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Uhygge 
hos kirken 
i Øster 
Starup
HALLOWEEN  I Øster Starup 
byder kirken på halloween-
oplevelser i og udenfor kirken.  
Det er første gang, det sker, 
men det giver god mening at 
blande kirke og halloween, for-
klarer præsten i Øster Starup.
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Spil og leg 
i Jelling Skov

LÆS SIDE 16

Lidt færre besøgte løverne
Givskud Zoo har haft et godt år. Men gæsterne svigtede i det kolde forår
BESØG  Kæmpeodderne fi k ny uden-
dørs område, og ulvene har hylet mod 

kirkeklokkerne som vanlig. År 2013 
var i Givskud Zoo et år med nyt og 

gammelt, men også et år, hvor  løver-
ne og de andre dyr oplevede et lille fald 

i antal af besøgende i forhold til 2012. 
   LÆS SIDE 4

Ild god idé i Give
OPFINDELSE  Hos XL Byg i Give er en vaskeægte ny opfi ndelse ved at se 
dagens lys. En båldome. Det er en slags fl ytbar telt, der kan sættes op stort 
set over alt. Og med bålplads indbygget. Båldomen får verdenspremiere i 
Give sidst i november.                         LÆS SIDE 10
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Af Jørgen Flindt

OPFINDELSE  14 dage før jul 
skal den stilles op på torvet i 
Give. Forinden skal den stilles 
op foran XL Byg på Hjortsvan-
gen. Og det er nemt at forholde 
sig til herinde under halvtaget 
bag XL-Byg i Give, for her rejser 
en nyhed sig op mod taget. En 
Båldome.

Det er et bålsted, der kan 
samles og skilles, som det pas-
ser en. Og som kan rumme 
mange mennesker både som-
mer og vinter. Den er nemlig 
isoleret.

"Det er en prototype, som 
udvikles her. Det er en tøm-

mer/snedker fra Silkeborg, 
Carsten Shayar Hansen, der 
har fået idéen. Jeg kendte ham 
i forvejen, og snakken faldt 
på hans tanker om en båldo-
me. Det endte med, at vi sat-
te det i søen. Vi har pladsen, 
materialerne, know how, og 
salgskanalerne, han har idéen 
og arbejdskraften," siger Ole 
Stubbe, der er chef for XL Byg 
Give/Ejstrupholm.

Bålsted for mange
Båldomen er tænkt som et luk-
susbålsted. Det er en kuppel-
formet bygning, hvor der er et 
bålsted midt i, og derudover 
er et rum, der alt efter størrel- se kan rumme mange men-

nesker. Den som bygges først 
er på 65 kvadratmeter og her 
vil der være plads til 50 men-
nesker. Måske skal den bruges 
som led i en fest, måske til brug 
spejdere på lejrtur, måske som 
mødelokale, måske som.....ja, 
fortsæt selv

"Vi har mange, der er interes-
serede i det. Spejdere, fi rmaer, 
campingpladser, eventbureau-
er og så videre. Båldomen kan 
bruges til mange formål, og så 
arbejdes der ud fra en devi-
se om, at den fem mand skal 

kunne skille og samle den på 
tre timer. og de vil aldrig skulle 
løfte mere end tyve kilo ad gan-
gen," siger han og forklarer, at 
sådan et helt nyt projekt, giver 
et løft for alle parter.

"Jamen, det er win win for 
alle. Ole har fået en samar-
bejdspartner, og vi har fået 
et projekt, som alle synes er 
spændende og som kræver, 
at vi skal tænke nye tanker.
Vores leverandører får også 
en gnist i øjnene, når vi rin-
ger og spørger om de kan 
lave nogle specielle løsnin-

ger. For alt er tænkt ned til 
mindste detalje, men det er 
ikke alle løsninger, som bare 
ligger klar, så hver eneste dag 
giver nye udfordringer. Og ny 
energi," siger Ole Stubbe. 

Planen er, at Båldomen 
fremover ikke skal produce-
res af hverken Carsten Shayar 
Hansen eller XL Byg. XL Byg vil 
gerne stå for salget, men selve 
produktionen skal deles ud.

"Det er et projekt, hvor vi 
tænker, forskellige tømmer-
mestrer kan have interesse i. I 
den periode  hvor tingene står 

stille kan hans svende og lær-
linge arbejde med at bygge 
sådan en båldome, imens sne-
en og kulden stopper for arbej-
det udenfor. Carsten  laver pro-
totypen og tegningerne, men 
så trækker han sig ud af pro-
jektet," siger han.

Købsprisen på en båldome 
er endnu ikke helt på plads, så 
det vil Ole Stubbe ikke udtale 
sig om endnu. 

Selve båldomen skal stå klar 
sidst i november, hvor den 30. 
november stilles op ved XL 
Byg. Den 7. december vil der 
være foredrag med Joan Ørting 
i båldomen. 

Derefter pilles den ned 
og stilles op på Torvet i Give, 
hvor den bliver en del af 
julehyggen.

Bål Dome - en varm nyhed rejser sig
Ole Stubbe foran båldomen, 
der endnu ikke er færdig. Men 
snart er den. Den kommer 
blandt andet til at stå på torvet 
i Give som led i juleudsmyk-
ningen.

Hos XL Byg på Hjortsvangen er en vaskeægte 
verdensnyhed ved at rejse sig. En båldome. Et 
bålrum, der kan pilles og op ned igen. Givebor-
gerne får lov at prøve den først. Blandt andet 
skal den stå på juletorvet i Give

Sådan kan den komme til at se ud. Dog ikke nødvendigvis i den 
farve. Også antal vinduer og andet kan ændres på, hvis ønsket er 
der. 

GIVE

Der står faglig viden bag din specialbutik - der har næsten alt ...

WARRERS FARVER
v/Helle Warrer

Østergade 9A - 7323 Give
Tlf. 7573 1366

Få gode råd og professionel rådgivning
i din specialbutik, så opnår du det bedste 
resultat, det sparer dig både tid og penge

Vi kan også gøre en 
forskel for dig!

FORNY DIN STUE
på en eftermiddag

Maling   -   Tapet   -   Træbeskyttelse   -   Hobby

Mal en væg som 
matcher tapet
Jotaplast, mange farver

2.7 ltr.  255,-

Alle tapeter i 
meter mål

pr. mtr.  30,-

Tapetser et 
lærred
Alle 
lærreder -20%


