Maskinhandler fejrede
10 års jubilæum
PC Maskiner har netop haft 10 års jubilæum, og
det blev fejret med et stort åbent hus.
Tekst:
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MÆRKEDAG I år er det 10 år siden, at Preben Christensen
startede virksomheden PC Maskiner, der har base ved Skive.
Jubilæet blev fejret med et åbent hus, hvor der var besøg af både leverandører og den lokale bager, blomsterhandler, vinhandler, fiskemand med flere. 700 gæster og

kunder var med til at fejre den runde dag. Det gik over
al forventning. - Det kan vi ikke klage over, siger Preben
Christensen.
En blandet landhandel
Preben Christensen betegner selv PC Maskiner som en blandet landhandel ude på landet.
Foruden ham selv er hans hustru Camilla Petersen ansat på
kontoret, og der er to svende på værkstedet. Hvis der er behov, lejes der yderligere to svende ind.
Arbejdsområderne er udviklet en del, siden han startede, hvor
der primært blev lavet staldinventar og foderhække.
I dag er der køb og salg af nye og brugte landbrugsmaskiner,
og PC Maskiner er forhandler af store mærker som Kongskilde, JF og Vogel & Noot med flere.
Derudover er der en stor have- og parkafdeling med blandt
andet Texas og Stiga.
- Det har udviklet sig og er bare blevet større og større, siger indehaveren, der i 2014 tilkøbte Spøttrup Hytten, som har
et udvalg af kalve- og grisehytter. Derudover er der smedeværkstedet, som laver service og reparationer foruden alt lige
fra trapper til større stålkonstruktioner. Produktion af vejhøvle og baneplanere, som har været med næsten lige fra starten,
er fortsat en af virksomhedens store artikler.

PC Maskiner har netop fejret 10 års jubilæum
med et stort åbent hus. Foto: Ricco Guldhammer

Aulum Dyrskue klar med flere nyheder
Der er mange nye
tiltag i forbindelse
med Aulum Dyrskue.
Blandt andet er der
gratis stande til
non-profit-foreninger
og traktortræk i forbindelse med skuet,
der i år afvikles den
13. august.
DYRSKUE Tirsdag den 8. marts
havde foreningen Aulum
Dyrskue generalforsamling i
Aulum Fritidscenter. I løbet af
aftenen blev der stemt om forskellige nye tiltag i forhold til
sidste års dyrskue. Der skete
ingen udskiftninger i bestyrelsen.
Til Aulum Dyrskue vil der
igen i år være fokus på at gøre
dyrskuet til en familiebegivenhed med aktiviteter for alle. I
år falder dyrskuet lørdag den

13. august, og foreningen ser
frem til senere at kunne præsentere et varieret dyrskueprogram.
Dyr er fortsat omdrejningspunktet for dyrskuet, og foreningen glæder sig til at gæsterne kan komme på helt tæt
hold af heste, køer, kaniner,
geder, får og flere dyr. Samtidig er der også et større antal

udstillere af fødevarer og maskiner. Traditionen tro vil der
igen i år være træf for veteranbiler og motorcykler.
Gratis stand til non
profit foreninger
Som noget nyt inviteres nonprofit-foreninger fra lokalområdet nu til at deltage gratis i
Aulum Dyrskue.

FAKTA
Om Aulum Dyrskue
Har eksisteret i sin form med forening
siden 2014
Har eksisteret under Heden og Fjorden
siden 1907
Afvikles i år den 13. august på dyrskuepladsen
i Aulum
På dyrskuet kan man opleve dyrskue med kvæg,
heste, kaniner, geder, får, børnedyrskue,
kræmmere og maskinudstillere.
Besøg hjemmesiden på www.aulumdyrskue.dk
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Traktortræk
Endnu en nyhed er, at der afholdes traktortræk fredag den
12. august fra klokken 17.30.
Her vil foreningen Aulum
Traktortræk sørge for en sjov
aften med diesel i luften på
pladsen i forlængelse af
dyrskuepladsen.

– vi er klar døgnet rundt, året rundt!
vogn
Ser vice AGT
V
N
G
Ø
D
5 22
40 9 4 5

• Traktorer
• Landbrugsmaskiner
• Industrimaskiner
– vi klarer det hele...

Er uheldet ude, så bare ring!
Vi klarer dækskifte og lapning
hos dig.
Vore servicevogne er udrustede
til at hjælpe dig i en fart med god,
hurtig og professionel service!

Vi er dækket ind med alle de gode
mærker, og har altid et godt tilbud
på traktordæk fra:
g og
Michelin, Taurus, Goodyear, BKT
Firestone, Pirelli, Vredestein...

Igen i år vil dyrskuepladsen i Aulum blive fyldt af dyr, maskiner og publikum. Dyrskuet afholdes den 13. august – med flere nye tiltag. Arkivfoto
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