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Udebliver Midtjyllands Avis, så ring 86 82 13 00 
mandag-fredag 17-18, lørdag 8.30-10
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SKANDERBORG SERVICE

Affald
Ry: Genbrugspladsen, Bak-

kelyvej 3, Ry: Åben man-
dag-fredag kl. 12-18 og
lørdag 9-16

Skanderborg: Genbrugs-
pladsen, Norgesvej 11:
Åbningstider: Mandag-
fredag kl. 12-18 og lør. 9-
16

Forbrændingsanlægget,
Norgesvej 13, Skander-
borg. Åbningstider ma.-
tors. 7-16, fre. 7-15 lør.
lukket

Lossepladsen, Oddervej
75,Skanderborg: Åbnings-
tider: ma.-tors. 7-16, fre.
7-15, lør. lukket.

Galten: Genbrugsstationen
Hjaltevej, Skovby: Man-
dag 9-18, tirsdag 13-18,
onsdag 13-18, torsdag 13-
18, fredag 13-18, lørdag
10-14.

Faste vagter
Lægevagt: 70 11 31 31
Politiet i Skanderborg:
Biblioteker
Ry Bibliotek: Åbent mandag

kl. 10-12 og 14-19, tirsdag
kl. 14-19, onsdag kl. 10-
12, torsdag kl. 14-19, fre-
dag kl. 13-18

Låsby Bibliotek: Åbent tirs-
dag kl. 16-20, torsdag kl.
15-18

Gl. Rye Bibliotek: Åbent
mandag kl. 16-20, torsdag
kl. 15-18

Galten Bibliotek: Mandag-
torsdag 14-20, onsdag 9-
11 for småbørn ifølge med
voksne, fredag 10-15

Herskind Bibliotek: Ferie-
lukket 

Skovby Bibliotek: Ferieluk-
ket 

Stjær Fællesbibliotek: Feri-
elukket

Skanderborg Bibliotek:
Mandag-fredag kl. 10-19
og lørdag kl. 10-13

Hørning Bibliotek: Mandag
og torsdag kl. 10-19, tirs-
dag, onsdag og fredag kl.
10-16, lørdag kl. 10-13

Museer
Skanderborg Museum: Tirs-

søndag kl. 10-16
Øm Kloster Museum: Dag-

ligt kl. 10-17
Ferskvandsmuseet: Dagligt

kl. 9-21
Museet på Gl. Rye Mølle:

Dagligt kl. 10-17
Turistbureau
Ry Turistbureau/Salg af

togbilletter: Hverdage kl.
7-16. Lørdag kl. 10-12

Udstillinger
Kvickly og Ryvang i Ry:

Mette Møller Nielsen
Ry Biograf: Inger Berthel-

sen
Ry Bibliotek: Hanne Win-

terberg
Låsby Bibliotek: Jytte Bøge-

dal
Gl. Rye Bibliotek: Mogens

Bendtsen
Galten Bibliotek: Marianne

Uth
Galleri Gemini, Låsby:

Ester Haderup Kristen-
sen

Skanderborg Museum:
Pragtfund fra Skander-
borg Kommune

Kulturhuset Skanderborg:
Lene Eis og Bodil Helmer
Tobiesen

Cykelklub

RY TIRSDAG

Ry Biograf
20: Spurven, La vie en rose
Diverse
14-16: P-plads ved Tulstrup

Kirke: Hestevognstur til
Rishøj. Arr.: Gode Histori-
er i Søhøjlandet

15.30: Himmelbjerget: Bør-
nefestival med Sine og
Frække Rikke

RY ONSDAG

Ry Biograf
20: Spurven, La vie en rose
Diverse

GALTEN TIRSDAG

Bio Huset
Ferielukket
Diverse
Ingen arrangementer

GALTEN TIRSDAG

Bio Huset
Ferielukket
Diverse
Ingen arrangementer

SKANDERBORG TIRSDAG

Park Bio
18.30: Kunsten at græde i

kor
21: Grindhouse Vol. 1: De-

ath Proof
Diverse
19.30: Hylke Forsamlings-

hus: Bankospil. Arr. Hyl-
ke Idrætsforening

SKANDERBORG ONSDAG

Park Bio
18.30: Kunsten at græde i

kor
21: Grindhouse Vol. 1: De-

ath Proof
Diverse
19: Sundhedscentret Bellis:

