Café & Steakhouse

Café Rendezvous

Algade 57, 9700 Brønderslev
Telefon 98 88 78 80

www.caferendezvous.dk

·

Nr. 3 · 17. årgang

Limfjordsnyt
Læs avis ONLINE

www.limfjordsnyt.dk

avisen

Tirsdag 9. april 2019

soeren@limfjordsnyt.dk

Tlf. 29 47 56 17

Spar

25%

VENDIA SÆT

(1 bord + 3 stole)

NU 7.485,før 9.980,-

Vi tilbyder
Forårsklargøring
Græs- & hækklipning
Vedligehold af grønne områder
Fjernelse af ukrudt
Beskæring & fældning
Plantning m.m.

Kontakt os på 22 40 73 10

vodskov
bolighus

Plovhusene 1
DK - 9310 Vodskov
Tlf. 98293188

w w w. v o d s k o v b o l i g h u s . d k

ÅRETS FOTOFESTIVALVINDER Side 26

eller kontakt@haveserviceaalborg.dk

Haveservice Aalborg
v/ Thomas Mulvad-Knudsen, Østervang 38, 9362 Gandrup

www.haveserviceaalborg.dk

Kom til Åbent hus FREDAG OG LØRDAG hos Værktøjssalget i Brønderslev · Se program på side 9
t

- Ikke alle pengeinstitutter er ens...
...der er dem, hvor du skal passe i en kasse.
...og så er der os, hvor du får individuelle
løsninger, der passer til dine økonomiske
ønsker og behov.
Iben Aaen
tlf. 96 47 17 14
iaa@dronspar.dk

Hos os kan du forvente:
...at du er nummer
og
ikke bare et nummer i rækken.

Peter Lund Nielsen
tlf. 96 47 17 23
pln@dronspar.dk

Kontakt os og få et seriøst tilbud til
den rigtige pris første gang.

Dronninglund Sparekasse
Slotsgade 42 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 17 22

w w w. d r o n s p a r. d k
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BANKO








KVINDEKLUB
/ KYSTBYERNE


Mejerivej 1 · Rørholt






HVER ONSDAG KL. 19.00

1-3
Banko
med 20 spil





Rørholt I.F.





Af Bruno Larsen

BANKOSPIL




Ane Møller og Inge Holdensgaard er hovedfigurerne bag ”Egense Kultur
 klub for kvinder”, som slet


ikke er en forening, idet
der ikke opkræves kontingent. Ved arrangementer
skal deltagerne af med et
beløb, sædvanligvis 30 kr.,


til dækning af udgifter til
kaffe/te/brød, oplægshol
der og lignende. De to
initiativtagere fortæller, at
interessen for gruppens aktiviteter er stigende. - Vi
har dags dato 50 kvinder
på vor kontaktliste, oplyser


Ane Møller.






Emnet for det næste arran-

Hver torsdag kl. 19.00
i Hjallerup Kulturhus







Dørene åbnes
kl. 17.00





Arrangør: 
Støtteforening til Børnefonde


Vel mødt! Bestyrelsen






Sundere livsstil



BILLIGE
TRÆPILLER!
Flauenskjold Korn

Allan Christensen - Tlf. 9886 1022
Mail: christensenkorn@gmail.dk

gement, tirsdag 23. april
i Egense Forsamlingshus,
bliver ”sundhed og velvæ
re”. Her får kvindeklubben besøg af kostvejleder
Døre & vinduer, også staldvinduer
og træningscoach Louise
i træ / ALU, træ, plastik. Incl. montering
Sofia Larsen fra ”Enjoy Life
– Sund livsstil” i Storvorde.
Få et uforbindende tilbud! Mindre tilbygninger laves.

Louise Sofia Larsen kan noget
med kost, motion og coaching.

Tirsdag 23. april tager hun turen
fra Storvorde til Egense.





Sælges efter mål

Reparation af
døre og vinduer
Både træ og plastik

Udgiver af aviserne

REDAKTION

ApS

Borgergade 7, 9362 Gandrup · Tlf. 29 47 56 17
Mail: soeren@limfjordsnyt.dk
(se udgivelsesdatoer på hjemmesiden).
www.limfjordsnyt.dk
Oplag: 22.000 · Tryk: Skive Folkeblad
Ansvarshavende udgiver: Søren Roesdahl
soeren@limfjordsnyt.dk
SØNDENFJORDS

HOU / HALS

Udrensningskure
Torsdag 16. maj skal forsamlingshuset
danne
ramme om endnu en hyggestund med Karin Lykke
Jensen, der arbejder som
holistisk læge og heilpraktiker. Hun kommer med
et nyt foredrag, der vil
fokusere på kroppen, udrensningskure og brug af
urtemedicin.
Mandag 27. maj arrangerer kvindeklubben tur til
Ladywalk ved Nørresundby
Idrætscenter. På dagen kan
deltagerne vælge, at gå syv
eller 12 km. Dato og sted
for sommerafslutningen i
juni er ikke aftalt, men det
ligger fast, at der skal spises
afrikansk mad.

Termoglas og
lavenergiglas

Vi står
inde for
kvaliteten

Limfjordsnyt

- Hvordan man kan leve
sundt og i balance - og
stadigvæk nyde livet, spørger Louise Larsen. Hun vil
fortælle og krydre med eksempler på, hvordan man
med enkle tiltag kan få en
sundere livsstil .

VESTER
HASSING

Avisen udkommer
også i Brønderslev By
den 9. april 2019.
Du så denne annonce!

HandySten
23 49 39 55
Søren Roesdahl
Tlf. 29 47 56 17
Åbent fra
kl. 09.00-21.00

økologisk bomuld og uld - tilbehør
strikkecafé - workshop
unika produkter - opskrifter m.m.

Ulstedvej 2 - 9370 Hals - 22 16 36 04
www.fastermette.dk - @faster_mette - fb: Faster Mette

HALS
Udfører alt arbejde
indenfor:

Tømrerarbejde
Ejendomsservice
Glarmesterarbejde

Aalborg Fragt & Kurér Service ApS
Fragt · Flytning · Pakke kørsel · Rydning af dødsboer

Ugentlige afgange mellem
Aalborg, Fyn, Sjælland,
København, (Sverige & Norge)
Pressemedarbejder

Pressemedarbejde

Bruno Larsen
Tlf. 61 45 63 50
brula@sol.dk

Lindy Hangstrup
Tlf. 30 28 14 94
hangstrup@privat.dk

Pressemedarbejder

Pressemedarbejder

Bjarne Høj
Jens Peter Christensen
Tlf. 41 40 29 20
Tlf. 61 30 54 26
jpcmedia@mail.dk bjarnejeruphoj@gmail.com

Telefon 98 34 23 00

sten@handysten.dk
www.handysten.dk
Kører i Aalborg og hele nordjylland

SLV godkendt

– vi tager læsset

Tirsdag 9. april 2019
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Nordic
Cleaning
ApS
Nordic Cleaning ApS
Privat
og
erhvervsrengøring
Privat og erhvervsrengøring

Nordic Cleaning er et nordjysk firma
Nordic Cleaning står klar til at hjælpe,
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Vi klarer ALLE former
Nordic Cleaning
for rengøringsopgaver

ApS

Privat og erhvervsrengøring

og menneskelighed for dig, som kunde
er i top.

Vi hjælper dig gerne med, at få visiteret
Ønsker du, at vide mere om hvordan vi
hjælp til de praktiske opgaver
kan hjælpe digbåde
med ”Praktisk hjælp”,
så
kontakt
os
i
dag
på tlf. 98 86 10 20.
ude og inde.
Vi har mange års erfaring inden for
rengøring til både private og erhvervs
virksomheder og

SÅ HOLDER VI HVAD VI LOVER.

Specialer:
Total rengøring
og vedligeholdelse
ORD
Vi besidder mange års erfaring
indenfor
IC
af
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N
privatrengøring og
har
i
tidens
løb
taget
O
CLEAsom
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INCG
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mindre
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arbejdsopgaver
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R
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ENG
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Grøn
service:

KPLRAARKETR
ISDKEEN
RPERNAGKØTR
ISIN
KG
E
OR
RENGN
D
IC
NG
CLØERAIN

Have, hæk
og græs
m.m.

ING

KLARER
DE
PRAKTIS N
K
RENGØR E
ING

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak,
omkring dine behov indenfor rengøring.

NYHED! STALDVASK

Vi gør rent både privat og erhverv - lige fra kontor til produktionshaller
Ring og bestil. Vi klarer alle former for rengøring, også i store haller og lignende steder med højt til loftet.

Kvalitetsrengøring
Kvalitetsrengøring
med tilfredshedsgaranti
med tilfredshedsgaranti

Tlf. 98 86 10 20
Nørregade 16, 9700 Brønderslev
Tlf. 98 86 10 20
www.nordiccleaning.dk
www.nordiccleaning.dk
Stationsvej 18, 9330 Dronninglund

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

Stationsvej
18, 9700
9330
Dronninglund
Ivar Huitfeldtsgade
18,
1 sal - 8200 Aarhus N
Nørregade
16,
Brønderslev
Ivar Huitfeldtsgade 18, 1 sal - 8200 Aarhus N
VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

Find os på facebook
Find
osmere
på facebook
eller
læs
om os på
eller
læs mere om os på
www.nordiccleaning.dk
www.nordiccleaning.dk
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VODSKOV CYKLER
VODSKOVVEJ 51 · 9310 VODSKOV · TELEFON 98 29 44 77

FORÅRET ER KOMMET
VI ER KLAR TIL EN GOD CYKELHANDEL MED DIG!

EL-cykler

Stort udvalg i racere

Classic, Raleigh, Winther,
Falter, Morrison,
Moveeasy, BH

Pinarello,
Scott,
Principia,
BH

FRA

9.999,-

Falter U 4,0

Damecykel
Fås også til herrer
FØR 4.599,-

Kæmpe udvalg i MTB
Scott, BH, Principia, Morrison

NU KUN

3.599,-

Cykeltøj
Kom ind
og se det
store udvalg

CYKELHJELME

Kæmpe udvalg
Fra

349,-

Priser fra

2.799,Puky løbecykler
Stort udvalg!

Fra

349,Er cyklen klar
til sæsonen?
Kom ind og få klargjort og
serviceret din cykel.
Vores værksted klarer
alle cykelmærker!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Reparation af alle cykelmærker. Salg og Service.

Tirsdag 9. april 2019
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Lørdag kl. 13 vil der være
traktor ringridning.
Søndag er der indvejning til
havetraktortræk kl. 10.30
og start på trækket senest
kl. 12. Uddeling af pokaler
til vinderne i de forskellige
grupper.
Der er ingen tilmelding til
disse to arrangementer –
man møder bare op.

l Rydning af lejligheder/huse
og dødsboer.
l Flytteservice.

g
n
i
n
e
p
O
d
n
ra

G

Der er fri éntre på markedspladsen. Vil man se de
mange spændende mekaniske ting inde på museet,
er prisen på entré denne
weekend 40 kr. pr. person.
Børn op til 11 år er gratis.
Der er gode adgangsforhold til museet, cafeteriet
og toiletter for såvel gående
og personer i kørestol eller
med barnevogn.
Der er salg af diverse madog drikkevarer både på
markedspladsen og i museets cafeteria, med mulighed
for at sidde ned.

l Kurér- / pakkekørsel.

Aalborg Fragt & Kurér Service ApS

Kontakt os på tlf. 98 34 23 00

Stumpemarked

STORT
STUMPEMARKED

PÅSKE LØRDAG 20/4 kl. 10-16
TØJEKSPERTEN HJALLERUP

HJALLERUP MEKANISKE MUSEUM

SPAR25%

MED: 100 SÆT HJUL - ALLE SLAGS
GL. NYE / DEMO ALU
+ MASSER AF GL. BIL RESERVEDELE
og meget mere + LOPPER.

Er der andre der vil have en stand - så
koster 1/4 græsplæne kr. 500,- incl. kaffe.

