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Af Hanne Bæk Olsen, borgmester

En lang historie har Silkeborg Håndværkerfor-

ening generelt. Både som etableret forening – 

150 år – men også som en væsentlig spiller i 

forhold til at skabe nyt. Initiativtager til Tek-

nisk Skole i 1863, til Teaterbygningen på Tor-

vet, som blev efterfulgt at Fonden Silkeborg 

Teaterbygning – der blev en del af fundamen-

tet til Jysk Musik & Teaterhus. Både KunstCen-

tret Silkeborg Bad og fonden til støtte for musi-

cals i Silkeborg har nydt og nyder jeres støtte. 

Så trådene bindes sammen.

Jeg vil gerne i dagens anledning have lov til 

at fremhæve det stolte håndværkerfællesskab, 

som vi har en tradition for at have her i Silke-

borg. Det er altid godt at bruge de fælles fagli-

ge samarbejdsrelationer. 

Det er vel ikke helt skidt

Dansk Byggeri – altså foreningens nationale 

pendant – har for få måneder siden  kåret Sil-

keborg som nr. 25 bedste håndværkerby. Det er 

vel ikke helt skidt. Og selvom vi har en evig de-

bat om, hvorvidt kommunen sætter nok af sine 

opgaver i udbud og om vi vælger den rigtige 

udliciteringsform, så vil jeg lige nævne, at vi 

har en udliciteringsgrad, der ligger over alle 

vores naboer jævnfør Dansk Byggeri’s seneste 

undersøgelse.

Samtidig har jeg noteret mig, at blandt an-

det erhvervSilkeborg nu aktivt gør en indsats 

for at klæde vores lokale håndværkere på til 

alene eller i fællesskab at byde på offentlige 

opgaver. Håndværkerne kan ikke udelukkende 

leve af kommunens egne opgaver, så I skal 

fortsat også være dygtige til at få ordrer i vores 

nabokommuner.

I den forbindelse kan jeg kun opfordre til at 

benytte for eksempel erhvervSilkeborgs man-

ge gode faglige kursustilbud.

Det er vigtigt at videreføre gamle, stolte 

håndværkstraditioner, men også vigtigt at 

være åben overfor nye måder at gøre tingene 

på. Det kan man få fuldt udbytte af ved at bru-

ge det faglige fællesskab og de mange mulig-

heder for tværfaglige fællesskaber en bygge- 

plads kan give, og ved løbende at deltage i fag-

lige kurser. 

Ansæt lærlinge

Derudover vil jeg benytte lejligheden til at 

nævne de mange fordele, der er ved at ansætte 

lærlinge. Selvom de endnu ikke har alle hånd-

værksmæssige færdigheder, så vil de med ti-

den tilføre jeres håndværksvirksomheder både 

frisk pust og nyeste viden. 

Nu må det ikke lyde som om, at håndværke-

re ikke ansætter lærlinge eller gerne vil gøre 

det. Mange virksomheder har stolte traditio-

ner og sætter en ære i altid at have lærlinge og i 

at åbne deres virksomhed for jobtræning mv. 

Tusind tak for det. Men vi skal hjælpe hinan-

den til, at de virksomheder, der aldrig har væ-

ret med – eller som er lidt tøvende, dem skal vi 

i fællesskab få overbevist om, at glæden ved at 

uddanne i det fag man elsker, opvejer de en-

kelte situationer, hvor man også synes det er 

lidt bøvlet. Også i en tid, hvor opgaverne ikke 

vælter ind.

Men i dag skal vi fejre foreningen.

Så tillykke med de 150 år. Jeg glæder mig på 

Silkeborgs vegne over, at I værner om den 

gode sammenslutning, som håndværkerfor-

eningen er.

Trådene knyttes sammen

Borgmester Hanne Bæk Olsen.

FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN



Stagehøjvej 2. 8600 Silkeborg. Man - tors 08:00 - 16:30. Fredag 08:00 - 14:30. www.lyngepapir-kontor.dk

Mennesket i centrum

»Samfundets vigtigste ressource er individet. 
Hos Lynge Papir & Kontor sætter vi altid 
mennesket i centrum. Det gælder vore kunder og 
medarbejdere, som dermed i fælleskab kan skabe 
de bedste løsninger til gavn for begge parter. 
Det kræver naturligvis, at man er helt fremme 
i skoene, når det drejer sig om udvikling og 
fremsynethed. Netop disse egenskaber er 
kendetegnede for os trods 90 år i branchen.«

Lynge Papir & Kontor A/S - Per Niebuhr

Vi kan vores håndværk!
• Totalleverandør til det moderne kontor
• Rigtige priser 
• Bredt sortiment
• Effektiv levering
• Personlig og udstrakt service.

Tillykke til Haandværker Foreningen 
med de 125 år 
– beklager vi kun har kunnet servicere jer og 
jeres medlemmer de seneste 90 år...

Silkeborg Haandværkerforening
150 år

1863 - 150 år - 2013

Kære medlem!
Vi har hermed den glæde, at indbyde dig og din ledsager til 

Silkeborg Haandværkerforenings 
150 års stiftelsesfest den 16. februar 2013 kl. 18.00 

på Teknisk Skole Silkeborg Kejlstrupvej 99 står nogle af Danmarks bedste kokke, klar til at forkæle vore smagsløg. 

Skønne Lise Baastrup akkompagneret af ”Ked’li” 
slår herlige, dejlige og muntre toner an og fylder lokalet med en magi, der bringer sus i de smukke og fl otte kjoler.

Hemmelig gæstetaler
En Håndværker af guds nåde, giver sit bud på livets gang.

Prisen på denne skønne aften inkl. vin, øl og vand er 500 kr. pr. person.

Tilmelding til John Borghus senest den 2. februar på mail info@wborghus.dk eller
profi ler din virksomhed med et banner ved jubilæumsfesten inkl. 2 kuverter for 2.000 kr. 

Kontakt André Nielsen på mail an@kamark.dk

Tilmeldingen er først gældende ved indbetaling på konto 7170 2352643



Af Bjarne Dalsgaard Pedersen, formand  
for Silkeborg Håndværkerforening,  
vvs-installatør og blikkenslager

I Silkeborg Håndværkerforening arbejder vi 

for at fremme de små og mellemstore virksom-

heders vilkår og for at skabe bedre rammer for 

vores medlemmer og deres virksomheder. 

Derfor vil vi skabe netværk for erhvervsfolk 

og fremme erhvervslivets synspunkter samt 

være med til at præge udviklingen i Silkeborg 

Kommune til gavn for selvstændige og ejere af 

små og mellemstore virksomheder.

Det gør vi

I bestyrelsen og foreningen arbejder vi i prak-

sis løbende på at skabe en positiv udvikling, 

der kan være med til at udvikle erhvervslivet 

og øge beskæftigelsen i Silkeborg og omegn.

Vi deltager i udviklingsinitiativer samt drøf-

telser, hvor udvikling og muligheder er på 

dagsordenen. Herudover er vi medlem af 

Håndværksrådet, der giver os adgang til et na-

tionalt og internationalt netværk af ligesinde-

de erhvervsfolk, hvor medlemmernes er-

hvervspolitiske interesser varetages.

Sådan gør vi

Vi arrangerer erhvervspolitiske, virksomheds-

faglige og sociale arrangementer for vores 

medlemmer. Gennem vort medlemskab af 

Håndværksrådet har medlemmerne endvidere 

adgang til en række konkrete tilbud som juri-

disk rådgivning, kompetenceudvikling, med-

lemsrabatter - ud over adgangen til Danmarks 

største erhvervspolitiske netværk. Foreningen 

har indtil 2010 haft laugssal på Torvet 1, men 

er nu flyttet ind i lejede lokaler på Viborgvej i 

Skægkær.

Bestyrelsen i jubilæumsåret består af  Bjarne 

Dalsgaard Pedersen, autoriseret vvs-installa-

tør og blikkenslager (formand), autoriseret 

vvs-installatør Kurt Pedersen (næstformand), 

Kurt Korsbæk, cand. polit.  (sekretær og kasse-

rer), Henrik V. Andersen, isolatør, John Borg-

hus, malermester, Benny Thomsen, tømrerme-

Bliv en del af Silkeborgs  
erhvervspolitiske netværk

Silkeborg  
Haandværkerforening  

ønskes tillykke  
med 150 års jubilæet

VIRKLUND SPORT ER TOTALLEVERANDØR 

af idrætsudstyr, rekvisitter og belægninger - inde og ude

 Virklund Sport A/S . Korshøjvej 2 . 8600 Silkeborg . tlf. 7020 0455 . www.virklund-sport.dk

MeetSilkeborg – hvem er vi?

MeetSilkeborg er et spændende og levende 
netværk af lokale aktører, der hele tiden ar-
bejder på at sikre optimale forhold for alle, 
som vælger at holde møder, kurser, perso-
nalearrangementer m.m. på Silkeborgegnen.

Netværket dækker bredt med aktører fra 
både Silkeborgs hoteller, kursus- og konfe-
rencesteder, teambuildingsteder, attraktio-
ner og arenaer. Tilsammen danner de et helt 
unikt og bredt funderet netværk, som arbej-
der tæt sammen for at skabe de perfekte 
rammer omkring netop dit arrangement. 

Lad os være med til at inspirere og hjælpe 
dig. Dermed kan du hurtigt og nemt få et 
overblik over den store og brede palet af 
muligheder, som vi kan tilbyde dig og din 
virksomhed.

Læs mere på www.meetsilkeborg.com

Meet

Meet

v. TurismeSilkeborg
Torvet 2A
8600 Silkeborg
T: 86 82 19 11
hl@silkeborg.com
meetsilkeborg.com

MeetSilkeborg - dit møde i det grønne
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ster, André Nielsen, direktør, Ole Thygesen, 

energirådgiver, Uffe Jacobsen, direktør. 

Suppleanter til bestyrelsen: Karsten Riis Jen-

sen, skorstensfejermester og Jens Borup An-

dreassen, indehaver af Flise Forum.

Foreningen er repræsenteret i Forsyningshu-

set, Teknisk Skole Silkeborg, Silkeborg Ung-

domsskole, Silkeborg Produktionsskole, Er-

hvervSilkeborg, Håndværksrådet, Jysk Musik 

& Teaterhus, Fonden Musical Silkeborg, 

KunstCentret Silkeborg Bad, Varelotteriet, Sil-

keborghus, Silkeborgportalen ApS, Udvalget 

for Sv. Aage Rasmussen og hustrus Mindelegat  

og Det Jones’ske Handels- og Håndværkerle-

gat. De to legater har en del penge at gøre godt 

med, så det er bare om for unge mennesker at 

benytte sig af muligheden.

Pengene venter på de unge

Fabrikant Sv. Aage Rasmussen og Hustrus 

Mindelegat er oprettet i 1964 af fru Ingeborg 

Sigrid Dorthea Rasmussen, Silkeborg, enke 

efter fabrikant Svend Aage Rasmussen, grund-

læggeren af Dansk Auto-Værn A/S i Silkeborg.

Det er bestemt i fundatsen, at legatet admini-

streres af en bestyrelse, bestående af forman-

den for Håndværksrådet, formanden for Silke-

borg Håndværkerforening og en lokal advokat. 

