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På vores hjemmeside kan du bestille et stort udvalg af vores hjemmelavede slagtervarer til udbringning eller afhentning i butikken. 
F.eks. vores populære ugepakker. Du kan også finde inspiration med spændende opskrifter og stegevejledninger. 

Slagter Theilgaards marinerede BBQ Kamben og 
Varmrøgede SpareRibs er forberedt til grill hvor 
de bare skal have farve og varme i 8-10 min.

*) Smager også fantastisk i almindelig ovn..!

BEN til GRILLEN*)

Smagsprøver fra VORES 
GRILL på fredag fra  

kl. 11.00

FRIT VALG 
Pr. 1/2 KG 
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I denne uge..!

BBQ Kamben SpareRibs

Byliv: Slip den indre poet
fri onsdag, når forenin-
gen Haps holder sæso-
nens sidste skriveværk-
sted på Dokk1. Undervi-
serne Anne Katrine Bagai
og Lauge Lund Christian-
sen leverer udfordrende
skriveøvelser, som holder
pennen og hjernen skarp,
mens deltagerne folder
sig ud med lyrik, poesi og
kortprosa. Skriveværkste-
det begynder kl. 17.00 og
er åbent for alle. - rome

Poesi er blevet
en kampsport

Førend man kan træk-
ke studenterhuen ned
over ørerne, skal eksa-
minerne klares. Lurer
matematikeksamen
om hjørnet, og mang-
ler man den sidste for-
beredelse, er der gratis

hjælp at hente onsdag på Dokk1, hvor
frivillige fra organisationen Matematik-
center står klar til at yde hjælp til stude-
rende. Ved eksamenscaféen får man ud-
leveret et eksamenssæt og bliver guidet
gennem opgaverne af de matematik-
kyndige. Caféen begynder kl. 16.00. Til-
melding er påkrævet på www.matema-
tikcenter.dk. - rome

Regnskab: Besøgsrekord, omsætningsrekord og endnu et
overskud. Kunstmuseet Aros’ bestyrelsesformand Car-
sten Fode er en glad mand, efter at han sammen med
sin bestyrelse i fredags godkendte årsregnskabet for
2015. Resultatet viser et overskud på 0,7 mio. kr. og en
samlet indtjening på 76,4 mio. kr. – heraf er 24,8 mio.
kr. fra offentligt tilskud. Overskuddet er dalet med knap
en halv mio. kr. sammenlignet med i fjor, men forman-
den er stadig begejstret. »Jeg er tilfreds, fordi vi har fast-
holdt linjen med et øget besøgsantal,« siger Carsten Fo-
de med henvisning til, at i alt 569.324 personer løste
billet til museets udstillinger, mens antallet af samtlige
gæster i bygningen nåede over 800.000. Det er sjette år
i træk, at museet har sorte tal på bundlinjen.

kt

Aros satte omsætningsrekord

NYHEDSOVERBLIK

Byliv: Onsdag står på gra-
tis forkælelse af ørerne på
Gyngen i Mejlgade. Her
byder Århus Sangskriver-
værksted på en aften med
optrædener fra tre sang-
skrivertalenter. Man kan
opleve Astrid Alsbjerg,
der tager emner som gif-
temål, løftebrud og som-
mer under behandling
samt Syrene Theresia,
som finder sin inspira-
tion i musikere som Joni
Mitchell, Jack Johnson og
Norah Jones. Aftenens
maskuline indslag er Ul-
rik Kamp, hvis tekster
kredser om tro, håb og
kærlighed. Koncerten be-
gynder kl. 21.00. - rome

Sangskrivere
folder sig ud

»De har gjort plads til det,
og vi har sammen lavet nogle
forundersøgelser, så når de er
færdige med byggeriet kan vi
også lande en stibro over på
deres areal,« fortæller Steen
Hestbek.

Desuden forventer han, at
et af de planlagte parkerings-
huse bliver opført for enden
af Kulbroen. Steen Hestbek
håber på, at Kulbroen er fær-
dig i sommeren 2017, så det
kan være en del af kulturby-

året. Hos Realdania har pro-
gramchef Christian Ander-
sen lutter roser til Kulbro-
tankerne.

»Du vil nok møde mange,
der står ved den flotte, nær-
mest skulpturelle konstruk-
tion og tænker, at det må væ-
re fedt at komme op og gå på
den og lave sådan en forbin-
delse i området. Projektet vi-
ser, hvad ildsjæle kan. De er
selv gået i gang og har fået
nogle penge fra os til det,« si-

ger Christian Andersen.
Han kan ikke udtale sig

om, hvorvidt Realdania har
flere penge til at lancere det
større projekt, da han ikke
har set de konkrete planer.

»Da vi gav de 650.000 kr.,
var det ikke med en forvent-
ning om, at vi skulle give me-
re. Det var en fødselshjælp til
at sætte gang i en realisering
af idéen ved, at de frivillige
ildsjæle skaber liv på stedet,«
konstaterer han.

KULBROEN

Bypark og broforbindelse

På det seks meter høje og 150
lange kulkranspor i Sydhavns-
kvarteret kørte en kran frem og
tilbage i industriområdets stor-
hedstid for at transportere kul.

Betonkonstruktionen har i årevis
stået og forfaldet, men nu skal
den have nyt liv, mener Kulbro-
ens Venner og kommunen.

Planen er at skabe Kulbroen – et
rekreativt, grønt udsigtspunkt
inspireret af The High Line i New
York. Desuden skal broen vide-
reføres til Frederiks Plads, og
Kulbroen skal være et arkitekto-
nisk vartegn samt en katalysator
for udviklingen af et nyt, attrak-
tivt og centralt bymiljø.

Projektet anslås til 28 mio. kr.
Kilde: Aarhus Kommune
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STIFORBINDELSE FRA KULBROEN 
TIL FREDERIKS PLADS

Der er planer om at 
lave en stiforbindelse 
fra kulkransporet i 
Sydhavnskvarteret i 
Aarhus til Frederiks 
Plads, så havnen og 
byen forbindes.

STI-
FORBINDELSE

KORT: AGNETE HOLK