Yderligere information og
tilmelding til stumpemarked: Jan Svendsen
Vi er klar med
tlf. 50 72 83 72 efter kl.
Den 18.-19. maj 2019, kl. 9-16
sommerdæk og alu. fælge
16 - eller mail jan@solvers.
Så er det tid at minde om kommer entusiaster og ud- På pladsen er der også dk. Der er gratis kaffe og et
vores hyggelige åbnings- stiller biler, traktorer, knal- stumpemarked samt loppe- rundstykke til kræmmertræf, der traditionelt af- lerter, stationære motorer, marked, hvor det er muligt ne og udstillerne indtil kl.
HOUVEJ 38 . TLF. 98 25 39 00 · 30 98 46 39
holdes tredje weekend i og andet spændende me- at gøre en god handel.
10.00. Der kan arrangeres
FAX 98 25 39 84
Til børnene vil der i år være plads til telt/campingvogn.
maj. På markedspladsen i kanik.
www.houauto.dk ole@houauto.dk
hoppeborg.
Hjallerup overfor museet
Vel mødt!
UNDERTØJ OG BASIC VARER UNDTAGET // FRATRÆKKES VARENS NORMALPRIS VED KASSEN

PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN

Vi har tøjet til forårets fester!
KÆMPE JEANSMARKED

MORGAN SKJORTER & STRIK
FØR 399,-

Kom indSHINE
ogORIGINAL
seJEANS
vores kæmpeNU
udvalg
2 STK
FØR 600,NU 200,- og bukser fra
300,i blazere,
habitter
LINDBERGH JEANS
FØR 600,-

NU 300,-

MORGAN GOLD SKJORTER
FØR 600,-

BISON JEANS
FØR 800,-

NU 350,-

NU KUN
300,-

HUZAR T-SHIRT
FØR 150,-

NU 2 STK
Gallasæt
150,habit - sort/navy
SLIM FIT
HUZAR 2-PACK TIGHTS
FØR 199,-

2 PAKKER
150,-

TILBUDDENE GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG - LØRDAGSpar
I UGE 11.
300,-

1.000,-

· LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE I +110 BUTIKKER - 365 DAGE OM ÅRET

· LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE I +110 BUTIKKER - 365 DAGE OM ÅRET

·· HOS
HOS TØJEKSPERTEN
TØJEKSPERTENHAR
HAR
PRISMATCH,
SÅ KAN
DU KAN
STOLE
PÅ PRISEN
VI VI
PRISMATCH,
SÅ DU
STOLE
PÅ PRISEN

·· DU
BLIV
MEDLEM 5%
AF BONUS
KLUB TØJEKSPERTEN
OG FÅ 10% RABAT PÅ DIT FØRSTE KØB
OPSPARER
HVER GANG DU HANDLER
· DU OPSPARER 5% BONUS HVER GANG DU HANDLER
Følg os på Facebook: Tojeksperten Thomas Hjallerup

HJALLERUP
Hjallerup Centret 1 · 9320 Hjallerup · Tlf. 98 28 11 02
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Puds grillformen af med
Weber og XL-Byg, Hals

PARK

Tirsdag den 16. april kl. 17.00-20.00

PEJS

BREDGADE 167
9700 BRØNDERSLEV

Kom ind og
få en fagsnak!
Hilsen Arne

TELEFON
9880 1998

Først til mølle princip:
Kan din gamle brændeovn
evt. udløse et statstilskud på

Webers grilleksperter kører i øjeblikket rundt i Danmark og afholder
grillkurser for både nye og rutinerede
grillere. Den tirsdag den 16. april
kl. 17.00-20.00 kommer kurset til
XL-Byg, Hals. Deltagerne griller med
det nyeste udstyr og får inspirerende
opskrifter. Tag gerne din grillmakker
med, de nye erfaringer er lige til at
tage med hjem på terrassen.
Efter flere års succes med det mobile grillkursus, hvor deltagerne er
strømmet til fra hele landet, står det
klart, at danskerne langt fra er blevet
mætte, når det handler om ny grillinspiration.
- Danskerne er vilde med at grille, og
selv om mange har en stor erfaring,
så oplever vi stadig stor interesse for
at lære mere. Deltagerne går virkelig
op i at lære grillteknikker og ekspe5 LITER
NU KUN
rimentere med nye retter – og målet
70,med kurserne er netop at inspirere
VF
og gøre
grillaftener
endO
ORsommerens
ÅRSKL AR I HUS
nu
bedre,
fortæller Anders Jensen,
RIS
SÆTP
NU KUN
Expansion & District Manager Grill
1800,- Nordics.
Academy

AVE

- TILBUD

GH

I
BL

E
K
S
PÅ

Fristende grillmenu
Grilleksperterne byder velkommen
med grillede snacks, mens de fortæller om kursusmenuen, der i år blandt
andet består af tarteletter med høns
i asparges, porchetta på rotisseri,
fyldte champignons
og røget toIS
PÅSKE-PR
N
NU KU
matsalsa,
grillede
flødeboller med
8,- og grillet banan med
marcipanbund
marshmallows.
E-PRIS
PÅSKCourses
Med BBQ
certified by
NU KUN
Weber®4vil
vi
udvide
deltagernes
5,horisont i forhold til, hvad der kan
tilberedes på grill og Spå
120,- måde
PARden
NU KUN
– sammen med deltagerne – videre,udvikle grillkulturen og50
i øvrigt dele
hyggen ved at grille, slutter Anders
Jensen.

TOSCANA NAPOLI HAVEMØBELSÆT
Toscana bord, 90×205 cm i sort vedligeholdelsesfri nonwood
og aluminiumsstel. Hertil 6 Napoli stabelbare stole i børstet
sort PE- flet. Ekskl. hynder.

LEAF UNIVERSALGØDNING
NPK 14-3-15. 10 kg.
Rækker til 350 m².

- Det er vigtigt for os, at deltagerne
kan prøve forskellige grillmodeller.

DJURSLAND
KAPILLÆRKASSE

ECOSTYLE ULTIMA
UKRUDTSBEKÆMPELSE
Bekæmper ukrudtet både
over og under jorden.
BEGRÆNSET PARTI!

TPRIS

SÆ
Tilmeld dig på weber.com
NU KUN
Grillkurserne afholdes i samarbejde
1204049,,-PAR armed Weber-forhandlere, og i Salt
rangeres ca. 70 grillkurser over hele
landet i løbet af sæsonen. Tilmelding
sker på Weber.com, der er 48 pladser
på hvert kursus, og det koster 399,kr. at komme i topform ved grillen.
Deltagerne får desuden forklæde og
opskriftshæfte.
BOSCH AKKU SÆT
ART 23-18 LI græstrimmer
+ PSR 1800 skruemaskine
Inkl. 2x1,5 batterier.

RIT VALG

F
3 STK. også ske ved henvendelse i XL-Byg, Hals.
Tilmelding kan
5 STK.
NU KUN
,5 LITER
2
0
1 0,Tilmeldingen skal
inden lørdag 13. april kl.13.00
NU KUN
100,-være foretaget
BORUP
KONCENTRERET
AFRENSER
Rengør og
desinficerer.

40,Vi ses til en hyggelig
grillaften i Hals

som skrotningspræmie?
Få vejledning hos Park og Pejs

PARK og PEJS
Vi hjælper dig hele vejen!

Er du klar når foråret
snart kommer?
Få tjekket dine havemaskiner
Mangler du nogle, så har vi nye:
Plæneklippere, hækkeklippere,
motorsave, + alt i reservedele!

LEAF JORD 40 LTR
Vælg mellem plantejord, blomstermuld
eller rhododendronjord.

TMG.DK

PINDSTRUP PERLEKALK
Med magnesium for bedre grønvækst.
Let at sprede. 20 kg. Rækker til ca. 250 m².

2000,-

LEAF PLANTESÆK
40 liter.

LEAF DRIVHUSGØDNING 3-1-4
Til anvendelse i drypvandingsanlæg, kapillærkasser eller
vanding med vandkande.

Prøv både smoker
samt kul- og gasgrill
Også denne sommer foregår grillkurserne som en blanding af praktik ved
grillen og grillkokkenes
demonstraFRIT VALG
K.
ST
.
tion af grillteknik
og produkter, så
PR
0,-mulighed for at suge til
der bliver 8rig
sig i løbet af de 3 timer, som kurset
varer.
LEAF KALK & GØDNING
NPK 11-2-4. 10 kg.
Rækker til 285 m².

Derfor medbringer vi den klassiske
kuglegrill i form af den nye Master-Touch GBS Premium, de store
Spirit og Genesis gasgrill samt den
spændende smoker, Smokey Mountain Cooker, til røgning og ”low
and slow”-tilberedning. Desuden
kan deltagerne prøve det smarte
iGrill-termometer. Forbundet via en
app på mobiltelefonen følger iGrill™
kernetemperaturens udvikling, så
resultatet bliver perfekt hver gang.

Aulum
· Industrivej
Nord
1616
· Telefon
9797
4747
3232
2222
· www.tmg.dk
Aulum
· Industrivej
Nord
· Telefon
· www.tmg.dk
XL-BYG TØMMERGAARDEN HALS // Strandvejen 2 // 9370 Hals // Tlf. 98 25 24 44

FIND OS PÅ

Tilbuddene gælder fra onsdag den 21. marts til og med mandag den 2. april 2018. Med forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne er inkl. moms. Priserne gælder ved kontant afhentning.

Åbent mandag-fredag 10-17 og lørdag 10-12

www.parkogpejs.dk

HUSK!

Det er her, du får den
gode service!
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Lisbeth Sinkbæk Andersen fra Uldtråden er ny i bestyrelsen for Brønderslev Handel.

BRØNDERSLEV:

Lisbeth Sinkbæk Andersen,
der driver Uldtråden sammen med sin søster Sine,
er nyvalgt i bestyrelsen for
Brønderslev Handel, og det
glæder hun sig over.

”Jeg har altid været involveret i bestyrelsesarbejde;
både i den gymnastikforening, jeg var tilknyttet til i
Silkeborg og i Brønderslev,
hvor jeg har været formand.
Så da jeg fik mulighed for

�� ������ SSD ��
15” & 17” �5�� ���
���

at komme i bestyrelsen i
Handelsstandsforeningen,
var der ikke rigtigt nogen
betænkninger”, lyder det
fra Lisbeth.
”Jeg glæder mig til at være
med til at præge handelslivet i byen. Jeg synes, at
Brønderslev er en fantastisk
handelsby, med mange dedikerede butiksejere. Jeg
elsker, at der ikke er så
mange kædeejede butikker,
da der er en variation i forretningerne, du ikke ser i
særligt mange byer”, fortsætter hun.

ŝWĂĚŝƌ
ϭϱϬϬ͘Ͳ

ƌĞĨƵƌď

ĨƌĂ

DŽďŝů͗ϯϬϮϲϵϱϬϱ

Nordjyllands

m

Hals Grill

ås

ke

&

bedste smørrebrød

Smørrebrød

Midtergade 22 · 9370 Hals · Tlf. 98 25 25 00

Vi sparer ik’ på pålægget
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ÅBENT HUS
Fredag 12/4 kl. 09.00-19.00 · Lørdag 13/4 kl. 09.00-16.00

Få et godt tilbud på
Stiga Auto Clip

Stort demoareal ud mod Hjørringvej.
Kom og se en automower i aktion.

Kom og få råd
af Stigas
salgskonsulent og
græsrobot-ekspert
Michael

GASTILBUDDET
GÆLDER BÅDE
FREDAG OG
LØRDAG
NYHED! Den nye
stålflaske fra

Stålflasken vejer ca. 10,5 kg.
mod tidligere ca. 16 kg.

11 kg. GAS
INKL. FLASKE

KUN 299,95

Automower 430
l Klippe kapacitet op til 3200 m2
l Aut. passagehåndtering
l Klipper på 40 gr. hældning
l GPS navigation

Pris 23.995,-

TØM GASBILEN
OBS! Betaling med enten DANKORT · VISADANKORT · KONTANTER

GAS

10 eller 11 kg. Frit valg

155,95
Max. 2 ombytninger
pr. kunde. Herefter 179,95
Gælder så længe lager haves!

Tirsdag 9. april 2019
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Aspen alkylatbenzin
Køb 3 dunke for 399,-

Bedre for dig,
din maskine og miljøet

HONDA HRG 466 SKEX
plæneklipper
Kom og få råd af Honda’s
salgskonsulent
Søren Øland

Indeholder 99% færre
skadelige stoffer
sammenlignet med
almindelig benzin

frit valg
mellem
5 ltr. Aspen 2 eller
5 ltr. Aspen 4

Kr.

139,-

Vejl. 4.195,-

NU KUN 3.495,-

Køb en af nedenstående PT2-modeller*
inden d. 1. september 2019
– og få tilsendt en gratis skruemaskine eller
græstrimmer fra Makita Elværktøj

30

KUN 3 ST

GRATIS

2
DUR365UPT2*
BUSKRYDDER 2 X 18V 5,0AH

KUN 2 ST

K.

FØDSELSDAGSPRIS

3.995,-

FØDSELSDAGSPRIS

3.495,-

EKSKL. MOMS
VEJL. PRIS: 4.995,-

EKSKL. MOMS
VEJL. PRIS: 4.295,-

2

K.

,-

00
SPAR 10

0,SPAR 80

DUR364LPT2*
BUSKRYDDER 2 X 18V 5,0AH
PLM4622N
BENZIN PLÆNEKLIPPER 46CM 4T

Selvkørende m/3 hastigheder. 190CC B&S motor m/ Ready Start.

Razor 5120 TR/W
l 173 CC motor
l 51 cm klippebredde

Fødselsdagspris

PLM5113N
BENZIN PLÆNEKLIPPER 51 CM 4T

Selvkørende m/3 hastigheder. 190CC B&S motor m/ Ready Start.
Med store baghjul for let manøvrering.

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl!

Værktøjssalget

2.595,- Eventyrvej 30 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 80 19 90
DinAut.
specialforretning
&i Have- & Parkmaskiner
forhandler

w w w. 9 8 8 0 1 9 9 0 . d k
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Jakker 300,- kr.

Den tidligere købmandsbutik er åbnet igen
nu som...
Vi åbner
påskelørdag
og har åbent
både søndag og
mandag i påsken.

LAGERSALG
Modetøj til damer, herrer og børn

Kun 1. sortering
Kendte mærkevarer:
2-BiZ
Minimum
One-Two
Sigensgaard
Y.A.S.
Sisters Point
Comfy Copenhagen
Coster Copenhagen
Object
Cream
Isilk
Frindtex
Caddis Fly
2B

Kjoler, bluser,
bukser, nederdele,
sko, jakker,
tasker, tørklæder m.m

Før op til 1.000 kr.

NU KUN

200,- 100,- 50,-

Lagunen 2 · 9370 Hals

Tirsdag 9. april 2019
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BRØNDERSLEV - 15. APRIL KL. 19

Mandag den 15. april kl.
19.00 viser BASbio The
Metropolitan Operas opsætning af Donizettis komiske opera Regimentets
Datter. Marie blev for 18
år siden fundet som hittebarn af det franske 21.
regiment. Hun har lovet
at gifte sig med en soldat
fra regimentet. Desværre
bliver hun vildt forelsket i
tyroleren Tonio. Han ser
sig derfor nødsaget til at
lade sig indrullere i den
franske hær, og regimentet

tillader, at de får hinanden.
Pludselig viser det sig, at
Marie er uægte barn af en
baronesse, og baronessen
tillader ikke, at Marie gifter
sig med en simpel menig
soldat. Der er lagt op til en
stor tragedie, og efter vanlig
operapraksis bør de unge
elskende nu dø i hinandens
arme. Vi kan afsløre, at det
ikke sker i denne opera.
Finn Verner Jensen
BAS

Den tidligere købmandsbutik i Lagunen åbner nu som et lagersalg af tøj og sko til både damer, herrer og børn.

