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Hunde lufter søges

Buster er en lille sød hund, som
søger en person, som har lyst til
at passe ham og gå en tur med
ham på hverdage og i
weekender. 
Afsender: Bodil Grøn, tlf.nr.
24341605

Elleskovvej 9, 8355 Solbjerg 
www.solbjergvvs.dk  •  solbjergvvs@mail.tele.dk

 86 92 77 53 / 86 92 71 20

SOLBJERG         VVS

86 92 77 53 - 86 92 71 20

Elleskovvej 9 - 8355 Solbjerg
www.solbjergvvs.dk - solbjergvvs@mail.tele.dk

VVS - BLIK ARBEJDE
Aut. gas- & VVS-installatør

VVS - BLIKARBEJDE
Aut. gas- & VVS-installatør

Tlf. 86 92 77 53

Elleskovvej 9, 8355 Solbjerg
www.solbjergvvs.dk

solbjergvvs@mail.tele.dk

· Vand & varme-installationer
· Fjernvarme
· Sanitet/Badeværelser
· Jordvarme/solvarme
· Gasinstallation
· Blikarbejde/tagrender & kviste
·  Alt indenfor inddækning i zink,  

kobber, aluminium og skiffer 
·  Alt i reparationsarbejde

Fjernvarme Gasinstallation Inddækning VVS-installation Blikkenslager

v/ el-installatør Peter Bosteen
Østergårdsvej 279 • 8355 Solbjerg• Tlf. 8692 7522

Vi er klar!!
til at yde service på Deres hårde hvidevarer!
Udføre mindre og større el-installationer, 
Industriautomatik samt tele og data!

En lille GO`el-forbindelse!Døgnvagt

BILLIGE PORTE 
De kendte HÖRMANN porte    

LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL    kr. 3.495,- incl. m

LEDHEJSEPORTE  kr. 4.750,- incl. m 

Eks. 4x4 =     kr. 13.400,- + m

PORTSPECIALISTEN.DK
70252625 - 40161621

         Ring for brochure - gerne aften

Malerfirmaet 
Totalentreprise

Tilbyder også
Gulvslibning

Kontakt 42 64 98 70

Job

Håndværkere

Køb og salg

Læs de
lokale nyheder på
aarhus.lokalavisen.dk

ONLINE

BOG I 2015 debuterede Søren
Poder fra Hasselager som for-
fatter med ungdomsromanen
'Sidste skoledag' om skolesky-
deren Charles A. Ingreen. Fre-
dag 4. september udkom for-
fatteren med andet bind i seri-
en 'På røven gennem natten'
på Forlaget Brændpunkt. 

Bogen handler om Lukas og
Viktor, der er barndomsven-
ner, men er ved at glide fra hin-
anden efter 10. klasse. 

En lørdag aften beslutter de
sig for at hænge ud ligesom i
gamle dage, og da de ikke har
nogen penge, går de med til at
aflevere en pose for banden
Black Brotherhood. 

Det burde være en nem
tjans, men alligevel mister de
posen, og efter et mislykket
forsøg på at stjæle den tilbage

er de pludselig på flugt fra bå-
de Brotherhood og det lokale
politi. 

Alting går fra slemt til værre,
da Lukas' kæreste stikker af
hjemmefra, og Viktor smæk-
ker en bandeleders hånd i
stykker med en bildør, og nu
kender de kun én person, der
kan hjælpe: Oldefar. 

Lukas' oldefar lavede noget
under krigen, som gjorde ham
mærkelig, men han ved, hvor
man kan skaffe kontanter. Og
snart er vennerne på vej gen-
nem natten mod det endelige
opgør med fortidens spøgel-
ser og nutidens blodtørstige
bandemedlemmer. 

Forfatteren er i øjeblikket
på 12 måneders egenbetalt or-
lov fra sit arbejde for at forføl-
ge drømme om sit forfatter-
skab. 

Orloven betyder, at den
tredje roman allerede er fær-
digskrevet og klar til udgivelse
i foråret 2021.

Søren Poder udkom 4. september med sin anden ungdomsroman 'På røven gennem natten' på Forlaget Brændpunkt. Foto: PR

Lokal forfatter
udkommer med
ungdomsroman
Søren Poder ud-
kommer med sin
anden ungdomsro-
man på Forlaget
Brændpunkt 

AFLYSNING For mange aarhus-
ianere er det nok starten på ju-
len, når Salling tænder for fa-
cadens julelys. De seneste
mange år har det fået flere tu-
sinde aarhusianere til at trop-
pe op foran stormagasinet i
det centrale Aarhus, når Karin
Salling med hjælp fra publi-
kum har talt ned og tændt de
mange lamper. 

