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Videbæk

Bertel og Benno vil ombygge mejeriet
Byggeselskab. Bertel Jensen og Benno
Gosvig er også interesserede i at
overtage stationen fra udviklingsselskab.
Af Peter L. Sørensen
peso@bergske.dk

Emil Bredvig troede, at han havde en aftale om at købe det gamle
mejeri, men andre kom ham i forkøbet. Foto: Tommy Kofoed

Troldhede: Det er endnu
ikke afgjort, hvad der skal ske

med Troldhede Station.
Torsdag aften var der ellers
borgermøde om stationens
fremtid. Ejeren af bygningen,
Troldhede Udviklingsselskab,

har besluttet på sin generalforsamling i maj, at bygningen skal rives ned, men først
skulle borgerne høres.
På borgermødet, hvor cirka 50 var mødt frem, kunne
byrådsmedlem og møllerejser Bertel Jensen fortælle, at
han har stiftet et andelsselskab sammen med entreprenør Benno Gosvig, Borris.

Selskabets formål er at købe, renovere, udleje eller sælge ejendomme i Troldhede.
Selskabet har allerede købt
det gamle mejeri på Blichersgade af Gartnernes Forsikringsselskab, og selskabet vil
også gerne overtage den gamle stationsbygning.
»Det er alt sammen meget
nyt endnu, selskabet har hver-

ken navn, bestyrelse, direktør
eller adresse. Vi overtager mejeriet på mandag,« fortæller
Bertel Jensen.
Med hensyn til mejeriet
skal bagbygningen rives ned
og der skal åbnes op ud mod
Gåsdalsvej, så den fine have
kommer frem i lyset.
»Det er vores plan, at ejendommen skal sælges, når den

er gjort pæn,« forklarer Bertel Jensen.
Det nye selskab vil også
gerne overtage stationsbygningen. Efter efterårsferien
skal udviklingsselskabet og de
to herrer bag det nye anpartsselskab mødes for at diskutere
stationens fremtid.
»Indtil Bertel Jensen trak
sin joker, var stemningen

mest for at rive stationsbygningen ned, men det kunne
være fint, hvis det nye selskab
kan få noget i gang omkring
stationen. Der er sat en frist til
nytår,« fortæller formanden
for Troldhede Udviklingsselskab, John Kousgaard.
Han lægger ikke skjul på,
at udviklingselskabet ikke
har økonomiske midler el-

ler energi til at sætte noget i
gang omkring stationen. John
Kousgaard er ikke afvisende
overfor, at det nye selskab og
udviklingselskabet eventuelt
kunne smelte sammen i et selskab, der kan sætte gang i renovering i Troldhede.
Det har ikke været mulig
at få en kommentar fra Benno Gosvig.

Det gamle mejeri brændte forrige påske. De
nye ejere vil rive bagbygningen ned og lave en
lejlighed i resten. Foto: Tommy Kofoed

Godt at stationen bevares
Af Peter L. Sørensen
peso@bergske.dk

Troldhede: »Det er godt for
Troldhede, hvis stationsbygningen ikke bliver revet ned.
Hvis man først begynder at
rive bygninger ned, så er det
svært at vende udviklingen i
en by.«
Det siger Emil Bredvig, der
i lang tid så ud til at være manden der skulle overtage det
gamle mejeri i Blichersgade i
Troldhede. Han blev så overhalet indenom af Bertel Jensen og Benno Gosvig, der via
et nyt anpartsselskab på mandag overtager mejeriet for en
krone. De vil rive bagbygningen ned og åbne grunden op
ud mod Gåsdalsvej, mens be-

boelsen ud mod Blichersgade
skal renoveres.
Det nye anpartsselskab er
også interesseret i at overtage den gamle stationsbygning,
som Emil Bredvig ellers også
har vist interesse for.
Derfor har det nye anpartsselskab fået frist indtil nytår
med at finde ud af, om stationen skal bevares eller rives
ned.
»Når borgerne i Troldhede
selv vil så meget, så kan det
da godt undre mig, at de ikke
har gjort noget ved sagen noget før. Om ikke andet så har
jeg da været med at sætte noget gang i byen,« mener Emil
Bredvig.

Videbæk Svømmeklub
klar til at svømme langt
Videbæk: Når det populære landsdækkende arrangement Danmark Svøm Langt
løber af stabelen søndag 7.
oktober, vil Videbæk Svømmeklub være med i kapløbet
om flotte pengepræmier.
Målet med dagen er at få
flest mulige svømmeglade
mennesker en tur i det lokale bassin. Der stilles ikke krav
til hvor langt man svømmer –
alle meter tæller, så man gør
blot sit bedste.
Kom og svøm søndag 7. oktober mellem klokken 10 og 16.
Alle er velkomne, unge som
ældre, store som små. Eneste
krav er, at du kan svømme og

har lyst til at hjælpe Videbæk
Svømmeklub med at vinde
flotte pengepræmier.

Flotte diplomer

Alle, som møder op og hopper
en tur i vandet, modtager et
diplom som bevis for at de var
med og hjalp Videbæk tættere
på de mange flotte præmier i
dysten, der foregår i 42 danske
svømmehaller. Konkurrencen
har præmier til de svømmehaller, der får flest personer
i vandet og de, der svømmer
længst i løbet af de seks timer,
arrangementet tager.
Se mere på svoem.org.
pcb

d videbæk
Lørdag den 29. september
10.00 Fjelstervang Forsamlingshus: Auktion over inventar.
19.00: Herborg Fritids- og Kulturcenter. Høstfest.

