + 16.15: Modig 
- DK tale - 3D

14.00: Madagascar 
3 - DK tale - 3D

14.30 + 18.45: You 
and Me Forever

16.15 + 18.30 + 20.45: 
Den Skaldede Frisør

16.15 + 21.00: Ted

16.30 + 18.45: Bachelorette

18.30: Magic Mike

20.45: The Expendables 2

20.45: The Dark Knight 
Rises. Sted: Scala Holstebro

dHOLSTEBRO

Af Henrik Lind Jørgensen

helj@bergske.dk

SIR-LYNGBJERG: Sangen 
om tre små aber, der sad i et 
træ var godt valgt, da fire bør-

nehaver i går mødtes med hin-
anden ved scenen i Sir-Lyng-
bjerg. Lige der midt i skoven 
deltog de i det landsrækken-
de arrangement Små Synger 
Sammen. 

I sangen blev aberne spist 
af  en krokodille, men det ene-
ste, sangerne fra Wagnerhus, 
Skjoldgården, Æblehaven og 
Lyngbjerghus spiste, var mad-
pakker og frugt. De mange to-
ner under trækronerne blev 
skyllet ned med juice og leg i 
skoven.

»Vi vil gerne gøre det her til 
en fast tradition for de samme 
otte institutioner, der er med 

til Ellebæk Mesterskaberne i 
fodbold,« sagde Henriette Lar-
sen, der er leder i Lyngbjerg-
hus. Hun havde inviteret til 
sang i skoven, men da invita-
tionerne var kommet lidt sent 
ud, var det cirka 70 børn fra 
fire børnehaver, der optrådte 
for hinanden.

»Det er godt at være sam-
men om at synge. Det udvikler 
sproget, og fagterne udvikler 

Børnehave-tradition synger på før
Fællessang. Flere institutioner vil mødes 
i Sir-Lyngbjerg hvert år for at deltage 
i landsdækkende sang-begivenhed.

Af Mads Thyrsted Laursen

madl@bergske.dk

HOLSTEBRO: I juni 2011 star-
tede Holstebro Kommune som 
én af  fem pilotkommuner i et 
projekt, der skulle hjælpe de 
socialt mest udsatte borgere. 
Projektet blev døbt Operati-
on Sundhed, og med støtte-

midler fra Socialministeriet i 
ryggen blev projektet søsat til 
stor glæde for de socialt udsat-
te borgere. Men nu er det slut.

Dagbladet erfarer, at kom-
munen fra 1. januar nedlæg-
ger Operation Sundhed, for-
di økonomien er løbet løbsk. 
Efter avisen oplysninger ville 
projektet give et så stort un-

derskud næste år, at kommu-
nen ikke har fundet det for-
svarligt at fortsætte projektet.

Økonomien bag projektet 
var planlagt således, at staten 
betalte den projektsygepleje-
ske, der var ansvarlig for pro-
jektet, samt eventuelle tand-
læger eller læger, der var in-
de over projektet. Kommunen 
skulle selv betale for de mand-
skabstimer, som blev brugt til 
fysioterapeuter, socialrådgi-
vere og lignende samt min-
dre udgifter.

Operation Sundhed har i lø-

bet af  sit første år afholdt flere 
dage, hvor de socialt svageste 
har kunnet besøge en tandlæ-
ge, frisør eller få en vaccine - 
alt sammen gratis.

Formand: Det ærgrer mig
Dagbladet har forholdt oplys-
ningerne for formanden for 
social og sundhedsudvalget 
i Holstebro Kommune, Anne 
Lise Holst (SF).  Og hun un-
drer sig.

»Det er ikke noget, vi poli-
tikere har hørt noget om. Det 
har virket rigtig godt indtil nu 

Kommunen lukker proj
Farvel. Økonomien hænger ikke sammen, 
og derfor vælger kommunen at lukke 
»Operation Sundhed« fra 1. januar. 

Af Michael Sand Andersen

mian@bergske.dk

NAUR-SIR: For få månder 
siden gik slagteriet Moes-
gaard Meat i Naur-Sir kon-
kurs. Nu er turen kommet 
til familie-dynastiet Haahr 
Pedersen, der står bag slag-
teriet i Naur-Sir. Det skri-
ver Dagbladet Ringkøbing-
Skjern.

Konkursen rammer seks 
af  familiens virksomhe-
der. Ifølge Dagbladet Ring-
købing-Skjern har det ikke 
været muligt at isolere kon-
kursen til enkelte selskaber.
Indtil videre kører virksom-
hederne videre ved at fami-
lien Haahr Pedersen laver 
grise som normalt.

Kører videre
Efter en kort konkurs på 
slagteriet i Naur-Sir, blev 
der oprettet et nyt selskab 
og produktionen startet op 
efter få dages pause.

Det kommer til at tage no-
get længere tid på familiedy-
nastiets landbrug.

Nordeas kurator Chri-
stian Jul Madsen vurderer, 
at værdier for mellem 150 
og 200 millioner kroner re-

aliseres og der vil  gå op til 
en måned, før der er et fuld-
stændigt overblik over vær-
dier og gæld i selskaberne.