Men i år er lystændingsfe-
sten aflyst. Det skriver TV2
Østjylland, der har været i kon-
takt med Birthe Wiberg, som
er Head of Marketing i Salling.

"Vi er selvfølgelig meget ke-
de af, at vi er blevet nødt til at
aflyse den store nedtælling,
som jo er blevet en tradition
og en dejlig start på julen for
os alle i Salling, men sikkerhe-
den er altid det vigtigste," siger
hun til mediet. Det er på grund
af coronapandemien, at tradi-
tionen i år er blevet aflyst i bå-
de Aarhus og Aalborg. Tradi-
tionen blev født tilbage i 2015,
og siden er den blev gentaget
år efter år efterfulgt af en min-
dre koncert. Men i år bliver det
altså ikke til noget.

Til TV2 Østjylland fortæller
Birthe Wiberg desuden, at
man er i gang med at planlæg-
ge andre arrangementer, der
skal erstatte årets lystændings-
fest. 

jwh Pressefoto: Salling

Salling aflyser populær juletradition
Salling aflyser årets
lystændingsfest for-
an stormagasinet 
i Aarhus
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Kim Om De Hviie

Journalist Kim Skovrup har 
været inkarneret AGF-fan i 
tykt og tyndt siden 1980. I 
denne klumme vil han med 
fan-fi ngre skrive om livet 
som supporter af ’De Hviie’ 
fra Fredensvang.

Med venlig hilsen

Claus Krogh
Ansvarsh. chefredaktør
Lokalaviserne Østjylland A/S
Twitter: @clauswkrogh

Rubrik
Rubrik

KLUMME Velkommen til en
ny sæson. Det lover godt for
alle os, der er hvide i hjertet,
indtil vi dør.

En 4-2-sejr mod oprykker-
ne fra Vejle var alt i alt en god
sæsonpremiere med mange
opløftende elementer.

Husets ældste barn - og
næststørste AGF-fan - havde
fået lov at kigge med i man-
dagens tv-kamp, og vi var
flere gange ved at vække
hans små søskende i jubel
over mål, chancer og godt
spil i en til tider magtde-
monstration over syddan-
skerne.

Selvfølgelig var topscorer
Mortensen på pletten, og vi
blev glædeligt overraskede
over Tingagers nyfundne
målnæse, der sidder på et
godt hoved. Han nettede og-
så i AGF's første europæiske
optræden i otte år i sejren
over finske FC Honka. 

Det var også meget posi-
tivt, at vores nye nummer 10
- Patrick Olsen - i den grad
har grebet dirigentstokken
på midtbanen og allerede
nu ser ud til at være alle pen-
gene værd. Denne sæson
kunne også meget vel blive
gennembruddet for sydafri-
kanske Links, som leverede
giftige indlæg og tempo-
fyldte dribleture. Og så var-
mede det ekstra meget, at
den hårdtkæmpende AGF-
hjemmedreng, Benjamin

Hvidt, kom ind og scorede
sit første superligamål. 

At Vejle kortvarigt kom
ind i kampen, og det var ved
at blive ulækkert, som chef-
træner David Nielsen efter-
følgende formulerede det,
skyldtes nok nogle udskift-
ninger med henblik på at
spare folk til torsdagens vig-
tige Europa League kvalifi-
kations-kamp mod sloven-
ske Mura.

Spændende bliver det
med den kamp, og interes-
sant bliver det, hvordan den
gode og brede trup reagerer
et par dage efter på udebane
mod vores onde ånd. Søn-
dag venter nemlig Randers
FC uden medrejsende AGF-
fans. Men det er da nu, vi
skal have brudt forbandel-
sen mod lillebror fra nord,
er det ikke?

Vindermentaliteten i
truppen ser ud til at være
stærkere end nogensinde,
og hvis AGF skulle komme
ind i en nederlagsstime,
som det før er sket i efterårs-
månederne med David Niel-
sen, har han flere gange be-
vist, at han kan rejse holdet
igen med sejre. Ja, han har li-
ge frem sagt, at han ikke la-
der sig påvirke af modgang
og nyder at arbejde med det
aspekt af fodbolden.

Så derfor ser fremtiden
med AGF-briller ikke alene
lys ud: Den ser hvid ud.

Fremtiden ser
hvid ud