Den aktuelle bestyrelse er Niels Techen, for-

mand for Håndværksrådet, Bjarne Dalsgaard 

Den jubilerende forening har bevaret den meget flotte, for ikke at sige pompøse indgangs-

dør, der prydede adgangen til laugssalen i den teaterbygning, der i februar 1945 blev 

schalburgteret på Torvet 1. Der er stadig mærker fra sprængstykker i døren, som nu er 

opsat i foreningens lokaler i Skægkær. FOTO: JENS ANKER TVEDEBRINK

Er du både direktør og receptionist, 
så bed lige dig selv om at ringe.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Hos Deloitte i Silkeborg er vi specialister i at hjælpe små og mellemstore 

virksomheder. Du kan bruge os til alt fra sparring om strategi til bogføring, 

revision og optimering af skat. Book et møde til en snak om, hvordan vi kan 

hjælpe dig eller læs mere på silkeborg.deloitte.dk.  



Pedersen, formand for Silkeborg Håndværker-

forening og advokat Kirsten Lindahl, Silke-

borg.

Legatbeløbet skal anvendes til støtte for 

håndværkere inden for byggefagene, særligt 

opfindere. Støtte kan dog også ydes til opfin-

dere uden for denne kreds eller helt uden for 

håndværkeres kreds. Unge håndværkere i Sil-

keborg skal nyde en vis fortrinsret.

Legatet kan yde penge til håndværkere, der 

arbejder med opfindelser, til unge nyetablere-

de håndværkere, til studieophold, studierejser 

eller hjælp til uddannelse for unge håndvær-

kere eller lærlinge i byggefagene.

Det er overladt helt til bestyrelsen at fortolke 

stifterens ønske med hensyn til legatpengenes 

anvendelse.

Siden 2002 er uddelingerne sket på grund-

lag af indstillinger fra Silkeborg Håndværker-

forening til legatbestyrelsen.

De seneste modtagere af mindelegatet er fa-

brikant Jesper Pedersen, Panorama plastvin-

duer og -døre a/s, Silkeborg, fabrikant Thomas 

Schmidt, ET Teknik A/S, Silkeborg, direktør 

Niels Keller Lauridsen, GN Production A/S 

samt fabrikanterne Niels Jørgen Hansen og 

Jørgen Pedersen, Solomatic  A/S, Silkeborg, 

Thea Brøgger, Silkeborg, Camille Koch Peder-

sen, Herskind, Henrik Dissing, Silkeborg, og 

John Jensen, Silkeborg.

Ansøgninger om legatpenge sendes til for-

manden for Silkeborg Håndværkerforening, 

aut. vvs-installatør og blikkenslager, Bjarne 

Dalsgaard Pedersen, Sejling Hedevej 6, 8600 

Silkeborg, email: bjarne@bjarne-dalsgaard.dk 

senest 1. maj. 

Ansøgninger om legatpenge sendes til forman-

den for Silkeborg Håndværkerforening, Sej-

ling Hedevej 6, 8600 Silkeborg, email: bjar-

ne@bjarne-dalsgaard.dk senest 1. maj. 

Til videre uddannelse

Siden 1973 har Det Jones’ske Handels- og 

Håndværkerlegat eksisteret i Silkeborg.

Ifølge fundatsens paragraf 4 skal legatets år-

lige nettoindtægt »anvendes til støtte af videre 

uddannelse for virkelig energiske og dygtige 

unge mennesker - kvinder såvel som mænd - 

der er udlært inden for en af lærlingelovens to 

faggrupper, nemlig enten butiks-, handels- og 

kontorvirksomhed eller håndværk og industri 

Vestergade 13 · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 82 53 33

Silkeborg Kommunes 

Erhvervstaskforce 

ønsker Silkeborg 

Haandværkerforening 

tillykke med de 150 år

Vi hjælper din virksomhed godt på vej!

www.silkeborgkommune.dk/erhverv
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m. v. Og således har opfyldt lovens bestemmel-

ser om opnåelse af lærebrev og eventuelt in-

den for faget foreskreven fagprøve eller om 

bestået svendeprøve eller hvad der inden for 

faget er sidestillet hermed. Legatnydere må 

ved tildelingen ikke være fyldt 25 år. Fortrins-

berettigede er personer boende i Silkeborg 

Kommune.«

Legatet bestyres af Silkeborg Byråd. Forin-

den den årlige uddeling finder sted, skal ind-

komne ansøgninger forelægges henholdsvis 

bestyrelsen for HandelSilkeborg og bestyrel-

sen for Silkeborg Håndværkerforening, der 

hver for sig afgiver indstilling til bestyrelsen. I 

fjor var der fire legatportioner på hver 40.000 

kr. til uddeling.

Uddeling sker hvert år i juni måned efter an-

noncering i lokale medier. Ansøgninger, som 

modtages uden for denne periode, tages ikke i 

betragtning. Ansøgningerne skal indsendes 

mellem 15. april og 15. maj. Når legatet er 

åbent for ansøgninger, kan ansøgningsskema-

et findes på www.silkeborgkommune.dk/

kommunen/legater eller indhentes ved hen-

vendelse til Borgerservice, Rådhuset, Søvej 1, 

8600 Silkeborg.

Bestyrelsen  for den jubilerende forening samlet  i de nyindrettede lokaler på Viborgvej i Skægkær. Forrest fra venstre: Cand. polit. Kurt 

Korsbæk (sekretær og kasserer), autoriseret vvs-installatør og blikkenslager Bjarne Dalsgaard-Pedersen (formand), direktør André Nielsen 

og energirådgiver Ole Thygesen. Bagest fra venstre: Direktør Uffe Jacobsen, tømrermester Benny Thomsen og autoriseret vvs-installatør 

Kurt Pedersen (næstformand). Fraværende ved fotograferingen var malermester John Borghus og isolatør Henrik V. Andersen.

FOTO: JeNS ANKer TVeDeBriNK



Silkeborg Håndværkerforening blev stiftet 13. 

februar 1863. Foreningens første formålsbe-

skrivelse lød på »at give den talrige Klasse af 

Haandværksmestre Lejlighed til at samles og 

udveksle Meninger og Ideer og derved fatte 

Beslutninger, sigtende til Standens Vel, samt at 

virke for Haandværksstandens Rettigheder, 

Anseelse og Interesser«.

65 borgere mødte op ved den stiftende gene-

ralforsamling og støttede ved betalte den 

Rigsdaler medlemskabet kostede det første år.

De næste år var foreningen en aktiv deltager 

i lokalpolitik. I 1870 opstillede man endda sine 

egne kandidater til byrådsvalget.

Blandt nogle af foreningens initiativer i pe-

rioden kan nævnes: Indførelsen af en lignings-

kommission, oprettelsen af et varelotteri, et 

fejlslagent industrimagasin samt en kamp mod 

uberettiget næringsbrug og for købstadens ret-

tigheder, kan man læse på WikiSilkeborg.

Byggede på Torvet i 1870

Håndværkerforeningen opførte sin første byg-

ning på Torvet i 1870. Den var indrettet med 

teatersal samt forenings- og undervisningslo-

kaler. Denne bygning blev dog hurtigt for lille, 

og allerede i 1896 kunne foreningen indvie en 

»Virke for Haandværksstandens 
Rettigheder, Anseelse og Interesser«

Christians Anlæg & 
Løgager Entreprenør A/S

20 93 70 53
www.christiansanlaeg.dk
mail@christiansanlaeg.dk

• Anlægsgartner

• Vedligeholdelse

• Aut. kloakmester

• Entreprenør

• Nedbrydning 

• Strømpeforing
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ny og større bygning tegnet af Anton Rosen. 

Denne bygning blev flere gange udvidet og 

ombygget, teateret fik en balkon, der blev ind-

rettet en restaurant og i 1936 kunne forenin-

gen tage sin nye laugssal i brug.

En af de første opgaver håndværkerforenin-

gen iøvrigt påtog sig var oprettelsen af en tek-

nisk skole i Silkeborg. Den begyndte sin virk-

somhed i lånte lokaler på kommuneskolen 

Et stemningsbillede fra Torvet i 1939 

med Anton Rosens gamle teaterbygning, 

der blev ødelagt af tyske håndlangere  

den 23. februar 1945.

Vi ønsker tillykke til en af vore stiftere!
AKTUELLE UDSTILLINGER:

HÅND OM LERET 
12. januar - 1. april

TO BE HUMAN 
12. januar - 1. april

LANDET UD AF SKABET 
19. januar - 23. juni

Gjessøvej 40 . Tlf. 86 81 63 29 

www.silkeborgbad.dk

Vinteråbningstider:  

Tirsdag-fredag 12-16

Lørdag-søndag 11-17 

Mandag lukket 



november 1863 som en søndagsskole for lære- 

og håndværksdrenge.

I 1870 flyttede skolen til Håndværkerfor-

eningens nye bygning på Torvet. Pladsen var 

dog for trang, og hurtigt valgte man at presse 

på for at få en ny bygning opført til skolen. 

Denne kunne indvies 7. november 1877 på 

Skoletorvet. Teknisk Skole forblev i mange år 

et af foreningens hjertebørn. Sikringen af den-

nes drift var helt op til midten af 1900-tallet 

indført direkte i håndværkerforeningens ved-

tægter.

Hæderlige mænd

Medlemskab af Silkeborg Håndværkerfor-

ening har fra foreningens start været åbent for 

alle. I 1885 betød alle - hæderlige mænd der 

var fyldt 25, havde selvstændig stilling, eller 

holdt »egen Dug og Disk«.

Man(d) kunne dog også blive optaget som 

ekstraordinært medlem, hvis man(d) var fyldt 

18 og var udlært. I 1897 omfattede bestem-

melsen også kvinder, de kunne dog ikke væl-

ges som bestillingsmænd for foreningen, først i 

I 1956 stod den nye Teaterbygningen færdig og det blev den nystiftede selvejende institution Silkeborg Teater, der ejede bygningen.





hvilket betød at man i praksis skulle godkendes 

af et enigt ballotationsudvalg.

Schalburgtage mod bygningen 

Mod slutningen af 2. verdenskrig ramte schal-

burgtageaktionerne byen hårdt. 8. december 

1944 kl. 03.15 blev Johs. Søndergårds manu-

fakturhandel på Vestergade 5 ramt af en kraf-

tig eksplosion, der ud over at sætte rådhusets 

ur i stå ved klokkeslaget 03.17, forøvede ska-

der for 641,28 kr. på håndværkerforeningens 

bygning.

Denne skade var dog kun en dråbe i havet i 

forhold til resultatet af aktionen mod hånd-

værkerforeningens bygning 23. februar året 

efter. Denne eksplosion lagde bygningen i rui-

ner og gjorde blandt andet teateret, restauran-

ten og håndværkerforeningen hjemløse. De to 

sidstnævnte flyttede hurtigt ind hos Odd Fel-

low logen i nabobygningen. Der skulle dog gå 

næsten et årti, før håndværkerforeningen igen 

fik et hjemsted og Silkeborg igen fik en rigtig 

teatersal.

Tredje bygning på Torvet

At det skulle tage så lang tid skyldtes at man 

arbejdede på et ambitiøst projekt, der blandt 

andet også skulle indeholde en biograf, samt 

at byggeriet blev dyrere og dyrere, i sidste ende 

fik man ikke biografbevillingen, og man havde 

ikke råd til bygge uden statstilskud. Byggeriet 

stod dog færdig i 1956, og  ,et resultat af stats-

tilskuddet var, at det var den nystiftede selv-

ejende institution Silkeborg Teater, der ejede 

bygningen.

