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DET SKER
Fredag
Ingen oplysninger om aktiviteter.

Lørdag
17.00: Børnesøen i Kibæk: Sankthansfest
med fællesspisning og livemusik. Båltale
ved sognepræst Klaus Buch Møberg.
Arr.: Kibæk Borgerforening.
18.00: Aulum missionshus: Sankthansfest
hos Anja og Bøje Sørensen, Feldborgvej 7,
med fællesspisning og bål. Tale ved Daniel
Kofod.
18.00: Stadion ved campingpladsen: Sankthans med fodbold, fakkeloptog, snobrød
med mere. Båltale ved formand for Sdr.
Felding Borgerforening Dorthe Viborg.
Arr.: Sdr. Felding Borgerforening og Handels- og Håndværkerforeningen.
18.00: Kanopladsen ved Skjern Å i Skarrild:
Sankthans med grill, bål og tale ved
byrådsmedlem Vinnie Borbjerg (S).
Arr.: Skarrild Borgerforening.

KORT NYT
Udsat for indbrud to
gange på en uge
FELDBORG For anden gang på godt en uge
har en beboer på Bredgade i Feldborg haft
ubudne gæster på besøg.
Ved det første indbrud blev en rude knust,
og den plade, som blev sat for vinduet, blev
i går fjernet af en tyv, som slog til i løbet af
dagtimerne.
Politiet har ikke oplysninger om, hvad der
er stjålet fra stedet.

Ubuden gæst på rov

Illustration af det nye klublokale. På venstre side er der vinduer ud til gårdhaven, og på den anden side ruder ind til selve skydebanen,
som udformes, så den også kan bruges til andre formål end blot skydning. ILLUSTRATION: SKYDEBANEFORENINGEN DANMARK

Skytter får realiseret
alle ønskerne

SKARRILD I går formiddag var en tyv på
spil i en landejendom på Gejlbjergvej ved
Skarrild. Gerningstidsrummet er mellem
klokken 10.00 og 13.30, hvor en terrassedør
blev brudt op. Politiet vil senere modtage
en opgørelse over, hvad der er stjålet fra
ejendommen.

Med et tilskud fra Lokale
og Anlægsfonden er
finansieringen af Aulum
Skyttecenter på plads

Indbrud i garage

AF JACOB HOVE

KIBÆK Politiet modtog i går en anmeldelse
om indbrud i en garage på Skjernvej i
Kibæk. Hængelåsen til garagen var klippet
over i løbet af onsdagen, og der var stjålet
flyttekasser med indhold fra garagen.
Der skulle også være stjålet iPads fra
adressen.

Frimesse flyttet
SKARRILD-KARSTOFT 24. juni er der sommerfrimesse på Engen i Karstoft. Frimessen foregår normalt i præstegårdshaven
i Skarrild, men da præstegården er under
renovering, har det været nødvendig at finde
et andet sted. Skarrild Kirkekor medvirker
til messen, og der vil efterfølgende blive
tændt op i grillen.
- Vi håber at rigtig mange vil slutte op
om frimessen på en dejlig sommer søndag,
fortæller Birte Mørup, der næstformand i
Skarrild Menighedsråd.

jah@herningfolkeblad.dk

AULUM Det er igen lykkedes Aulum Fritidscenter at få opbakning omkring et projekt
og en investering i byen.
Formand Jørgen B. Jørgensen fortæller,
at der i sidste uge kom et positivt svar fra
Lokale og Anlægsfonden, der har bevilget
et tilskud på 200.000 kroner til renovering
af Aulum Skyttecenter.
- Det er naturligvis med stor tilfredshed,
at vi nu kan få realiseret alle vores ønsker og
krav, så vi cirka 1. september kan »skyde«
det nye anlæg i gang, siger fritidscentrets
formand.
I starten af september sidste år satte
Aulum Skytteforening og Aulum Fritidscenter, der er bygherre på projektet, gang i
en indsamling til projektet.
Omkring en uge senere fortalte formand
Jørgen B. Jørgensen så, at der var kommet
godt gang i indsamlingen og virksomheder
som Midtjysk Albyg, Sørens Tagdækning
og JJ Byggeservice allerede havde bidraget,

og siden har mange flere virksomheder givet
deres bidrag.
Status er nu, at i alt 70 virksomheder har
været med til at løfte opgaven og givet samlet 490.000 kroner til projektet.
Det er ikke mange år siden, at der blev
samlet penge ind til hal-byggeriet i byen,
og det glæder Jørgen B. Jørgensen, at det
igen er lykkedes at få involveret så mange
virksomheder.

: fakta
FINANSIERING
Herning Kommune, tilskud:
500.000 kroner
Skydebaneforeningen Danmark,
tilskud: 690.000 kroner
Indsamling virksomheder med
mere: 490.000 kroner
Lokale og Anlægsfonden: 200.000
kroner
Fonden af 1844: 25.000 kroner
Øvrige indtægter: 100.000 kroner
Total: 2.005.000 kroner

- Det er med stor tilfredshed, at erhvervslivet igen bakker op om et projekt
i Aulum, der betyder, at også Aulum Skytteklub bliver opgraderet til glæde og gavn
for Aulum by og opland. Ligeledes giver
det mulighed for, at virksomhederne kan
benytte faciliteterne til firmaskydning og
andre sociale sammenkomster, siger Jørgen B. Jørgensen.

Først færdig
Aulum Skytteforening er sammen med fire
andre skytteforeninger en del af projektet
Fremtidens Skydebaner.
Projektet skal fremtidssikre skydebanerne i Danmark og har et mål om at
skabe de bedste rammer for udvikling af
skydeidrætten.
Deltagerne i projektet får professionel rådgivning af arkitekter (MOVE) og
ingeniører (Johansson og Kalstrup) og
mulighed for rådgivning og økonomisk
støtte fra Skydebaneforeningen Danmark
til udvikling af netop deres projekt.
Skydebaneforeningen Danmark har bidraget med 690.000 kroner til projektet i
Aulum og er dermed den største bidragsyder.
Herning Kommune har givet et tilsagn
om 500.000 kroner.
Ifølge Jørgen B. Jørgensen bliver Aulum
Skyttecenter det første af de fem projekter,
der bliver taget i brug.

