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Folkefest
på lørdag
for Sølund
Festivalen
Livsglad lørdag. Lørdag indtager
glæden for livet Skanderborg midtby.
AF JEAN TONNESEN/JØRGEN BOLLERUP HANSEN

SKANDERBORG: Lørdag 3. maj kl. 10 - 15 er Adelgade omdannet til et mekka af underholdning, happenings og tilbud, der
skal være med til at samle penge ind til Sølund Festivalen.
Et lille bid af dagens program er en tombola med præmierne
doneret af byens butikker, hvor blandt andre borgmester Jørgen Gaarde vil sælge lodder. Masser af levende musik, »Årets
Skanderborg Kage« kåres, og på et tidspunkt er der flashmob
i gadebilledet.
Derudover har byens butikker specialtilbud, hvor en del af
prisen doneres til festivalen. Det er andet år Cityforeningen og
Ugebladet Skanderborg laver »Livsglad Lørdag«. I år deltager
brugere fra kommunes handicapinstitutioner aktivt./Se tillæg

Søbyens håndværkere hyldet ved rejsegilde
SKANDERBORG: Første etape af Søbyen tager form med 28 lejligheder og otte gårdhavehuse. Over halvdelen er allerede solgt,
og flere er reserverede eller solgt betinget. »Det er svært ikke at være tilfreds,« siger adm. direktør Finn Birkjær./Læs side 78

”Mad som Mormor ville ønske, hun kunne lave…”
DAGSMØDE/KURSUS

KLASSISK FEST

Inkl. lokaleleje, isvand og nedenstående:

3 retters selskabsmenu - vælg selv retterne:

Kaffe/te med rundstykker, ost og marmelade
Frokostanretning eller frokostbuffet
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebag

Rejecocktail, anrettet i sprød filokurv
Klassisk tunmousse med rejer og asparges
Hønsesalat med ananas og sprød bacon

PR. PERSON KR. 318,- PR. COUVERT KR. 556,-

Gratis kørsel og
brudesuite til
brudepar

-

Gl. dags oksesteg med glaserede perleløg, bønner, gulerødder, hvide
kartofler og skysauce samt surt og sødt
Kalv stegt som vildt med glaserede druer, dampede bønner, waldorffsalat, hvide og brunede kartofler, flødesauce samt surt og sødt
Helstegt svinekam med æbler, hvide og brunede kartofler, rødkål og
skysauce samt surt og sødt
-

Uge-Bladet Skanderborg

Hjemmelavet marcipan-is med nødder og chokoladesauce
Fromage efter eget ønske (eks. appelsin eller citron)
Årstidens trifli med flødeskum (eks. jordbær/rabarber)

MØD OS PÅ HAMMEL MESSEN LØRDAG D. 3. MAJ
VIND KAGEN TIL FESTEN TIL MIN. 40P. - VÆRDI KR. 5.000,-!

INKL. VINMENU M. VIN, ØL OG VAND AD LIBITUM
I 7 TIMER SAMT KAFFE
Velkomstdrink: Kølig hvidvin tilsmagt med hyldeblomst
Hvidvin: Chardonnay, La Finca, Argentina
Rødvin: Nero D’avola, Epicuro, Italien
Dessertvin: Muscat, Baron de Farnals, Spanien

Se flere lækre menuer inkl. gourmetmenuer på www.laasby-kro.dk

HOVEDGADEN 49 - 8670 LÅSBY - TLF. 86 95 17 66

WWW.LAASBY-KRO.DK
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Søbyen tager form
REJSEGILDE. Til efteråret står 36 boliger klar til
indﬂytning, og der er allerede godt gang i salget.
AF JACOB VESTERVIG
jave@stiften.dk

Henriette Lorentz med et af hendes malerier
i baggrunden. Pressebillede

Udstilling med format
HØRNING: Det er en udstilling med format, der er fernisering
på lørdag 3. maj kl13 i Galleri ArtExpo i Hørning. Det er en
udstilling af kunstner Henriette Lorentz, som er hjemvendt
til det jyske med underfundige malerier, der ferniseres.
»Henriette Lorentz billedverden sprudler af farverig fantasi og underfundighed. Der er konstant bevægelse og udvikling i de mange væsener, der myldrer frem på billedfladen,«
hedder det i en karakteristik skrevet af Lise-Lotte Blom Mag.
art., kunsthistoriker og kunstkritiker
Henriette Lorentz, født i 1954, er uddannet fra Aarhus
Kunstakademi i 1974. Hun har yderligere en designeruddannelse fra Margrethe Skolen i København i 1977. I 1970’erne
arbejdede Henriette Lorentz med egen designvirksomhed og i
1990’erne havde hun en detailbutik i København med tøj, alt
i eget design. Fra 2006 har hun koncentreret sig 100 procent
om billedkunsten. Udstillingen kan opleves frem til 9. august
pcb.

