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98-årig kvinde indebrændt i Frederiks
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kravlede ind og fik kvinden, der lå
på gulvet foran fjernsynet, trukket
ud og begyndte med førstehjælp.
Uden held, for kvinden var død
ved ankomsten til Viborg Sygehus.
Politiet laver tekniske undersøgelser i dag, men mener, at bran-

Godt bilsalg
varsler
bedre tider
Når der som nu er
ved at komme godt
gang i bilsalget, er
det et tegn på, at
folk igen er begyndt
at tro på økonomien
og bedre tider. Det
kan bilforhandlerne
i Silkeborg tale
med om
Af Morten Lund
SILKEBORG: Bilsælgerne i
Silkeborg har de brede smil
fremme, når de fortæller om
bilsalget.
- Vi har nok solgt en tredjedel flere biler end sidste
år på samme tid, lyder det
samstemmende fra de bilforhandlere, Midtjyllands
Avis har talt med.
- Og det gælder hele vejen
rundt, siger formanden for
Bilernes By, Jesper Elstrøm,

Birgit Sonnes nye cd er mere end bare en cd for hende. - Den har været en stor del af min
helbredelse og er nu et symbol på, at jeg er kommet ovenpå igen efter min sygdom,
siger hun om cd’en, der netop er udkommet.

Fra sygdom til solo-cd
Af Camilla Riis Thomsen
SILKEBORG: Birgit Sonne har spillet
tværfløjte siden hun gik i 7. klasse, og hun
har netop udgivet solo-cd’en »Risen«. Cd’en
er optaget i en hule i det sydlige Frankrig

og har en helt speciel betydning for Birgit
Sonne selv, blandt andet fordi et af værkerne
er skrevet specielt til hende.
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den skyldes kvindens fjernsyn.
Der var kun kraftig røgudvikling og ingen ild, og derfor er de to
plejeboliger, der er bygget sammen
med den 98-årige kvindes, ikke
skadet.

der også er direktør for Citroën- og Honda-forhandler
Poul Munk A/S.
- Hos os sælger vi bredt fra
sortimentet i en passende
blanding af nye og brugte,
store og små biler. Og særligt interessant er det, at vi
også har fået gang i salget
af varevogne. Det fortæller
mig, at håndværkerne er
begyndt at få noget at lave
igen - og at de tror på fremtiden, siger han.
Helt samme billede kan
administrerende direktør
Holger Helle fra Bilernes
Hus ikke tegne. Også
han fortæller om cirka en
tredjedel flere solgte biler.
Men hos ham er det især de
mindre og billigere biler, der
er salg i.
- Folk kigger meget på, at
den nye bil skal være økonomisk at køre i, siger han.
Vi sælger mange biler op til
200.000 kroner - men vores
Mercedes’er og BMW’er står
her stadig.
Han kan dog fortælle om
et ikke særligt spændende

Storopgør i
weekenden

marked for gulplade-biler.
- Alligevel kan vi godt
være optimistiske. Bilsalget
- og salget af tv-apparater er normalt en god indikator
på, om folk tror på økomomien. Så det større bilsalg
lover generelt godt, siger
han.
Med i koret af glade stemmer er Henrik Munthe, der
er medejer af Silkeborg
Motor Co. A/S:
- Vi noterer os også en
fremgang i forhold til sidste
år på cirka en tredjedel. Hos
os er der også mest bud efter
de relativt billige biler, siger
han.
Dermed følger bilsalget i
Silkeborg smukt tendensen
på landsplan: Danmarks
Statistik fortæller, at bilsalget i september lå 37 procent
højere end i samme måned
sidste år.
- Men man skal altså også
være opmærksom på, at det
er en sammenligning på en
billig baggrund: Sidste efterår var rigtigt skidt, siger
Holger Helle.
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Af Kenneth Husum
SILKEBORG: Det er godt at
se på flere tilbud, hvis man
vil spare penge. Det gælder
også for skoler og kommuner.
Silkeborg Tekniske Skole
er ved at analysere sin indkøbspolitik, og skolen dropper i flere tilfælde statens og
kommunernes egen centrale
indkøbsordning, der er blevet brugt i stort omfang og
som ellers har til formål at
skaffe klækkelige rabatter.
- Hvis der bliver lavet en
indkøbsaftale, som man
skal kunne bruge både i
Løgstør og i Storkøbenhavn,
så vil den ofte være dyrere,
end hvis man har et godt
leverandørnetværk i sin
egen by, konstaterer Peter
Kristoffersen, direktør for