 »Den selvejende institution Silkeborg Tea-

ter« blev oprettet i 1954 af håndværkerfor-

eningen og med en bestyrelse identisk med 

dennes. Den første bestyrelse bestod af murer-

mester Marinus Nielsen (formand), maskin-

mester H. Lyhne Nielsen (næstformand),  

bankbogholder A. W. Lund, glarmester Svend 

Hostrup-Pedersen, politifuldmægtig Eggelund 

Jensen,  bankdirektør C. O. Thorsen, installa-

tør Viggo Steenholt, bogtrykker Kai Sørensen, 

www.fast-entreprise.dk · 4024 8288

Lillehøjvej 9 · 8600 Silkeborg

www.gustav-hansen.dk

8682 1344

Elite MontagE
Multebærkej 11, 8600 Silkeborg

tlf. 22 44 06 88

tillykke!
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bagermester Berg Jensen, barbermester Ole 

Sørensen og tømrermester Thorvald Madsen.

Det var denne institution, der kom til at stå 

som ejer af teaterbygningen, mens håndvær-

kerforeningen lejede sig ind i bygningen. Der-

udover husede bygningen i mange år restau-

ranten La Strada, ligesom blandt andet Uno-X 

og andre firmaer havde til huse i bygningskom-

plekset. Økonomien plagede projektet, og i 

1979 måtte bygningen sælges til Jyske Bank, 

hvilket dog skete uden væsentlige ændringer i 

brugermassen.

Silkeborg Teater overtog fra 1954 nogle af 

de udadvendte kulturarrangementer fra hånd-

værkerforeningen. Det er således gennem tea-

tret, at håndværkerforeningen i dag, som tidli-

gere, uddeler penge, ligesom deltagelsen i 

arbejdet med oprettelsen og driften af Jysk 

Musik & Teaterhus, KunstCentret Silkeborg 

Bad og Fonden Musical Silkeborg er foregået 

gennem denne institution, der i dag udeluk-

kende fungerer som en fond.

I dag er håndværkerforeningens formål at 

virke for håndværkets og industriens fremme 

og varetage borgernes tarv udadtil samt i øv-

rigt at samle foreningens medlemmer. Med-

lemskab kan søges af alle myndige personer. 

Foreningen har ikke længere til huse i den 

gamle teaterbygning på Torvet, men har ind-

rettet laugssal i lejede lokaler i Skægkær. 

SekS formænd på 25 år

I de sidste 25 år har Silkeborg Hånd-

værkerforening haft seks formænd.

1988-1993: Direktør Rasmus Hull.

1993-2005: Møbelfabrikant Ole Vester-

gaard.

2005-2008: Autoreparatør Kurt Poulsen.

2008-2010: Direktør, slagtermester Ken 

Pedersen.

2010-2011: Direktør  Ejlif Matthiassen.

2011- : Aut. vvs-installatør og blikken-

slager Bjarne Dalsgaard-Pedersen.

Jyske Bank er en anderledes bank-

oplevelse – også for erhvervskun-

der. Find inspiration i de mange 

erhvervspakker – og i en innovativ 

bank, der giver ideerne luft under 

vingerne.

Jyske Bank er lig med helhedsrådgivning. Det betyder, at 

vi sammen med din virksomhed kan komme omkring 

fx indhentning af de nødvendige markedsinformationer, 

optimering af betalingssystemer, fi nansiering af den 
løbende drift, risikostyring, investeringer og planlæg-

ning af generationsskifte. 

Er virksomhedens hjul velsmurte, er visionerne skarp-

slebne, og har vi en fælles forståelse for, hvad der skal til 

for at nå målene – ja, så er fi nansieringen heller ikke 
noget problem.

Bestil et møde på jyskebank.dk/nykunde 

– så kontakter vi dig. 

Vestergade 8-10 • Silkeborg • Tlf. 89 89 87 00 / Borgergade 24 • Silkeborg • Tlf. 89 89 81 20

Vissevasse. Selvfølgelig gør vi det. Har du et fornuftigt 

projekt, får du en solid fi nansiering. Og mere til.

Man siger, vi ikke låner penge ud 
til erhvervskunder



Af Steen Frey, direktør Varelotteriet

Idéen til starten af Varelotteriet opstod i Hånd-

værkerforeningen i København i 1857, hvoref-

ter denne gode aktivitet bredte sig over hele 

landet. Ca. 75 foreninger startede varelotterier 

op i hver enkelt håndværkerforenings lokal-

område, heriblandt Silkeborg Håndværkerfor-

ening, der blev startet op i 1863. (Ganske få 

håndværkerforeninger ønskede ikke at tage 

idéen op, hvorefter borgerforeninger ofte 

trådte til i stedet.) 

Det skulle vise sig, at denne indmeldelse og 

dets udkomme var særdeles godt for forenin-

gernes økonomi, den gang og fremadrettet!

Forud for starten krævede Justitsministeriet 

i København, at hver enkelt forening indsendte 

en skriftlig ansøgning om tilladelse til – for et 

år ad gangen – at drive lotteriet i sit område. 

Det, der dannede baggrund for at økonomien, 

var rationel – var den omstændighed, at for-

eningernes medlemmer forærede primært 

håndværksmæssige frembringelser til udlod-

ning. Alle foreninger havde sin egen lotte-

ritromle, hvorfra man trak lodderne.

De slog sig sammen

På et tidspunkt opstod behovet for et samlet 

varelotteri, hvorfor blandt andet Justitsmini-

steriet foreslog foreningerne, at man lands-

delsvis fusionerede. De jyske varelotterier slog 

sig sammen med en administration, der blev 

placeret i Randers. De fynske varelotterier blev 

samlet i Odense, og på Sjælland placerede man 

sig i København.

Imidlertid skete der det, at foreningerne 

fandt det mest rationelt, at man fusionerede de 

tre landsdeles lotterier til ét lotteri. De første 

»spadestik« til et samlet, landsdækkende vare-

lotteri blev taget af adjunkt Peter Bischoff, der i 

sin egenskab af formand for Jyllands Varelot-

teri, fremsatte et forslag om, at disse landsdels-

lotterier, styret af lokale håndværkerforenin-

ger, skulle forenes til et samlet Almindeligt 

Dansk Vare- og Industrilotteri.

 Denne idé fandt Justitsministeriet var for-

nuftig, hvilket førte til, at Rigsdagen ved Lov af 

1. april 1887, samlede alle landsdelslotterier 

til førnævnte Almindeligt Dansk Vare- og Indu-

strilotteri, det lotteri som i dag går under nav-

net Varelotteriet.

Varelotteriet over hele landet tog initiativ til 

at oprette tekniske skoler og bygge ældreboli-

ger til brug for sine medlemmer i de enkelte 

lotterikredse over hele landet. 

Det største chancer

Udover de pengemidler, der tilflyder forenin-

gerne, er Varelotteriet forpligtet til at udbetale 

væsentlige dele af virksomhedens overskud til 

diverse sociale og humanitære institutioner, 

bestemt af Justitsministeriet – og som har 

hårdt brug for lotteriets økonomiske støtte. 

Hvis ikke Varelotteriet var i stand til at yde 

denne støtte, skulle det offentlige træde til – og 

vi ved jo alle, at det offentlige aldrig har penge!

Hvert halve år spilles der i Varelotteriet om 

over 30 millioner kroner – hovedgevinsten er 

på 2 millioner kroner. Med 205.000 lodsedler 

og hele 124.992 gevinster er Varelotteriet det 

lotteri i Danmark med de største chancer for at 

vinde!

Varelotteriet er et af Danmarks ældste lotte-

rier, og som sagt, grundlagt i 1887. De første 

cirka 100 år bestod gevinsterne af købmands-

varer, men nu er det kun gode danske kroner, 

der udbetales som gevinster. Bliver en nummer 

ikke trukket ud, vinder man måske alligevel. 

Lotteriets sidegevinster betyder nemlig, at når 

et nummer bliver udtrukket, vinder de to nær-

liggende numre også.

65 procent betales tilbage

Varelotteriet betaler mere end 65 procent af 

indsatserne tilbage til spillerne, hvilket er cirka 

40 procent mere end Danmarks største spil. De 

penge, der ikke går tilbage, bruges ubeskåret 

til velgørende, sociale og humanitære formål 

ifølge aftale Justitsministeriet.

Silkeborg Håndværkerforening er en man-

Millionerne triller til  
mange gode formål
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geårig god samarbejdspartner, og vi er glade 

for, at foreningen er med til at udbygge kollek-

tør-nettet, hvilket betyder, at Varelotteriet har 

en del forhandlere i det midtjyske, og det er 

således, at en af de største forhandlere i landet 

er placeret meget tæt på Torvet i Silkeborg 

centrum.

Social og humanitær støtte 

Varelotteriets formål er blandt andet at skaffe 

midler til lærlingeuddannelserne inden for 

håndværket samt til sociale, humanitære insti-

tutioner og organisationer.

Varelotteriet uddeler hvert år cirka 10 milli-

oner kroner til sociale, humanitære institutio-

ner og organisationer, der er godkendt af Ju-

stitsministeriet. 

De pågældende donationsmodtagere er ga-

ranteret deres donationer for mange år frem. 

Det er i praksis ikke muligt at uddele yderligere 

penge til eventuelle nye modtagere, idet et 

eventuelt større beløb til rådighed normalt vil 

blive uddelt til de eksisterende donationsmod-

tagere.

Blandt de mange modtagere er landets 

håndværker- og industriforeninger, og det 

gælder dermed selvfølgelig også den jubile-

rende Silkeborg Håndværkerforening.

Blandt øvrige donationsmodtagere er Bevica 

Fonden, Danmarks Tekniske Museum, Dansk 

Forsorgsselskab, Dansk Designmuseum, Dan-

ske Døves Landsforbund, De Samvirkende 

Blindeforeninger, Blindes Støttefond, Det 

Danske Kunstindustrimuseum, Det Kriminal-

præventive Råd, Døvefonden foreningen til 

Lærlinges Uddannelse i Håndværk & Industri, 

Håndværksrådet, klostre og hospitaler under 

Justitsministeriet, kriminalforsorgsinstitutio-

nerne under Justitsministeriet, Landsforenin-

gen for bedre hørelse, Mødrehjælpen af 1983 

og Rådet for Sikker Trafik, mv.

De lokale forhandlere

I det midtjyske område kan man købe vore 

lodsedler hos: 

Dansk Papirvare, Østergade 7, Silkeborg. 

Høkeren, Julsøvej 64, Sejs. Hammel Boghan-

del, Østergade 16, Hammel. Centerkiosken 

Hammel, Østergade 20, Tema Centret, Ham-

mel. EV Marked, Rolighedsvej 6, Thorsø. OK 

Plus – Fårvang, Viborgvej 15, Fårvang. BS Su-

per Spar, Østergade 4, Gjern.

Direktør Steen Frey, Varelotteriet



Af Niels Techen, formand for 
Håndværksrådet, direktør, civilingeniør

I denne tid gør Silkeborg Håndværkerforening 

status over den første del af et langt og begi-

venhedsrigt liv som lokalt arbejdsgiverfælles-

skab. Og der er god grund til at gøre status og 

overveje, hvad vi kan lære af fortiden - og 

hvordan vi kan bruge de erfaringer til at hånd-

tere nutidens udfordringer.

Krisen stiller lige nu nye krav til virksomheder, 

kommuner og resten af samfundet. Derfor bør 

alle gode kræfter bør sættes ind på at få vendt 

negativitet til positivitet, og en af de gode 

kræfter er Silkeborg Håndværkerforening. 

Der er nok at tage fat på, for det bliver mere og 

mere tydeligt, at erhvervspolitik ikke kun er 

noget, der opstår på Christiansborg og i for ek-

sempel Håndværksrådets mange møde med 

politikere og embedsmænd. 

