
18    Folkebladet – tæt på det lokale   •   Tirsdag den 3. januar 2017

Nu også indregistrering/salg af nummerplader

BilsynGalten

Syn af alle køretøjer op til 3.500 kg. 
Book en tid på: www.galtenbilsyn.dk 

eller ring 5152 5371.
Din synsmand Jan Ellegaard, Silkeborgvej 16, Galten

Autoværksteder  /  Biler

Bliv løbende opdateret på:

ww.galtenfolkeblad.dk

Leo Rasmussen
Automobiler A/S
 

Dato for udførelse
3. marts 2014

Reparationsart
Udskiftning af toplejer på 
bilens forreste støddæmper

Bilmærke
Fiat Punto

Karakter
5,0

Karakterskala
4,0 - 5,0 = Grøn smiley
2,0 - 3,9 = Gul smiley
1,0 - 1,9 = Rød smiley

5,0

PS - Vi har altid 40 klargjorte brugte biler til salg

Salg af brugte biler · Service af alle 
mærker · Godkendt omsynsværksted

Smedeskovvej 34 · Galten · Tlf. 86 94 35 11

RASMUSSEN
AUTOMOBILER A/S

www.leo-rasmussen.dk

Leo Rasmussen Automobiler 
var de første, der opnåede 
topkarakter i FDM’s kvalitetskontrol, 
som vurderer værksteder for en 
række faktorer.

Nu for 5. år i træk:

Karakteren 5,0 i
FDM Kvalitetskontrol

8694 5040
Et godt værkstedsnummer
Vi tilbyder fejlfi nding/diagnose på alt elektronik 
i alle biler. (Flere værkstedskolleger bruger os).
Tilknyttet C.A.D., FDM og bilklagenævnet. 

P 151C

NB!
www.skovbyauto.dk trykkes i hvid 
som illustreret på T-Shirt P 877

Bjarkevej 14, Skovby, tlf. 86 94 50 40

Flere glade bilister

Se fl ere aktuelle tilbud
og få mere info på:

www.skovbyauto.dk

Din sikkerhed – Vores ansvar

Østergårdsvej 27, 8464 Galten, tlf. 86 94 60 69
galten@fi rststop.one, www.fi rststop.dk

Autoværksted for alle bilmærker
Dækcenter og dækhotel

Åbningstider:
Hverdage kl. 7.30-16.30

Flere glade bilister
Riishøjs Bilservice • Silkeborgvej 16 • 8464 Galten
Tlf. 8694 3053 • riishoejs-bilservice.dk

Sikkerhedstjek og olieskift
Er du mikrobil-ejer så lad os klare olie- 
og fi lter-skift til mikro-pris. 
Vi giver din Toyota Aygo, Peugeot 107, 
Renault Twingo eller Citröen C1 et tjek 
samt skifter olie og oliefi lter for 
kun 999,- inkl. moms. 
Tjekket består af sikkerhedseftersyn 
med afsluttende test på bremse-rullefelt.

Bizonvej 14, 8464 Galten / Tlf. 8694 5665
 Mail: kontor@autocare-dinitrol.dk / www.autocare-dinitrol.dk

Vi udfører også alle former for service og reparationer

kør ind til Verdensmesteren
og få Verdens bedste rustbeskyttelse

AutocAre
dinitrol center gAlten

Særlig madordning fejrer fem-års jubilæum 
lederen, Githa Staub, så er alt 
køkkenpersonalet udviklings-
hæmmede fra det lokale bofæl-
lesskab Hertha, hvorfra de bio-
dynamiske råvarer også leveres. 

Mad på en ny måde
»Min søn William er særligt 
sensitiv hvad angår mad og har 
svært ved nye ting. Han har gået 
i institutionen i to år, og i den 
tid har han virkelig åbnet sig 
overfor nye oplevelser,« siger 
Louise Rønfeldt, som foruden 
at være mor i børnehaven også 
er kontaktperson for forældre-
rådet. 

I det nye år skal bestyrelsen 
tage stilling til om madordnin-
gen skal fortsætte, men ifølge 
Louise peger alt i den retning. 