Silkeborg Tekniske Skole.
Når man laver aftalerne
selv, er der ifølge skolens
egne eksempler besparelser
på omkring 25 procent på
både konvolutter og bærbare
pc’ere , 10-20 procent på kød
og grønt til skolens kantine
og 50 procent på skolens internetforbindelse.
Der er ekstra fokus på
skolens udgifter til indkøb
på grund af de besparelser,
der er på vej med den nye
finanslov.
- Vi har ikke råd til at
bruge ordningen, så vi må
lave vores egne aftaler. Det
er meningen, at vi skal spare
penge på ordningen, men
det bliver tit dyrere i forhold
til det, vi selv kan lave, siger
Peter Kristoffersen.
På et område ser han dog
fordele i indkøbsaftalen.
- Når der er tale om så
store indkøb, at vi kommer
ind under EU’s varekøbsdirektiv, hvor vi skal sætte
det i udbud, så er det nemmere for os, at der er nogen,
der tager sig af den proces,
siger Peter Kristoffersen.
Også Silkeborg Kommune
vil i vidt omfang hellere
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SPORT: To af de mest eksponerede
sports-klubber
gæster i weekenden Silkeborg. På søndag ventes der
sæsonrekord, når SIF tager
imod mestrene fra FCK, og
hos Bjerringbro-Silkeborg
kan man i morgen se frem
til det helt store pokalbrag,
når den nye storklub AG
København kommer til
Silkeborg Hallerne, hvor der
ventes udsolgte huse.
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Kristine Andersen fra Kjellerup
skrev i 1935 kontrakt med Falck.

Tro mod Falck

7

Skulptur er tilbage
BJERRINGBRO: Efter 13 måneder på
værksted har Byhaven i Bjerringbro nu
fået sit store kunstværk tilbage. Fire
mand fra Tommerup Keramiske Værksted brugte det meste af torsdagen på
at få Erik Nyholms skulptur rejst igen.
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Købmand siger stop
ALKEN: Købmanden i Alken har besluttet
sig for at sætte butikken til salg, og
landsbyen risikerer - som så mange
andre før den - at miste sin dagligvarebutik, medmindre det lykkes at finde en
afløser - eller byen selv tager over.
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Hørelsen koster

Peter Kristoffersen, direktør
for Silkeborg Tekniske Skole
Han har ikke tal på, hvor
meget der er at spare ved
at kommunerne selv handler ind i fællesskab, men
Holstebro og Sønderborg
kommune, der er en del af
indkøbscentralen 12-byer,
har beregnet, at der er en
besparelse på ca. 15 procent
på kontorartikler.
Andre har også stillet
spørgsmålstegn ved de
indkøbsaftaler, som mange
uddannelsesinstitutioner
og kommuner benytter.
Erhvervsorganisationen DI
mener, at indkøbsaftalerne
koster kommuner og stat
mellem 0,9 og 1,6 mia. kroner i overpris. En kritik, der
er blevet afvist som fejlagtig
og udokumenteret.

THEM: Der var masser af handel og
hygge på Medborgerhuset Toftebjerg
i Them i går, hvor den traditionsrige
børnedag i efterårsferien løb af stablen.
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Vi har ikke råd til at bruge ordningen,
så vi må lave vores egne aftaler. Det
er meningen, at vi skal spare penge på
ordningen, men det bliver tit dyrere i
forhold til det, vi selv kan lave

forsøge at lave sine egne aftaler.
Det er baggrunden for, at
Silkeborg Kommune foretager mange af sine indkøb
gennem den fælleskommunale indkøbscentral 12-byer,
der omfatter 14 jyske kommuner.
- Der er ingen tvivl om,
at vi på den måde kan opnå
bedre priser, siger indkøbsleder Henning Trillingsgaard,
Silkeborg Kommune.
På nogle områder benytter Silkeborg Kommune sig
stadig af de centrale aftaler.
- Når det er mere komplekse områder som IT, el og
telefoni, så er det stadig en
fordel at gøre det, siger Henning Trillingsgaard.

Børnenes dag

KJELLERUP: Den 97-årige Kristine
Andersen fra Kjellerup er en trofast
kunde hos Falck. I 75 år har hun således
abonneret på Falcks service, og det blev
markeret i går, da Falcks stationsleder
i Silkeborg, Claus Thygesen, kom forbi
med blomster og chokolade.

Indkøbsaftale gør
indkøbene dyrere
Silkeborg Tekniske
Skole sparer penge
ved at gå udenom
central indkøbsordning

Signe på fire fik bid, da hun prøvede
fiskedammen under børnedagen på
Medborgerhuset Toftebjerg i Them.

FAVRSKOV: Det koster Favrskov Kommune mange penge, at der bliver
flere private udbydere på markedet
for høreapparater. På tre år er udgiften
næsten fordoblet.
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Rekord-sjipper
SILKEBORG: Dennis Klejlstrup (billedet) er 16
år og fra Silkeborg. Under et arrangement i juni
lykkedes det ham at sjippe ikke færre end 205
gange på to minutter. I klassen for drenge over 16
år var der tale om en ny rekord, som betyder, at
han er omtalt i »Børnenes Rekordbog 2011«. Men
flere andre midtjyske børn er også omtalt for deres
sjove rekorder.
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FREDERIKS: En 98-årig kvinde,
der boede i en beskyttet bolig på
Parkvænget i Frederiks, mistede
i nat livet, da der udbrød brand i
hendes bolig.