HOU-HALS

Så kommer der atter aktivitet i den tidligere købmandsbutik på Strandvejen
i Lagunen mellem Hou og
Hals.

Påskelørdag slås dørene op
for et stor lagersalg med tøj
og sko.
Der er tale om 1. sorteringsvarer, som sælges til

meget billige »Lagersalgspriser«.
Der vil være åbent på andre dage i Påsken, og ellers

løbende åbningstider efter
Påske.
Tag en tur til Hou-Hals
området og besøg østkysten
med de mange muligheder.

Vi har hele sortimentet i både indendørs- og udendørs maling!
Lige nu giver vi

÷20%
på 10 liter
indendørs vægmaling
(Gælder lagervarer)

Kom og se vores spændende butik
med et stort udvalg i maling, tæpper og gulve!

FM FARVER
& TÆPPER
Hjørringvej 108, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 25 62 66 · fm@fm-farver.dk
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SEJLSPORT / EGENSE

Af Bruno Larsen
Midt i arbejdet med renoveringen af servicekajen
– et millionprojekt, forberedelserne til standerhejsningen 27. april og
søsætningerne 1., 4. og 5.
maj samt Havnens Dag 25.
maj, tager Egense Sejlklub
skridt til oprettelse af en
sejlerskole for børn/unge
ned til otte års alderen.
Klubben har nemlig succes
med etableringen af en slags
juniorklub for 8-16-årige,
hvilket også fremgik af
beretningen på generalforsamlingen 9. marts.

Egense Sejlklub er blevet foræret denne sejlerskolejolle, en Drabant 22, der er døbt Liv.
Foto:Marianne Brix.

Sætteløg
FRA

19

95

Hansen, Lars Skovsgaard,
John Kyneb og Jesper
Witting.
Skolen vises frem
For at få et indtryk af interessen blandt de unge, har
klubbestyrelsen anmodet
om forhåndstilkendegivelser.
Sekretær Bettina Jane
Nielsen fortæller, at de første 10 har meldt sig, så
sejlerskolen vil snart, og i
bogstaveligste forstand, løbe af stablen.
Hun henviser samtidig
til Havnens Dag 25. maj,
hvor de seks instruktører
vil fremvise og demonstrere
joller og både samt orientere om sejlerskolen.

Dybvad Planteskole
Herligt forår! Blomster og planter skal nydes – butikken er fyldt
med aktuelle planter. Kom og få inspiration...

Nyheder i

Easypot med løg

Krukker
til haven
FRA

74 børn og unge
Som et af hovedpunkterne
fremhævede formand Jan
Brix resultatet af 2018-ge-

neralforsamlingens beslutning om oprettelse af en
særlig afdeling for børn/
unge. Ved indgangen til
2019 talte den hele 74
medlemmer.
Brix nævnte, at klubben er
blevet foræret to optimistjoller af Hals Sejlklub og en
sejljolle (Drabant 22). Og
der forudses ikke mangel
på både til sejlerskolen.
Egense råder selv over tre
Tera-joller, kan låne to optimistjoller af sejlklubben
Mou Bro og to ditto af
Gry Høst. Sidstnævnte er
blandt de seks, som har
været på instruktørkursus, arrangeret af Dansk
Sejlunion i Idrættens Hus,
med henblik på opstart
af sejlerskole. De fem andre er Nikolaj Vibe, Peter

Vi har fyldt tulipanløg,
påskeliljer, hyacinter og
andre
småløg i en 12 ltr. stor pla
stpotte
lige til at sætte ned i
en tom havekrukke.

98,-

e.
Gødning til træer og busk
Osmo
Organiske gødninger fra
– helt naturligt
FRA

Frugttræer

99,95

FRA

238,-

Stedsegrønne
karakterfulde
planter
Nye oliven- og
citrustræer
Læggekartofler

Åbningstider:
Hverdage:....9.00–17.30
Lørdage: ......9.00–16.00
Søn- og helligdage: .......
9.00–12.00

FIND UGENS
TILBUD HER:

18 forskellige slags
(i 2 og 10 kg poser)

Urte- og
blomsterfrø
Fra

5,-

Blomsterløg
og -knolde
Fra

19

95

Dybvad Planteskole
v/ Ole & Svend Chr. Rasmussen
Skævevej 25B . 9352 Dybvad . Tlf. 98 86 43 44
www.dybvadplanteskole.dk

HAVECENTER

Tirsdag 9. april 2019
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Gartneriet
Rosenlund
Aslundvej 53, V. Hassing

Alle hverdage åbent kl. 9-17.
Lørdage kl. 9-13.
Lukket søn- og helligdage.
Kun salg af
forårs- & sommerblomster

Tlf.: 98 25 71 13

Læs avisen ONLINE
på www.limfjordsnyt.dk
Næste udgave kommer 7/5 2019
Verdesns mindste kanonlaug var tilstede på havnen og saluterede i forbindelse med
Hals Bådelaugs standerhejsning i lørdags.
Isbryderne i Hals stod for
skud, da Hals Bådelaug
lørdag den 6 april havde
standerhejsning og ved
samme lejlighed indviede
nye badefaciliteter i laugets
hus på havnen i Hals

Et rekordstort antal af laugets medlemmer havde lagt
vejen forbi og sang med
på "Blæsten går frisk over
Limfjordens vande", før
laugets utrættelige "madmor" Lone og hendes lige
så ihærdige hjælpere Jytte,
Lis og Joan. traditionen

tro, serverede røde pølser
med tilbehør for de sultne
gæster
Hvis stemningen på "Sejlerloftet" kan give et fingerpeg om hvorledes sejlersæsonen bliver i 2019, så
bliver den god

Limfjordsnyt
avisen
Gå ind og giv os et
“LIKE” på facebook

Næste udgave
af avisen
udkommer 7. maj
Se alle 2019 datoerne
på facebook eller
www.limfjordsnyt.dk

Vi klarer: Nyanlæg, pleje og vedligeholdelse,
belægning, beplantning, beskæring og stubfræsning.
Vi er effektive med godt grej. Minilæsser & micrograver.

HUSK! Det er årstid lige nu for beskæring!
CARSTEN ANDREASEN, Dybvad www.ca-anlæg.dk

Haldager Gartneri & Planteskole
Biersted

Endelstedvej 14 · 9440 Aabybro

Dit have nr. 21 78 33 45

Aabybro

Vadum
Haldager

KUN ÅBEN
LØRDAG OG SØNDAG
KL. 10.00-16.00
Stedmoder - blomster - Hornum Frø
Læggekartofler - Gødning - Spagnum
300 L.

Hornum
Spagnum

700
ML.
Husk

Trinol Dag
810
Mors
Insektmiddel
Søndag

Løgplanter
3 potter

den 12. maj
120,00 kr. 175,00
kr. 25,00 kr.
Tilbud gælder så længe lager haves.

Vi lukker
lukker sæsonen
Vi
søndag
juni
2019,
fordette
detteforår
forår
søndagden
19. 16.
juniÅBNINGSTIDER:
2016,
for
Hverdage forhandles
kl. 10-17.30
Afskårneblomster
blomster
forhandles
ikke!
Afskårne
ikke.
Weekend og helligdage kl. 10-16
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STOR

ONLINE-AUKTION
MED GRANIT BETONFIGURER
og meget mere. Gå ind på:
www.halsgranitcenter.dk
og tryk på “KLIK HER”
Budt 50,-

HAMMER BAKKER:

Flagstang
med 4 flag

Tirsdag den 9. april åbner Hammer Kirke dørene for påskekoncert med
både fællessang, kor- og
instrumentalmusik samt
medvirken af sopranen
Christine Hjort Bjerre,
trompetist Rikke Øland
foruden Inger Marie

Jakobsen på klaver og Koncerten er arrangeret
orgel.
af Horsens og Hammer
sognes kor- og koncert”Hammerkoret”
un- udvalg. Der er gratis ender ledelse af Lene Holt tré.
Nielsen binder det hele
sammen med korsatser
om både påske, opstandelse og forår.

Tirsdag 9. april 2019
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VODSKOV

Få passet din hund
i trygge og gode omgivelser

Ring og bestil tid på

TELEFON
98 85 43 60

Bodymind-Therapy.dk er
flyttet til Kinnerupgaard
nord
for
Vodskov.
Terapeut Elisabeth Worsøe
Jørgensen har over 10 års
erfaring som kranio sakralog ergoterapeut.
Hun kombinerer viden og
teknikker fra begge terapi
former og kan dermed lindre eller fjerne smerter i
bl.a. muskler og led hos
babyer, børn og voksne.
Behandlingerne foregår enten i klinik på Vodskovvej
135A, Vodskov, eller i eget
hjem.
Kranio sakral terapi afspænder kroppen og hjælper til at fremme naturlig
heling. Det øger udskillelsen af affaldsstoffer og giver
kroppen bedre mulighed
for at fungere optimalt.

Terapeut Elisabeth Worsøe Jørgensen

Kranio Sakral terapi og Respiration
AUTENTISK OG LEVENDE FOREDRAG OM
KRANIO SAKRAL TERAPI OG RESPIRATION

LØRDAG DEN 27. APRIL
kl. 11-13 i Sognets Hus,
Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup

Terapeut Elisabeth W. Jørgensen vil fortælle om
hvorfor det er så vigtigt, at kunne trække vejret
ordentligt og hvordan det påvirker kroppen, sindet
og helbredet.
I løbet af foredraget vil der være gennemgang og
instruktion af vejrtrækningsøvelser.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål
undervejs og efterfølgende.
Handicapvenlig adgang.
Pris: 150 kr.
Tilmelding nødvendigt til Elisabeth på
tlf. 2425 2223 eller kontakt@bodymind-therapy.dk

v/ Elisabeth W. Jørgensen
Vodskovvej 135A · 9310 Vodskov · Tlf. 24 25 22 23
kontakt@bodymind-therapy.dk

Elisabeth har stor viden
om sammenhængen mellem kroppen og sindet.
Denne viden og erfaring
rådgiver og behandler hun
ud fra, uanset om problematikken for eksempel er
skuldersmerter, hold i ryggen/nakken, gigtsmerter,
blodpropper, lammelser
eller migræne. Ofte kan
samsynsudfordringer og de
udfordringer, der kan følge
heraf også afhjælpes med
behandling hos BodymindTherapy.dk
Kombinationen af kranio
sakral terapi og ergoterapi
giver mulighed for både at
behandle en konkret skade,
men også forebygge ny skade, da ergonomi og daglig
vedligehold af krop og sind
er i spil.
I mange tilfælde forbedres funktionen efter kun
én eller få behandlinger.
Behandlingen kan både
være være et supplement
eller et alternativ til anden terapi som fysioterapi
eller medicin afhængig af
skaden. Flere klienter har
fortalt, at de får mere ud
af fysioterapeutisk behandling efter de er startet med
kranio sakral terapi.

Elisabeth Worsøe Jørgensen
deler ud af sin viden om
kranio sakral terapi og respiration i Sognets Hus,
Tylstrup, lørdag den 27/4
2019. Her formidles viden
om sammenhængen mellem vejrtrækningen, sindet
og kroppens funktioner,
samt instrueres i vejrtrækningsøvelser.

www.mariannes-hundepension.dk

H åndlavet og hånddyppet påskeæg
Lavet med Odense Marcipan

Østergade 35 • 9370 Hals
Tlf. 98 25 22 55
www.mejdahlsbageri.dk

Klinik for fodterapi
v/ statsautoriseret fodterapeut
Lisa Andersen

Husk at få ordnet fødderne her til foråret
Gavekort
udstedes

Vær god ved dine fødder
- få en fodbehandling.
Fuss-Behandlung.
Parafin behandling i forlængelse
af fodbehandling til 500,- kr.
Giver bløde fødder i længere tid til de
“tørsprækkede” sommer fødder.

Østerled 1 · 9370 Hals . 31 42 44 81
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Butikk

Kom og gør en god handel
Fredag 12/4 og lørdag 13/4
Kom og
giv et
bud!

Frit valg borde med brugskunst og blomster
til KUN 100,- & 50,- & 25,Vores eget galleri udvalg. Frit valg KUN 100,-

Nye åbningstider: Mandag kl. 10 – 17.30 , Fredag kl. 10 – 17.30 og Lørdag kl. 9 -12

ag
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LEAF DRIVHUSGØDNING 3-1-4
Til anvendelse i drypvandingsanlæg, kapillærkasser eller
vanding med vandkande.

19 arbejdsdage ekskl. 4

ECOSTYLE ULTIMA
UKRUDTSBEKÆMPELSE
Bekæmper ukrudtet både
over og under jorden.
lørdage
BEGRÆNSET PARTI!

13

LØRDAG
13. APRIL
On Ti
27 12
Lø
OnFr2712
TOSCANA NAPOLI HAVEMØBELSÆT
Toscana bord, 90×205 cm i sort vedligeholdelsesfri nonwood
og aluminiumsstel. Hertil 6 Napoli stabelbare stole i børstet Lø 13
To On
28 13
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To 28
sort PE- flet. Ekskl. hynder.
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DJURSLAND
KAPILLÆRKASSE
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Lø 23

Lø 23

Sø 24

Sø 24

Hun bliver inspireret af naturens og årstidernes
mange forskellige udtryk og ønsker at give
beskueren en oplevelse af positiv harmoni og
livsglæde.

Ma 25

kunstner med glaskunst som den store passion.
Designer og fremstiller med sprudlende fantasi
særprægede og unikke værker fade, skåle, figurer, skulpturer, relieffer.