SKANDERBORG: Til oktober står
første etape af Søbyen med 28
lejligheder og otte gårdhavehuse klar ned til Lillesø. Og med
blot et halvt år til åbningen er
den første bygning skudt i vejret, så man efterhånden kan se,
hvordan Søbyen kommer til at
tage sig ud.
Torsdag var der rejsegilde,
hvor håndværkerne blev hyldet og de nysgerrige fremmødte kunne få sig en pølse og en
cocio.
»Det er svært at være andet
end tilfreds,« siger adm. direktør i Søbyen Finn Birkjær.
»Vi har været heldige med
vejret næsten hele vejen, så
tidsplanen kan overholdes. Og
så er det en drøm, at der er
så godt gang i salget. Men jeg
har det også sådan, at hvis de
her boliger med deres unikke
placering ikke kan sælges, så
er der intet, der kan.«

Det udvendige af bygningen er stort set færdigt - nu starter et halvt
års arbejde med at gøre det indvendige beboeligt.

Købte inden byggestart
At der er godt gang i salget,
bekræfter salgschef Morten
Elmgaard fra Home.
»Af de 36 boliger, der er sat
til salg, er der solgt 18 lejligheder og otte gårdhavehuse det skal dog siges, at seks af
handlerne er betingede. Jeg er
positivt overrasket over, hvor
hurtigt, det er gået - særligt,
da det bare var en flad mark,
og folk købte ud fra tegninger
og billeder. Men folk kan lide,
at det er mere intimt her, end
det for eksempel er i Aarhus
Ø,« mener han.
Morten Elmgaard oplyser, at
langt de fleste købere aldersmæssigt har passeret de 50 år.
Hvornår anden etape med 60
lejligheder og 14 gårdhavehuse
går i gang, vides endnu ikke.

Kl. 20 begynder koncerten med Allan Folmer Band,
bestående af Allan Folmer, Steen Raahauge, Günther Guitar,
John Bæk og Poul Erik Thorstensen. Foto: Ry-Foto

Release-fest i Alling Beboerhus
ALLING: Torsdag 1. maj kl. 19 inviterer Alling Beboerhus til releasekoncert med den lokal sangskriver, sanger og guitarist,
Allan Folmer, som er klar med sin første CD-udgivelse, »En
ny og bedre dag«.
55-årige Allan Folmer har valgt at debutere på CD i en
særdeles moden alder ud fra devisen »Gode sange ruster aldrig«. CD’en indeholder en håndfulde sange fra og om livet
gennem de sidste 30 år.
pcb

»Vi har været
heldige med
vejret næsten hele
vejen, så tidsplanen
kan overholdes. Og
så er det en drøm, at
der er så godt gang i
salget«.

U

Adm. direktør i Søbyen
Finn Birkjær holdt tale for
håndværkerne og glædede
sig over, at projektet
overholder tidsplanen.

På denne strækning ned
mod første bygning, vil ﬂere
bygninger skyde i vejret, når
anden etape af Søbyen på et
senere tidspunkt igangsættes.

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI
Tandproteser med 5 års garanti. Det skåler vi på. Sker der noget, bliver
vi hjulpet over hele landet på nærmeste Tandprotetikeren klinik. Gratis.
Oveni har vi et abonnement, så vi aldrig mere får store udgifter til
tænder. Både vedligeholdelse og nye tænder er betalt via abonnementet..!
SKRIFTLIG TILFREDSHEDSGARANTI:
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Banegårdspladsen 8 · Århus C

Tlf. 86 12 21 11
www.tpt.dk
Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Store og små
fester holdes på
Hørning Kro
& Hotel

MIDDELHAVSAFTEN
Hver torsdag fra kl. 18.00

Forret + Middelhavsbuffet +
Vin ad libitum.

Hver Tirsdag
I restauranten

Serveres ikke i påsken

Stegt flæsk
med persillesauce

Pris 248,-

Pris 135,-

Se www.horningkro.dk

Århusvej
ej 44 •• 8362
8362 Hørningg •• +45
+45 8692
8692 1311
1311