Branden blev opdaget af en ansat fra hjemmeplejen, der var på
sin natlige rundtur.
Han kunne, da han kom til
kvindens dør, høre en bippen derinde, og da han fik lukket døren
op, væltede der en tyk røg ud. Han
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Af Martin Bjerregaard Jensen
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Fejl i et fjernsyn
formentlig årsag
til dødsbrand
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Birgit Sonne har spillet tværfløjte i over 30 år,
og nu underviser hun selv 38 elever på Den
Kreative Skole. - Det er spændende at opleve,
hvordan eleverne udvikler sig, og det er sjovt
at se, når de får deres »aha«-oplevelser, siger
Birgit Sonne.

~
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Alle værkerne på cd’en følger en
hvilepuls på 60, så det er meget
afslappende musik. Mange falder
faktisk i søvn, når de hører den.
Men det tager jeg som et godt
tegn, for de stresser af, bliver
beroligede. Og at min musik kan
blive brugt på den måde, det
tager jeg da som en stor cadeau
Birgit Sonne

»He is
risen« blev
Birgit Sonnes medicin og
inspiration
Fløjtenisten Birgit Sonne har netop
udgivet nyt solo-album. Cd’en er et symbol
på hendes kamp under en hård sygdomsperiode, og specielt ét af værkerne på
cd’en har haft stor betydning for hende
SILKEBORG: Den 9.
oktober udkom Birgit
Sonnes nye solo-album,
»Risen«. Det har været
en kamp for den 45-årige
fløjtenist at komme hertil
efter en sygdomsperiode
med depression og stress,
og derefter en lang genopbygningsperiode. Men nu
er cd’en endelig kommet,
og den er selve symbolet på
hendes helbredelse og det,
at hun er kommet ovenpå
igen.
- At blive syg vendte mit
liv på hovedet. Det var en
hård proces, og det endte
med, at jeg blev skilt fra
min mand på grund af det,

fortæller hun.
Mens hun var syg, modtog
hun værket »He is risen«,
specielt skrevet til hende af
Steve Dobrogosz.
- At spille det stykke var
direkte medvirkende til,
at jeg kom ovenpå igen.
Specielt den langsomme del
af stykket var en stor del af
min helingsproces, fortæller
Birgit Sonne.
Under en spirituel rejse
til Frankrig nogle år forinden, havde Birgit Sonne
fået idéen til at indspille en
cd i La Caune, en hule i det
sydlige Frankrig. Og med
»He is risen« blev denne idé
nu mere håndgribelig.

- I 2006 var jeg på rejse
med Lars Muhl i Frankrig
med fløjten under armen,
og lige pludselig kom det
til mig, at jeg da skulle
indspille en cd inde i denne
hule. Først tænkte jeg
»crazy, det kan man da
ikke«. Men det kunne jeg
altså godt, siger Birgit
Sonne.

Fik meget hjælp
Herfra gik det stærkt. Birgit
Sonne fik mange tilbud fra
folk, der ville hjælpe hende
videre, og pludselig var
der ikke langt fra idé til
handling - og i sidste ende
en færdig cd.
- Jeg spurgte Jens Holm,
om han ville hjælpe mig
med det tekniske, og han
var under et sekund om
at svare ja. Derudover fik
jeg tegnet et logo til Iris
Records (Birgit Sonnes
eget produktionsselskab,
red.), og en journalist fra
Jyllands-Posten tilbød sig at
skrive en pressemeddelelse.
Jeg fandt også en fotograf,
som gerne ville være med,
fortæller Birgit Sonne.
Udover »He is risen«,
indholder cd’en også værker
af Gabriel Fauré og Lars
Muhl, samt et par stykker
mere af Steve Dobrogosz.

Optaget i hule
I maj i år rejste teamet til
Frankrig, hvor cd’en blev
optaget i den helt specielle
hule.
- Vejret var perfekt til at

optage i. Lyden i hulen var
fantastisk, det var en flot,
ren lyd. Du vil aldrig kunne
få noget lignende. Det var
fuldstændig fantastisk at
få lov til at opleve. Der var
god akustik, så man bliver
hjulpet meget på vej af
musikken. Det var lige i
øjet, siger Birgit Sonne.
Hun fortæller også, at
der lige præcis den dag, de
optog, dryppede vand ned
i hulen. Det kan man også
høre i baggrunden på cd’en.
- Og specielt på musikstykket »Aqua« er der rigtig
meget vand, der drypper.
Det er lidt sjovt, at det er
lige på det stykke, når nu
det hedder sådan, forklarer
hun.

for Birgit Sonne, og selv om
den fem-årige uddannelse
har været hård, har hun
aldrig fortrudt sit valg.
- Det betyder alt for mig,
at jeg kan få lov til at spille.
Musik er for mig et sprog for
sig selv, hvor ordene ikke er
med. Når jeg spiller musik,
er det, som om der er noget,
der er større end mig selv.