Lotterispil. Arr. Dansk
Handicap Forbund

19.30: Gjesing Forsamlings-
hus: Lotterispil. Arr. Støt-
teforeningen For Gjesing
By’s borgere

HØRNING TIRSDAG

Diverse
Ingen arrangementer

HØRNING ONSDAG

Diverse
Ingen arrangementer

På torsdag åbner
den 37. udgave af
Mosstock Festival
GL. RYE: Siden 1971 har
håbefulde bands i begyndel-
sen af august optrådt ved
Danmarks ældste amatør-
musikfestival Mosstock,
som bliver afviklet på en
mark tæt ved Mossø umid-
delbart syd for Gl. Rye. Og
på torsdag går det igen løs
med masser af god musik
fra den danske amatør-
rockscene.

Mosstock Festivalen op-
stod - som navnet også anty-
der - i  efterdønningerne af
den legendariske Woodstock
Festival og gennem efter-
hånden 37 år har festivalen
været mange amatørers
springbræt til drømmen om
en  professionel karriere.

Saybia, Marie Frank, Jet-
te Torp, Jakob Haugaard,
Finn Nørbygaard, Per Kol-
ling fra Tintin & Hårtørrer-
ne, Frank Westergaard Da-
mgaard bedre kendt som
Frank Megabody, Veronica
Mortensen, Kenneth Han-
sen fra Pretty Maids og Lo-
ne Kellermann har alle en
fortid på Mosstock.

Og Mosstock-festivalen er
fortsat kendt for at være ud-
klækningssted for kommen-
de stjerner, så måske kom-
mer vi til at høre meget me-
re til flere af navnene på
årets festivalplakat.

Amatørbands fra hele

landet er ved at gøre sig
klar til at møde det altid
veloplagte publikum.

Fra det midtjyske spiller
Team Extrem fra Skander-
borg, Hans Brun Band fra
Hammel og Bjerringbro-
bandet Inis Fall på årets
Mosstock Festival.

Festivalen åbner torsdag

eftermiddag kl. 17 og når
stikket endegyldigt bliver
taget ud igen søndag efter-
middag har 29 bands været
på scenen.

Positivt dilemma
- Vi har igen været i det me-
get positive dilemma, at vi

haft mange flere at vælge
imellem, end vi har plads
til. Det har været rigtigt
svært at udvælge årets
bands, men vi mener, at
publikum får mulighed for
at lytte, danse og skråle
med til musikken fra de 29
bedste bud på, hvad der for
tiden rører sig på den dan-
ske amatørscene, siger Ni-
els Godrum, som siden 1971
har stået i spidsen for Mos-
stock Festivalen.

Pirat-bar
Men festivalen er også an-
det end musik. Der er lagt
op til sjov og hyggelige gen-
syn i blandt andet festival-
barerne, hvor temaet i år er
Pirater og Havfruer.

Der er også pirat-sjov for
børnene, da der som noget
nyt vil være en pirat-hoppe-
borg på festivalpladsen.
Søndag er der mere under-
holdning for de mindste, når
Børneteateret Fyrtøjet viser
en forestilling.

Billige billetter
Mosstock Festivalen er ikke
bare en af landets ældste
festivalerne, den er også
blandt de absolut billigste
at deltage i. Billetter til alle
fire dage koster i forslag 150
kr. - 200 kr. ved indgangen.
Dagbilletter koster 100 kr.
undtagen søndag, hvor der
er gratis entre. Børn under
15 år kommer gratis ind.

klar

29 amatørbands klar til
springbrættet på Mosstock

HØRNING: Skanderborg
Kommunes materielgård på
Bakkedraget i Hørning har
været udsat for et indbrud i
løbet af weekenden. Et vin-

due til materielgården er
brudt op og gerningsman-
den har stjålet to Nokia-mo-
biltelefoner, nogle småpen-
ge og en pose slik.

