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Mandag
10.00: Gudenåskolen. Skolevalgsdebat
11.00: Biografen Skanderborg. »Margrethe 
den Første«
19.00: Låsby Forsamlingshus. Borgermøde 
om oprettelse af en støtteforeing til et 
lokalt friplejehjem
19.00: Ry Biograf. »No time to die«
19.00: Bio Huset, Galten. »No time to die«
19.00: Biografen Skanderborg. »No tim to 
die«
20.00: Biografen Skanderborg. »Margrethe 
den Første«

Tirsdag
08.30: Ry Højskole. Ry Udviklings- og Er-
hvervskonference
19.00: Låsby Forsamlingshus. Banko
19.00: Ry Biograf. Foredraget »Yngre med 
årene«
19.00: Biografen Skanderborg. »No tim to 
die«
19.30: Bio Huset, Galten. »Keld og Hilda 
Jubilæum«
20.00: Biografen Skanderborg. »Margrethe 
den Første«

RY Administrationen havde egentlig ind-
stillet til politikerne i Kultur-Sundhed og 
Beskæftigelsesudvalget, at de skulle sige 
»nej« til en ansøgning fra Ry Biograf.

Biografen har allerede fået en lånega-
ranti fra Skanderborg Kommune på 2,5 
millioner kroner, så de skulle ikke have 
endnu 50.000 kroner, mente administra-
tionen. 

Men Kultur-Sundhed og Beskæftigelses-
udvalget ville det anderledes. De bevil-
gede forleden de 50.000 kroner, som Ry 
Biograf  kan bruge til en samlet vurdering 
og et skitseforslag over ombygningen af  
den hundredårige gamle biograf. Vurde-
ringen skal indgå i kommende fondsan-
søgninger. 

Ry Biograf  står foran en større om-
bygning, da biografen mangler plads i 
foyeren, og der er også en ønske om endnu 
en sal til fremvisning af  film.

Ry Biograf får  
alligevel penge

En familieejet virksomhed 
er bedre til at sætte den 
lange kikkert for øjet, 
mener administrerende 
direktør, Morten Sæderup 
Nielsen, der selv har 
været med i 20 år

AF MARIANNE BRINK
map@midtjyllandsavis.dk

GALTEN/SKOVBY En 80 års fødselsdag 
er altid værd at fejre, og når det ligefrem 
er en fremgangsrig, global familieejet 
virksomhed med dybe rødder i den lokale 
muld i Galten og Skovby, så er fejringen 
helt på sin plads. 

Corona-restriktionerne har desværre 
også sat sit aftryk på AVK’s 80 års-fest-
ligheder, så det ikke har været muligt at 
samle hele virksomheden, men fest skulle 
der nu være alligevel.

Derfor har AVK valgt at fejre det runde 
hjørne med fester lokalt på de forskellige 
afdelinger, og fejringen bliver strakt hen-
over hele året.

En stor familie
Fødselaren, der blev grundlagt af  Aage 
Valdemar Kjær i 1941, drives nu af  hans 
søn Niels Aage Kjær, med børnebørnene 
Anne-Mette, Pernille, Jacob og Søren som 
medejere. 

Altså en rigtig familievirksomhed, men 
familien omfavner mere end bare de nært-
beslægtede, fortæller administrerende 
direktør for AVK International, 55-årige 
Morten Sæderup Nielsen.

Han har været i virksomheden i 20 år, 
og han regner med at blive, til han slutter 
sit arbejdsliv. Han har altid haft en klar 
følelse af  at være en del af  familien.

- Jeg kom fra en børsnoteret virksomhed 
med udenlandske ejere til denne familie-
virksomhed, og der er så stor forskel. På 
AVK tænker man ikke kun på den hurtige 
profit, her sætter man den lange kikkert 
for øjet, for vi skal også sikre, at virksom-
heden er her i fremover. Og det gør en 

kæmpe forskel for arbejdsglæden, siger 
han og fortsætter, at det også betyder, at 
ejerskabet altid har en vilje til at investere 
i fremtiden.