Mange af de meget afgørende vilkår, virksom-

hederne møder i dagligdagen, er besluttet lo-

kalt – eksempelvis i kommunerne. Og her 

kommer det paradoksale – kommunerne ken-

der ikke selv den magt, de har over virksomhe-

dernes verden. 

Ikke gået op for dem

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan man 

læse om kommunens erhvervspolitik, og det er 

selvfølgelig al ære værd. Men et er de fine for-

kromede planer for at tiltrække nye vækstvirk-

somheder, skabe nye arbejdspladser og så vi-

dere. 

Noget andet er den erhvervspolitik og den 

virkelighed, de lokale virksomheder møder i 

den virkelige verden. Min pointe er, at parke-

ringsforhold er erhvervspolitik. Daginstitutio-

nernes lukkedage er erhvervspolitik. Den 

kommunale udbudspolitik er erhvervspolitik. 

Kommunens sagsbehandlingstider er er-

hvervspolitik. Genbrugspladsernes åbningsti-

der er erhvervspolitik og jeg kunne blive ved. 

For alle disse forhold har afgørende betydning 

for, hvilken bane, Silkeborgs virksomheder 

spiller på. 

I Håndværksrådet mærker vi tydeligt, at net-

op den sammenhæng endnu ikke er gået op for 

byråd og forvaltning i ret mange kommuner. 

Det er ærgerligt, fordi en veldrevet kommune 

er i stand til at være en særdeles god medspil-

Styrk de lokale SMV’er og styrk lokalsamfundet

Flutex 5 har danmarks bedste 

dækkeevne. Det betyder at du skal 

arbejde mindre for et flottere resultat

Mindre arbejde, flottere resultat

10 liter fra

8
2

2

995,-

Navervej 2, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 03 33
Åbent man-fre 7-17.30, lør 9-14, 

1. søn i md. 10-15
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ler for de lokale virksomheder. Vi mener der-

for, det er på tide, kommunerne indser, at de 

lokale virksomheder ikke kun møder kommu-

nen på erhvervskontoret. Spørgsmålet er, 

hvem der så skal fortælle kommunen det?  

Spiller afgørende rolle

Jeg mener, foreninger som Silkeborg Hånd-

værkerforening har en afgørende rolle at spille 

– og meget gerne i samarbejde med Hånd-

værksrådet. Sammen skal vi vise kommunerne 

landet over, at det at investere i de små og mel-

lemstore virksomheder er at investere i det 

danske velfærdssamfund. Og det er faktisk 

ikke ligegyldigt, hvilke virksomheder, kommu-

nen satser på. 

Problemet er lidt groft sagt, at når en stor 

virksomhed opretter nye arbejdspladser eller 

bygger en ny fabrik, gør de det i udlandet. Sto-

re virksomheder tager markant færre lærlinge 

end SMV’erne, og kun ganske få store virksom-

heder har den solidaritet og det tilhørsforhold 

til Danmark eller til den enkelt kommuner, 

som de små og mellemstore har.  

Vi små og mellemstore virksomheder kender 

vores betydning for Danmark, og vi er klar til at 

slide hårdt for at styre Danmark gennem kri-

sen. Vi vil skabe dygtige lærlinge og svende. Vi 

vil skabe ny viden, nye produkter, og vi vil ska-

be nye arbejdspladser. Griber man SMV’ernes 

udstrakte hånd, skaber man nyt liv både lokalt 

og på landsplan. 

Jeg vil gerne ønske Silkeborg Håndværker-

forening til lykke med jubilæet og med de 

mange år, I både har været et samlingspunkt 

og har givet de lokale virksomheder en stem-

me. Og jeg vil også ønske jer god arbejdslyst 

med det arbejde, både I lokalt og vi sammen 

har foran os med at give alle Danmarks små og 

mellemstore en stemme. Det har sjældent væ-

ret en vigtigere opgave  end det er i disse år.

Formanden for Håndværksrådet, direktør, 

civilingeniør Niels Techen

Nørrevænget 11 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 17 00

DEWALT 18V XR LI-ION 
KOMPAKT SLAGBOREMASKINE
DCD785M2 • 14-positioners justerbart drej-
ningsmoment • 13 mm nøglefri skralde-bore-
patron med automatisk spindellås • Bæltekrog 
i stål og stærk magnetisk bitholdergiver sikre 
opbevaringsløsninger • Leveres i kuff ert med 2 
x 4,0 Ah-batterier og lader til slidebatterier

PUMA 
SIKKERHEDSSKO - 64072 
•  Kraftig gummisål og ekstra slidstærk som 

sikrer et godt fodfæste
• Kraftigt oksekernelæder
• Composit cap og kevlar sømværn
• Metalfri
• Stærk pronose
• DUO PU-gummisål

PUMA SIKKERHEDSSKO - 
METRO PROTECT 
• Blå/sort/gul
• Kevlar sømværn og alu tåværn
• Pronose
• Nubuck læder

PUMA 
SIKKERHEDSSKO - METRO PROTECT 
• Sort/gul • Kevlar sømværn og alu tåværn 
• Pronose • Nubuck læder

PUMA SIKKERHEDSSKO - 63021 
•  Kraftig ekstra slidstærk gummisål, 

som sikrer et godt fodfæste
• Oksekernelæder
• Composit cap og kevlar sømværn
• Metalfri

DASKER 
INCL. 10 PAKKER KLAMMER

(373,75 incl. moms) 1.699.-
299.-

SPAR 950,-

SPAR 400,-

FRIT VALG

699.-
Tilbudende gælder til og 
med uge 6, og alle 
priser er excl moms.

Bygma Silkeborg ønsker tillykke med 150 års jubilæet 

(873,75 incl. moms)

(2.123,75 incl. moms)



Af Jørn Würtz, tidligere borgmester

Silkeborg  Kommune  erhvervede  i  august 

1992 Silkeborg Bad for en sum af 15 mio. kr. 

Sælgeren var Kreditforeningen Danmark (Re-

alkredit Danmark), der havde overtaget ejen-

dommen efter en privat investor fra Fyn, som 

ville bruge stedet til hotel.

Forud for købet var der forskellige tanker 

Nyt og stærkt kort for Silkeborg

FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN



Forhandlere i dit område:

Dansk Papirvare
Østergade 7, 8600 Silkeborg, 

tlf. 86 82 09 25

Super Spar Gjern
Østergade 4, 8883 Gjern, 

tlf. 86 87 50 05

Centerkiosken
Tema Centret, 8450 Hammel,

tlf. 86 96 25 35

EV Marked
Rolighedsvej 6, 8881 Thorsø, 

tlf. 86 96 60 37

Spar Balle
Balle Bygade 2, 8600 Silkeborg, 

tlf. 86 85 50 15

Tillykke med
150 års jubilæet



fremme om Silkeborg Bads fremtid. Der var 
flere store gennemgribende byggeplaner på 
projektstadiet, men alle faldt på grund af øko-
nomi. Heldigvis kan man vist godt tillade sig at 
sige nu.

I forbindelse med omtalen af de mange pro-
jekter blev Silkeborg Kommune opmærksom 
på, at stedet måske kunne bevares på en sådan 
måde, at området kunne komme alle borgere 
til gode.

Med fra første færd

Der samledes en lille gruppe af forskellige inte-
ressenter henover sommeren, som bistod Sil-

keborg Kommune med at få sat ord og idé på 
projektet, blandt andet deltog redaktør Aksel 
Evin Olesen som repræsentant for Silkeborg 
Håndværkerforening/Silkeborg Teater.

Silkeborg Håndværkerforening/Silkeborg 
Teater  var med fra første færd, og det var der-
for også naturligt, at Håndværkerforeningen 
var med til at stifte den selvejende fond Kunst-
centret Silkeborg Bad 17. august 1992. 

Håndværkerforeningen indskød 200.000 
kroner  af den ansvarlige indskudskapital på  i 
alt 600.000 kr. De to øvrige indskydere var 
Kreditforeningen Danmark og Turistforenin-
gen for Silkeborg og Gjern. Alle tre var med-

stiftere sammen med kommunen.
Målet var et millionbeløb og efter en hektisk 

indsats meldte organisationer, institutioner, 
virksomheder og enkeltpersoner sig som ind-
skydere, så kapitalen nåede op på 1,8 mio. kr. 
Indbetalerne var Sparekassen Bikuben Silke-
borg, Det Kooperative Fællesråd, Galerie Mo-
derne Silkeborg, Henton Group, murer- og en-
treprenørfirmaet Gustav Hansen & Søn A/S, 
det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen 
A/S, Årstiderne Arkitekter A/S, fabrikantpar-
ret Susanne og Poul Erik Kristensen, Sejs, H. 
Reimar Nielsen A/S, statsautoriseret revisor 
Lars Kruse, læge Pia Sjøgren, journalist Brian 

KK EJENDOMME

KK EJENDOMME

- et godt sted at bo...

Hovedgårdsvej 3 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 40 02 · kk.total@get2net.dk

Godkendt revisionsaktieselskab · Hostrupsgade 41 · 8600 Silkeborg · 
Telefon 86 81 10 33 · www.hostruphus.dk

Lokal og uafhængig  
samarbejdspartner 
Revisorerne Hostruphus er et uafhængigt og selvstændigt revisionsfirma, 
der sætter kunden i centrum. 

Dette betyder større engagement, fleksibilitet, hurtigere beslutningspro-
cesser og en tæt personlig rådgivning. 

Kvalitet, samarbejde, gensidig respekt og forståelse mellem revisor og virk-
somhed er kendetegnende for vores virke i over 30 år. Vi har altid set det 
som revisors fornemme rolle at være en bredt funderet sparringspartner 
både i dagligdagens forhold, samt når strategien skal lægges. 

Vi betjener et bredt udsnit af dansk erhvervsliv - virksomheder i alle stør-
relser - organiseret som aktieselskaber, anpartselskaber, fonde, selvejende 
institutioner, andelsboligforeninger og personligt ejede virksomheder. 
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Jensen Felde og el-ingeniørfirmaet Hansen, 

Henneberg & Co.

Den første bestyrelse

Håndværkerforeningen kunne som indskyder  

besætte 1 bestyrelsespost i den nyvalgte besty-

relse. 

Bestyrelsen konstituerede sig med borgmes-

ter Jørn Würtz som formand og med redaktør 

Aksel Evin Olesen, Silkeborg Håndværkerfor-

ening,  som næstformand. De øvrige medlem-

mer i den første bestyrelse var galleriejer Willy 

Omme, direktør Kent Madsen, arkitekt Kaj 

Hansen, forretningsfører Niels Knudsen, di-

rektør Sigurd Rasmussen og viceborgmester, 

assurandør Poul Henning Jørgensen.

En af de første opgaver var at sikre den nye 

fond økonomisk, og der blev  indsamlet  de 1,8 

mio. blandt erhvervsvirksomheder og private. 

Det var en god markering af, at der blev troet 

på projektet. Takket være galleriejer Willy 

Omme’s meget brede kontaktflade i kunstens 

verden, blev der til Badets kunstudvalg knyttet 

så fremragende personligheder som direktør 

Ulf Horak fra Statens Værksteder for Kunst og 

Håndværk, prorektor på Kunstakademiet, 

konservator Steen Bjarnhof, den mangeårige 

direktør for Sonia Henie-Onstad Kunstsenter 

ved Oslo, Per Hovdenakk, formanden for Ny 

Carlsberg Fondet, direktør, mag. art. Hans Ed-

vard Nørregaard-Nielsen, suppleret med loka-

le navne som chefredaktør Steffen Lange og 

statsautoriseret revisor Lars Kruse.