Sliktyv på materielgården

LÅSBY: En tyv gik hård-
hændet til værks lørdag ef-
termiddag ved kræmmer-
markedet i Låsby, hvor der
blev stjålet madvarer, dyner
og noget værktøj til i alt cir-

ka 4.500 kr.
Gerningsmanden sma-

drede bagruden til en bil for
at få fat i tyvekosterne. Det
skete i tiden fra kl. 12.30 til
14.

Tyveri gennem
smadret bilrude

RY: Der var i aftes bud efter
Ry Brandvæsen, da der var
udbrudt brand på Siimtof-
ten.

Omkring kl. 23.30 var
gået ild i indholdet af en

container, som midlertidig
er placeret på Siimtoften og
det lykkedes hurtigt for
brandfolkene at få branden
slukket.

Containerbrand 
på Siimtoften

RY: Natten til i går er en tyv
stukket af med et sæt num-
merplader til en bil, der var
parkeret på Isagervej i Ry.

Pladerne er indregistre-
ret med nummeret VY 42
954 og sad på en Ford Mon-
dero.

Plader stjålet fra bil

Bestyrelsen tager
stilling til et even-
tuelt køb af Ry-re-
deriet til september
Af Christian Kloch Larsen

RY: Det lokale rederi, Ry
Turistbåde, har gennem
længere tid været sat til
salg og i et interview i Avi-
sen i går gav ægteparret Ei-
gil og Marianne Madsen ud-
tryk for, at de meget gerne
ser, at rederiselskabet, Hjej-
len Aps i Silkeborg, overta-
ger rederiet og dermed sik-
rer den fortsatte rutefart ad
den smukke søvej mellem
Ry og Himmelbjerget med
bådene Turisten Ry og Vi-
king.

En rute, som Hjejlesel-
skabet varetog for godt 100
år siden, inden rutefarten
kom på lokale hænder i Ry.

Ifølge direktør i Hjejlen
Aps, Peder Kristensen, er en
eventuel overtagelse af Ry
Turistbåde også inde i Sil-
keborg-rederiets fremtidige
overvejelser.

- Det ville også være lidt
unaturligt, hvis vi ikke
overvejede at overtage rute-
farten på stykket med Ry og
Himmelbjerget. Men der er
slet ikke truffet nogen be-
slutning endnu.

-  Det er jo op til bestyrel-
sen at afgøre den slags og
det vil ske efter sommerferi-
en - formentlig til septem-
ber, siger Peder Kristensen.

Han fortæller, at Hjejles-
elskabet er ved at under-
søge det økonomiske grund-
lag for at overtage Ry-rede-
riet.

Ser på tallene
- Vi har indhentet regnska-
berne og ser på tallene og de
øvrige vilkår, der gælder for
rutefarten mellem Ry og
Himmelbjerget.

- Og selv om det er en me-
get smuk sejltur og vi tidli-

gere har haft sejladsen mel-
lem Ry og Himmelbjerget,
så er der altså andet, som er
meget afgørende for, om vi
kan overtage Ry Turistbå-
de. Økonomien skal være i
orden og der skal være et
grundlag for, at vi kan af-
sætte mandskab til at tage
den ekstra tur mellem Ry og
Himmelbjerget.

- Det er ikke sikkert, at
det passer ind i en model
som vores, men at det
måske bedst lader sig gøre

for en lille familiedreven
virksomhed, som den Eigil
og Marianne Madsen har
drevet. Men det er igen en
overvejelse, som bestyrelsen
vil tage stilling til, siger di-
rektøren for Hjejle-selska-
bet.

Marianne og Eigil Mad-
sen, har sejlet i rutefart
mellem Ry og Himmelbjer-
get, siden ægteparret for 11
år siden overtog Ry Turist-
både.