Den gode fortælling
Morten Sæderup Nielsen fortæller, at det 
giver en god »story-telling«. Den gode hi-
storie for både ham selv, medarbejderne 
og ikke mindst kunderne.

- Stabiliteten betyder meget, når vi skal 
sælge vores produkter. Kunderne ved, at 
de køber noget holdbart. Vi har jo en bære-
dygtig produktion, kan man sige, for når 
man graver vores ventiler ned i jorden, 
så ligger de der i 100 år, siger direktøren 
og smiler.

- Det giver en stor sikkerhed, når man 
som kunde skal investere mange penge.

Man kan finde AVK’s produkter i hvert 
et dansk hus med et stik til vandforsynin-
gen, som brønddæksler og brandstandere.

- Vi laver faktisk alt andet end rørene, så 
man kan bare tjekke. Man skal nok finde 
vores AVK-mærke, siger Morten Sæderup 
Nielsen.

AVK-familien fylder 80

45-årige Jesper Flarup har 
altid boet i Skovby, han 
har altid arbejdet på AVK 
- og han har intet ønske 
om, at det skal være 
anderledes

TEKST OG FOTO: MARIANNE BRINK
map@midtjyllandsavis.dk

GALTEN/SKOVBY Som så mange andre 
unge mennesker, havde Jesper Flarup ikke 
den fjerneste anelse om, hvad han skulle 
kaste sig over, da han gik ud af  niende 
klasse. Han vidste kun, at han for nu var 
færdig med bøger, og at han måske skulle 
lære et håndværk. 

Sådan grublende og ubeslutsom i 
sommeren 1992, foreslog hans far, at han 
skulle gå hen og banke på hos »Evald« 
på AVK på Smedeskovvej.

»Evald« var Evald Nielsen, der var 
værkfører af  den gamle type, og på AVK 
lugtede der af  olie.

- Han brummede lidt og sagde så, at 
jeg kunne blive fejedreng, husker Jesper 
Flarup, men der gik ikke mere end et par 
måneder, før Evald Nielsen alligevel hav-
de fået så meget fidus til den unge dreng, 
at han spurgte, om det ikke var noget for 
Jesper Flarup at komme i lære.

- Jeg gik ikke lige og drømte om at bli-
ve maskinarbejder, så jeg sagde: »Arh ... 
det skal jeg lige tænke over«, men Evald 
sagde bare: »Godt! Så er det aftalt. Du får 
en kontrakt på mandag«, griner Jesper 

Flarup og må indrømme, at Evald havde 
ret. Det var den helt rigtige vej for ham.

Jesper Flarup kom til AVK, netop som 
computerne også gjorde deres indtog, og 
de computerstyrede maskiner var lige det, 
han havde lyst til at arbejde med. 

Altid udfordringer
Siden har han arbejdet sig igennem et utal 
af  positioner i firmaet. Jesper Flarup har 
programmeret maskiner, han har arbejdet 
i AVK Tech, så han er fortrolig med ud-
vikling af  værktøj til specialopgaver, og 
han har været i kvalitetsafdelingen i 10 år. 
I dag er Jesper Flarup produkttekniker.

Det er ham, der rejser ud og viser pro-
dukterne frem. Det er ham, der sørger for 
godkendelser, og det er ham, der bliver 

sendt ud med kort varsel, hvis der er et 
problem et eller andet sted. Jesper Flarup 
kender hver en ventil, der har forladt AVK.

- Det er jo fordelen ved at have været de 
fleste steder i produktionen, og det er også 
årsagen til, at jeg har været her så længe. 
Jeg er en hjemmefødning, så jeg vil ikke bo 
andre steder end i Skovby, men jeg får hele 
tiden nye udfordringer på AVK, så der er 
heller ingen grund til at søge andre steder 
hen, siger han og fortryder ikke et sekund, 
at han bankede på døren dengang.

