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FØR PÅSKE:

Avisen udkommer 
mandag d. 25. marts

Deadline for korrektur-annoncer: 
Tirsdag d. 19. marts kl. 10.00

Deadline for rubrik-annoncer:
Torsdag d. 21. marts kl. 10.00

EFTER PÅSKE:
Avisen udkommer 
onsdag d. 3. april

Deadline for korrektur-annoncer: 
Tirsdag d. 26. marts kl. 10.00

Deadline for rubrik-annoncer:
Tirsdag d. 2. april kl. 9.00

INDLEVERINGSFRISTER
PÅSKEN

i forbindelse med

F.v. Anders Straarup, Gerhardt Hørdum, Gregers Laigaard og Knud 
Gaarn-Larsen der udgør Lancaster-gruppen.

Af Knud Gaarn-Larsen

Sidste efterår bragte Ugeavi-
sen en række artikler om den 
Lancaster, der den 25. sep-
tember 19�2 blev skudt ned 
over Grønhøj. Flere øjenvid-
ner meldte sig, og fortalte om 
deres oplevelser. Stedet hvor 
flyet faldt blev genfundet, og 
ved hjælp af folk med metal-
detektorer fandt man en del 
vragdele, og det endte med 
at der blev nedsat en gruppe, 
med Anders Straarup som le-
der, der skulle søge at skaffe 
midler, så der kunne rejses et 
værdigt mindesmærke over 

de syv besætningsmedlem-
mer på det engelske fly, der 
alle mistede livet under aktio-
nen. 

Gruppen er nu kommet et 
godt stykke videre, og er næ-
sten i mål med både økonomi 
og planlægning af afsløring 
af en mindesten den 25. maj 
i Grønhøj. Man har også for-
håbninger om at Hedeselska-
bet vil opsætte en informati-
onstavle nær nedstyrtnings-
stedet, så interesserede kan 
finde stedet.

25 faner

Med hjælp fra Hjemme-

værnskompagni Kongenshus 
vil der til afsløringen af min-
destenen komme omkring 25 
faner. 

- En af dem er lavet af stof 
fra en engelsk faldskærm, der 
blev nedkastet under krigen, 
og har derfor måske ikke den 
helt rigtige farve, men har så 
til gengæld stor historisk vær-
di, siger rekrutteringsofficer 
Poul Vester fra Hjemmeværns-
kompagni Kongenshus, der 
opfordre lokale foreninger, 
der har en fane, til at deltage, 
for at vise de faldne, den ære 
de ikke fik ved styrtet i 19�2, 
og er man interesseret i at 

deltage, kan man henvende 
sig til Poul Vester på telefon: 
22 �� 97 00.

Der er kommet tilsagn fra 
borgmester Søren Pape Poul-
sen, oberst Steen Ulrich, 
oberst Mogens Bech og fly-
verpræst Kåre Egholm Peder-
sen om at deltage ved afslø-
ringen. Endvidere vil familie-
medlemmer til flere af besæt-
ningsmedlemmerne komme 
fra England, for at deltage i 
højtideligheden, og Flyvesta-
tion Karup vil sende fire skole-
fly, der vil flyve i formation ind 
over pladsen.

Lancaster-besætning mindes

Af Knud Gaarn-Larsen

Mac Y, der gennem de se-
neste år har drevet forretning 
fra lejede lokaler i Søndergade 
52 i Frederiks har nu erhver-
vet den store ejendom, som 
man nu vil gå i gang med at 
renovere, for i takt med at 
virksomheden har øget om-
sætningen, er der også blevet 
større behov for lagerplads.

- Vi er rigtigt glade for at 
handelen nu endelig er faldet 
på plads, for vi har længe øn-
sket at få større indflydelse på 
de bygninger, som vi bor i, 
siger Søren Nørgaard, der er 
direktør for Mac Y.

Virksomheden startede i 
ydmyge forhold i en kælder i 
Skelhøje, hvor en garage blev 
indrettet til lager. Herfra flyt-
tede man i 2002 til Ans, og 
tilbage i 2005 flyttede man til 
adressen på Søndergade 52, 
hvor virksomheden siden har 
fået voldsomt vokseværk. Der 
var passende kontorlokaler og 
lager, men senere er er show-
room kommet til, hvor man 
kan invitere producenter og 
forhandlere til møder. Det er 
også muligt at modtage sel-
skaber, der ønsker en smag-
ning af produkter, som de 
selv, eller i samarbejde med 
Mac Y, vælger ud.