Ti 26

12

LEAF UNIVERSALGØDNING
NPK 14-3-15. 10 kg.
Rækker til 350 m².

7995,-

9

Ma 25
Op til 160 m2

Ti 26

3 STK.
Top- og bagudg.

13

NU KUN

100,-

PINDSTRUP PERLEKALK
Med magnesium for bedre grønvækst.
Let at sprede. 20 kg. Rækker til ca. 250 m².

25
Lø
On 16
8
Sø

26
Sø
To 17
9
Ma

28
Ti
Lø 19
11
On

29
On
Sø 20
12
To

30
To
Ma 21
13
Fr

31
Fr
Ti 22
14
Lø

Lø
On 23
15
Sø

Sø
To
16
Ma
Lø 24
1
Ma
Fr
17
Ti
Sø 25
2

Ti
Lø
18
On
Ma 26
3

On
Sø
19
Ti 27
4
To

On 28
5
To
Ma
20
Fr

To 29
6
Fr
Ti
21
Lø
Fr 30
7
Lø
On
22
Sø

Lø 23
8
Sø
To
Sø 24
9
Ma
Fr

Ma 25
10
Ti
Lø
Ti 26
11
On
Sø

On 27
12
To
Ma
To 28
13
Fr
Ti

Fr 29
14
Lø
On
Lø 15
Sø
To 30
Sø 16
Fr 31
Ma 17
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Lø 20
KOM IND OG HØR OM
Isabella
SøMULIGHEDEN
21 Prinsesse
Påskedag FOR
“SKROTPRÆMIE”
Ma 22 2. påskedag
PÅ KR. 2215,Ti FOR
23 DIN GAMLE
BRÆNDEOVN
On 24

17

,Lø 27 40

Ti 21
On 22
To 23
Fr 24

Gælder brændeovne der er
installeret i 1994 eller tidligere.
Du skal selv ansøge om skrotningspræmie.

To 252,5 LITER
N
Fr 26 NU KU

21

Ma 20

BORUP
KONCENTRERET
AFRENSER
Rengør og
desinficerer.

Fr 29

Ma 29 Prinsesse Benedikte

Lø 30

Ti 30

18

Lø 25
Sø 26
Ma 27

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

To 20

Fr 21

Lø 22

FRIT VALG
5 STK.

100,Kronprins Frederik

LEAF JORD 40 LTR
Vælg mellem plantejord, blomstermuld
eller rhododendronjord.

Ti 28

22

On 29
To 30 Kr. himmelfartsdag

Aulum
· Industrivej
Nord
1616
· Telefon
9797
4747
32
22
· www.tmg.dk
Aulum
·starter
Industrivej
Nord
· Telefon
32
· www.tmg.dk
Sommertid
Sø 31
3122
XL-BYG
TØMMERGAARDEN
HALS // Strandvejen 2 // 9370 Hals // Fr
Tlf. 98
25 24 44
21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage
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Sø 19

Langfredag

Sø 28

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

23
To
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Fr

Fr 19

To 28

Galleri Hou, dansk kunsthåndværk og kulturhus, Nørregade 19, Hou
www.gallerihou.dk - facebook
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To
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To 28

samme dag er der efterfølgende fernisering på malerier
af Erik Rosenbeck og Søren Vadum i stalden

21
Ti
Lø 12
4
On

Lø 18

On 27

Velkommen til fernisering lørdag den 13. april kl. 14.00

19
Sø
To 10
2
Ma

To 18 Skærtorsdag

On 27

Glaskunst med spændende farvesammensætning.

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Ti 19

On 20

Lise Jensen er en kunstre, der spænder vidt
over malerier, keramik og smykker.

Judith Kok er en søgende og eksperimenterende

5

LEAF KALK & GØDNING
NPK 11-2-4. 10 kg.
Rækker
til 285 m².
VARDE
BOLTON
Fritstående brændeovn
med stort brandkammer
med formstøbt støbejernsbund og bundrist.
Buet låge i støbejern.

Udstiller løbende over hele landet.

nsesse Athena

Ma 18

TMG.DK

Ma 18

Udstillerne denne gang er
Lise Jensen med malerier og Judith Kok med glaskunst
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Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

FIND OS PÅ

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Tilbuddene gælder fra onsdag den 21. marts til og med mandag den 2. april 2018. Med forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne er inkl. moms. Priserne gælder ved kontant afhentning.

Sø 23

Ma 24

Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

24

Tirsdag 9. april 2019

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

HOS OS ER KUNDEN ALTID I CENTRUM
Vi er kendt for et højt fagligt serviceniveau, så ved du hvad service vil sige!

Varmepumper

HIFI & TV

Salg og installation
til private
l Tv/ radio salg, installationer, reparationer
eller bare dårligt signal.
Det løser vi.
l Vi levere og installere TV signal fra Canal
Digital, Viasat og Boxer Tv.
l Salg og montering af Alarm og Overvågning
l Salg og Installation af internet/wi-fi løsninger eller har du/I problemer med jeres

l Tv i alle størrelser. Vores hovedmærke er
Panasonic, men vi forhandler også et blandet
udvalg af LG, Samsung og Sony.

internet/Wi-fi, så har vi løsningen.

Salg og installation
til erhverv

l Hi-Fi lyd: Kvalitetsprodukter fra Bose,
Yamaha, Panasonic, Harman Karton, Pioneer,
JBL, System Audio højttalere.

l Salg og montering af professonel lyd til bl.a.
idrætshaller, kontormiljø, butikker mm.
l Salg og montering Tv/projekter løsninger til
idrætshaller, mødelokaler, skoler/instiutioner
mm.
l Salg og montering af store som små
fællesantenner til bl.a. hoteller, plejehjem,
l Panasonic luft til luft Varmepumper

boligforeninger mm.

Salg, montering og serviceeftersyn.

l Salg og montering af overvågning

Panasonic er Danmarks mest populære

l Salg og montering af internet/Wi-Fi

varmepumpe.

løsninger

tag en tur til Dronninglund
- Vi har tid, når du har tid.
Du finder os på
Stationsvej 12 A
Kim
Montør
Ib
Salg / butik

Klaus
Montør

Stationsvej 12A . 9330 Dronninglund . Tlf. 98 84 10 44 . www.tvcenter.dk

Tirsdag 9. april 2019
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Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

Hjallerup
®

2019

Pizza • Mexican
sk Pizza • KebabSalater • Pasta-r
specialiteter
etter • Grill-retter
• Hjemmelavede
Burgere • Sandwi
ch

* Frokostpizza
fra kl. 11.00-16.00

med rød NUMMER

FARVE

39,00
med sort NUMMER
FARVE
49,00
“Gælder ikke luksus

Tlf. 98 2
8 43 00
pizzaer”

FROKOST TILBUD*
FROKOST TILBUD

HÅNDVÆRKERTILBUD HITTER:

...kr. 49,-

ketchup, remoulade,

salat og dressing.

kebab, pommeselavet dressing.

Whiskeysteak

FROKOST TILBUD
...kr. 54,-

Græsk bøf

4 stk.
oksehakkebøffer med krydrede
champignonsauce,
kartoffelbåde, salat
og dressing.
med kartoffelbåde,
bearn
champignon, rød peber, aissesauce, stegte
salat og dressing.

Vi elsker at sætte vores eget
præg på boligen og er ikke
bange for at trække i arbejdshandskerne og gribe
hammeren. Flere og flere
boligkøbere jagter de eftertragtede håndværkertilbud,
og hos Nybolig oplever næsten 3 ud af 4 mæglere, at
køberne har planer om at
lave store renoveringer af
de boliger, de har købt.
Ifølge Aalborg-mægler skal
grunden til den stigende
renoveringslyst findes i en
øget gør-det-selv-mentalitet hos danskerne.
– Vi ser det faktisk både
blandt huskøbere og lejlighedskøbere. De lader
sig ikke så nemt afskrække
som tidligere, hvor man gik
efter en helt indflytningsklar bolig. Jeg tror, mange
godt kan lide at det er lidt
anderledes og unikt, og det
får man jo ofte i de ældre huse, siger Palle Ørtoft
fra Nybolig Palle Ørtoft i
Aalborg
God investering
– med de rigtige
overvejelser
Ifølge Palle Ørtoft kan et
håndværkerkøb være en
rigtig god investering. Der
er er dog en række ting,
man skal være overveje, inden man lader sig opsluge
af renoveringsdrømmen og
køber et håndværkertilbud.
1. Tjek priserne i
området
Der er jo ofte rigtig gode
penge at spare på et håndværkertilbud, men skal du

i gang med en meget dyr
ombygning i et område,
hvor priserne generelt er
lave, kan det blive svært at
sælge huset igen uden at
miste mange penge. Tag
derfor en god snak med
mægleren om priserne i
området.
2. Undersøg
renoveringens
omfang
Dan dig et overblik over,
hvor meget der skal udskiftes, inden du reelt set kan
flytte ind. Skal vigtige elementer som kloakeringen,
fundamentet eller taget fikses, koster det både tid og
penge. Det er vigtigt, at du
kender omfanget af, hvad
der skal laves.
3. Gå plantegningen
grundigt igennem
Er du tilfreds med indretningen af boligen? Overvej,
om det bedre kan betale sig
at rive huset ned og bygge
et nyt. Skal der bygges alt
for meget ud og om, bliver det nemlig hurtigt dyrt,
så det er en opvejning af,
hvilke kvaliteter der er i det
nuværende hus – og hvilket udseende man gerne vil
have i sidste ende.
4. Vær realistisk
om egne evner
Det kan se nemt ud, når
de river en væg ned på
TV, men det er det ikke
nødvendigvis, hvis du har
ti tommelfingre. Derfor
skal du overveje nøje, hvor
meget du tror, du selv kan
lave, og hvor meget du skal
have hjælp til, da det har
en afgørende betydning for
prisen på ombygningen.
Vær også opmærksom på,
at der er grænser for, hvad
du som ufaglært må lave
selv.

Her finder du
Restaurant Alan
ya

FROKOST MEN
U ....kr. 64,Burger menu

kylling eller kebab
med salat og dressi
ng

Flere og flere går med
drømmen om at omdanne
gammelt skrot til et smukt
slot. Håndværkertilbud
hitter, men ifølge Aalborgmægler er der en række
ting, du skal overveje, inden du slår til.

ca.

250 gr.
med kartoffelbåde, Oksefilet med whiskeysauce, kartoffelbåd
e,
salat og dressing.
og dressing.

Skinkeschnitzel

Durum vælg mellem

Herregårdsbøf

11-16

Oksefilet med peber
sauce, kartoffelbåd
e,
salat og dressing.

Kebab-special

frites, salat og hjemm
bearnaisesauce, salat

Hver dag fra kl.

FROKOST TILBUD.
.kr. 94,Pebersteak

Fiskefilet 2 stk med
pommes frites,

vælg Big-, Cheese eller
Chickenburger
med pommes frites
og lille sodavand.

Hjallerup Cent
ret

Pita menu

NYT 2019

MENU
KORT
Kom ind og
få et med hjem

Åbningstide
r:

vælg mellem kebab
eller kylling
med pommes frites
og lille sodavand.

1. juni - 31. august
Mandag - lørdag ...........
........ kl. 11 - 22
Søndag - helligdage
.............. kl. 12 - 21
1. september - 31. maj
Mandag - torsdag ...........
Fredag - lørdag........... ...... kl. 11 - 21
........... kl. 11 - 22
Søndag - helligdage
.............. kl. 12 - 21
Plads til 100 person
er, samt terrasse.
Du

Nuggets / Hot
win

gs
8 stk. med pommes
frites, ketchup, remou
og en lille sodavand.
lade
* Tilbuddet gælde
Hjallerup Markedsuge r ikke under
n og Grøn Koncert

Hjallerup Cent
ret 9 · 9320 Hja
llerup
Facebook: alanyah
jalle

kan betale med danko

rt

Også take-awa
y!

Ring og bestil i

rup Mail: alan
yahjallerup@ho
www.restaur
tmail.com
antalanya.dk
· Tlf. 98 28 43
00

god tid!

3 retters menuer med valgfri forret
Menu 1

Menu 2

Menu 3

Tyrkisk bøf ca. 250 gram
krydret oksefars

Whiskeysteak oksefilet
ca. 250 gram

Grillet oksemørbrad
ca. 250 gram

serveres med ostefyld, peberstrimler,
bearnaissesauce, pommes sautes,
salat og dressing.

serveres med whiskeysauce,
kartoffelbåde, salat og dressing.

serveres med pebersauce,
kartoffelbåde, salat og dressing.

Isdessert
eller Irish Coffee

Isdessert eller Irish Coffee

3 retter

Pandekager med is og
flødeskum eller Irish Coffee

3 retter

3 retter

169,-

214,-

199,-

2 retters menuer med valgfri forret
Menu 4

Menu 5

Græsk bøf 4 stk krydrede
oksehakkebøffer
serveres med pommes sautes,
champignonsauce, salat og dressing

Menu 6
Husets bøf af oksefilet
ca. 250 gr.

Kyllingebryst
serveres med
kartoffelbåde,
bearnaisesauce, salat og dressing.

serveres med kartoffelbåde,
champignonsauce, salat og dressing

2 retter

2 retter

129,-

2 retter

139,-

179,-

Frokostpizza
kl. 11.00-16.00
fra
Frokostmenuer
Skinkeschnitzel
m/ pommes sautes, bearnaise
sauce, salat og dressing
Græsk bøf 4 stk.
krydrede oksehakkerbøffer
m/ champignonsauce, pommes
sautes, salat, dressing

fra kl. 11.00-16.00

Kebab-special
kebab, pommes frites, salat
og hjemmelavet dressing
Fiskefilet 2 stk
m/ pommes frites, salat,
dressing, ketchup
og remoulade

54,-

39.00

Herregårdsbøf
m/ pommes sautes,
bearnaisesauce, salat
og dressing.
Durum menu
Vælg: Kylling eller kebab
m/ salat og dressing

49,Ring og bestil
bord!

