
BRODERI OG VASK 
| Silkeborg Rens 
og Vask har fået 
afdeling hos Buy at 
Home i Ikast

Af Laila Kempel

lak@ikastavis.dk

INDLEVERING | De kender 
hinanden i forvejen  og benyt-
ter sig også af hinandens for-
skellige service. Men nu har de 
to firmaer fra henholdsvis Ikast 
og Silkeborg indgået et mere 
formaliseret arbejde, der kom-
mer borgerne i Ikast til gode

Ole Nielsen fra Silkeborg 
Rens og Vask har lavet en fast 
aftale med Vibeke Sørensen 
fra Buy at Home på Jupitervej 
i Ikast, der tager imod de be-
skidte tekstiler og senere ud-

leverer dem igen, når de har 
været igennem hænderne på 
Silkeborg Rens og Vask.

Ole tager ugentlig turen til 
Ikast og tager de indleverede 
ting med til sit renseri i Silke-
borg, hvor det bliver renset, 
vasket, for igen - indenfor en 
uges tid - at komme tilbage til 
Ikast, hvor kunderne kan hente 
det igen.

Ole Nielsen, der tidligere 
drev en tilsvarende virksomhed 
i Ikast, kan også både stryge, 
presse, og rulle alt fra habitter 
til duge og sengetøj.

Og skal man have duge til 
familiefesten, så kan man også 
leje dem igennem Silkeborg 
Rens og Vask.

Med i virksomheden er også 
konen og datteren.

- Vi solgte vores virksomhed 
i Ikast tilbage i 2007 og flytte-
de til Silkeborg. Men vi kunne 

faktisk ikke undvære det, så vi 
er startet op igen og har valgt 
at fokusere på miljørigtig pro-
duktion. Vi bruger ikke farlige 
kemikalier, men vand og sæbe, 
og så sætter vi faktisk en ære i 
at man stadig kan sende sit tøj 
på vaskeri og stadig kan få rul-
let sit sengetøj, siger Ole.

Han samarbejder i forvejen 
med Vibeke, der ud over sin 
spændende brugskunstbutik, 
også har en del broderiopgaver 
på blandt andet andet dåbskjo-
ler, som Ole bliver bedt om at 
rense forud familiens mærke-
dag.

- Da Ole spurgte om vi ikke 
skulle udvide samarbejdet, 
tænkte jeg - hvorfor ikke. Det 
kan jo alt andet kun give flere 
kunder i min butik, siger VI-
beke Sørensen fra Buy at home 
på Jupitervej.
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KØBENHAVN | Squa-
redansere fra Ikast 
dansede på Rådhus-
pladsen i København

DANS | På Dansens dag for ny-
lig dansede squaredansere fra 
Ikast sammen med 100 square-
dansere fra hele landet på Råd-
huspladsen i København.

Formand Annie Toldbod for-
tæller, at 12 dansere fra Hedens 
Squaredansere i Ikast tog imod 
opfordringen fra landsforbun-
det, om at melde sig til en tur 
til København og havde en fan-
tastisk dag. 

Klokken 12 - lige efter rådhus 
klokkernes kimen gik dansen 
i gang, og de 100 dansere gav 
den hele armen, mens mange 
tilskuere stoppede op og så på. 
Nogen fik selv lyst til at be-
væge sig til den gode musik, 
og dansede med sig selv eller 
en ven i periferien, og et tvillin-
gepar på ca. 1½ år sad og klap-
pede og rokkede i takt med mu-
sikken, så deres store klapvogn 
gyngede voldsomt, fortæller 
Linna Mosegaard Hansen. 

Tilskuerne blev betaget af 
den iørefaldende musik og det 
festlige syn af glade dansere. 
Især de kvindelig danseres ne-
derdele i amerikanske farver, 
som stod lige ud i luften når de 
snurrede rundt, var et fascine-
rende syn.  

Efter knap en times dans på 
Rådhuspladsen i bagende sol, 
var der rundvisning på Kø-
benhavns Rådhus, med efter-
følgende rådhuspandekager og 
rådhusvin til alle.

Også på Kulturtorvet

Rådhuspladsen var ikke det 
eneste sted vi dansede. På Kul-
torvet hvor cafe gæster og fa-
milier med børn hyggede sig 
på torvet og nød opvisningen 
fra de mange farvestrålende 
dansere, var der bl.a. en ældre 
dame der skrålede med på san-
gene, mens børnene dansede 
rundt midt på forhøjningen på 
torvet. 

Inden vi vendte snuden hjem-
ad, lavede vi en ”flash-mob” 

i vores ”almindelige” tøj ved 
Københavns Hovedbanegård. 
Landsforbundet SquareDance-
Danmark havde desuden fået 
tilladelse til at danse på per-
ronen, da særtoget ”Dans på 
farten” rullede ind på hovedba-
negården. Undervejs havde der 
været forskellige dansearter på 
alle stationer, hvor toget holdt 
undervejs.

Fakta om squaredance

Kan danses til alle typer mu-
sik med rytme lige fra jazz til 
country og disko. Dansen og 
tempoet kan let tilrettelægges 
efter målgruppen, hvilket gør, 
at alle kan være med. 

Modern Square Dance består 
af nogle forskellige figurer, 
som hedder calls. Når der dan-
ses, kombinerer calleren, som 
instruktøren hedder, hvordan 
de forskellige calls skal sæt-
tes sammen. Hjernen er derfor 
også på arbejde samtidig med 
kroppen, fordi deltagerne al-
drig ved, hvilke calls de skal 
danse lige om lidt.

Danserne danser i en square 
(firkant), der består af otte per-
soner. Når mange squares dan-
ser samtidig, er det festligt at se 
på de mange farver og forskel-
lige formationer som square-
danserne danner. 

Squaredans er en fantastisk 
fritidsaktivitet det er ikke en 
sport, for der er ingen konkur-
rence i det. Det handler om at 
være sammen og have det sjovt 
og hyggeligt mens man danser. 
Alle både par og enlige kan 
være med og får sjov motion 
for både krop og lattermuskler.

Stor opvisning i Ikast

Hedens Squaredansere skal i 
dagene 11.-13. juli være vært 
for Europæisk Convention i 
squaredans, hvor der forventes 
at komme 1-2000 dansere fra 
hele verden. I den forbindelse 
vil der blive mulighed for at 
opleve en kæmpe opvisning 
på Torvet i Ikast, hvor flere 
hundrede vil deltage, ligesom 
alle kan komme i Ikast Brande 
Arena enten for at se på eller 
selv prøve squaredans lørdag 
eftermiddag.

Ikast-dans på Rådhuspladsen

Vibeke Sørensen og Ole Nielsen har i forvejen brugt hinanden i forbindelse 
med rensning og brodering af familie-dåbskjolerne. Nu udvider de samarbej-
det, så man kan indlevere sit vaske- og rensetøj hos Buy at Home i Ikast

To firmaer i Rent samarbejde