Aktiv udstillingsvirksomhed

Kunstudvalget var meget indstillet på, at vi 

skulle fokusere mere på en fremtidig levende 

og aktiv udstillingsvirksomhed, fremfor at for-

søge at skabe endnu en kunstmuseumssamling 

i Jylland. Og glæden var stor, da der i 1993 

blev deponeret et større antal værker af med-

stifteren af Cobra-bevægelsen, Egill Jacobsen.

STAGEHØJTVÆRVEJ5•SILKEBORG•TLF.87248004•WWW.FLISEFORUM.DK

Byens flotteste
klinke- og fliseudstilling

Her fi nder du et stort udvalg i italien-

ske og spanske fl iser.

Med vores mange års erfaring indenfor 

branchen deler vi gerne ud af vores vi-

den og erfaring med råd og vejledning 

til opsætning af fl iser, farvevalg og 

sammensætning.

Kom og bliv inspireret i vores 400 m2 

store udstilling.

Vi har også Tarkett trægulve.



Ny Carlsberg Fondet var en meget flot øko-

nomisk  bidragyder i millionklassen, og sup-

pleret med en bevilling på 10 mio. kr. fra Vil-

lum Kann Rasmussen Fondet kunne vi skabe 

Silkeborgs nye internationale kunstcenter, der 

blev indviet 30. maj 1998 med udstillingen 

»Fuglefri«.

Hans Edvard Nørregaard-Nielsen beskrev 

ved indvielsen i en kronik hele forarbejdet til 

og resultatet af kunstcentret. Han fastslog, at 

stedet ikke mindst var blevet formet ved hjælp 

af entusiasme på mange planer og i alle led. 

Med tilføjelsen:  »Borgmester Jørn Würtz hav-

de en drøm, som det har været en fornøjelse at  

hjælpe ham med at realisere«.

Efter at Aksel Evin Olesen havde siddet i en 

længere årrække i bestyrelsen, blev han erstat-

tet af vvs–installatør  Kurt Pedersen. For øje-

blikket sidder malermester John Borghus på 

Håndværkerforeningens bestyrelsesplads.

Silkeborg Håndværkerforening var således 

også her med til at sikre Silkeborg Bad for ef-

tertiden, ligesom man var med til at give Silke-

borg et nyt og stærkt kort i den fortsatte udvik-

ling af mangfoldighed og livskvalitet i  vores  

kommune.

Fra stiftelsen af den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 17. august 1992 ses omkring bordet fra venstre og mod højre: 

Borgmester  Jørn Würtz, kommunaldirektør H. C. Vestergaard, viceborgmester Ole Olesen, regionsdirektør Preben Møller Laursen, 

Kreditforeningen Danmark, byrådsmedlem Jørn Rye Rasmussen, formanden for Silkeborg Håndværkerforening, direktør Rasmus Hull, 

foreningens næstformand, møbelfabrikant Ole Vestergaard, formanden for Turistforeningen for Silkeborg og Gjern, arkitekt Kaj Hansen, 

direktør Kent Madsen, Henton Group, malermester Erik Nielsen fra Herm. Rasmussen A/S, redaktør Aksel Evin Olesen, viceborgmester Poul 

Henning Jørgensen, distriktschef Egon Bredtoft, Kreditforeningen Danmark og advokat Bent Brockstedt-Rasmussen. 



Brug for hjælp ?

Klik ind på www.kamark.dk/konkurrence - og udskift x’erne med  
de rigtigt cifre ! Udfyld kontaktoplysningerne og deltag i lodtræk-
ningen om en rabat på kr. 2.000,- til din næste skilteopgave !

- eller bare en hjælpende hånd:

Sabroesvej 11 • 8600 Silkeborg • tlf. 8681 1499 • kamark@kamark.dk • www.kamark.dk

www.kamark.dk

ALARM KALD: XXX

POLITI KALD: XXX



Af John Staal, administrerende direktør, 
Teknisk Skole Silkeborg

Det var den nystiftede håndværkerforening i 

Silkeborg, der for 150 år siden lagde spiren til 

det, som senere skulle blive til Teknisk Skole 

Silkeborg. 

23. marts 1863 fremsættes der på et møde i 

Håndværkerforeningen et forslag om at opret-

te en »Søndagsskole for Lære- og Haandværks-

drenge«, hvor der foruden undervisning i reg-

ning og skrivning også skulle gives udvidet 

undervisning i tegning. Bestyrelsen får bemyn-

digelse til straks at gå videre med sagen, og på 

generalforsamlingen 28. september 1863 ved-

tages det at bevilge 25 rigsdaler til lærerløn-

ninger. 7. november 1863 åbner skolen med 

student Selmer som eneste lærer. Undervisnin-

gen foregår hver søndag mellem 14.00 og 

16.00, da der dengang ikke var fast arbejdstid, 

hverken for håndværkere, handelende eller 

lærlingene. 

Stor opbakning

Søndagsskolen har stor opbakning i byen, og i 

1870 ændres navnet til »Haandværkerforenin-

gens Tegneskole«, for så nogle få år senere at 

ændre navnet til Teknisk skole. Som 25-årig 

flytter Teknisk skole »hjemmefra« og får egne 

bygninger på Skoletorvet.  I 1889 er der 115 

elever på skolen og Teknisk Skole omdannes til 

en selvejende institution. 

I 2013 er der 1400 årselever dvs. ca. 5000 

unge mennesker på skolen i løbet af året. Tek-

nisk Skole Silkeborg består af fire uddannel-

ses-søjler, henholdsvis Håndværk & Design, 

Auto, Hotel & Restaurant samt Teknisk Gym-

nasium tilsammen med mere end 20 uddan-

nelsesretninger.

Tak for støtte i alle 150 år

Tillykke!

Hjejlen A/S - Sejsvej 2 - Silkeborg - Telefon 86 82 07 66 - www.hjejlen.com

RIVERBOAT JAZZ FESTIVAL 

26.-30. JUNI 2013 

GRATIS ENTRÉ TIL MERE END 10O 

JAZZ KONCERTER!

The Harlem Blues & Jazz Band, USA | Esben Just Trio, DK

Expresión Latina de Cuba, CU | Second Line Jazz Band, S 

Christiania 12, N | Caixa Cubo, BRA | Six City Stompers, DK

Evan Christopher, USA | The Three Tenors of Swing, SF-NL-GER

King Pleasure & The Biscuit Boys, UK | Mads Mathias Orchestra, DK 

James Andrews, USA | The Red Hot Reedwarmers, F 

Bourbon Street Jazzband, DK | Aarhus Jazz Orchestra, DK

Sean Moyses Banjo Group & Planet Banjo, UK

May Day Jazzband, NL | Jazz Five, DK

Hono & Brady Winterstein Trio, BE | The Ragstretch, AUS-USA-S 

Red Wing Jazzband f/Brian Carrick, S-UK | The Jiveoholics, UK

Touché, DK | Pierre Dørge & New Jungle Orchestra, DK

og mange mange flere...!
 riverboat.dk | info@riverboat.dk
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Teknisk Skole Silkeborg vil 7. november i år 

fejre sit 150 års jubilæum. Ikke ved at se tilba-

ge, men ved at se fremad med en nytolkning af 

sin undervisningspraksis og ved at kunne præ-

sentere planerne og tegningerne for en helt ny 

skole, hvor alle uddannelserne samles i et 

unikt uddannelsesmiljø.  

Teknisk Skole Silkeborg (Søndagsskolen) 

ønsker Håndværkerforeningen i Silkeborg 

hjertelig tillykke med sit jubilæum og takker 

for opbakning og støtte igennem de sidste 150 

år.  

Svend Skov Jensen 

(t.v.), formand for 

bestyrelsen, og 

direktør John Staal 

forventer, at Teknisk 

Skole Silkeborg ta-

ger et kvantespring 

i de kommende år, 

fordi der skal bygges 

en helt ny skole. Det 

sker samtidig med, 

at skolen selv kan 

fejre 150 års jubi-

læum senere i år. 

FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN

Kingo
®

2

MUSICAL     SILKEBORG PRÆSENTERER I 2013

MUSICALEN

En historie af LISE NØRGAARD

Instrueret af SONJA OPPENHAGEN

Grisehandler Larsen spilles af DICK KAYSØ

Premiere den 19. oktober 2013
Billetbestilling på  

www.jmts.dk eller 89 20 30 50



Af Thomas Birger Hansen, 
foreningskonsulent, Håndværksrådet

Silkeborg Håndværkerforening er et lokalt ar-

bejdsgiverfællesskab, hvor erhvervsfolk mødes 

i et tværfagligt netværk for at præge den lokale 

erhvervspolitik og igangsætte initiativer med 

indhold målrettet medlemmerne.

Håndværksrådet samarbejder med Silke-

borg Håndværkerforening – samt 60 lignende 

foreninger i hele Danmark. Sammen gennem-

fører vi aktiviteter som blandt andet erhvervs-

politiske initiativer, der fokuserer på de små og 

mellemstore virksomheders vilkår og mulighe-

der for at skabe vækst.

Endvidere tilbyder Håndværksrådet hånd-

værker- og industriforeningernes medlemmer 

adgang til en række gode medlemstilbud, der 

er anvendelige for selvstændige erhvervsdri-

vende – samt ejere og ledere i SMV’ere. Det er 

tilbud, hvor der kan være mange penge at spa-

re for den enkelte virksomhedsejer. Du kan få 

fat i de tilbud fra i dag.

Kan spare mange penge

Man kan som selvstændig erhvervsdrivende 

spare mange penge, hvis man er medlem af 

Silkeborg Håndværkerforening og derved 

Håndværksrådet. Gennem vores medlemstil-

bud kan man finde besparelser, der er med til 

at sænke omkostningerne i virksomheden.

Vi tilbyder en rabatportal, hvor du kan spare 

kontingentet og mere til på for eksempel ben-

zin/diesel, telefoni/mobil/internet og meget 

andet. 

Vi har en samarbejdsaftale med Tryg, hvor 

der kan være rigtig gode penge at spare.

Vi er medstiftere af Pension for Selvstændige 

(PFS), der skræddersyer pensionsordninger til 

selvstændige. Endvidere kan man som med-

lem få juridisk bistand og råd.

Det kan vi også tilbyde

I Håndværksrådet samarbejder vi med Silke-

borg Håndværkerforening om at synliggøre og 

Politisk indflydelse og kontante besparelser 

Vi ønsker 
Haandværkerforeningen 
tillykke med de 150 år

Alt i  BELYSNING 
og EL-INSTALLATION

C. Gardiner
Sørkelvej 83 - Sminge - 8600 Silkeborg 

Tlf. 8687 7037/4045 7332

Kvalitet, der er 
til at få øje på...

Vi kan bl.a. tilbyde:
GARDINER
PLISSÉGARDINER
PERSIENNER
RULLEGARDINER
MARKISER
SOLAFSKÆRMNING (erhverv)
GADINVASK
FOLDEGARDINER
GARDINSTÆNGER

Tilbud og måltagning foregår på 
stedet og er uforpligtende. Vi er din 
sikkerhed for høj kvalitet og service.
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sikre de små og mellemstore virksomheders 

synspunkter i det lokale erhvervspolitiske 

landskab. Vi arbejder med erhvervspolitik, der 

har betydning for de lokale virksomheder, for 

eksempel:

- arbejder vi for fag-entrepriser. Dvs. vi ønsker, 

at kommunen skal udbyde sine opgaver sådan, 

at SMV’erne har en fair chance for at deltage i 

konkurrencen om de kommunale opgaver.

- arbejder vi for at styrke erhvervsuddannel-

serne, og sikre kvalificeret arbejdskraft til 

virksomhederne i fremtiden.