Søndag den 30. september
Ingen arrangementer tilmeldt

Mandag den 1. oktober
17.00: Seniorstedet, Videbæk: Demenscafé for alle.
17.00: Spjald Fritidscenter: Fællesspisning

Jagten på det
perfekte øjeblik

Her tager den engelske setter, Siri, stand foran den
»trykkende« fugl, mens Allan Bak gør klar til at skyde.

Udtagelsesprøve. Samarbejdet mellem
mand og hund er altafgørende, når
der jages - især på konkurrenceplan.
Det gjaldt også onsdag, hvor elleve
inkarnerede jægere dystede på
smukke terræner ved Væggerskilde.
Af Jannik Toft Friis
janf@bergske.dk

Vorgod-Væggerskilde:
»BANG BANG!« De to skud
faldt prompte efter hinanden,
mens den sagesløse agerhøne
strøg til jorden.
Et øjeblik man som jæger
gennemgår med hjertebanken
og spænding i hele kroppen.
Det er det øjeblik, som driver
en rigtig jæger og jagthund.
Den heldige mand, der sammen med sin engelske setter,
Nordvestjydens Siri, kunne
nyde momentet og de anerkendende nik fra de andre jægere i flokken var Allan Bak
fra Thisted.
Han og ti andre topdedikerede jægere og deres veltrimmede vinderklassehunde
havde onsdag sat hinanden i
stævne i naturskønne terræner i Væggerskilde og Vorgod
for at konkurrere om de eftertragtede pladser ved årets Hubertusmesterskaber ved den
vestlige udtagelsesprøve.
Trods silende regn, der
gjorde forholdene svære for de
elleve deltagere og hunde, var
entusiasmen og konkurrenceelementet ikke til at overse, ligesom der heller ikke var vådt
krudt i løbet.

Fakta
Udtagelse
{{ Hubertusprøven afvikles
to gange årligt - i vest og øst.
Dem, der opnår flest point
kvalificerer sig til DM.
{{ Deltagerne i onsdagens vestprøve kommer fra det meste af
Jylland og en enkel fra Sjælland.

»Bang!« Agerhønen basker forgæves med
vingerne. Den er ramt og på vej til jorden, mens
Siri stolt venter på at kunne aflevere byttet.

{{ Hver jæger har hver cirka 20
minutter til at samle point i alt, og
der gives præmier til vinderne.
{{ Der må deltage tre hunde
pr. race, der omfatter engelske
og irske settere, gordonsettere,
pointere og bretoner.
-

»Det handler om selve oplevelsen og glæden ved at gå på
jagt og se hunden arbejde. Det
er selvfølgelig en konkurrence, men man glæder sig på de
andres vegne og anerkender,
når konkurrenterne gør det
godt,« fortæller Per Pedersen,
der var prøveleder og med i
konkurrencen.
Prøven blev overværet af
dommer Brian Krog, der noterede alt og pointgav kom-

battanterne for alt lige fra god
påklædning til samarbejdet
mellem hund og jæger. Her
giver det naturligvis også minuspoint ved de mindste fejl.

Tre fuldtræffere
»Prøv at se, hvor flot hundene søger marken,« siger en af
jægerne og peger ud mod den
våde mark, hvor Fugledes Orkan piler af sted i flotte, systematiske stræk over marken i

håbet om at opsnuse en fugl.
Et stykke derfra står ejer Thomas Kristensen og iagttager
den 3-årige pointers mindste
bevægelse.
Pludselig sætter en hare i
sprint henover marken. Normalt vil enhver hund sætte
efter, men for Orkan er haren ganske uinteressant. Det
betyder således udelukkelse,
hvis der sættes efter. Det ved
Orkan, der koncentreret for-

Allan Bak (th) har netop nedlagt agerhønen, der nu hænger i siden som trofæ. I midten går Erik Rimmen, der ikke udbyggede sin
score på en agerhøne i denne omgang. Det lykkedes dog alligevel at lade sig kåre som dagens vinder. Foto: Tommy Kofoed.

sætter jagten på en agerhøne
eller fasan.
Det lykkedes dog ikke i denne omgang at opsnuse en fugl,
men det gjorde det til gengæld
for tre andre.
Allan Bak nedlagde dagens
tredje og sidste agerhøne, da
Siri flot tog stand og holdt den
hjælpeløse fugl i skak, indtil

Allan Bak fik den på kornet.
Dermed kunne de elleve jægere og deres hunde efter fem
timers jagt endelig få varmen
hos Harry Jensen, der til lejligheden havde lagt terræner
i Væggerskilde og Vorgod til
prøven.
Vinderen af dagens dyst
blev med 85 af 100 mulige

point Erik Rimmen fra Lønstrup med sin irske setter, Mårup Klip. Han havde blot et enkelt point ned til Thomas Klit
og den engelske setter, Siv. Allan Bak og Siri blev henvist til
tredjepladsen med 71 point.
»Det var en hyggelig dag
med højt humør og god afvikling trods dårligt vejr. I øv-

rigt stor ros til Harry Jensen
for at have gjort et rigtig godt
stykke arbejde med at forbedre forholdene for markvildt,«
lød det fra Per Pedersen, der
stod for alt det praktiske i forbindelse med dagens prøve.
Hatten af for indsatsen og tak for »kampen«, inden
to nye jægere står klar endnu omgang.