Hjallerup Centret 9

HJALLERUP

Tlf. 98 28 43 00
ÅBNINGSTIDER:

Mandag til lørdag: 11-22
Søndag 12-21

www.restaurantalanya.dk
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SOLOPGANG VED ROVFUGLETÅRNET - et billede, som dommerne Henrik Haaning og Niels Fabæk gerne selv vil have hængende. Sådan udtrykte de
sig, da de havde fundet frem til vedstående foto fra Flemming Bornholdt, Aalborg, som vinder af årets naturfotofestival i Vildmosegaard

FOTOFESTIVAL / LILLE VILDMOSE - Af Bruno Larsen

Årets vinder af den 13.
naturfotofestival i Lille
Vildmose blev aalborgenseren
Flemming
Bornholdt med billedet
»Solopgang ved Rovfugletårnet« fra kategorien
”Mosens landskaber”.
Dét blev afsløret lørdag
6. marts ved afslutningen på festivalåbningen i
Vildmosegaard, nærmeste nabo til Lille Vildmoscentret. Vinderen blev
fundet blandt 92 billeder
fra 15 fotografer.

gaard indtil 2.påskedag.
Frem til fredag 12. april
gives fri entré. I perioden 13.-22. april kræves
entrébillet til centret for
at få adgang. Alle dage er
åbningstiden kl. 10-16.
Festivalen er samtidig
en konkurrence, der for
andet år i træk havde
Henrik Haaning fra Vesløs og Niels Fabæk fra
Gravlev som dommere.

når solens første stråler
rammer græsset. Solen
står næsten i »det gyldne
snit« og stien drejer og
forsvinder ind i samme
punkt. Det kunne være
taget af en anerkendt
kunstfotograf.

Fem kategorier
Årets festival-udgave er
udvidet med en femte
kategori: Børn fotograferer mosen. De fire anEt magisk billede dre: 1. Fugle. 2. Pattedyr
Om Bornholdts vinder- og krybdyr. 3. Mosens
og solopgangsbillede sag- landskaber. 4. Makro og
Åbent til 22. april de de bl.a.:
andet småt, herunder inDer er adgang til hele - Et nærmest magisk bil- sekter og planter. Alle
samlingen i Vildmose- lede med et fantastisk lys,

motiver er fra Lille Vildmose.
Lørdagens fernisering
blev afsluttet med præmier til de tre bedste i
hver kategori. I de seks
åbningstimer efter velkomsttale af Mogens
Jespersen, borgmester i
Mariagerfjord Kommune, havde dagens gæster
mulighed for at stemme
på deres foretrukne foto.
Avisen vender tilbage i
næste udgave, tirsdag 7.
maj, med ”publikumsfavoritten” og den øvrige
præmiefordeling.-
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PÅSKETILBUD FRA DRONNINGLUND
Vi giver lige nu

Demidekk
Classic

20% rabat
på alt fra.....

GARDINMAND
Lars Pedersen

Til alt
udendørs
træværk

Jeg kommer gerne ud
og måler op, og giver
dig et uforpligtende
tilbud på gardiner
og persienner.
Et frisk tæppetilbud er vi
også altid klar med.
Lars: Tlf. 27 89 62 35

Forårstilbud

5 ltr. KUN
10 ltr KUN

599,899,-

Lady Supreme
2,7 liter

SPAR 500,-

Lady 10
vægmaling

10 ltr. Butinox Futura

Vejl. 769,-

Til træ og metal
Normalpris 849,- NU

SPA
250, R
-

489,Vejl. 1299,799,-

Langtidsholdbar træbeskyttelse
TILBUD - KUN

599,-

5 liter

998,-

10 liter

STORT UDVALG I TÆPPER OG GULVE
Kæmpe udvalg i tæpper,
vinyl, træ- og laminatgulve

TRÆGULV
14 mm - 3 stav, Hvid matlak.

EG og ASK - NORMALPRIS 299,-

Pr. kvm.

NU KUN

249,-

VINYL GULVE

59,-

Pr. kvm.

FRA

Kan tones i alle farver

Jotun plast
vægmaling

Kig ind. Vi har altid 200 ruller vinyl
og tæpper på lager til omg. levering.

Glans 5

Tæpper

Kom og se vores
store udstilling af

TRÆGULVE
Vi har dem i alle
kvaliteter

BERBER

100% polypropen. 5 gode farver

Pr. kvm.

KUN

EGE Quadro

EGE

CANTANA LOOP

100% Cantana fibre. 4 gode farver
4 og 5 mtr. bredde. Normalpris 211,-

Pr. kvm.

KUN

179,-

79,-

Kig ind og se vores
store udvalg i
afpassede tæpper

100% Ren ny uld
5 gode farver. 4 og 5 mtr. bredde

NORMALPRIS 466,Pr. kvm.

NU KUN

369,-

Starfloor vinylclick
2 smukke design. Normalpris 399,- pr. kvm. HALV PRIS NU KUN

3 liter

Glans 5
10 liter

279,399,-

Jotun mur - 9 liter
Olieforstærket facademaling.
Anvendes på facader af mur,
puds og beton.

Normalpris 1029-

799,SPA
230, R
-

199,-

Nørregade 3-5 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 42 00
eaogsoen@gmail.com · www.erikandersenogsøn.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00
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Har du lyst til at spare
penge på din
skorstensfejning?

INFOMØDE PÅ HALS SKOLE

Du kan spare op imod

Arbejdsgruppen for Koldkær
Vandverden, bestående af
Kurt T. Nielsen, Laila Zaar,
Asbjørn Sloth, Svend Lykke
Vittrup, Bodil og Knud
Markussen, Ulla Vittrup (
Jørgen Holm fraværende),

40%

på din lovpligtige skorstensfejning

Der er frit valg af skorstensfejer
i hele Danmark.
Så du bestemmer selv, hvem du vil benytte
som din skorstensfejer.

Din pris for skorstensfejning,
hvis du benytter mig

275,- incl. moms.

Gratis ved mig er følgende:
Tilmelding. Påtegning af prøvningsattest.
Godkendelse af nyinstallationer.
Råd og vejledning i forhold til skorstene
og ildsteder.
Din pris er udregnet efter, at der er 1 skorsten
på ejendommen. Har du mere end 1 skorsten,
er prisen på de efterfølgende skorstene 150,- pr. stk.
Alle priser her oplyst, er incl. moms. Ingen skjulte gebyrer.

Ring idag på 20 52 89 99
Arbejdsgruppen
for
Koldkær Vandverden, bestående af Kurt T. Nielsen,
Laila Zaar, Asbjørn Sloth,
Svend Lykke Vittrup,
Bodil og Knud Markussen,
Ulla Vittrup ( Jørgen
Holm fraværende), samt
Projektleder Leif Andersen,
HI Videncenter planlægger
INFOMØDE på
HALS SKOLE den 29.
April kl. 19.00.
Vi vil lave et samlingspunkt
KOLDKÆR
VANDVERDEN
for borgere, unge, ældre,
foreninger, skoler, sommerhusejere, gæster, turi-

ster i området. Derfor spørger vi:
Vil du gerne svømme i behagelige omgivelser hele
året?
KOLDKÆR
VANDVERDEN
- en oase af Wellness
og
badeaktiviteter med
fokus på sundhed og livskvalitet
- med varmtvandsbassin
og dysser til terapiundervisning - babysvømning
- svømmebassin med klatrevæg
- børnebassin, piratskib m
rutsjebane
- SAUNA og udebadesø
med biologisk selvrensning

- pittstop for mountainbikere og kajakroere
Vi vil gerne, at børn lærer at svømme, at alle i
vort område ved kysten lærer vigtigheden af respekt
for vand og bliver trygge
ved vand.
Vi har brug for jeres opbakning og støtte, for at
det lykkes.
Vi tror på det, kom og vis,
at vi må stå sammen om
dette projekt.
Vi gir kaffe og Inges drømmekage.
Alle er velkommen
Arbejdsgruppen
Koldkær Vandverden

Tryksager
Hjemmesider
Foldere, visitkort, plakater, bannere,
kataloger eller en profilbrochure
om netop din butik.
Få et tilbud på din næste tryksag eller hjemmeside.
Mangler du hjælp til Facebook / SEO?

MEDIEHUSET LIMFJORDEN
Telefon 29 47 56 17

Find os på Facebook: Skorstensfejermester Idon Brødbæk
Voergårdsvej 24, 9330 Dronninglund

Projektleder Leif Andersen,
HI Videncenter

Næste udgave af
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 7/5

MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen,
7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Ring og få et
uforbindende
tilbud

Vi ombetrækker
alle slags møbler

www.jt-mobler.dk

JT møbler
Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28
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Der er blandt andet fokus på
slægtsforskning og det at blive
dus med it på Hassinghave i
Vester Hassing.

HALS

Lokalpolitisk har Ældre
Sagen fokus på kommunens ældrepolitik, hvor

man to gange årligt mødes
med relevante politikere og
rådmanden for ældre-han-

dicapforvaltningen. Man
holder øje med, at kommunen bruger de øremærkede

Nordjyllands

m

Hals Grill

ås

ke

&

penge rigtigt, og at de kommer de rette til gode.
Landspolitisk øver Ældre
Sagen også stor indflydelse
på landets ældrepolitik. Ældre Sagen er landets største
faglige sammenslutning.
Ældre Sagen har naturligt
fokuspunkter rettet mod
den ældre del af befolkningen. Et af dem er ”Et godt
liv - hele livet”. Hvad der
er godt for hjertet, er også
godt for hjernen. I denne
forbindelse tager man naturligvis hensyn til både
de mobile- og mindre mobile ældre. Mange frivillige
”skubbere” gør en stor indsats for at mindre mobile
ældre kommer ud i den friske luft.
Også fokus på arrangementet ”Danmark spiser sammen”. Der spilles bridge,
læres tysk, aktiviteter med
kroket, golf, naturbingo og
sidst men ikke mindst, at få
indsigt i det mest nødvendige it. I det hele taget også
at have fokus på det sociale
i alle sammenhænge.
Programmet for 20192020 er netop blev omdelt
til Ældre Sagens medlemmer i lokalområdet. Som
noget nyt er omdeling foretaget af de frivillige. Det er
også frivillige, der har skaffet annoncører til bladet.
Der har kun været en udgift til tryk af programmet.
Ved frivilligt ulønnet arbejde og en favorabel pris til
tryk, er det lykkedes at skabe et overskud på 25.000
kroner.
Som noget nyt bliver der
nu kontortid på Hals Bibliotek den første og tredje
onsdag fra kl 15 til 17. Så er
der noget medlemmerne eller andre ønsker at tale med
Ældre Sagen om, så er man
velkommen.
I Hals-området er der stor
opbakning til Ældre Sagen.
Ikke mindst til det arbejde,
der gøres i lokalt regi. Der
er 3.167 medlemmer i
Hals-området. Derudover
er der 88 frivillige.
JPC

Oliemaleren Bodil Juul kommer til Dokkedal med billeder
fra en gammel romersk kirkegård i sydfranske Arle.

PÅSKEUDSTILLING / DOKKEDAL

Gistrup-Bodil
erstatter
Klarup-Birgith
Af Bruno Larsen
Forskellige typer af kunst
vil på ny komme til ære og
værdighed i Dokkedal Kirke i dagene 14.-22. april,
idet menighedsrådet holder
fast i traditionen med påskeudstillinger. 2019-udgaven åbnes Palmesøndag
14. april i forlængelse af
højmessen kl. 10.30.
Sygdom forstyrrer
Men publikum kommer ikke til at stifte bekendtskab
med Klarup-kunstneren
Birgith Kristensens malerier, men alene hendes håndlavede sølvsmykker. Svær
sygdom i februar har grebet
forstyrrende ind i Birgith
Kristensens produktion, så
på malerifronten er Bodil
Juul fra Gistrup hentet ind
som udstiller.
Hun får selskab af nibenitten Mette Bach Sloth
(ikon-billeder) samt Egense-parret Jette og Jørgen
Heuckendorff, der igen vil
være repræsenteret med
uld- og træhåndværk.
Romersk kirkegård
Maleren Bodil Juul er tidligere billedkunstfaglærer
og har undervist på sko-

ler, seminarier og HF. Nu
fordriver hun sin pensionisttilværelse med oliemaleri på både små og store
lærreder. Mange af hendes
motiver hentes på rejser til
sydlige Europa; fortrinsvis
Sydfrankrig.
I Dokkedal Kirke vil Bodil
Juul ophænge billeder fra
en gammel romersk kirkegård i sydfranske Arle.
Begravelsespladsen Les
Alyscamps Arles blev i tidernes morgen placeret i
kort afstand uden for murene i den gamle bydel. Det
var en af de mest berømte
nekropoler i den antikke
verden. Det, man som besøgende i dag ser, er de
mange sarkofager og mausoleer.
Adgang i påsken
Umiddelbart efter gudstjenesten kl. 10.30 Palmesøndag 14. april er der fernissage på udstillingen, der på
dagen kan ses frem til kl.
16. De efterfølgende åbningsdage er adgangstiden
kl. 14-16: Skærtorsdag 18.
april, Langfredag 19. april,
lørdag 20. april, søndag 21.
april (påskedag) og mandag
22. april (2. påskedag).

bedste smørrebrød

Smørrebrød

Midtergade 22 · 9370 Hals · Tlf. 98 25 25 00

Vi sparer ik’ på pålægget
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PARK

PEJS

= kvalitet og sikkerhed

Kom ind og
få en fagsnak!
Hilsen Arne

BREDGADE 167
9700 BRØNDERSLEV

TELEFON
9880 1998

Foråret nærmer sig!
Vi har alt det haveudstyr du har brug for!
Du kan eje det!
Du kan leje det!