Inden da var Eigil Mad-

Hjejlen ApS overvejer
at købe Ry Turistbåde

En eventuel overtagelse af Ry Turistbåde er ifølge direktør for Hjejle-selskabet, Peder Kri-
stensen, inde i Silkeborg-rederiets overvejelser. Bestyrelsen ventes at tage stilling til sagen til
september. Arkivfoto: Jens Anker Tvedebrink

Bands fra hele landet er på plakaten ved Mosstock Festival.
Her er det »Mind the Man« fra Odense, der trykker den af.på
sidste års festival. 

Arkivfoto: Torben Larsen

GALTEN: En ny graver er
tiltrådt ved Galten Kirke.

Det er den 43-årige Tor-
ben Skjøtt, der bor i byen.
Han blev udlært som gart-
ner tilbage i 1984 og har i de
seneste fem år været selvs-
tændig anlægsgartner. Han
har bred erfaring indenfor
gartnerfaget og samtidig er
han godt kendt med de

særlige arbejdsforhold på
kirkelige arbejdspladser, da
han i en periode har været
gravervikar ved Storring
Kirke.

Torben Skjøtt, der tiltråd-
te 1. juli, afløser Susanne
Husted, der efter et årstid
ved Galten Kirke er rejst til
et graverjob ved Sct. Sørens
Kirke i Gl. Rye.

Ny graver i Galten

STJÆR: En boogie-trailer
til en værdi af 10.000 kro-
ner er blevet stjålet fra en
ejendom på Jeksenvej i
Stjær.

Traileren, der stod i ejen-
dommens indkørsel, er hug-
get i tidsrummet fra 25. til
27. juli. Den har registre-
ringsnummeret JC 36 56.

Trailer hugget i Stjær

SKOVBY/LÅSBY: Skovby
Gulv og Køkkencenter på
Bjarkevej i Skovby havde
ubudne gæster i aftes.

Klokken 22.50 brød
ukendte gerningsmænd ind
i kontoret, hvorfra de stjal
forskelligt edb-udstyr.

Politiet mener, at det kan
være de samme gernings-

mænd, der lidt tidligere på
aftenen - klokken 22.14 -
forsøgte at bryde ind i kon-
toret hos virksomheden Ba-
by Dan på Mosegårdsvej i
Låsby.

Her blev en rude i konto-
ret knust, men der er ikke
melding om, at noget er
stjålet.

Tyvebesøg i firmakontorer

SKOVBY: Tyve, der går ef-
ter værdier i biler, har
været på spil i Skovby i nat.

Foreløbig er anmeldt to
indbrud. Det en er gået ud
over en Peugeot 406, der
stod parkeret på Christine-
dalsvej. Den har fået et vin-
due i højre side smadret og
er blevet lænset for dyr
elektronik. Udover autora-
dioen med cd-spiller og tre
cd-plader har tyvene stjålet

en MP3-spiller og en GPS
navigationscomputer.

På Tunøvej er det gået ud
over en Skoda Fabia, der
har fået en dørlås brudt op.
Fra den er stjålet autoradio
med cd-afspiller, to par sol-
briller og to dvd-fladskær-
me, der sad i forsædernes
nakkestøtter.

Indbruddene er sket i
tidsrummet fra klokken 22 i
aftes til 6.55 i morges.

Biler brudt op i Skovby

Karsten Holms
egen cadeau til
idolet får pæn air-
play på amerikan-
ske radiostationer

STJÆR: Stjærs Elvis,
Karsten Holm, får stærk
mediebevågenhed omkring
udsendelsen af hans nye-
ste cd - »Always On My
Mind«.

Cd’en udkommer tirsdag
14. august, og selvsamme
aften viser DR2 den doku-
mentar-udsendelse, der
blev optaget først på året,
da Karsten Holm sammen
med et tv-hold og ung-
domsvennen Viggo Som-
mer drog til Elvis Presleys
hjemby, Memphis Tennees-
see, dels for at optage cd’en

i et lokalt studie, og dels for
at følge i »Kongens
fodspor« - blandt andet
med besøg i Elvis’ over-
dådige hjem »Graceland«,
der nu er et af USA’s mest
besøgte museer.

