
� Onsdag den 5. januar 2011

MIDTJYSK BILSYN
Syn af biler
for private og erhverv
hos din lokale synsmand

- Personvogne
- Varebiler
- Campingvogne
- Trailer
- Motorcykler
- Busser op til 3500 kg totalvægt
- Toldsyn
- Tempo 100 godkendt
- Miljømærker

· Onlinebooking  · Telefonbooking
· Nøglebiler  · Drive-in

www.midtjyskbilsyn.dk

Personlig kontakt

20 92 64 82

Personlig kontakt

20 65 64 83

Siriusvej 5 · 7430 Ikast

Kenn Christensen

Herningvej 50 · 7330 Brande
Enghavevej 6-8 · 7361 Ejstrupholm

Henrik Krogsgaard

Rabatordningi samarbejde med 
Dinitrol, Ikast
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���  Alm. bil 
���  Lille/stor MC
���  Trailer
���  Taxa
���  Generhvervelse
���  Førstehjælp
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VI MATCHER PRISERNE LOKALT!

Af Niels Frydenlund

Selv om man er 40 år, kan 
man godt være et fristed for 
børn. Det er Hammerum Fri-
tidscenter et lysende eksem-
pel på. 1. januar var det præ-
cist 40 år siden, børneinsti-

tutionen blev indviet, og det 
skal naturligvis fejres. Derfor 
inviterer Hammerum Fritids-
center alle til et arrangement i 
Hammerum Hallen på fredag 
mellem kl. 12.30 og 14.00.

Hammerum Fritidscenter er i 
dag en institution med plads 

til 75 børn, 45 fra tre til seks 
år og 30 fra syv til ni år. Ud-
gangspunktet for pædagogik-
ken er, at børn leger og lærer 
med kroppen, hvorfor fritids-
centret i dag kalder sig en 
idrætsinstitution. Idræt, leg 
og bevægelse er det centrale 

i den pædagogiske filosofi på 
Hammerum Fritidscenter, og 
derfor vil jubilæums-arran-
gementet fredag også have 
idræt og bevægelse som te-
ma.

Således har fritidscentret in-
viteret legepilot Palle Krabbe 

til Hammerum for at aktivere 
deltagerne og formidle sine 
idéer om bevægelse som pæ-
dagogisk hjælpemiddel. Palle 
Krabbe er ud over legepilot 
også idrætslærer, musiker og 
kommentator på DR, hvor 
hans stemme vil være kendt 

i OL-sammenhæng, når han 
kommenterer de olympiske 
gymnastik-discipliner.

Jubilæet fejres som nævnt 
fredag mellem 12.30 og 
14.00 i Hammerum Hallen.

Fritidscenter fylder 40 år
 

Hammerum Fritidscenter fejrer jubilæum fredag 7. januar med arrangement i Hammerum Hallen

Legepilot Palle Krabbe kommer på besøg i Hammerum i anledning af Hammerum Fritidscenters 40 års jubilæum. Blandt meget andet har Krabbe bl.a. opfundet kælkebakken uden sne, som han her indvier

Se din lokale aviS på nettet
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