Forårstilbud på
brændeovne og
pilleovne!
Gør havearbejdet
let med
kvalitetsudstyr

Nu er det tiden for

MOTORSAVE
SALG & BYTTE

Vi giver din sav, uanset fabrikat,
service/eftersyn. Tændrør skiftes,
kædehjul, bremse og ophæng
kontrolleres, acc. justeres, kæden slibes.

PARK OG PEJS

v/ Arne Christensen

Bredgade 167, 9700 Brønderslev
Tlf. 98 80 19 98. www.parkogpejs.dk

Du
finder
hos Park
og Pejs:

348,-

PARK OG PEJS

Salg af brændeovne
l Udlejning af udstyr:
v/ Arne Christensen
l Salg af kædesave
Håndværktøj, motorsave,
Bredgade 167 · 9700 Brønderslev
l Salg af plæneklippere
Tlf. 98 80 19 98 gravemaskiner, trailere,
l Salg af gas www.parkogpejs.dk
blandemaskiner, plade
l Nøgler i alle udgaver
vibrator, mejselhammer,
l Reparationer af alt
fliseklipper, benzin
grønt udstyr
pælebor og meget andet!
l

Husk kvalitet betaler sig!
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Den tidligere slagterforretning på Lille Torv i Hals bliver rammen om det nye bryggeri.

HALS

Af Bjarne Høj
Ideen med Hals Bryghus
er rykket et stort skridt
nærmere en realisering. Laurids Beckman
købte for nogle år siden
ejendommen
Torvegade 1, beliggende midt på Lilletorvet
ved Midtergade i Hals,
efter fhv. slagter Børge
Hansen.
Laurids Beckmann fik i
første omgang et afslag
fra Aalborg Kommune
på køb af det lille areal
foran ejendommen med
de to P-pladser, men
med en stærk aktiv opbakning fra lokale politikere og borgere, ser det
nu ud til, at det er lykkedes med målsætningen.

Bryghusprojektet kunne
ikke gennemføres uden
brug af forarealet, men
nu er købet af forarealet
netop blevet tinglyst. Der
afventes nu i de næste
måneder en godkendelse
af arealsammenlægningen og følgende indsendes byggeansøgningen.
Bagbygningerne langs
Kongensgade rives ned
for at give plads til en ny
bygning, svarende til det
resterende og begge fløje
får karnapper, som er et
karakteristisk bygningselement på Lilletorvet.
Byggeprisen anslås til ca.
4 mill. kroner og byggeriet forventes at tage
1½ år.

Gay Ladefoged, der er fra
Thailand. Hun vil fortsat forhandle thailandske
importvarer i butikken
Danasia Hals, et eksotisk væld af farver som
på et thailandsk marked,
lige fra store elefanter og
krukker, smykker og trævarer til små nips til rygsækken. Der vil desuden
være traditionel thaimad
og sandwich på menukortet.

skal specielt brygges elefantøl i mikrobryggeriet
og den kommer til at
hedde noget med elefant.
Carlsberg bruger også
elefanten på sine flasker.
Flaskerne skal sælges fra
butikken, men kan også
nydes på stedet, enten
ved bordene på forarealet, i butikken eller i det
nye lyse baggårdsmiljø,
der vil blive indrettet
hyggeligt og romantisk
for det brede publikum.
Laurids Beckmann ud- Miljøet vil selvfølgelig
taler: “Jeg takker for det være røgfrit”.
massive politiske fokus
på gennemførelsen af Til at forestå selve ølBryghuset i Hals. Det brygningen er ansat
er dejligt at politikerne Bjarne Nordentoft som
og en bred kreds af lo- brygmester, der nok er
kale borgere også vil, mest kendt for at væBryghusets daglige leder at der genskabes liv i re gift med den tidliog forretningsfører bliver Hals. og fortsætter: der gere Hals-præst Sophie

Nordentoft. Bjarne har
været tilknyttet Helia
som teknisk medarbejder/chef nu i mere end
10 år.
Det varsler nye gode tider for livet på det gamle
loppetorv, der har været
vidne til mange skiftende
forretninger i tidens løb:
Nu står vikingeprinsen
Guldharald med sværd
og skjold og skuer fra sin
sten på den lille grønne plads, og Hanne og
Teddy Rune i nr. 5 har
stadig drømme om at få
musik og dans tilbage i
deres nu tomme butikslokale.
Koncernen Hèlia Aps
ejes af Laurids Beckmann
og
hustruen Astrid
Beckmann, med domicil

på Houvej i Hou, omfatter 9 virksomheder fordelt ud over to kontinenter og har en årlig omsætning på 60-70 mill,
med i alt med 13 ansatte.
driver bl.a. et palmeolieprojekt på Borneo, et
dansk ungdomsprojekt
på Middelhavet med
base i Spanien, It & ingeniørfirma i Ho-chiminh-byen (tidl. Saigon)
i Vietnam, brændeovnsfirmaet Scan-Line Aps i
Frankrig, samt to datterselskaber i Dubai, der
sælger ferielejligheder, og
det kommende mikrobryggeri i Hals midtby
er blot det seneste skud
på stammen.

Tirsdag 9. april 2019

33

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

Åben hver dag
fra kl. 10.00

også lørdag
og søndag!

SPORTS
shoppen
Havnen 16

Færgevej 4, Hals
HALS
Tlf.
TLF.98
9825
25 80
80 20
20

Vi gør klar til den nye sæson

ALLE VARER I “PAVILLONEN”
Jakker · Flis · Poloer · Bukser · T-shirts

FØR op til 1250,- NU priser til

200,- 100,og helt
ned til

50,-
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Siden juni 2015, hvor en
trafikdræbt han blev fundet
nær Karup i Midtjylland,
har der været syv registreringer i Danmark af guldsjakalen (Canis aureus) - et dyr i
hundefamilien. Det drejer sig
om minimum tre individer,
fastslår Statens Naturhistoriske
Museum.
Et ret vedholdende eksemplar
har tilsyneladende taget ophold
i Lille Vildmose, og er her
observeret adskillige gange siden august 2016, hvor Carsten
Clausen fra Randers sørgede
for den første foto-dokumentation af en levende sjakal her
i landet. I marts 2017 fulgte
fotovennerne Henrik Friis og
Troels Kjær op med både billeder og videooptagelser.
Register-udvidelse
Registeret
hos
Statens
Naturhistoriske Museum kan

“Naturguiden 2019” har været i omløb siden februar, og
kan som tryksag hentes i biblioteker, bogbusser og hos Visit
Aalborg i Nordkraft. I denne
13. udgave af guiden, der indeholder flere end 300 arrangementer om natur og kulturhistorie i og omkring Aalborg,
Himmerland og det sydlige
Vendsyssel. har Naturvejleder
Aalborg særlig fokus på børn.
- Oplevelser i naturen er lige

mail@advokatpbj.dk

der i mosen, Jacob Skriver, der
selv har set det sky dyr.
Om der er flere end én eller det
er den samme sjakal, der nu
er observeret fem gange i Lille
Vildmose, er ikke slået fast.
Oveni i de fem nævnte observationer, kan lægges fire registreringer: Thorsminde i nordlige Vestjylland i februar 2017,
Nordsalling i marts 2017,
Sønderjylland i april 2017 og
Hønning Plantage syd for Ribe
i februar 2018.

Guldsjakal ved ådsel i Lille Vildmose. Billedet er fra den video, som
Henrik Friis optog 31. marts 2017.
udvides med yderligere tre iagttagelser, for i juni 2018 blev
sjakalen fanget af et vildtkamera i vildmoseskoven Tofte.
Og små tre uger senere blev
sjakalen filmet med iPhone af
en skovarbejder i færd med

at slå hø på en slette i samme
skov.
Så sent som i februar i år blev
der på tæt hold spottet guldsjakal i Lille Vildmose (igen i
Tofte Skov). Dét oplyser Aage
V. Jensen Naturfonds driftsle-

så vigtige for børns psykiske
og fysiske helbred, som sunde madvaner og motion, lød
det fra naturvejlederne Esben
Buch (tv) og Ole Henrichsen
ved guide-præsentationen.

Guidens 80 sider indeholder
masser af gratis naturture helt
frem til årsskiftet. Dags dato er
guiden nået til side 9.

Sjakal kan forvekles
Guldsjakalen kan muligvis forveksles med ræv og ulv, og dens
størrelse falder da også imellem
disse to. Dens længde kan måles til 60-110 cm med en hale
på 20-30 cm, og vejer typisk
imellem syv og 15 kg.
Guldsjakalen er altædende og
vil i Danmark kunne leve af
alt fra gnavere, mindre hjorte,
harer, fugle, krybdyr, padder,
æg, insekter og frugter.
Guldsjakalen lever primært i
Mellemøsten, det sydlige Asien
og sydøstlige Europa, men observationer bliver hyppigere
og hyppigere længere oppe
i Europa, hvor bestande fra
Balkan har etableret sig bl.a. i
Tjekkiet og Polen.

I hele sit liv har bladmanden
Bruno Larsen boet ved
Limfjorden. Hjemmefra kan
han følge livet i, på og ved
fjorden. I »NATURLIGVIS«
vil han hver måned sætte
fokus på natur og miljø.
Har du forslag til artikelstof, så kontakt ham på
61 45 63 50

Hvad er invasiv?
Da det nye pattedyr er kommet til Danmark på egen hånd,
karakteriseres guldsjakalen som
ikke-invasiv – og den er fredet
i EU. Invasive arter er dyr
og planter, der er introduceret til et biogeografisk område,
som de ikke selv ville kunne
sprede sig til - hvor de ikke er
hjemmehørende - og som her
formår at formere og sprede
sig så aggressivt og effektivt,
at de ved deres invasion kan
udgøre en negativ effekt på de
oprindelige økosystemers biodiversitet.
På gensyn 5. maj

Hejslet Begravelsesforretning
Hals- og Omegns Begravelsesforretning • www.hejslet.com

Foto: Naturvejleder Aalborg.

Frank Hejslet
Eksamineret
bedemand

Hejslet Begravelsesforretning

TILLID
GENNEM
30 ÅR

naTurLIGVIs
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John Hejslet
Diplomuddannet
bedemand

Jonna Helledie
Eksamineret
bedemand

Vodskov: Vodskovvej 36
Sæby: Grønnegade 12

Brian Høgh
Eksamineret
bedemand

Hals: Aalborgvej 30
Frederikshavn: Vestergade 28

ISO 9001 certificeret - Anbefalet af Forbrugerrådet TÆNK

HEJSLET
BEGRAVELSESFORRETNING

96149914

Kan
kontaktes
hele døgnet på 9614 9914
Din
sikkerhed
Dinfor
sikkerhed
for en værdig
afsked
en værdig
afsked
Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

VED DØDSFALD
DØDSFALD
VED
Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

Vi tager hånd om
dig og dine kære
Pandrup 98 24 64 66
Hjørring 98 90 15 11
Sindal
98 93 51 57

www.aalborgbedemand.dk
Stort udvalg
i kister, urner & ligtøj
www.aalborgbedemand.dk

Brønderslev 98 82 57 11
Tårs
98 95 83 11
Hirtshals
98 94 43 66

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Hanna Vigs
Begravelsesforretning

I fjor erhvervede Aage V. Jensen
Naturfond den nordenfjordske
Aaby Mose i den sydlige del
af Store Vildmose - landets
næststørste højmose efter Lille
Vildmose. Siden overtagelsen
har der med maskinkraft været
arbejdet med, at pakke højmosen ind i en vandtæt membran
i en længde på cirka tre kilometer. Membranen skal sikre
mosen mod udtørring, og der-

med bevarelsen af højmosen.
Tiltaget er knyttet til EU’s
Life+-pulje, der er en tilskudsordning for natur, miljø og
klima. Herfra er Jammerbugt
Kommune bevilget 10 mio. kr.
til det naturmæssige løft; altså
genopretningen af Aaby Mose.
Life-projektet varer frem til
slutningen af 2021.
Foto: Aage V. Jensen Naturfond.

BISÆTTELSE
Begravelse/Bisættelse
• Kiste (hvid) DANSK produceret

• Kiste
(hvid)af kiste
• Polstring
• Polstring
af kiste
• Tøj/sengelinned
• Tøj/sengelinned
• Ilægning i kiste i hjemmet
• Ilægning
i kiste
• Kistepynt,
årstidens blomster
• Kistepynt,
årstidens blomster
• En rustvogns-kørsel
• En(max.
rustvogns-kørsel
15 km. + km. takst)
(max.
15 km.
+ km. itakst)
Begravelse:
• Honorar
- samtale
hjemmet
••Honorar
- (samtale
hjemmet
•Kiste
Ingen afteneller i)weekendtillæg
hvid
••Ingen
afteneller
weekendtillæg
Polstring af kiste
••Udsyngning
Tøj / sengelinned

VED DØDSFALDPer Elsvold

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

• Ilægning i kiste
• Kistepynt, årstidens blomster
Per Elsvold
• 1 Rustvogns-kørsel, ( max. 15 km + km takst )
• Honorar, samtale i hjemmet
• Avis annonce

Fast pris fra

Vesterbro 121,
9000 Aalborg

Jytte og Per Elsvold

7.850,7.850,7.350,

Fast pris fra
Fast pris fra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommer over alt

98 12 79 99

AALBORG

Østergade 56,
9440 Åbybro

98 24 37 72
begravelsesdanmark.dk

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Jesper
Orlien

Bente
Sølvkjær

Begravelse Danmark er ejet af to humanitære
foreninger, som arbejder for en værdig afsked med livet.