Cd som medicin
Birgit Sonne har spillet lidt
i orkester, men det er kammermusik, hun brænder for.
- Jeg har brug for at være
med i den kreative proces
og forme musikken. Det
kan jeg ikke gøre på samme
måde, når jeg spiller i et
stort orkester, siger hun.

Birgit Sonne er født i Kjellerup og efter at være flyttet
lidt rundt, blandt andet
til Aalborg og Hadsten, er
hun nu kommet »hjem« til
Silkeborg, hvor hun i dag
bor sammen med sine to
børn på 12 og 16 år.
Hun begyndte at
spille blokfløjte, da hun gik i
anden klasse, men nogle år
senere valgte hun tværfløjten fremfor blokfløjten.
- Da jeg så den, vidste jeg,
at det var det, jeg skulle,
fortæller Birgit Sonne.
Hun er uddannet fløjtenist fra Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg,
og til daglig underviser hun
38 elever i tværfløjte på Den
Kreative Skole i Silkeborg.
Musikken betyder meget

Den rigtige
medarbejder

Udover »Risen« har
Birgit Sonne samtidig også
udgivet en cd med to andre
fløjtenister.
De kalder sig tilsammen De 3 Fløjter og har i
anledning af deres ti års
jubilæum i år udgivet cd’en
»Klassiske Perler - Update«.
Denne cd er et forsøg på
at gøre klassisk musik mere
moderne.
- Nok 80 procent af
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Søndag d. 14. november

finder du, når din annonce
vises de rigtige steder.
Nu bringer vi også din avisannonce på forsiden af mja.dk
Kontakt Lena Tversted Lundsgaard
og hør hvordan!
Tlf. 8722 8431 - tversted@mja.dk

»Ny« klassisk musik

vores publikum er over
60 år, og klassisk musik
er måske lidt umoderne.
Så dette er et forsøg på at
tilføre velkendte, klassiske
stykker, som folk kender i
forvejen, noget nyt og bringe
det mere »op til vores tid«,
fortæller Birgit Sonne om
cd’en, hvor alle stykkerne
er arrangerede af Steve
Dobrogosz.
Hun fortæller endvidere,
at det har betydet meget for
trioen, at den har fået sine
værker ned på cd, for det
er de værker, folk gerne vil
høre.
Begge cd’er er til salg på
henholdsvist Birgit Sonnes
og De 3 Fløjters hjemmesider og sælges også til
koncerter.

VELKOMMEN TIL DAGENS

Viser med OK Klubben
revy-viser - og den anden
gør sig meget i samme genre
med ørehængere som »Dit
hjerte er i fare, Andresen«
og »Såd’n var det ikke i
90’erne«.
Arrangementet holdes i
Lunden

ler Birgit Sonne.
Hun kan godt se symbolikken i, at cd’en faktisk har
været hendes medicin, da
hun var syg, og nu kan hun
så bruge det til at hjælpe
andre til helbredelse.

Musikken betyder alt

For nogle år siden blev Birgit Sonne ramt af stress
og en depresssion. Nu er hun rask igen og ude med
ny cd, der er indspillet i en hule i Frankrig. - Det var
fuldstændig fantastisk at spille i hulen, fortæller hun.

SILKEBORG: OK Klubben
Silkeborg inviterer mandag
den 1. november til en eftermiddag med en stor buket
af de velkendte viser. Bag
mikrofonen står to gange
Allan. Den ene er guitarist
og synger gamle danske

Af samme grund skriver
hun heller ikke selv musik.
- Det er dét med at
fortolke og formidle, der
tiltrækker mig, fortæller
hun.
En læge og en professor i
lyd ved Aalborg Universitet
er ved at teste Birgit Sonnes
nye cd til brug som medicin.
- Alle værkerne på cd’en
følger en hvilepuls på 60, så
det er meget afslappende
musik. Mange falder faktisk
i søvn, når de hører den,
siger Birgit Sonne med et
smil.
- Men det tager jeg som et
godt tegn, for de stresser af,
bliver beroligede. Og at min
musik kan blive brugt på
den måde, det tager jeg da
som en stor cadeau, fortæl-
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Meld dig som indsamler
Lokal koordinator:
Christian Juhl tlf. 40 11 54 77
e-mail chr.juhl@3f.dk

Læs mere om kampen i SIFOKUS
som udkommer med Midtjyllands Avis fredag d. 22. oktober