AVK blev 
hans 
skæbne

 | Jesper Flarup startede karrieren 
i AVK som fejedreng, siden har han 
fået alle de udfordringer, der gør, 
at han aldrig kommer til at forlade 
virksomheden.

MINISTER: RY SKAL HAVE EN 
UNGDOMSUDDANNELSE
LÆS SIDE 11 OG LÆS MERE I 
MORGEN

LÅSBY En 30-årig mandlig spritbilist fra 
Skanderborg ramte søndag morgen en 
postkasse og en hæk på Flensted Byvej.

Hæk og postkasse ramt
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Til december har Pia 
Jensen været på AVK i 
42 år - og hun var en 
af de første kvinder, 
der fik kurser i at 
lodde og svejse

TEKST OG FOTO; MARIANNE BRINK
map@midtjyllandsavis.dk

GALTEN/SKOVBY - Er du nu helt 
sikker på, at det her er noget for 
dig?

Tidligere værkfører Evald Niel-
sen på AVK kiggede noget tviv-
lende på den unge pige med langt 
lyst hår, der stod foran ham.

Men Pia Jensen var helt sikker. 
Hun var datter af  en far, der arbej-
dede på Danfoss og en mor, der var 
uddannet kranfører, så hun vidste 
nok, hvad hun gik ind til for 42 år 
siden. Pia Jensen havde netop købt 
et hus sammen med sin daværende 
mand, og hun havde brug for et ar-
bejde.

Det fik hun, og blev en af  de fem 
piger ud af  50-60 ansatte, der ar-
bejdede på AVK.

- Det var da så usædvanligt, at 
der blev skrevet om det i avisen 
i starten af  80’erne, da jeg og en, 
der hedder Kirsten, tog kurser i lod-
ning og svejsning, siger Pia Jensen, 
der i dag nok vil vedgå sig, at hun 
ved en ting eller to om ventiler.

Fra småt til meget stort
Pia Jensen blev ansat dengang, 
parkeringspladsen på Smedeskov-
vej, der i dag kun er parkering for 

funktionærerne, kunne rumme alle 
ansattes biler. 

- Nu har vi jo en kæmpe par-
keringsplads på den anden side, 
men det var en lille virksomhed, 
og vi kendte alle hinanden. Niels 
Aage (Kjær, direktør for AVK, red) 
kiggede ofte ind i produktionen 
og hilste på, men jeg vil sige, at 
selvom virksomheden nu er blevet 
så stor, som den er, så er det sta-
dig den samme fornemmelse. At 
vi alle kender hinanden. Der er et 
rigtigt godt kammeratskab, siger 
hun og fortæller, at alle følger med 
i, hvordan det går med AVK, når de 
bliver indkaldt til »Rigets Møde« 
hver tredje måned.

- Vi vil jo også gerne vide, om det 
går frem eller tilbage, og i dårlige 
år har værkføreren altid værnet om 

sine folk. Vi bliver sendt på kurser 
i stedet for at blive fyret. Jeg føler 
virkelig, at vi alle har en værdi for 
virksomheden, siger Pia Jensen.

Ingen kedelige timer
Pia Jensen har hele sin tid på AVK 
arbejdet i produktion og montage, 
Hun har været på forskellige sta-
tioner, men hun er godt klar over, 
at andre måske synes, at det ser 
noget kedsommeligt ud at stå og 
lave det samme ved båndet - dag 
ud og dag ind.

- Men sådan har jeg det ikke. Alt 
arbejde bliver jo kedsommeligt og 
fuld af  gentagelser, hvis man tæn-
ker over det. En tandlæge laver 
også det samme hver dag. Nej, jeg 
har aldrig ønsket at komme til at 
lave noget andet, siger hun.