»Der er god opbakning. 
Maden er sund og bliver præ-
senteret på en ny måde, og de 
udviklingshæmmede gør rigtig 

Gennem fem år har 
udviklingshæmmede 
fra Levefællesskabet 
Hertha i Herskind 
kokkereret til madord-
ningen i børnehaven 
Nordlyset.

Når der i begyndelsen af febru-
ar afholdes en festlighed i bør-
nehaven Nordlyset i Herskind, 
sker det for at markere femåret 
for institutionens madordning, 
der udmærker sig på flere om-
råder. 

Jubilæet fejres ved en recep-
tion, hvor samtlige børneha-
vens forældre er inviteret til at 
smage den mad, der dagligt til-
beredes til børnene. 

Det særlige ved madordnin-
gen er, at bortset fra køkken-

Køkkenleder i børnehaven Nordlyset Githa Staub (tv.) og medhjælper 
Camilla Thomsen i gang med at forberede frokosten til børnehavens børn. 

Madordningen er et koncept, der inkluderer sund mad og social indsats  
for udviklingshæmmede og kan i år fejre fem-års jubilæum.

meget ud af det,« siger Louise.

Børnene er rigtig gode
Madordningen i Nordlyset er et 
helt bestemt koncept, som ud 
over indsatsen med udviklings-
hæmmede i køkkenet, byder på 
madoplevelser, der nok er lidt 
anderedes, end de fleste børn 
er vant til hjemmefra. 

»Da vi startede op for fem år 
siden, var det en udfordring for 
mange af børnene at spise ret-
terne, der indeholder mange 
grøntsager, og grove boller, men 
nu er der ingen problemer, og 
børnene spiser alt, hvad vi la-
ver,« fortæller Githa Staub. Hun 
glæder sig over udviklingen.

»Børnene er rigtig gode og gi-

ver det videre til dem, som be-
gynder i børnehaven. Det smit-
ter især, når de spiser sammen. 
Nu kan jeg putte alt i bollerne,« 
fortæller hun tilfreds.

Samvittighedsfulde  
medarbejdere
Githa Staub fungerer som både 
køkkenleder og pædagog for de 
udviklingshæmmede, som har 
forskellige udfordringer.

»De udviklingshæmmede 
har bestemt meget glæde ved 
at arbejde her. De er utroligt 
samvittighedsfulde og møder 
op hver dag. De føler så stort 
ansvar, at man tror, det er 

løgn,« siger Githa og forklarer, 
at de kan blive meget bekym-
rede for, om hun kan klare sig, 
hvis de f.eks. skal have en fri-
dag.

»Jeg har også meget glæde 
af at arbejde sammen med de 
udviklingshæmmede. Det fun-
gerer rigtig godt. Jeg ved, hvad 
de hver især er gode til,« forkla-
rer hun. 

Køkkenet har en kapacitet til 
at bespise omtrent 100 børn, og 
madordningen er også et tilbud 
til Herskindskolens elever, men 
børnehavens storebørnsgrup-
pe, der skal starte i 0. klasse til 
sommer har fortrinsret til ord-
ningen, hvis der er interesse for 
det.

Ved receptionen 3. februar 
vil også køkkenpersonalet være 
til stede, så forældrene får mu-
lighed for hilse på og opleve, 
hvilken værdi, de tilfører bør-
nene i Nordlyset.

Ifølge Ole Uggerby, admini-
strativ leder for Hertha Bofæl-
lesskaber og værksteder, har et 
hold økonomistuderende fra 
Copenhagen Business School 
udarbejdet en rapport om pro-
jektet.

De studerende og Hertha var 
interesseret i at vurdere hvad et 
fælles projekt mellem det of-
fentlige og det private kan have 
af betydning for det lokale såvel 
som det større samfund. 

De økonomistuderende an-
vendte en målemetode (social 
return on investment, SROI) og 
kom til det resultat, at for hver 
kroner samfundet investerer 
får det 2,39 kr tilbage.

NICOLINE NOE
nicoline@galtenfolkeblad.dk