»Alt kører videre, og fami-
lien arbejder nu for mig. Al-
le får løn og vi laver grise,« 
siger Christian Jul Madsen.

Kender en række købere
»Familien Haahr Peder-

sen arbejder meget proak-
tivt sammen med mig, og de 
spiller en meget vigtig rollen 
netop nu i at få stabiliseret 
driften, og få virksomheden 
gjort klar til salg. Men jeg 
kan naturligvis ikke sige no-
get om, hvilken rolle de kom-
mer til at spille i fremtiden. 
Det kommer an på køberne,« 
siger kuratoren.

»Vi kender allerede en 
række købere, som vi tidli-
gere har samarbejdet med. 
Dem kontakter vi, og så har 
jeg allerede får flere henven-
delser fra interesserede kø-
bere, så der er nogle mulig-
heder. Foreløbig er strategi-
en at få solgt gårdene, jorden 
og virksomhederne samlet. 
Først hvis det ikke lykkedes, 
vil vi overveje at sælge virk-
somheden i mindre dele,« si-
ger han.

Familie-dynasti bag 
slagteri er gået konkurs

KKORT NYT

Hæder til Psykiatriens Hus
SILKEBORG: For fjerde gang på fem år har Dagens Medi-
cin valgt at give hædersprisen Den gyldne Skalpel til en 
arbejdsplads i Region Midtjylland. Denne gang går den 
fornemme anerkendelse til Psykiatriens Hus i Silkeborg, 
som er et enestående samarbejde mellem Region Midtjyl-
lands behandlingspsykiatri oh Silkeborg Kommunes so-
cialpsykiatri.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) er meget stolt 
over prisen, som han ser »som en anerkendelse af  det dag-
lige arbejde, der hver dag foregår i og omkring Psykiatri-
ens Hus for i fællesskab at give psykisk syge den bedste 
behandling«.

Psykiatriens Hus er særligt i den måde Silkeborg Kom-
mune og Region Midtjylland har samlet de kommunale 
og regionale tilbud i et samarbejde til gavn for de psykisk 
syge og deres pårørende. Der findes ikke noget tilsvarende 
andre steder i Danmark.
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HOLSTEBRO: Violinisten og 
folkemusikeren Harald Hau-
gaard giver på mandag den 
17. september koncert i mu-
sikskolens nye sal sammen 
med sin trio, der er Mikkel 
Grue (guitar) og Sune Rah-
bek (slagtøj). 

Inden koncerten holder 
trioen workshop for MGK-
eleverne og eleverne med-

virker også ved koncerten.
Haugaard har i eget navn 

og sammen med sine faste 
ensembler modtaget ialt ni 
Danish Music Awards, væ-
ret årets fynske musiknavn 
med ensemblet Aks, og i 2008 
fik han Dansk Musiker For-
bunds Hæderspris. 
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Dygtig violinist på scenen

Banderne til multibanen var gratis, mens skolen 
selv har måttet bekoste maling og et nyt, jævnt 
lag fliser. Foto: Kirstine J. Christensen. 

Af Kirstine Jensen Christensen
kich@bergske.dk

VINDERUP: På Vinderup 
Skole har de fået det maksi-
male ud af  genbrugstanken 
og kunne onsdag formiddag 
indvie en helt ny multibane 
i skolegården hos de store 
elever. 

Multibanen er bygget op 
af  et større antal gamle ba-
ne-bander, der blev til overs 
i forbindelse med om- og 
tilbygningen af  Vinderup 
Bank Hallerne.

Det er skolens to idræts-
lærere, Lars Kallesøe og H. 
C. Jespersen, der fik idéen. 

»Vi har et godt forhold til 
folkene i hallen, hvor vi jo 
har idrætsundervisningen. 
Så det var bare at spørge, 
om vi ikke måtte få dem,« 

fortæller H. C. Jespersen.
Arbejdet med at male og 

udsmykke banderne har 
skolens nuværende 6. klas-
ser og skolens 4. og 5. spe-
cialklasser stået for. Før 
sommerferien brugte de en 
hel emne-uge på at dekorere 
banderne og måle op til mul-
tibanen.

»Vi inddrog alle fag, og 
som man kan se, er bander-
ne prydet af  regnestykker, 
geometriske figurer, land-
kort, ord og meget andet. Det 
har vi gjort for at kunne bru-
ge banderne i den fremtidi-
ge undervisning,« fortæller 
Lars Kallesøe, der var dom-
mer i den fodboldfinale, der 
officielt indviede banen.

En kamp, der endte med, 
at 5.b overbevisende slog de 
store i 7.a med cifrene 7-4. 

Genbrug gav emne-
uge og multibane

HOLSTEBRO: Filmklubben 
indleder efterårssæsonen, 
der i alt byder på fem film, 
mandag den 24. september 
i Scala.

Det sker med filmen »Ja-
ne Eyre«, der er en filmati-
sering af  Charlotte Brontés 
roman fra 1847. 

