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A� aler kan træ� es på kontoret eller
i hjemmet, når det passer dig

Ved dødsfald hjælper vi dig
Tlf. 86 52 02 41

Tillid – Tryghed – Nærvær
Adelgade 114, 8660 Skanderborg

www.riising.dk

• Mest erfarne bedemænd i Skanderborg i mere end 20 år
• Vi er uddannede og certifi cerede bedemænd

– det er din garanti for kvalitet og tryghed
• Nærværende og personlig afsked under trygge forhold
• Ring og få gratis tilsendt dokumentet ”Min Sidste Vilje”

Bedemand Riising

Forbrugerrådet TÆNK 
anbefaler at bruge

uddannede og certificerede 
bedemænd

Dinbedemand
erenkvinde

BroholtBegravelsev.EdithBroholtMindet38660Skanderborgbroholtbegravelse.dk
61272556

Den kvindelige intuition, omsorg og empati ermed til at lette svære samtaler. Har du mistet en,der står dig nær, står du som den efterladte i ensituation, hvor mange ua�klarede spørgsmål kanopstå. Derfor kan du ringe til mig døgnet rundt.Jeg hjælper dig med at arrangere enbegravelse/bisættelse efter ditog afdødes ønske, som sikrer,at dit sidste farvel til en kærbliver et rart minde.
☎ 6127 2556
Broholt Begravelse
v. Edith Broholt
Mindet 3
8660 Skanderborg
broholtbegravelse.dk

Den kvindelige intuition er med
til at lette svære samtaler.
Jeg hjælper dig med at arrangere
en begravelse/bisættelse efter
dit og afdødes ønske, som
sikrer, at dit sidste farvel
bliver et rart minde.

Mette JannekeJakob Preben

Ved dødsfald
tlf. 70 26 26 12

Skanderborg Begravelsesforretning
v/ John H. Sørensens eftf.
Banegårdsvej 7 | 8660 Skanderborg  

Ry Begravelsesforretning
v/ Jens Peder Kristiansens eftf.
Skanderborgvej 9 | 8680 Ry  

Hørning Begravelsesforretning
v/ Per Dunkjærs eftf.
Skanderborgvej 5 | 8362 Hørning 

www.houkjaerbegravelse.dk

■ Byens ældste og eneste ISO-certificerede
begravelsesforretning

■ Vi hjælper med en værdig, smuk og personlig afsked
■ Få en fast og fair pris
■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Vi kan kontaktes hele døgnet

Forbrugerrådet TÆNK  anbefaler at  
bruge ISO9001 certificerede bedemænd

SKANDERBORG Normalt mod-
tager man gaver, når man har
25 års jubilæum, men når
tandlæge Annemette Sabroe
fra Tandklinikken i Skander-
borg Sundhedscenter 28. de-
cember kan fejre 25 år som
selvstændig, så er det hende,
der deler gaver ud.

"Jeg har godt 200 patienter,
der har været med i alle mine
25 år i Skanderborg, og dem
vil jeg godt sige tak til med en
fl��aske champagne til hver,"
forklarer Annemette Sabroe
og uddyber:

"De har fulgt mig i tykt og
tyndt, akkurat som jeg har
gjort det med dem. Jeg føler
stor ydmyghed over den tillid
og loyalitet, som patienterne
har vist mig. Det er så hygge-
ligt at kende sine patienter, og

jeg har ikke noget imod, over-
hovedet, at møde dem over
køledisken i supermarkedet."

I 1994 overtog hun Svend E.
Pedersens praksis på Adelga-
de, og i 1997 rykkede hun ind i
Sundhedscentret, hvor hun er
særdeles glad for at være.

"Jeg kan godt lide at være
omgivet af fagfolk, så vi kan
trække på hinandens viden.

Eneste minus er, at vi mangler
plads i klinikken, men det ser
ud til at komme i 2020," for-
tæller Annemette Sabroe, der
vil bruge den måske ekstra
plads til at ansætte en tandlæ-
ge mere, så der vil være to
tandlæger og to tandplejere
på adressen, der har cirka
1500 aktive patienter i karto-
teket.

"Jeg glæder mig til at få en
ugentlig fridag," ler jubilaren.

Hvor mange tænder tror du
egentlig, du har set på i de 25 år?

