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Ved dødsfald
tlf. 70 26 26 12

Skanderborg Begravelsesforretning
v/ John H. Sørensens eftf.
Banegårdsvej 7 | 8660 Skanderborg  

Ry Begravelsesforretning
v/ Jens Peder Kristiansens eftf.
Skanderborgvej 9 | 8680 Ry             

Hørning Begravelsesforretning
v/ Per Dunkjærs eftf.
Skanderborgvej 5 | 8362 Hørning       

www.houkjaerbegravelse.dk

 ■ Byens ældste og eneste ISO-certificerede  
begravelsesforretning

 ■ Vi hjælper med en værdig, smuk og personlig afsked
 ■ Få en fast og fair pris
 ■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Vi kan kontaktes hele døgnet

Mette Beck JensenJakob Houkjær Preben Balsby Thomsen  

Forbrugerrådet TÆNK  anbefaler at  
bruge ISO9001 certificerede bedemænd

A� aler kan træ� es på kontoret eller
i hjemmet, når det passer dig

Ved dødsfald hjælper vi dig
Tlf. 86 52 02 41

Tillid – Tryghed – Nærvær
Adelgade 114, 8660 Skanderborg

www.riising.dk

• Mest erfarne bedemænd i Skanderborg i mere end 20 år
• Vi er uddannede og certifi cerede bedemænd
 – det er din garanti for kvalitet og tryghed
• Nærværende og personlig afsked under trygge forhold
• Ring og få gratis tilsendt dokumentet ”Min Sidste Vilje”

Bedemand Riising

Forbrugerrådet TÆNK 
anbefaler at bruge

uddannede og certificerede 
bedemænd

Dinbedemand
erenkvinde

BroholtBegravelsev.EdithBroholtMindet38660Skanderborgbroholtbegravelse.dk
61272556

Den kvindelige intuition, omsorg og empati ermed til at lette svære samtaler. Har du mistet en,der står dig nær, står du som den efterladte i ensituation, hvor mange ua�klarede spørgsmål kanopstå. Derfor kan du ringe til mig døgnet rundt.Jeg hjælper dig med at arrangere enbegravelse/bisættelse efter ditog afdødes ønske, som sikrer,at dit sidste farvel til en kærbliver et rart minde.
☎ 6127 2556
Broholt Begravelse
v. Edith Broholt
Mindet 3
8660 Skanderborg
broholtbegravelse.dk

Den kvindelige intuition er med
til at lette svære samtaler.
Jeg hjælper dig med at arrangere
en begravelse/bisættelse efter
dit og afdødes ønske, som
sikrer, at dit sidste farvel
bliver et rart minde.

Kim Husted

Salg og udstilling: Åmarksvej 6, 8250 Egå

Levering til alle kirkegårde

Tlf. 8619 0606
8619 0303

Åben hver dag kl. 12-16 eller efter aft       Weekend efter aftale

Århus Ny Stenhuggeri
Salg og udstilling: Klamsagervej 45, 8230 Åbyhøj
Udstilling: Dyssehøjvej 13, 8220 Brabrand

Lotte Husted Tlf. 8619 0606
Mobil 2325 0206
Fax 8619 0609

Århus Ny Stenhuggeri
Salg og udstilling: Klamsagervej 45, 8230 Åbyhøj
Udstilling: Dyssehøjvej 13, 8220 Brabrand

Lotte Husted Tlf. 8619 0606
Mobil 2325 0206
Fax 8619 0609

 
Vor kære 

 

Inger Nykjær Ottosen 
 

*  1. juli 1945           

har fået fred. Gudenå Hospice, den 30. marts 2019  
 

På familiens vegne 
Henrik 

Niels, Birgit og Elsebeth 
 

Bisættelsen har fundet sted 
 

†
Vor kære

Jonna Holm
* 14. maj 1936   † 27. marts 2019

Tak for alle gode minder

Familien

Bisættelsen har fundet sted

Vores kære

Søren Christian Sørensen
* 30. maj 1943    † 1. april 2019

Familien

Bisættelsen finder sted fra Alling Kirke
onsdag den 10. april kl. 13.00

Vores kære mor,
svigermor, mormor, farmor og oldemor

Hedvig Margrethe Skov
* 5. november 1931

er stille sovet ind

Søndergården, den 4. april 2019

På familiens vegne

Ove, Svend Erik, Bente, Jens og Inga

Begravelsen finder sted fra Voerladegård Kirke
torsdag den 11. april kl. 13.00

Vores kære 

Frede Brandt Hansen
* 17. december 1935

er stille sovet ind
Sølund, den 3. april 2019

På familiens vegne

Dorte og Frida

Bisættelsen finder sted fra Skanderborg Slotskirke
torsdag den 11. april kl. 13.00

En særlig tak til personalet på Søholm, Hus 2
for god omsorg og pleje

LÅSBY Jamen er det ikke bare

en sti? Tjoe, 'Båndet' er som så-
dan "blot" en sti, men det er en
temmelig velplanlagt sti med

både grillhytte, sheltere, 10
skilte med historier, som pas-
ser til udvalgte steder, og et
toilet.

'Båndet' går mellem Lås-
by, Galten og Skovby og blev
indviet søndag med delta-
gelse af sammenlagt 800
mennesker.

"Jeg kunne slet ikke få ar-
mene ned. Jeg er så glad for,
at alle de her mennesker
dukkede op. Det var virkelig
en folkefest. Uanset hvor
man kiggede hen, var der
bare gang i den," siger Karen
Schack Lindemann dagen
derpå - hun er formand for

Projektforum Galten-Skov-
by, som står bag 'Båndet'.

Gode til at løfte i fl��ok
Med i festlighederne var 2. vi-
ceborgmester Martin Frausing
Poulsen (DF) og borgmester
Frands Fischer (S). I borgme-
sterens tale lød det blandt an-
det:

"Virkelyst og et lokalt en-
gagement. Det fl��ytter noget.
Om ikke bjerge, så i hvert fald
jord, stolper og bænke. Tak til
alle jer, der har bidraget til
projektet," sagde han og fort-
satte:

"Jeg fl��yttede mine ting ind

på borgmesterkontoret for en
uges tid siden. Måske skulle
jeg have ringet til jer? I er man-

ge og gode til at løfte i fl��ok. Tak
for indsatsen og stort tillykke
med Båndet."

Båndet indviet: "Jeg kan ikke få armene ned"
Omkring 800 deltog i festlighederne
Af Christina S. Johansen

Borgmester og 2. viceborgmester klippede snoren til Båndet. Foto: Per Bille