Henrik
Trenskow

www.aalborgbedemand.dk

John K

Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt
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DRONNINGLUND

Dronninglund

Se filmen
om Dronninglund på
www.brondersleverhverv.dk/
byfilm/byvideo
-dronninglund/

Solrige byggegrunde beliggende i naturlig forlængelse af attraktivt
boligområde i Dronninglund.
Ideelt til bygning af 0-energi hus. Brug pengene på mere hus istedet for energi

Går du i byggetanker?
Nu udbydes eksklusive sydvest-vendte byggegrunde til salg
l

l
l
l
l
l

Velegnet til 0-energi hus, således at du får meget mere hus for det, du ellers bruger på
el og varme.
Attraktivt beliggende grunde i forlængelse af veletableret boligkvarter.
Grunde i alle størrelser fra 1.000 kvm til 2.000 kvm til fornuftige priser.
- det er GRATIS at skifte til os
Gratis boligberegning til alle - kunder, som ikke kunder - gennem Dronninglund Sparekasse.
Attraktiv finansiering af byggeriet gennem Dronninglund Sparekasse.
Vi giver også gerne tilbud på dit nye lavenergihus hos A-bolig.dk.

Find vej og kontakt os:
l

l
l

På bagsiden finder du kort over de naturskønne byggegrunde - der er indkørsel fra Geråvej
og stisystem til Rævdalstoften.
Kontakt A-Bolig.dk for yderligere oplysninger på tlf. 21 21 25 76.
Kontakt Dronninglund Sparekasse for oplysninger omkring finansiering.

A-bolig.dk

Dronninglund Sparekasse

Slotsgade 1, 9330 Dronninglund
Telefon 21 21 25 76

Slotsgade 42 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 17 22
w w w. d r o n s p a r. d k

Søtoften . Attraktive priser fra kr. 450.000,(+ tilslutningsafgifter)

Indkøb

l

Rosenhaven

l

Sølunden l

l Skole

Søtoften l

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Din bolig
fortjener en
god byggegrund
SOLGT

SOLGT
SOLGT

SOLGT

Din bolig vil få en større
værdistigning med placering
på disse store attraktive grunde.
Boligen har skønne friarealer
tæt på og kort afstand til selve
Dronninglund by med de mange
servicefaciliteter byen kan byde på.

A-bolig.dk

Slotsgade 1, 9330 Dronninglund
Telefon 21 21 25 76

18-årige Amalie Birkmose
Lex fra Flauenskjold
kunne fornylig fortælle
i Dronninglund Rotary
klub, hvordan hun havde
oplevet et års ungdomsudveksling med Rotary
i staten New Mexico i
USA, udsendt og sponseret af Hjallerup Morgen
Rotary klub.

graders varme. Aftenerne
blev ikke lange, før trætheden meldte sig. Men
spændende var det.
Amalie nåede dog også
uden for Carlsbad, hvor
hun boede, og som er
en ”lille” by med 30.000
indbyggere i den sydøstlige del af New Mexico.
Bl.a. bød opholdet på
spændende naturoplevelser med bjergbestigning,
varmluftsballon festival med 500 balloner,
der lettede på én gang,
og så at være på ski i
New Mexicos ørken! –
Jo, det var rigtigt nok,
understregede Amalie.
Hun nåede også i sit 11
måneder lange ophold
at besøge 11 forskellige
amerikanske stater og
opleve mange smukke
landskaber. I USA regner
man ifølge Amalie ikke
køreafstande for noget.

”Det var virkelig en oplevelse for livet,” fortalte
hun og uddybede det
med, at hun havde følt,
at hun rejste ud som ”lille” pige og vendte hjem
som en moden kvinde.
Under opholdet havde
hun boet hos 2 forskellige værtsfamilier, som
hun betonede, var fantastisk vigtige for opholdet.
Hun beskrev dagligdagen som intens med en
lang skoledag, hvor hun
dyrkede yoga og billedkunst, læste spansk og
historie, samt dyrkede
styrketræning og atletik – og afsluttede dagen Direkte adspurgt, hvad
med yderligere atletik- der var den bedste opletræning og fodbold i 32 velse i forbindelse med

opholdet, var Amalie
heller ikke i tvivl:
Venskaberne – at møde
nye venner for livet fra
hele verden og derved
udvide sit netværk. Men
også den personlige udvikling og modning (det
havde faktisk været lidt
hårdt at komme hjem
igen, hvor tiden heller
ikke havde stået stille!).
Endvidere
betonede
Amalie den store åbenhed, hun havde mødt
i USA – i den lokale
Rotary klub og i det hele
taget.
Afslutningsvis benyttede Amalie lejligheden
til at rose Rotary for et
både relativt billigt og et
meget kvalitetssikret udvekslingsprogram, som
hun gerne anbefalede til
andre.
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MOU GOKART

Nye karts 2019
Fart, sjov og spænding for alle - Kom og prøv!
Grand Prix - Familiefest - Polterabend - Børnefødselsdag
Le Mans - Minutkørsel - Firmaturnering

STOR GRILLMENU

27 € 189 kr.
Minut priser:

(min. 10 pers.) pr. person

15 minutter..... 28 € 200 kr.
30 minutter..... 48 € 350 kr.
60 minutter..... 84 € 600 kr.

1
1
2
2
3

Grand Prix:

time (max. 10 pers.) ....... 484 € 3.500
1/2 time (max. 15 pers.) .. 726 € 5.250
timer (max. 20 pers.) ...... 968 € 7.000
1/2 time (max. 25 pers.) . 1210 € 8.750
timer (max. 30 pers.) ................
1452 € 10.500

Le Mans:

105 € 750 kr. pr. kart pr. time
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ekstra kart 580 kr. pr. time
Medaljer/pokaler/champagne fra 21€ 150 kr.

Åbent alle dage kl. 9-21

Min. 2 timer, 6 karts - max. 14 karts

Formel 1:
30 minutter..... 55 € 375 kr.
15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter den store finale!

40 minutter..... 65 € 475 kr.
15 min. opvarmning/tidstagning.
10 min. præfinale, rest tid finale!

60 minutter..... 85 € 625 kr.
Til dem der ikke kan få nok race
15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter 3 løb

For booking:

Gokart Jylland, Mou
Hedevej 6, 9280 Storvorde
Se fotos fra dagen på

Gokart Jylland Mou

- måske kan du finde dig selv?

+45 21 25 28 49
mail@gokartjylland.dk
www.gokartjylland.dk
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Håndværk & Service
Find din håndværker her!

HOU-HALS VVS

Vendsyssel Tagbelægning

ApS

v/ Hans Jørgen Klattrup

Anbefaler sig med alt indenfor:

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde

God hurtig service!
“Vi laver hverken
huller i taget
eller din tegnebog!”

Telefax:
98 28 41 67

Ring til...

Tlf. 98 28 42 40 · Mobil 20 13 62 97

HENRIK THOMSEN
Strandvejen 4, 9370 Hals, Telefon 98 25 10 49

SIGMA

Bredkærvej 21
Klokkerholm

Stang

10 års garanti · Alt i tagpap!

9370 Hals

Industri

– Flag og vimpler
– Flagstænger i træ og ﬁber

Butikken er åben lørdag kl. 10-12 eller efter aftale.
Mandag til fredag kan vi altid træffes på telefonen.
Irisvej 23 . 9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 19 12 · 22 17 70 47

Se vores webshop: www.dronninglundflag.dk

Vognmand

STUDIO

Hans Qvist
Alt vognmandskørsel
udføres,
samt kranarbejde og
containerudlejning.

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

Dronninglund Flag

Tlf.: 98 25 43 77 · Bil: 20 91 48 40

Tlf. 4045 2297

TAGMALING
Rengøring og maling af
eternittage samt bliktage
10 års garanti på eternittage
5 års garanti på bliktage

Telefax 98 25 42 67

Slip for vinduespudsning!
Det klarer vi - til billige penge!

335
0Å
åRrsS
EeRrFfa
ArRin
INgG

m af:
Medle
ringssik
For
garanti

MALING AF TAGE OG FACADER

Dybvadvej 164 • 9740 Jerslev
Tlf. 98 86 90 13 • Mobil 40 41 70 90

Vinduespolering
Rengøring
Ejendomsservice

v/ Mikkel Nielsen

Telefon 31 21 61 47
Info@polermester.dk
www.mn-totalservice.dk

Træffes bedst morgen/aften - bestil i god tid
www.tagmaler-haraldpedersen.dk

Alt malerarbejde udføres, få et tilbud!

VVS RØRMONTAGE
LOKAL STYRKE & PERSONLIGT KENDSKAB
– VI ER ALTID KLAR

Altid
gode tilbud
på både maling,
gulve og
tæpper

Kom og se vores
spændende butik
med et stort udvalg i maling, tæpper og gulve!

FM FARVER
& TÆPPER

Hjørringvej 108, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 25 62 66 · fm@fm-farver.dk

v/ Hans Sloth
VVS-installatør & kloakmester
Telefon 70 26 11 70 · Mobil 40 34 95 20
Få inspiration: www.vvsroermontage.dk

Nålemagervej 4
9000 Aalborg
Tlf: 96 30 28 00
www.fredednielsen.dk

Langholt Maskinstation’s
Aut. Kloakmesterfirma ApS
udfører alle
traditionelle
kloakmesteropgaver

www.kloaknord.dk
v/ Palle Sørensen
Horsensvej 66, 9310 Vodskov
Tlf. 98 25 64 88 · 30 96 00 64

Få dit
budskab ud!
Indryk din annonce i 3 avisområder
- og kom ud i et stort område
med dit budskab til billige penge!
Se www.limfjordsnyt.dk
Priseksempler pr. område:
1/4 side: 600,1/2 side: 900,1/1 side: 1400,excl. moms og evt. ann.opsætning
- når du bestiller 3 dækningsområder.

MEDIEHUSET LIMFJORDEN
Venlig hilsen
Søren Roesdahl, tlf. 29 47 56 17
Husk! Vi laver også tryksager, samt
Facebook og søgeoptimering

Tirsdag 9. april 2019
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START PÅ EN UDDANNELSE DEN 12. AUGUST.
// Anlægsgartner
// Automatik- og proces - også som EUX
// Bager og konditor - også som EUX
// Bygningsmaler - også som EUX
// Data- og kommunikationsuddannelsen også som EUX
// Digital media
// Dyrepasser
// Elektriker - også som EUX
// Ernæringsassistent - også som EUX
// Flytekniker
// Frisør - også som EUX

// Gastronom - også som EUX
// Gourmetslagter
// Grafisk tekniker
// Greenkeeper og groundsman
// Industrioperatør
// Industritekniker - også som EUX
// Kosmetiker - også som EUX
// Landbrugsuddannelsen - også som EUX
// Lastvognsmekaniker - også som EUX
// Mediegrafiker
// Murer - også som EUX
// Personvognsmekaniker - også som EUX

Kom og se vores værksteder, klinik, trykkeri, køkkener, restauranter og lokaler
– book en uforpligtende rundvisning på techcollege.dk/rundvisning
Er du i tvivl om noget? Find vores vejledere på techcollege.dk/vejledere
Læs mere på techcollege.dk
TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg

// Receptionist
// Smed - også som EUX
// Tandklinikassistent
// Teknisk designer
// Tjener - også som EUX
// Tømrer - også som EUX
// Vindmølleoperatør
// Vvs- energiuddannelsen - også som EUX
// Værktøjsuddannelsen
// Webudvikler
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Fester bliver der også på
Knudsgård, grundloven
fejres 5. juni, Sct Hans senere i juni og høstdag i
august, julens komme forberedes og fejres i starten af
december.

FORÅRSUDSALG
TILBUD - ENGROS
00 VW Caravelle 2,5 TDI 8 Personers BUS Super FIN ..... 119.800
98 AUDI A8 2,5 TDI V6 - Økonomisk Diesel, Aut. gear Fin89.800
LGT
02 VOLVO S60 2,4 Sedan manuel gear mørkeblå, lev Nys
SO59.800
14 Renault Twingo 1,2 16V kun 103 t. km,
Super Velholdt.................................................................... 4 4 . 8 0 0
08 Peugeot 207 1,4 HDI 5 Dørs Lev nysynet
23 km/literen ..................................................................... 29.800
98 Volvo V70 2,5T St. car Hvid - Evt. Nysynet m/træk Fin 29.800
LGT
06 Skoda Fabia 1,4 TDI 5 dørs H/B 23,5 km/literen Udstyr
29.800
SO
04 Skoda Fabia 1,9 SDI Combi 20,5 km/literen lev. Nys ... 29.800
02 Skoda Fabia 1,4 Combi / st. car kun 190 t km Nysynet29.800
01 VW Polo 1,4 6N2 galvaniseret model postkasse rød .. 29.800
V A R E V O G N E + MOMS
11 Iveco 35C17V Ladvogn med Ruf og lift, lev. Nysynet 139.800
03 VW LT35 AUTORANSPORTER SUPER FIN TRÆK ........ 129.800
16 VW Caddy 1,2 TSI - KUN kørt 17 t km metalblå
PÅ VEJ........ 99.800
04 Mitsubishi Pajro 3,5 V6 Aut. 4WD Kun 196 t km Sort 89.800
07 Seat Altea 2,0 TDI DSG - Aut. 1 ejers, kun 178 t km ..SO
39.800
LGT
07 Ford Focus C-Max 2,0 TDCI , momsfri. Nedvejet FIN .. 39.800
07 Renault Traffic 2,0 DTCI 115 HK, 6 Gears, Velkørende29.800
06 Iveco 29L12 DC med Trælad mandskabsvogn 203 t km29.800
07 Ford Transit 2,2 TDCI Kassevogn, lev. Nysynet Fin ..... 29.800
07 Citroen C4 Grand Picasso 2,0 HDI Aut. momsfri ......... 29.800
07 Fiat Ducato 2,3 JTD kassevogn, super velkørende ..... 29.800
04 Toyta Avensis SportsVan 2,0 D4D momsfri, sølvm. ..... 29.800
67 Kreidler Florett nymalet Knallert, - men i samlesæt .. 19.800
NU OGSÅ FULDMAGTSSALG / KOMMISION
BILER, VARE BILER, VETERAN BILER, MC
SAMT BÅDE PÅ TRAILER OG TRAKTORER
VI HAR A L T I DÆK OG FÆLGE TIL A L L E
SAMT RES. DELE M.V. MED 20 - 40 % R A B A T

Helt op til 100 står klar til at
skabe liv som i gamle dage
i Try. Aktørerne kommer

indleder et meget omfattende
2019 program søndag 14. april.
Det starter med forårsarbejde på Knudsgård i
Try. Herefter kan på aktivitetssøndage cirka en gang
om måneden, følge årets
gang. Altid fra kl. 11 - 16.
Levendegjorte værksteder,
udstillinger, købmandsbutik, mark, landbohave, og
som en selvfølge tilbydes
en ret til middag, og der er
altid en børnemenu også...
og der er altid kaffe på kanden i Knudsgårds Rolling,
husk det!
Alle andre søndage indtil d.
20. oktober er der almindelig åbent fra kl. 13 - 16, og
der arbejdes hver onsdag
fra kl. 9

Vi glæder os til at lave din bil

HOUVEJ 38 . TLF. 98 25 39 00 · 30 98 46 39
FAX 98 25 39 84
www.houauto.dk ole@houauto.dk

Der kommer til at ske
spændende ting, - Janums
Købmandsbutik
fra
Stagsted åbnet i 1906,
genåbner d. 26. maj på
Knudsgård. For første gang
i 220 år bliver der 16. juni holdt bystævne i Try.
Under ledelse af oldermanden skal bymændene tage
store beslutninger om udviklingen i Try.
For første gang dyrker vi
selv markerne med roer,
grøntsager og korn, gamle
redskaber kommer i brug,
og det bliver spændende at
høste, først hø i juni, bær
der skal syltes i juli, kornet
høstes og tærskes i august,
roer og kartofler i oktober.