Cd’en udkommer lige op
til 30 års dagen for Elvis
Presleys død 16. august
1977, og den er først og
fremmest en hyldest til El-
vis Presley, som Karsten
Holm har været vild med,
siden han som syvårig i
barndomsbyen Thorning
var hjemme hos en kam-
merat, som lagde »Hound
Dog« på pladespilleren.

- Den var lige ved at
blæse mig omkuld, har den
47-årige sanger siden for-
talt.

Og den oplevelse lagde
kimen til, at han efter først
at være uddannet som

smed besluttede sig for at
satse på musikken.

I amerikansk radio
Udover personlige fortolk-
ninger af en række Elvis-
hits rummer den nye cd
nogle af Karsten Holms fa-
voritnumre af Frank Sinat-
ra, The Beatles og Tom Jo-
nes. Samt ikke at forglem-
me hans egen Elvis-inspi-
rerede sang »I’ve Always
Loved You«.

CD’ens amerikanske
producer var så begejstret
for det nummer, at han fik
det med på en anden cd,

der var under indspilning i
studiet. Og ifølge produce-
ren får Karsten Holms
sang for tiden pæn air-play
på amerikanske radiostati-
oner - så hvem ved, måske
skal Stjærs Elvis snart
igen en tur til Memphis
Tenneessee.

Den nye cd er dog ikke
helt ny for Karsten Holms
lokale fans - i og med at
den havde snigpremiere al-
lerede i maj ved en lille
koncert i Dagli’Brugsen i
Stjær.

Efter den lejlighed for-
talte sniglyttere, at den
konservatorieuddannede
Stjær-sanger og kirke-
gårdsgraver med sin nye
plade slår fast, at han er
mere end blot Elvis-imi-
tator - en habil fortolker,
der giver klassikerne et
personligt udtryk.

Stjærs Elvis spilles  i »Kongens« hjemland

»Always On My Mind« - hed-
der Karsten Holms hyldest-
cd til The King, der udgives
lige op til 30 årsdagen for El-
vis Presleys død.  

38 DT , Galten By, Galten,
Nattergalevej 27, Vivian
Frost m.fl. til Lars Møller og
Lis Møller, E. 1.700.000

24 A , Sjelle By, Sjelle,
Mindevej 2, Henning Hegel-
und til Ditte Hegelund, E.
3.600.000

15 BS , Galten By, Galten,
lejl./anpart nr. 60, Skolebak-
ken 27, 2 TH, Boet efter
Knud Erik Jønsson til Boet
efter Knud Erik Jønsson, E.
530.000

15 BS , Galten By, Galten,
lejl./anpart nr. 60, Skolebak-
ken 27, 2 TH, Boet efter
Knud Erik Jønsson til Mari-
anne Duun Skivholme, E.
530.000.

EJENDOMSHANDLER

Ry-musikeren
udtrykker sig
også med pensel
og kamera
RY: Kunstneren Erik
Sandager Hansen - bedre
kendt som Knasen - har
mange strenge at spille
på og flere kreative ta-
lenter at trække på.

Han er måske bedst
kendt som rock- og blues-
sanger musiker, men han
er også ferm til at svinge
penslerne. Det kan bru-
gerne af Ry Biblioteket få

vished om i den kommen-
de måned, da han her ud-
stiller et af sine malerier.
Det er med et lokalt mo-
tiv fra Rye Nørskov og er
malet i december 2006.

Spor efter
mennesker
- Jeg fotograferer mest i
naturen og arbejder som
regel tematisk. I snart to
år har jeg leget med en
serie som handler om
mennesket i naturen,
men mest om spor efter
mennesket, fortæller
Erik »Knasen« Sandager.

Knasen udstiller
på Ry Bibliotek