Medarbejder: - Vi er alle værdifulde

AVK
AVK blev stiftet som maskinværksted i 1941 af Aage Valdemar 
Kjær.

Blev i 1970 overtaget af sønnen Niels Aage Kjær, der fortsat står i 
spidsen af den globale koncern, som han ejer sammen med sine 
børn Anne-Mette, Pernille, Jacob og Søren, som alle har været en 
aktiv del af koncernen igennem mange år.

Er i dag en af verdens førende producenter af ventiler inden for 
vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling og brandbekæm-
pelse. 

AVK er en global virksomhed med tre primære forretningsområ-
der AVK Water, AVK Industrial og AVK Advanced Manufacturing. 

AVK har flere end 4400 medarbejdere, heraf cirka 770 i Danmark. 

Omsatte i 2019/20 for 6 milliarder kroner og leverede et nettore-
sultat på 289 millioner kroner.

Det er forventningen, at virksomheden kommer ud med et 
endnu bedre resultat i år.

 | Værkføreren Evald 
Nielsen tvivlede på, 
at arbejdet på AVK 
var noget for den 
dengang unge pige 
med det lange lyse 
hår, men til december 
har Pia Jensen været 
ansat i 42 år.

Successen med 
samtalekort fort-
sætter og målrettes 
både børn og voksne

AF CLAUS SONNE
cls@midtjyllandsavis.dk

HAMMEL »Snak om ensomhed 
og fællesskab« er titlen på det nye 
samtalekort til voksne, som lan-
ceres i ugen op til efterårsferien. 
Samtidig er et nyt kort til børnefa-
milierne klar, hvor der skal snak-
kes rim og bogstaver.

Det fortæller Kultur- og Sund-
hedscenter Inside og Hammel Bib-
liotek i en pressemeddelelse.

Kickstarte snak
Spørgsmålene på kortene kan 
kickstarte en god snak og me-
ningsudveksling om almengyldige 
emner, vi alle kan forholde os til, 
suppleret med god læseinspiration 
om kortets emne.

Under coronanedlukningen i 
foråret udviklede Favrskov Bib-

lioteker & Kulturhuse »Snakken 
går«-kortene, og de blev taget så 
godt imod, at man har valgt at vi-
dereudvikle på konceptet. 

Kortene om »Barndom« og 
»Rejseliv« er stadig til rådighed, 
og så er det ellers bare med at 
snøre traveskoene. 

Det er ikke altid, man har en 
ligesindet at følges med, og når 
Favrskov Kommune onsdag den 
13. oktober markerer Sindets 
Dag med et stort arrangement i 
Inside, bliver det netop med en 
opfordring til deltagerne til en 
gåtur med »Snak om ensomhed 
og fællesskab« som start på da-
gens program. 

Gå nye veje
Med et samtalekort lægges der 
op til en hyggelig og anderledes 
gåtur - og kender man sin følge-
svend i forvejen, kan det være, at 
kortet får samtalen til at bevæge 
sig nye veje.

Man kan hente en »Snakken 
går«-pose med et samtalekort med 
spørgsmål og anbefalinger og en 
lille overraskelse på bibliotekerne. 

Fokus på 
ensomhed  
og fællesskab

 | På Hammel Bibliotek kan du hente samtalekort, der kan bruges på en 
gåtur.

ULSTRUP Efterårets kunstudstil-
ling i Ulstruphallen er på plads, 
denne gang med fem forskellige 
kunstnere. Jytte Hansen fra Vitten 
præsenterer sine malerier, mens 
Anette, Conny, Annette og Ma-
rianne fra Rødkærsbro udstiller 

deres rakukeramik. De fire kvin-
der hedder alle Juhl til efternavn, 
derfor kaldes de J.R.K. Juhl Raku 
Kunst. 

Udstillingen kan ses i hallens 
åbningstid i oktober og novem-
ber 2021.

Raku i Ulstruphallen