Mandag den 8. oktober 
vises filmen »Beyond«, der 
har Pernilla August som 
instruktør, og blandt an-
det Noomi Rapace og Ola 
Rapace på rollelisten. Fil-
men bygger en erindrings-
roman af  Susanna Alakoski.

Mandag den 22. oktober 
vises den Iranske film »Na-
der og Simin - en separati-
on«. Det er en film om pro-

blematikker i Iran i dag.
Mandag den 5. november 

vises franske »Potiche«, der 
har blandt andet Cathrine 
Deneuve og Gérard Depar-
dieu i rollerne. Komedien 
handler om Suzanne, der 
pludselig må overtage ledel-
sen af  sin fars fabrik, da hen-
des mand bliver syg.

Endelig vises filmen »The 
Tree of  Life« med blandt an-
det Brad Pitt og Sean Penn 
mandag den 19. november. 

Det koster 300 kroner at se 
alle filmene.

Du kan læse mere om pro-
gram, medlemsskab og film 
på www.holstebro-filmklub.
dk.
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Filmklubben klar med 
efterårsprogram

Æblehaven havde 13 sangere med i skoven - her 
er nogle af dem. De havde taget cyklerne 
ud i naturen. Foto: Johan Gadegaard.

Fem børn fra Wagnerhus optrådte med den grumme sang om tre 
små aber, der sang - og drillede en krokodille. De blev spist, men 
var alligevel ikke til at lukke munden på. Foto: Johan Gadegaard.

rste vers
motorikken. Det er også godt 
at mødes med andre børn og 
vise dem, hvad man kan,« si-
ger Henriette Larsen.

Lyst til sang
Små Synger Sammen er en 
fast del af  det landsdækken-
de kulturprojekt »Syngelyst«, 
som også omfatter en sang-
dag for skolebørn i foråret. Så 
over hele landet sang de yng-

ste medborgere for hinanden 
eller for andre i går.

»Det giver en anden ople-
velse end det, der sker i dag-
ligdagen, børnene møder an-
dre børn end dem, de plejer at 
være sammen med, og de ser 
nogle andre omgivelser. Man-
ge kender ikke det her skønne 
sted, og jeg er sikker på, nog-
le af  institutionerne eller de 
voksne vil vende tilbage på 

skovtur,« siger Henriette Lar-
sen fra Lyngbjerghus, der har 
Sir-Lyngbjerg lige i baghaven.

En sjov tissemyre
Æblehavens 13 ældste børn 
var for de fleste vedkommen-
de selv cyklet de fire-fem kilo-
meter derud. Og de skulle og-
så hjem igen. Børnene havde 
sunget om gravkøer og sørø-
vere, og de syntes, den med 

godmorgen sol og tissemyren 
var rigtig sjov.

»Det giver en fantastisk mu-
lighed for at optræde i nogle 
helt andre omgivelser - i en 
skov. Det er helt sikkert noget, 
vi vil være med til igen,« siger 
pædagogmedhjælper Martha 
Jeppesen fra Æblehaven.

Den nye tradition med at mødes og synge for hinanden kan 
måske give nye bekendtskaber. Foto: Johan Gadegaard.

jekt for socialt udsatte
og har været til stor gavn for 
mange, så derfor undrer det 
mig, hvis det skal lukke,« si-
ger Anne Lise Holst.

Hun var selv med i Social-
ministeriet, da aftalen blev 
indgået. Her gjorde hun det 
klart for ministeriet, og kom-
munerne ikke havde uanede 
midler til forskellige projek-
ter.

»De forstod til sidst, at der 
ikke bare er ubrugte midler at 
tage af. Tager vi nogle penge, 
så går det ud over noget an-
det,« siger hun og fortsætter:

»Men det ærgrer mig rigtig 
meget, hvis det lukker. Vi skal 
have en politisk drøftelse af  
det her for at finde ud af, om 
der ikke kan gøres noget, om 
det virkelig er den rigtige løs-
ning, for det har været et rig-
tig godt projekt, der har hjul-
pet rigtig mange mennesker,« 
siger Anne Lise Holst.

Dagbladet har forsøgt at få 
et svar fra kommunens social-
forvaltning til beslutningen, 
men uden held. 

 { Operation sundhed er et fire-årigt sundhedsfremmende 
pilotprojekt, der er blevet kørt i fem kommuner landet over.

 { Formålet er at udvikle en opsøgende, sundhedsfremmende indsats, 
der har indsigt for forståelse for målgruppens behov og kan være 
bindeled mellem den socialt udsatte og det øvrige sundhedsvæsen.

 { Projektets front person har været en projektsygeplejeske, der 
har arbejdet på gadeplan. Hun har kunnet trække på et socialt team 
af kommunalt personale samt læger, tandlæger med mere.

 { I Holsteb har der været afholdt flere gratis tilbud for de socialt udsatte.

Fakta

OPERATION SUNDHED

pNETAVISEN
dagbladet-holstebro-struer.dk

Se fl ere fotos og video på 
Dagbladets Hjemmeside.