- arbejder vi for at styrke ledelseskompeten-

cerne i små og mellemstore virksomheder, det 

er med til at skabe værdi og vækst i den enkelte 

virksomhed.

- arbejder vi for at fjerne det administrative 

bøvl for virksomhederne, dvs. urimelige regler 

og byrder.

Sammen med Silkeborg Håndværkerfor-

ening arrangerer vi erhvervspolitiske møder 

og aktiviteter, der understøtter vækst og udvik-

ling i det lokale erhvervsliv.

Endvidere orienterer vi medlemmerne om, 

hvor de kan hente store besparelser gennem  

Foreningskonsulent Thomas Birger 

Hansen, Håndværksrådet.

Lysåvej21•8600Silkeborg•Tlf.86824773

Et farverigt 
tillykke med 

jubilæet

Postboks 39 • Lervejdal 8b, Addit
DK-8740 Brædstrup • Danmark

Tel. (+45) 86 82 58 11 • Fax (+45) 86 80 14 72
info@dansand.dk • www.dansand.dk



Håndværksrådet. Ligesom vi sammen kan hol-

de møder, der sætter fokus på at styrke ledel-

seskompetencerne i virksomhederne.

Styrke og profil

Håndværksrådet samarbejder med mange 

håndværker- og industriforeninger over hele 

Danmark. Det lokale arbejdsgiverfællesskab 

styrkes gennem samarbejde - ligesom vi gør 

med vores partner Silkeborg Håndværkerfor-

ening. Samarbejdet med Håndværksrådet er 

en god platform, der lokalt er med til at frem-

mer vilkår og muligheder for danske små og 

mellemstore virksomheders politiske og ud-

viklingsmæssige krav til fremtiden. 

I praksis betyder det, at vi fremtidigfortsat 

vil følge vores målsætning og arbejde for bedre 

rammer for erhvervslivet og løbende samar-

bejde om at udvikle lokale initiativer, der er 

relevante og vedkommende for håndværker-

foreningens medlemmer.

Bygnings isolering af gulve, hulmure og lofter.

Teknisk isolering  af varmerør og ventilationsrør, 
kølerør og maskiner

Autoriseret

indblæsningsfirma

TEKNISK ISOLERING

2840 9305 / 8681 6722
Hvinningdalvej 84 • 8600 SilkeborgWWW.FRANKBORCH.DK · +45 70 27 61 61

KP’s Smedie & VVS
Silkeborg · Tlf. 86 85 59 86

V Ø L U N D  VA R M E P U M P E R

Vølund F1245
Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer

Vores nye jordvarmepumpe før også vores 
konkurrenter grønne - af misundelse...

• Installationsvenlig• Effektfaktor (Års COP´en) markant forbedret 
• Energieffektiv cirkulationspumpe 
• Op til 15% lavere energiforbrug 
• Exceptionelt lavt lydniveau 
• Effektiv og hurtigere brugsvandsproduktion 
• Brugervenligt TFT-farvedisplay (let opstart og fejlfi nding) 
• USB-stik til opdatering og udveksling af data



Silkeborg Beslag & Værktøj A/S

www.sbv.dk   e-mail: sbv@sbv.dk
Thrigesvej 2 - 8600 Silkeborg - Tlf. 87 70 34 00 - Fax 87 70 34 09

Vi ønsker 

Silkeborg Haandværkerforening 

tillykke med jubilæet

Makita
Borehammer SDS
HR2300
Skridkobling og elektronisk reguler-
bar omdrejnings- og slagantal. SDS 
+  borepatron for boring i træ og 
metal. Leveres med kuffert, støtte-
greb og dybdestop. Optaget effekt: 
800 watt. Omdrejninger: 0-1200 min. 
Max slagantal: 0-4600 bpm. Boredia: 
Beton/stål/træ: 23/13/32 mm. Optimal 
boreområde i beton: 8-18 mm.

Milwaukee 

M12 bore-/skruemaskine
C12DD-22C
Kun 187 mm lang. Heavy-Duty metalgear-
kasse. 10 mm borepatron. 
28 Nm og 400/1500 o/min. 
Bor Ø i stål/træ: 10/25 mm. 
Indbygget LED-lys. 2x1,5 Ah Red Li-Ion 
batterier. Lader og kuffert.

DeWalt 

Slagboremaskine 18V XR
DCD785M2-QW
2 gear slagboremaskine. Motor: 350 watt. 
Hastighed: 0-600/0-2.000 omdr./min.
Slag/min.: 0-10.200/2-34.000.
Maks. drejningsmoment 60 Nm.
Maks. borekapacitet: Træ/metal: 38/13 mm
Borepatron kapacitet 1.5-13 mm
LED-lys. Inkl. 2 x 18V 4,0 Ah
batterier og multilader.

Makita Bore-/skruemaskine 

18V li-lon
BDF459RFE
Stærk kulløs motor for længere drifttid pr. 
opladning. Med overbelastningssikring og LED 
lys. 2 gear: 0-400 / 0-1500 min. 
Max borediameter: Stål/træ: 13/38 mm. 
Leveres i transportkuffert inkl. 2 stk. 18V - 3,0 Ah 
Li-Ion batterier og 22 minutters lynlader.

Festool Dyksav
TS 55 REBQ-Plus FS
Kan save med 12 mm afstand til væg. Vinkel-
snit -1 til +47˚. Dobbelt skæredybdeskala giver 
større præcision og nem betjening. Inkl. 1400 
mm føringsskinne.

Milwaukee Vinkelsliber
AG750
125 mm vinkelsliber med kraftig 750 w 
motor. 10.000 o/min. Pr. stk. 299,-

Borehammer

936,-

Kun

2.311,-

KUN

936,-

Inkl. skinne 

3.749,-

Med kulløs motor

2.498,-
4 stk. kun

1.249,-

Priserne er inkl. moms



Af Aksel  Evin Olesen,  
husets næstformand

I oktober 1998 inviterede borg-

mester Jørn Würtz sig selv på 

kaffe hos direktør Orla Madsen 

på dennes kontor - og som 

tredje deltager sad jeg med ved bordet. Jørn 

Würtz havde en klar bagtanke med mødet. Li-

gesom Egon i Olsen-banden havde han en 

plan.

»I skal hjælpe med at få renovereret Teater-

bygningen på Torvet, så Silkeborg får nogle 

tidssvarende rammer til arrangementer i Tea-

tersalen. Vi skal have skabt et kulturhus«. DAI 

Gruppen var allerede bestilt til at slå nogle 

streger, så det gjaldt for vi andre blot om at 

mobilisere nogle gode kræfter til  at gå i aktion.

Meget hurtigt  blev der nedsat en arbejds-

gruppe med  Jørgen Thyde fra AOF, Ole Vester-

gaard og mig selv fra den selvejende instituti-

on Silkeborg Teater, som Silkeborg 

Håndværkerforening administrerer, Orla 

Madsen som repræsentant for Silkeborg Ud-

viklings Selskab A/S, byrådsmedlemmerne 

Chr. O. Aagaard og Jørn Rye Rasmussen, arki-

tekt Per Wohlert, DAI - og med kulturdirektør 

Frank Lauridsen som sekretær. 

Uden offentlige kasser

Vi lå ikke på den lade side det næste år og alle-

rede i november 1999 kunne vi fremlægge 

vedtægterne for Fonden Silkeborg Teaterbyg-

ning. Stiftere skulle være Silkeborg Teater/Sil-

keborg Håndværkerforening, Silkeborg Udvik-

lings Selskab, AOF og Silkeborg Kommune. De 

tre første skulle hver indskyde 100.000 kroner 

i grundkapital - og uden én krone fra kommu-

nekassen. Den nye selvejende institution hav-

de som opgave at modernisere, ombygge og 

udvide Teaterbygningen, der i 1996 var solgt 

af Jyske Bank til kommunen.

Fondsbestyrelsen var indstillet på at skaffe 

pengene til projektet helt uden om de offentli-

ge kasser.

Helt så nemt, som bestyrelsen troede det vil-

le blive,  var det nu ikke. For der gik uheldigvis 

politik i sagen, og specielt Venstre  stillede sig 

Jysk Musik & Teaterhus -  
et af foreningens fyrtårne

HOT-Consult
SPAR PENGE & ENERGI

Ole Thygesen
ot@hot-consult.dk

Tlf. 4217 0921

www.hot-consult.dk

Peder Nielsensvej 15 · Silkeborg

2190 4302
fsoendergaard@youmail.dk
www.sondergaard-tomrer.dk

SCAN FOR INFO

Hjertelig tillykke med 
150 års jubilæet
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på bagbenene. Projektet var ved at falde fra 
hinanden, fordi det føg gennem luften med  al-
verdens påstande.

Bestyrelsen for den selvejende institution 
Silkeborg Teater, som bliver administreret af 
Silkeborg Håndværkerforening, så sig i januar 
2000 nødsaget til at skrive til hele byrådet.
Den konstaterede, »at forudsætningerne, hvor-
under Silkeborg Teater i sin tid er gået ind i ar-
bejdsgruppen, er blevet væsentligt ændrede i 
det efterhånden meget lange forberedelsesfor-
løb. Silkeborg Teater’s bestyrelse udtrykker sin 
forundring over, at vores institution skal ind-
drages i et politisk spil mellem grupperinger i 
Silkeborg Byråd og også gøres til genstand for 
urimelig kritik fra et enkelt politisk parti«.

20. marts 2000 kunne vi dog præsentere en 
rammeaftale, hvorefter ejendommen Torvet 1  
blev overdraget af kommunen til Fonden Silke-
borg Teaterbygning for 20 mio. kr. med overta-
gelse 1. januar 2000.  Til finansiering af købe-
summen ydede kommunen et rente- og 
afdragsfrit lån på fem millioner kroner. Når 
den planlagte ombygning var gennemført for-
mentlig i 2002, skulle der betales et kommu-
nalt driftstilskud på 2,2 mio. kr.

Byrådet sagde ja til rammeaftalen 27. marts. 
Vi havde tilsagn om penge fra flere sponsorer 
til anlægsinvesteringen og satsede på at skaffe 
de resterende 20-25 millioner kroner, som var 
den anslåede udgift.

Men Drewsen Silkeborg Papirfabrik’s salg af 

det store industriområde og fabrikslukningen 
med udgangen af maj 2000  satte tanker i sving 
og  åbnede for nye muligheder. Jægersborg In-
vest, som havde købt Papirfabrikken, lod Årsti-
derne Arkitekter A/S udarbejde forslag til et 
musik- og teaterhus på grunden 1A ud mod 
havnen.

Til Papirfabrikken

Fondsbestyrelsen  kunne udmærket se per-
spektiverne og traf efter moden overvejelse 
beslutning om at sælge Teaterbygningen og i 
stedet placere et kultur-, musik- og teaterhus 
på Papirfabrikken. Der ville blive to sale med 
plads til henholdsvis 750 og 200 siddende til-
skuere, en foyer med cafémiljø, et papir- 

www.jmts.dk

Schaufuss Balletten Satisfaction

28. februar - kl. 19:30 Arr. JMTS

STORT TILLYKKE med de 150 år til  
Silkeborg Håndværkerforening. Vi glæder  
os til samarbejdet i de næste 150 år.

www.mascot.dk · info@mascot.dk

MASCOT® WORKWEAR



museum i det gamle bygning »Bøtten« og en 
restaurant. 1400 kvadratmeter af de beståen-
de bygninger blev bevaret og der skulle så byg-
ges 3600 nye kvadratmeter. Den samlede pris: 
60 millioner kroner.