"Uha... Det tør jeg slet ikke
begynde at tælle. Rigtig man-
ge, i hvert fald."

Efteruddannelse
Gennem årene har Annemette
Sabroe konstant efteruddan-
net sig i blandt andet USA og
bl.a. modtaget en Award på
Dawson Academy i USA. Gen-
nem de sidste 10 år har hun
hver februar rejst til Chicago,
hvor hendes mor er født, for at
deltage i 'Dental Midwinter
Meeting' sammen med ikke
mindre end 35.000 kollegaer.

"Det er vildt inspirerende.
Der sker simpelthen så meget i
faget, at man er nødt til at hol-
de sig opdateret og levere be-
handlinger, der bliver stadig
mere forfi��nede," forklarer An-
nemette Sabroe, der i en fi��re-
årig periode har fungeret som
beskikket censor på tandlæge-
skolerne i Aarhus og Køben-
havn og også været censor på
udenlandske tandlægers 'ad-
gangseksamen' til Danmark.

Annemette Sabroe er gift
med dyrlæge Finn Sabroe, der
driver Skanderborg Dyreho-
spital. Parret bor i Hylke og har
tre voksne sønner

Annemette og godt 200 patienter
fejrer 25 års tand-jubiluæm
28. december er
det 25 år siden, at
tandlæge Annemet-
te Sabro blev selv-
stændig
Af Claus Sonne

Skanderborg-tandlæge Annemette Sabro har 28. december været selvstæn-
dig i 25 år. Foto: Sonne

Kim Husted

Salg og udstilling: Åmarksvej 6, 8250 Egå

Levering til alle kirkegårde

Tlf. 8619 0606
8619 0303

Åben hver dag kl. 12-16 eller efter aft       Weekend efter aftale

Århus Ny Stenhuggeri
Salg og udstilling: Klamsagervej 45, 8230 Åbyhøj
Udstilling: Dyssehøjvej 13, 8220 Brabrand

Lotte Husted Tlf. 8619 0606
Mobil 2325 0206
Fax 8619 0609

Århus Ny Stenhuggeri
Salg og udstilling: Klamsagervej 45, 8230 Åbyhøj
Udstilling: Dyssehøjvej 13, 8220 Brabrand

Lotte Husted Tlf. 8619 0606
Mobil 2325 0206
Fax 8619 0609

Tak
for venlig deltagelse ved 

Inger Marie Munks 
begravelse

Dorthe,  
Henrik og Flemming

Vores kære

Torben Sandberg
* 4. september 1952    † 17. december 2019

Mor
Jørgen, Susanne, Marianne og Hans

Bisættelsen har fundet sted

Tak for venlig deltagelse og for blomster og kranse

SMÅBØRNForældersammens-
lutningen #HvorErDerEnVok-
sen hviler ikke på laurbærrene. 
Op til jul har afdelingen i 
Skanderborg inddraget byens 
juletræ i kampen for bedre 
normeringer i daginstitutio-
nerne. Hen over ugen op til jul 
dukkede der nemlig fl��ere o g 
fl��ere s må g ule h jerter o p p å 
træet.

"Juletræet foran kulturhuset 
i Skanderborg lyser i disse da-
ge gult, fordi vi i sammenslut-
ningen HvorErDerEnVoksen 
har besluttet at sende et signal 
til politikerne. De gule jule-

hjerter, der pryder træet, sym-
boliserer det vigtige budskab
om behovet for minimums-
normeringer i daginstitutio-
nerne. På den måde vil vi min-
de politikerne om at vi fortsat
kæmper for bedre forhold for
børnene, og at selvom mini-
mumsnormeringerne er kom-
met med i fi��nansloven, holder
vi stadig øje med at pengene
prioriteres til gavn for børne-
ne," konstaterer Mette Surlyk-
ke fra #HvorErDerEnVoksen. 

"Med et stødt stigende bør-
netal i Skanderborg Kommu-
ne er der for alvor behov for at
sætte børnene øverst på dags-
ordenen," understreger hun.

Gule hjerter på juletræet ved Kultur-
huset skal holde liv i kampen for
bedre normeringer i daginstituti-
oner. Privatfoto

16 UGEBLADET SKANDERBORG

Stadig gang
i kampen for 
bedr 
normeringer