Mac Y køber bygninger

Af Knud Gaarn-Larsen

Lone Langballe, Tjele bliver 
Dansk Folkepartis spidskandi-
dat til byrådsvalget i Viborg 
til november, og hun følges af 
Ove Kent Jørgensen, Viborg, 
Grethe Ø. Sørensen, Tjele, 
Kim Lund Laursen, Houlkær, 
Lisbeth Dissing, Tindbæk, 
Torben Guldmann, Asmild, 
Johnny Andresen, Kølvrå, 
Perry Dürr, Grønhøj og Niels 
Klavsen, Skals. 

Der er altså to lokale kandi-
dater, og de har chance for 
valg, da man har valgt en si-
deordnet opstilling. Listen er 
heller ikke lukket endnu, siger 
formanden Grethe Ø. Søren-
sen, og det betyder, at man 

kan vælge at sætte flere på li-
sten, hvis flere melder sig.

Ved sidste valg fik Dansk 
Folkeparti valgt to medlem-
mer, men Rikke Cramer Chri-
stensen er i mellemtiden gået 
over til Socialdemokraterne, 
og Benny Ragner er blevet 
ekskluderet efter en episode i 
Viborgs natteliv.

Genvalg

På generalforsamlingen var 
lokalformand Grethe Ø. Sø-
rensen på valg og blev en-
stemmigt 

genvalgt for en to års perio-
de, og også Kim Lund Laursen 
blev genvalgt.

I bestyrelsen er uændret, 
Næstformand Niels Klavsen 

fra Skals og Louise Andersen 
fra Overlund.

Jess Mikkelsen ønskede at 
udtræde af bestyrelsen og ind 
blev valgt Torben Guldmann 
fra Asmild,

Lone Langballe fra Tjele, og 
Lisbeth Dissing fra Tindbæk. 
Det betyder, at bestyrelsen er 
øget fra fem til syv medlem-
mer.

Trods uro lokalt kan Dansk 
Folkeparti notere en med-
lemsfremgang lokalt.

Dansk Folkeparti har allerede 
nu indgået valgforbund med 
Venstre og Liberal Alliance, 
og det betyder også at Dansk 
Folkeparti peger på Nina Hy-
gum fra Venstre som borgme-
sterkandidat. 

DF klar til byrådsvalg
Andelskassen i Frederiks har otte medarbejder der er klar til at hjælpe med råd og vejledning.

Af Knud Gaarn-Larsen

Den økonomiske krise og 
flere omlægninger har fået 
Andelskassen i Frederiks til at 
styrke sine kernekompetencer 
som er at rådgive kunderne 
i lokalområdet, og man er 
kommet så godt gennem 
krisen, at man i de nyrenove-
rede lokaler i Frederiks er klar 
til at tage imod endnu flere 
kunder.

- Der stilles skrappe krav til 
bankrådgivere i dag –  og det 
tager Andelskassen nu kon-
sekvensen af. Fremover skal 

medarbejderne enten rådgive 
privat- eller erhvervskunder. 
Derfor er erhvervskunderne 
rykket til Andelskassens Er-
hvervscenter Midtjylland –  og 
det giver bedre muligheder 
kunderne, siger Søren Busk 
Kristensen, og han tilføjer at 
man i Frederiks koncentrerer 
sig om privatkunderne.

Få afslag

- Vi giver ikke mange afslag 
på låneansøgninger for tiden. 
Det er mere kunderne, som 
tvivler på, at der er luft i øko-
nomien. Men ofte har kunder-

ne en langt bedre økonomi, 
end de selv tror, siger Søren 
Busch Kristensen, der opfor-
drer både kunder og andre 
interesserede til at få et Øko-
nomisk Overblik møde, for 
der kan være penge at hente 
i at købe energi-effektive hvi-
devarer, nye vinduer eller ef-
terisolering af huset, for det 
er eksempler på investeringer, 
som ofte tjener sig selv hjem 
i løbet af noget tid –  og der-
efter giver besparelser måned 
efter måned. 

Skærper kompetencerne

Søren Nørgaard ved hovedind-
gangen til de bygninger, som 
Mac Y nu ejer.