»Vi har valgt at satse på et projekt, der først 
og fremmest er lokalt. Vi skal ikke forsøge at 
konkurrere med hverken Herning eller Århus 
om at lave kongrescenter eller musik, siger 
formanden for fonden, Ole Vestergaard. Der-
for er projektet ikke lavet mere forkromet end 
at det vil kunne løbe rundt i kraft af fondsmid-
ler, lokal økonomisk støtte og de indtægter, 
som driften kan give«.

Sådan  skrev Midtjyllands Avis 1. december 
2000.

Den politiske forståelse og vilje var til stede 
hos flertallet i byrådet for en flytning. Og så-
dan blev det. Vi fik afhændet Teaterbygningen 
til Henton Group for 24 mio. kr. Ikke nogen 
dårlig handel - heller ej for fonden.

Vi skulle blive klogere

Vi var så naive at tro - at kommende brugere af 
musik- og teaterhuset ville  klappe i deres hæn-
der. Men vi skulle blive klogere. Silkeborg Mu-
siksamråd og Silkeborg Teatersamråd havde 
indkaldt til visionsmøde 21. marts 2001 på 

Silkeborg Museum,  hvor projektet skulle præ-
senteres. Det udviklede sig mest af alt til, at det 
arbejde, som fondsbestyrelsen og Årstiderne 
Arkitekter havde udført, blev stærkt kritiseret 
af de såkaldte »græsrødder«, der jo heller ikke 
skulle ud af skaffe penge. Det lå dem fjernt. 
Planerne blev kaldt kønsløse, visionsløse, ke-
delige. Ole Vestergaard præciserede som for-
mand for bestyrelsen, at »den havde tænkt sig 
et projekt, som den mente passede til Silke-
borgs behov - og ikke et projekt, der kuldsejler 
økonomisk efter et par år«.

Kritikken gjorde naturligvis et vist indtryk, 
men udløste også en harme. »Hvis »græsrød-

Jysk Musik & Teaterhus ud mod havnen er et kulturelt flagskib for Silkeborg. FOTO: JENS ANKER TVEDEBRINK
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derne« ikke mener, at den nuværende besty-

relse er tilstrækkelig kvalificeret til at løfte sa-

gen, så er det bedre at »græsrødderne« 

kommer til og skaffer de mange millioner, der 

skal til for at projektet bliver gennemført. Vi 

kan så takke af og med interesse følge det vi-

dere forløb fra sidelinien«, lød vores kommen-

tar.

»Græsrødderne«s talsmand Bo Stoltenberg 

fra Rampelys meldte sig og proklamerede, at 

de ingen interesse havde i at vælte et kultur-

hus-projekt. Han fandt kritikken mere over-

ordnet, principiel og fremadrettet  - og manede 

til, at fondsbestyrelsen skulle bære sit ansvar 

med værdighed og forpligtelse!

 »Jeg vil gerne opfordre såvel borgmester 

som fondsbestyrelse til at få bolden i spil igen, 

fordi bolden ligger på deres banehalvdel, som 

den hele tiden har gjort, siden folkene frivilligt 

påtog sig opgaven for snart tre år siden til glæ-

de og gavn for hele byen. Vi glæder os til det 

færdige resultat og vi indgår gerne i en kon-

struktiv dialog og samarbejde med fonden«.

Så megen sminger kunne vi da ikke sidde 

overhørig. Eller? Bestyrelsen sank spyttet og 

trak igen i arbejdstøjet - selvom livet var for 

kort til ævl og brok.

Lars Larsen på banen

Gennembruddet for  at realisere projektet fik vi 

midt i december 2001. Orla Madsen og jeg 

havde ved en privat fest truffet købmand Lars 

Larsen og hans hustru Kris. Vi talte om løst og 

fast - og efterhånden drejede samtalen sig ind 

på musik- og teaterhuset. En måneds tid senere 

foreslog Lars Larsen, at vi skulle drikke en kop 

kaffe med Jørn Würtz på rådhuset.

Lars Larsen spillede selv ud. Han og Kris ville 

give 10 millioner kroner under den forudsæt-

ning, at erhvervslivet gav et tilsvarende beløb. 

To andre betingelser var, at Jørn Würtz skulle 

indvi huset, og at der blev indrettet en lækker 

restaurant ud mod havnen:

»Jeg har stor respekt for det arbejde, der er 

sat igang omkring opførelsen af et musik- og 

teaterhus, som yderligere kan være med til at 

sætte Silkeborg på landkortet. Jeg er samtidig 

stolt af at være borger i en by, hvor der med 

Jørn Würtz i spidsen er sat så mange aktivite-

ter igang gennem de senere år«.

En god jysk handel

For at udrydde enhver misforståelse og myte-

dannelse omkring navnet på Jysk Musik & Tea-

terhus, så var det aldrig fra Lars Larsen et krav, 

at vi skulle bruge navnet Jysk. Orla Madsen 

udtrykte på vores vegne, at Jysk Musik & Tea-

terhus er et godt navn.

»Dels er vi jyder, dels er det en god jysk han-

del, som begge parter får noget ud af. Og så 

Tillykke...
Vi er også til fest!

Mere end 25 års erfaring

Lej ”alt til festen”

• Telte

• Borde

• Stole

• Porcelæn

• Glas

• Bestik

• Stofduge

• Event

• Totalløsninger

• Firmafest

• Halbal

• Telte til udstillinger

Låsby Festudlejning
Telt- & serviceudlejning

HVEM SIKRER EN 

VELSMURT ØKONOMI?
Hos Partner Revision får du kompetent rådgivning om både strategiske og økonomiske 

spørgsmål. Og vi er tæt på – også når din virksomhed bevæger sig ud i verden.

Ring og aftal et uforpligtende møde, eller besøg os på partner-revision.dk.

Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab SILKEBORG . Ballevej 2 B

Tlf. 86 82 44 00 . Tilknyttet RevisorGruppen Danmark  www.partner-revision.dk



skal man ikke glemme, at det var de 10 millio-

ner fra Lars Larsen, der var med til at skubbe 

projektet godt i gang«.

Vi havde i bestyrelsen rigeligt at gøre med 

fra 2002 til 2004 at  sikre byggeriets gennem-

førelse og med at skaffe penge til anlægsinve-

steringen, der voksede hastigt og sluttede på 

de ca. 85 millioner kroner. Offervilje hos virk-

somheder, institutioner, organisationer, fonde 

og privatfonde var fantastisk og hver eneste 

bidragyder kan ses på tavlen i foyeren. Store 

kunstgaver  fulgte med - og de pryder væggene 

rundt om i huset.

Tilsvarende navne-misforståelser opstod 

omkring Papirmuseet Bikuben, hvortil Biku-

benfonden bevilgede fem millioner kroner.

Når museet knyttede navnet til bikube, 

skyldtes det at en bikube nemlig var det kvali-

tetsstempel, som Silkeborg Papirfabrik i sin tid 

benyttede for sine bedste produkter.

Indretningen af papirmuseet »Bøtten« blev 

iøvrigt en noget kostbar affære for fonden, som 

udover de fem millioner fra Bikubenfonden 

selv måtte lægge mindst lige så mange penge 

til. 

Men så kunne formanden for museumsbe-

styrelsen, Poul Gudberg, også  udtrykke sin til-

fredshed ved indvielsen fredag 2. juli 2004 

med, at man »værner nutiden om byens kultur-

arv, det gamle papirhåndværk og dansk papir-

historie til glæde for fremtiden«.

Selvom det lokale byggekonsortium bestå-

ende af Fr. Madsen A/S, Henning Mortensen 

A/S og Gustav Hansen & Søn A/S, kunne afle-

vere byggeriet i april 2004, valgte vi at udsætte 

den officielle indvielse til lørdag 18. septem-

ber, hvor hver eneste stol i den store flotte kon-

certsal var fyldt.  

Gæsterne havde forinden hørt på taler af 

borgmester Jens Erik Jørgensen,  formanden 

for Lokale- og Anlægsfonden, borgmester 

Hans Toft, Gentofte, købmand Lars Larsen, 

formanden for musik- og teaterhuset, direktør 

Ole Vestergaard og Jørgen Würtz.

Fondsbestyrelsen bestod ved indvielsen af 

Ole Vestergaard, Jørgen Thyde, Orla Madsen, 

Aksel Evin Olesen, Poul Gudberg, Jørgen Rye 

Rasmussen og Else Christensen.

I håndværkerforeningens jubilæumsår be-

står fondsbestyrelsen af Jørn Würtz (for-

mand), Aksel Evin Olesen (næstformand), 

Orla Madsen, Jørgen Thyde, Kurt Korsbæk, 

Carl Erik Stubkier, Mogens Larsen, John B. 

Hahn og Steen Vindum. Den er ikke uden 

grund noget stolt over resultatet, hvilket alle 

borgere også  har al mulig grund til at være. 

Silkeborg Teater/Silkeborg Håndværkerfor-

ening var med fra starten i 1998 - og er fortsat 

sikret en plads i husbestyrelsen.

Detail: Granhøjvej 8 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8788 0270  Engros: Hagemannsvej 10 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8788 0200

www.silkeborgslagteren.dk

Til lykke med dagen 
og de 150 år på bagen



tlf. : 33938600

mail: info@pfs.dk

www.pensionforselvstaendige.dk

150 år er ingen 
alder - bare man 
har sikret sig en 
ordentlig pension

Pension for Selvstændige ønsker 

Silkeborg Håndværkerforening 

et stort tillykke med de første 150 år
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Af Orla Madsen, 
formand for Fonden  
Musical Silkeborg

I 2004 blev der skabt 
et godt grundlag for 
musicaltradition i Sil-
keborg med opførel-
sen af »Buttadeo« ba-
seret på forfatteren 
Ulla Andersens biografi om Asger Jorns liv. 
»Buttadeo« var åbningsforestillingen i Jysk 
Musik & Teaterhus.

I 2007 opførtes »Jekyll & Hyde« og i 2008 
»My Fair Lady«. Året efter opstod ideen om at 

stifte Fonden Musical Silkeborg, og en visio-
nær bestyrelse i Silkeborg Håndværkerfor-
ening/Silkeborg Teater så muligheden for at 
fremme kulturelle initiativer i Silkeborg.

Man besluttede at indskyde 300.000 kroner 
i stiftelseskapital, og pengene blev hentet fra 
den bundne kapital i Silkeborg Teater, hvis 
vedtægter netop fastslår, at denne institutions 
formål er »at tilvejebringe mulighed for opfø-
relse af teater og andre kulturelle aktiviteter i 
Silkeborg samt i øvrigt at bidrage med støtte til 
almene kulturelle og velgørende formål«.

I forvejen har man fra samme pengekasse 
tilbage i 2005 bevilget ikke mindre end op 

imod 400.000 kroner til det flotte scenetæppe, 
som pryder den store sal i Jysk Musik & Teater-
hus. Netop det hus foreningen og teatret er 
medstifter af.

Fonden Musical Silkeborg blev stiftet 25. 
september 2009 med det formål »at producere 
musical-forestillinger til opførelse i Silkeborg 
Kommune. Forestillingerne kan, efter bestyrel-
sens bestemmelser, opføres andre steder i 
Danmark«.

De syv står i spidsen

Øverste myndighed i fonden er bestyrelsen på 
syv medlemmer. Den selvejende institution 

En visionær beslutning om 
musicalbyen  Silkeborg

Priorsvej 11
8600 Silkeborg

Tlf. 86 81 42 11

www.silkeborgcaravan.dk

Slutspurt på udsalget

Se hele udvalget på vores hjemmeside
www.silkeborgcaravancenter.dk
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Aut. VVS-service & Blikkenslager

Bjarne Dalsgaard Pedersen ApS

Tlf. 86 80 46 00
8600 Silkeborg – www-bjarne-dalsgaard.dk

Tillykke med
jubilæet...

