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KORT NYT

FIND MANGE GODE TILBUD PÅ DEAL.DK

VÆRDI 1199,-    599,-   SPAR 50% VÆRDI 299,-    165,-   SPAR 44% VÆRDI 250,-    125,-   SPAR 50%

FÅ DAGENS GODE DEAL I DIN MAILBOX - tilmeld dig på deal.dk

START
8. AUGUST START

13. AUGUST

ALGEFRIT TAG
Slip af med algerne på dit tag.  

Behandlingen fjerner også mos og andet skidt på taget

PAS GODT PÅ  
DIT KÆRESTE EJE

Giv dine smykker nyt liv efter sommerens sollys med en effektiv smykkerens.

Der tages forbehold for trykfejl

START
11. AUGUST

FYLD STRØM PÅ!
Hav altid strøm på dine gadgets, uanset hvor du er,  

med en super smart Stone Powerbank

Omkring 60 deltagere 
var med på historisk 
vandring gennem Kibæk 

AF METTE HAGEDORN
meh@herningfolkeblad.dk

KIBÆK Tiden blev spolet tilbage onsdag 
aften, da omkring 60 deltagere var med på 
historisk vandring i Kibæk. Rundvisnin-
gen var arrangeret af  Alhusets Bruger-
forening og Kibæk Lokalhistoriske Arkiv 
med forhenværende borgmester i Aaskov 
Kommune Christian Rahbæk som guide.  
Turen foregik til fods fra Alhuset og førte 
tilhørerne gennem Kibæks historie fra, da 
jernbanen kom til byen, og hotellet blev byg-
get i 1881 og op gennem tiden.

- Vi havde alle tiders aften. Vi hørte om 
David Huda, erhvervslivet i Kibæk, alle de 
gamle forretninger og apoteker H.J. Errboe, 
som var med til at få anlagt Kibæk Stadion 
i 1933, fortæller Doris Nielsen, der er daglig 
leder af  Alhuset. 

Meget tilfredse
Vandringen gik fra Alhuset via Solbakken 
mod det gamle cementstøberi, og videre på 
Vester Alle der husede møbelsnedkeriet. 
Derefter gik turen til Nygade til det gamle 
mejeri og frysehus.

- Vi gik videre til Ollingvej, hvor der også 
har været politistation engang, hvilket var 
en sjov detalje. Derudover blev der fortalt 
om kvarteret omkring Jernbanegade, hvor 
der blandt andet har været en lille slagter-
forretning, smed og meget andet, siger Doris 
Nielsen.

Deltagerne på turen var en blanding af  
indfødte Kibæk-borgere, tilflyttere, unge 
og gamle, og turen blev rundet af  med en 
tur om børnesøen til Kibæk Stadion. Ef-
ter rundvisningen var der kaffe på Kibæk 
Mølle, hvor Christian Rahbæk fortalte om 
de forskellige mindesmærker og statuer, der 
pryder Kibæk, inden turen gik tilbage til 
Alhuset.

- Der var en rigtig god tur, og Christian 
Rahbæk var en meget levende fortæller, og 
selvom han også selv er tilflytter til byen 
for rigtig mange år siden, har han sat sig 
rigtig godt ind i tingene med mange spæn-
dende detaljer. Og så oplevede vi, at der kom 
mange forskellige mennesker, også folk, der 
ikke normalt kommer i Alhuset, så det er vi 
meget tilfredse med, fortalte Doris Nielsen.

En spændende vandring 
i Kibæks historie

 | Onsdag aften 
arrangerede Alhusets 
Brugerforening og Kibæk 
Lokalhistoriske Arkiv 
en historisk vandring 
gennem Kibæk. Tidligere 
borgmester Christian 
Rahbæk var en glimrende 
guide på turen.  
FOTO: PRIVATFOTO.

KIBÆK Onsdag klokken 19.20 modtager 
Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse 
om vanrøgt af  en pony, der står på en mark 
ved Arnborg. Der bliver sendt en patrulje 
til stedet, der tager kontakt til hesteejeren, 
der kommer fra Kibæk, som mødes med 
betjentene på stedet. 

- Betjentene tilkalder en dyrlæge fra Føde-
varestyrelsen, og det kan hurtigt konstate-
res, at der er tale om en afmagret pony, der 
har et sår på halsen, fortæller Poul Øster-
gaard, der er leder af  Særlovscentret ved 
Midt- og Vestjyllands Politi, som behandler 
dyreværnssager.

I følge hesteejeren er der tale om en pony 
på 30 år, og dyrlægen fra Fødevarestyrelsen 
konkluderer, at hesteejeren senest torsdag 
skal have ponyen tilset af  en praktiserende 
dyrlæge med henblik på behandling eller 
aflivning af  ponyen, og ponyen bliver 
aflivet som følge af  dens tilstand. Sagen 
er overdraget til Midt- og Vestjyllands 
Særlovscenter, som blandt andet behandler 
dyreværnssager, og der er planlagt et besøg 
af  ejendommens besætning af  heste.

- Vi har fulgt op på sagen i går og fortsæt-
ter med at følge sagen. Der er planlagt et 
større besøg af  besætningen af  heste på 
ejendommen, og Fødevarestyrelsens dyr-
læger vil udarbejde en rapport om dyrenes 
tilstand og eventuelle pålæg om behandling 
af  dyrene, fortæller Poul Østergaard. 

Hesteejer meldt for 
vanrøgt af heste

VILDBJERG En 17-årig fra Vildbjerg er sig-
tet for hærværk mod en skole. Det skriver 
Dagbladet Holstebro-Struer. Anholdelsen 
skete i går eftermiddag, hvor politiet blev 
tippet om, at fire unge mennesker lavede 
ravage ved den tidligere Nørrelandsskolen i 
Holstebro. Da politiet kom frem, var der tre 
unge til stede. En stak af, og tilbage blev en 
16-årig dreng fra Holstebro og den 17-årige 
vildbjergenser. Han erkendte at have ødelagt 
pladerne og vil blive sigtet for hærværk. 
Han kan også se frem til et erstatningskrav.

17-årig fra Vildbjerg 
erkender skole-hærværk