Vi er et fi rma, der igennem de sidste 30 år har 
udført kvalitetsarbejde for private og industrien og 
står således godt rustet til kommende opgaver, som 
uanset art og størrelse vil blive løst med moderne 
teknik og af veluddannede medarbejdere.

Vi er medlem af DS Håndværk og Industri 
og er herigennem tilsluttet VVS-branchens 
garantiordning, der giver kunderne sikkerhed for 
arbejdets udførelse.

NATURGAS VAND & VARME SANITET VENTILATION BLIKKENSLAGER TOTALENTREPRISE
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Silkeborg Teater udpeger tre medlemmer, 

som er områdedirektør Niels Thorslund, insti-

tutionsleder Jytte Borghus og kapelmester 

Hans Holm. Foreningen Silkeborg Musik & 

Teaterensemble har ét medlem - Annette 

Råby, Jysk Musik & Teaterhus ét medlem - 

Orla Madsen og sponsorkredsen Friends of 

Musical ét medlem - Kris Brunsborg.

Disse seks udpeger det syvende medlem 

blandt personer med en solid baggrund i mu-

sik- og revysammenhænge i Danmark - og det 

er for tiden revyskuespiller og entertainer Jan 

Schou.

Siden stiftelsen har vi på repertoiret haft 

Billetsalget til musicalen Matador, der har premiere  

lørdag 19. oktober i Jysk Musik & Teaterhus, er startet  

og med god efterspørgsel.

Det står lysende klart at ønske 
Silkeborg Haandværkerforening

stort 
tillykke

Mørksøvej 11, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 57 99



Ørstedvej 8 · 8600 Silkeborg · Tlf. 7625 5588 · www.norton.dk

Super italiensk vin til spotpris

Delikat og kraftig
enkeltmarks Barolo

Ceretto Brunate Barolo 
er en delikat, harmonisk
vin med en kraftig stor 
smag, let tør og med 
dejlige noter af kaffe, 
trøfler og mineralitet.

Ceretto Barolo Brunata
2004

Kun kr. 500,-
Normal kr. 735,-

SPAR 32%

Svinegod Toscaner

Villa Pillo di Toscana 
– også kaldet “Svinet” 
er en dejlig, elegant vin 
med flot struktur og en 
blød smag med strejf 
af skønne brombær.

Villa Pillo Cingalino 

Rosso di Toscana IGT 
2011

Kun kr. 55,-
Normal kr. 85,-

SPAR 35%

Tilbud gælder uge 5 (2013) eller så længe lager haves.

Husk - vi byder altid på gratis 
smagning og en god vinsnak.

»Evita« (2009), »Sommer i Tyrol« (2010), »Les 

Miserables« (2011) og »West Side Story« 

(2012).  

Det daglige ansvar for musicalerne er lagt i 

hænderne på direktør Niels Kaas og kapelme-

ster Henrik Svenning.

Men uden en meget stærk økonomisk op-

bakning fra Silkeborg Kommune, erhvervsliv, 

institutioner, organisationer og privatpersoner 

kan det simpelthen ikke lade sig gøre at bevare 

denne musical-tradition. Derfor er det en stor 

glæde at opleve den støtte og interesse, vi 

modtager. Det er hele omdrejningspunktet for 

at sætte Silkeborg på det kulturelle landkort.

Matador i Silkeborg

Lørdag 19. oktober i år er der premiere på mu-

sicalen »Matador«, inspireret af Lise Nørgaard 

og med stor succes vist som tv-serie på Dan-

marks Radio.

Som Midtjyllands Avis fornylig skrev: 

»Den 95-årige forfatter og skaber af dansk 

tv’s ubetinget største succes nogensinde er 

stærkt engageret i planerne om at sætte Mata-

dor-musicalen op i Silkeborg. Ikke mindst fordi 

hun blev meget skuffet over Det kongelige Tea-

ters opsætning af Korsbæk-krøniken i Operaen 

i 2007.

- Nu har vi muligheden for at  sætte den helt 

rigtige Matador-musical op i Silkeborg, siger 

Lise Nørgaard«.

Musicalens instruktør bliver Sonja Oppen-

hagen, der fik sit store gennembrud som Vicki i 

tv-serien.

Skuespiller Dick Kaysø får en af de store rol-

ler i musicalen som grisehandler Larsen. Han 

gjorde en mindeværdig præstation i rollen som 

Alfred Doolittle i Musical Silkeborgs opsæt-

ning af »My Fair Lady« i 2008.

Vi ønsker 

Haandværkerforeningen

et stort tillykke med 

150 års jubilæet.
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Af direktør Lars 
Kvistskov Larsen,  
Pension for 
Selvstændige

Pension for Selvstæn-

dige ønsker Silkeborg 

Håndværkerforening 

tillykke med 150 års 

jubilæet og glæder os til det fortsatte gode 

samarbejde.

Silkeborg Håndværkerforening var jo i sin 

tid – i 1990 – reelt med til at stifte Pension for 

Selvstændige, som nu på 23. år lever i bedste 

velgående. Initiativtagerne til Pension for 

Selvstændige var netop Håndværksrådet, 

Dansk Byggeri (dengang Byggeriets Arbejdsgi-

vere) samt TEKNIQ (dengang Dansk VVS) og 

dermed rummede stifterne jo også Silkeborg 

Håndværkerforening.

Silkeborg Håndværkerforening var også en 

af de første foreninger, der så mulighederne i 

et tæt samarbejde med Pension for Selvstæn-

dige og resultatet er i dag, at der er særdeles 

mange selvstændige fra Silkeborg og omegn, 

der har sikret sig en vis økonomisk tryghed 

fremadrettet ved at etablere sin pensionsord-

ning via Pension for Selvstændige (PFS).

Blandt de bedste

PFS er i princippet en indkøbsforening for 

pensionsordninger. Vi sikrer, gennem jævnlige 

udbudsrunder, at vore tilbud og produkter er 

blandt markedets bedste. Det betyder, at PFS i 

dag har flere end 20.000 selvstændige som 

medlemmer, som årligt indbetaler mere end 

1.000.000.000 kr.

PFS har Danica pension som samarbejds-

partner og formueforvalter, hvilket sikrer en 

professionel og optimal forvaltning af opspa-

rernes penge.

Alt dette skrevet alene for at understrege, at 

uden organisationers og foreningers klarsyn 

sammenholdt med ideen bag Pension for Selv-

stændige var tingene ikke gået, som de er. Der-

for er PFS meget glade for at kunne lykønske 

netop Silkeborg Håndværkerforening med ju-

bilæet og takke for mange års godt samarbej-

de.

Silkeborg var en af de første

Silkeborg Haandværkerforening

150 år

MIDTJYLLANDS AVIS | TORSDAG 31. JANUAR 2013

Vi kan ikke gå på vandet!
- men vi kan mere end bare trykke aviser…

ji har blandf andef produceref denne 
jubilæumsavis for Silkeborg Haandværkerforening, 

som du nu sidder med i hånden. 

Så skal du ha’ udgivef en fryksag på ef godf sfykke papir og i ef spændende formaf…

SÅ LAD DA OS GIVE ET TILBUD – VI ER HELT SIKKERT 
KONKURRENCEDYGTIGE PÅ PRISEN.
Og så behøver du kun ”handle” ef sfed. For vi kan sfå for design og opsæfning, 
sende fil fryk og også evenfuelf disfribuere med en af vore 
fem ugeaviser eller i Midfjyllands Avis.

Men vi frykker selvfølgelig også sfadig på ganske almindelig avispapir.

Kan du se fi dusen, så kontakt 
Jane Als på tlf. 87 22 84 28 eller mail jals@mja.dk
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HOTEL OG RESTAUR ANT

• Grundforløb

• Kok 
• Tjener

• Cater

• Smørrebrødsjomfru

• Ernæringsassistent

Hotel og Restaurant er mere end bare en uddannelse. 
Her kan man blive udtaget til juniorkokkelandsholdet 
og være med til at repræsenterer DK til konkurrencer 
i udlandet.

I Silkeborg uddanner vi nogle af de bedst 
kvalifi cerede unge, der inspireret af vores tætte 
samarbejde med seniorkokkelandsholdet, når langt 
med deres uddannelser.

Vi har Hotel og Restaurant i Silkeborg, Randers og 
Horsens og vi spotter hele tiden nye talenter.

AUTO

• Automekaniker

• Karrosserismed

• Autolakerer

Auto hører hjemme i bilernes by – og det samme gør 
de unge, der tænker internationalt i DK.  

Her har du muligheden for at blive optaget på en af 
landets to karrosseriteknikeruddannelser og ved du 
ikke, hvad vores autolakerer kan byde på, så venter 
der også her en international verden med konkurren-
cer, hvor vi vinder og er med helt fremme.    

HÅNDVÆRK OG DESIGN

• Grundforløb Tømrer
• Grundforløb Murer
• Grundforløb Elektriker, It-supporter, 

Datatekniker m.fl .
• Bygningsmaler
• Skiltetekniker

• Smed

Håndværk og Design repræsenterer en bred vifte af 
populære erhvervsuddannelser. 
Vi kan bl.a. tilbyde den meget efterspurgte skiltetek-
nikeruddannelse, som kun udbydes to steder i landet. 

Skilteteknikeruddannelsen er efterspurgt fordi man 
lærer at bruge alle de nyeste designprogrammer.

TEKNISK GYMNASIUM 

HTX - Teknisk Student – Teknisk Gymnasium 
Silkeborg tilbyder fem studieretninger:
1. Udvikling & Design

2. BioScience

3. Science & It

4. Bioteknologi & Samfund

5. International

Teknisk Gymnasium tilbyder undervisning af høj 
kvalitet, som matcher de videregående uddannelser 
og erhvervslivets efterspørgsel efter innovative unge 
med iværksætter- og entreprenørkompetencer samt 
stærke IT-kompetencer. HTX-uddannelsen er et solidt 
valg for at læse videre.

EUX – STUDENT MED SVENDEBRE V

EUX - Erhvervsuddannelse med studenterhue 
– Teknisk Skole Silkeborg tilbyder tre linjer:

1. EUX Personvognsmekaniker
2. EUX Tømrer
3. EUX Elektriker

EUX – en kombineret erhvervs- og gymnasial 
uddannelse 

EUX giver dig en erhvervsuddannelse med en række 
fag på gymnasialt niveau på en og samme tid. 

Det betyder i praksis, at det tager lidt længere tid 
at få svendebrevet, men til gengæld har du også en 
studentereksamen og direkte adgang til videre-
gående uddannelser, når du er færdig.
 

WWW.TSS.DK

KONTAK T

Hvis du har spørgsmål til Teknisk Skole Silkeborg, 
er du velkommen til at kontakte Vejledningscentret.

Mandag - torsdag: kl. 8.00-15.00 Fredag: kl. 8.00-13.30

Tlf. 89 23 40 66 
Mail: studievejledning@tss.dk

TEKNISK SKOLE SILKEBORG TSS.DK

Teknisk Skole Silkeborg er en erhvervsskole med ambitioner om at kunne tilbyde 
uddannelser i verdensklasse – fagligt, pædagogisk og med hensyn til skolemiljø. 
Verdensklasse betyder også, at vi er en skole for alle, der selv vil yde en indsats.

ÅBEN SKOLE 

LØRDAG DEN 2. FEBRUAR 

KL. 10 - 14

W W W.TSS.DK