Stumpemarked
STORT
STUMPEMARKED
PÅSKE LØRDAG 20/4 kl. 10-16
MED: 100 SÆT HJUL - ALLE SLAGS
GL. NYE / DEMO ALU
+ MASSER AF GL. BIL RESERVEDELE
og meget mere + LOPPER.
Er der andre der vil have en stand - så
koster 1/4 græsplæne kr. 500,- incl. kaffe.

Vi er klar med
sommerdæk og alu. fælge
HOUVEJ 38 . TLF. 98 25 39 00 · 30 98 46 39
FAX 98 25 39 84
www.houauto.dk ole@houauto.dk

Vi glæder os til at lave din bil
Vi er altid glade for at hjælpe
Når bilen er i stykker, skal du bruge nogen, der kan og vil forstå. Nogen, der vil gøre deres
bedste med en smittende energi og erfaring, som bagefter vil stå ved dét, de har gjort.
Sådan er Din Bilpartner.

Fejlfinding

Pladereparation

Blinker motorlampen ? Vi kan fejlfinde på alle biler
med moderne testudstyr!

Hvis uheldet er ude...
Hos os får du kun godkendte pladedele - og det bedste resultat.

Motor- og kabinevarme

Periodisk service - også under garantien

En kold vintermorgen - Hvad så med bilen?
Vi sælger motor og kabinevarmere.

Vi er altid glade for at hjælpe

Nye biler, gamle biler...
Vi må servicere alle biler - og glæder os til at tage hånd om din bil.

Når bilen er i stykker, skal du bruge nogen, der kan og vil forstå. Nogen, der vil gøre deres
Indsprøjtning
Glasskade

bedste
med
smittende
vildin
ståglasskade
ved dét,
Hvis
bilen ikke
vil en
starte,
er den måskeenergi
gal medog erfaring, som bagefter
Vi vurderer
- ogde
kanhar
langtgjort.
de fleste gange løse
indsprøjtningssystemet
vi
finder
fejlen!
problemet
uden
rudeskift.
Sådan er Din Bilpartner.
Klimaanlæg & aircondition
Godt indeklima i bilen giver en mere behagelig og sikker
Fejlfinding
køretur
- lad os kigge på klimaet.
Blinker motorlampen ? Vi kan fejlfinde på alle biler

med moderne testudstyr!
Skadecenter

Du har en skade, som du skal have meldt til forsikringen?
Motor- og kabinevarme
Lad os klare det!
En kold vintermorgen - Hvad så med bilen?
Vi sælger motor og kabinevarmere.

Lejebil

Har
du behov for en lejebil mens din egen er på værksted,
Indsprøjtning
kan
ogsåikke
hjælpe
dig med
det.måske gal med
Hvisvibilen
vil starte,
er den

Støddæmpere
Affjedringen skal virke på en bil. Lad os tjekke, om dine

Pladereparation
støddæmpere fungerer fornuftigt.

Hvis uheldet er ude...
Hos os får du kun godkendte pladedele - og det bedste resultat.

Autoelektronik

Elektronik er praktisk, og vi kan ikke uden.

Periodisk
service - også under garantien
Vi sørger for at elektronikken i din bil er tiptop!

Nye biler, gamle biler...
Vi må servicere alle biler - og glæder os til at tage hånd om din bil.

Glasskade

indsprøjtningssystemet - vi finder fejlen!

Vi vurderer din glasskade - og kan langt de fleste gange løse
problemet uden rudeskift.

Klimaanlæg & aircondition

Støddæmpere

Dronninglund Auto Service
Nørregade 44 · 9330 Dronninglund
Godt indeklima i bilen giver en mere behagelig og sikker
køretur - lad os kigge på klimaet.

Affjedringen skal virke på en bil. Lad os tjekke, om dine
støddæmpere fungerer fornuftigt.

Nørregade 44 | 9330 Dronninglund
Tlf. 98 84 20 55 · www.dinbilpartner-dronninglund.dk
Skadecenter
Autoelektronik
Tlf:
84 20
55
www.dronninglund-autoservice.dk
Du har98
en skade,
som
du|skal
have meldt til forsikringen?
Elektronik er praktisk, og vi kan ikke uden.
Lad os klare det!

Lejebil
Har du behov for en lejebil mens din egen er på værksted,
kan vi også hjælpe dig med det.

dels fra egne rækker men
også fra egnens øvrige foreninger, Køreforeningen,
Efterskolen,
Turistforeningen, Menighedsråd,
og
Vete ran bilklubben
Beboerforeningen er med.

info@dronninglund-autoservice.dk

Vi sørger for at elektronikken i din bil er tiptop!

Tirsdag 9. april 2019

Følfodvej 3, Vodskov
Tlf. 70 70 78 70
www.bilsynvodskov.dk
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– Os med de udvidede
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Bøde for at køre

auTo

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeL & ResTauRanT

Asaa Autogenbrug

Køb og salg af brugte biler. Reservedele
hobby
www.asaa-autogenbrug.dk

bRyLLuPPeR
Skrotbiler
købes & MæRkedage
Mindst 2300,- kr. - hvis du leverer bilen.

Fra 1/2 2019 MINIMUM 5000,FeRie
for dieselbiler før årgang 2006.

& FRiTid
Kate og Ib deltager på Team Rynkebys løb til Paris 2019.

kunsT & HOSTRUP:
kuLTuR
Vi afhenter
gerne!
22 17 18 71& bekendTgØReLseR
FoReningeR
Nøjagtigt som sidste år får
bilen lov til at blive stående hjemme i garagen,
når Ib Jensen fra Bilgården
i Hostrup sammen med
sin frue tilbagelægger de
små 1.400 km til Paris som
en del af Team Rynkeby.
Rollerne er endda klart fordelt på forhånd, idet Kate
er en del af serviceteamet,
mens Ib deltager som rytter.

Trænger du til at få

SKIFTET BILEN UD?
Hos Hals Auto hjælper vi dig med
at finde din nye bil.
Vi tilbyder bl.a.
• Køb og salg af nye samt brugte biler
• Bil- og trailerudlejning
Kom og få en snak med Calle Facius, tlf. 29 39 40 08,
så hjælper han dig med at finde din nye bil.

Bygmestervej 4 • 9370 Hals
Tlf. 98 25 10 08
info@halsauto.dk
www.halsauto.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Kate og Ib har valgt at deltage igen i år med et ønske
om at gøre en forskel for
syge børn med kræft og
lungeproblemer, som også
er Team Rynkebys egentlige formål.
Med henblik på at skabe
øget opmærksomhed om
disse sygdomme og muligheden for at støtte op
om dette formål, arrangerer
Kate og Ib den 12. april et
sponsorløb, hvor elever fra
Sulsted Skole har mulighed
for at løbe for kræft- og
lungesyge børn.
Startskuddet til 2019-udgaven af Team Rynkebys
løb med afgang fra Aalborg
finder i øvrigt sted den 29.
juni.

Reparation
Servicering
Specialist
Klargøring
Nye biler
Brugte biler
Finansiering

lReparation
Reparation og
og servicering
allealle
mærker
serviceringafaf
mærker
lSpecialist
3 års garanti
på reservedele
i alle
forsikringer og dæk
lKlargøring
Specialist i til
allesyn
forsikringer og dæk
lSeKlargøring
til syn. Se
200på:
salgsklare biler på:
200 salgsklare
biler

www.bilgaardenhostrup.dk
Vi finder gerne din ønskebil - også fabriksny
Finansiering tilbydes - også til ældre biler

SKROT & SKROTBILER
“få ryddet op, og slip af med dit skrot”

Skrotbiler: RING FOR PRIS!

Vi kan evt. afhente/modtage aften og weekend.
Afhentning af skrot-jern, minkbure m.m.
Demontering af stålkonstruktioner, store maskiner inventar m.m.
Afhentning af dæk, batterier m.m.
Grab og hejsecontainer udlånes efter behov.

NORDJYLLANDS SKROTHANDEL
Tlf. 98 84 42 30/21 83 23 33

Mail: jens@skrot.org

NYT - NYT

Der er nu
modtagelse af skrot
på Hjulmagervej 1
9320 Hjallerup

Ring

for ti
lbud!
www.skrot.org

Tirsdag 9. april 2019
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Bøde for at køre

auTo
ASAA

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeL & ResTauRanT

Det er i år 30 år siden,
at Kurt Nielsen og John
Rasmussen startede Asaa
Auto.
Det hele begyndte i det
små, hvor John og Kurt
havde en garage som de
benyttede til at pudse og
servicere deres egne biler.
Pludselig begyndte andre at
spørge dem, om de kunne
skifte olie på deres bil også,
og da det greb om sig, så
skulle der gøres tanker om,
hvad der skulle ske fremadrettet.
Det nuværende værksted
på Havblik 3 i Asaa, var
dengang samlingssted for
den lokale dueforening.
John og Kurt valgte at købe stedet, og formaliteterne
omkring et momsnummer
kom også i orden, så man

kunne køre en legitim forretning.
Der var også dengang 2 andre autoværksteder i Asaa,
men stille og roligt blev
forretningen udbygget med
sprøjtehal og nye faciliteter på værkstedet, og der
var plads til to værksteder
i byen, da der også kom
kunder fra andet end blot
Asaa by for at få serviceret
deres biler.

hobby

kan nå 2 undervognsbehandlinger på en dag, hvor
andre er oppe på 4, 5 eller
flere biler på en dag.

bRyLLuPPeR & MæRkedage

Asaa Auto er i dag kendt
for bl.a. deres Dinitrol undervognsbehandliger, som
er i en klasse for sig. Man
springer ikke over hvor gæret er lavest hos Asaa Auto,
og kunderne får bl.a. afmonteret al plastik, så man
rigtig kan komme til at
sprøjte bilen. Det gør så
også, at Asaa Auto kun

Værkstedet har i dag alt
tænkeligt måleudstyr, hvilket gør fejlfinding på bilen
meget mere effektiv. Det
sparer kunderne for unødige reparationer, da man
tit finder direkte ind til det
der er galt med bilen på ret
kort tid.

FeRie & FRiTid
Kurt Nielsen og John Rasmussen, Asaa Auto ano 2019.
nem alle årene og er det
stadig, en løbende proces
med opkvalificering i det
nyeste indenfor faget. Man
har således også været medlem af Automester kæden
i 10 år, som bl.a. er en
garanti for brugen af kvalitetsreservedele.

kunsT & kuLTuR
Asaa Auto er en populær
arbejdsplads, og har to
gange været kåret som årets
læreplads. De udlærte lærlinge er også blevet ”hængende” og to af dem har nu
været ansat i 25 år.
Frokoststuen har sit helt
eget præg, idet vægpladsen
er fyldt med kursusbeviser.
Efteruddannelse har igen-

Auto også specialiseret sig
i EL-scootere og nu også i
små EL-biler. Der er både
salg og service på disse,
og populariteten på ELdrevne køretøjer er i stærk
stigning, hvilket det har
været i flere år.
I dag kan man hos Shell i
Asaa se udstilling af netop
sådanne køretøjer fra Asaa
Auto.

FoReningeR & bekendTgØReLseR
Ved siden af kundekredsen
omkring biler, så har Asaa

Reception
Jubilæet bliver fejret med
ekstragode tilbud på bl.a.
sommerdæk og fælge, og
har man lyst til at kigge indenfor, så markeres dagen
Fredag den 3. Maj med en
reception fra kl. 13-17.

30 års
jubilæum

SALG
SCOOTERE,
EL-SCOOTERE
TILBEHØR
SALG
AFAF
SCOOTERE,
EL-SCOOTERE
OGOG
TILBEHØR

Vi fejrer det med

RECEPTION
fredag den 3. maj
fra kl. 13-17

Klar med de nye sommerdæk?

Klar til vintervejene?

reparerer
også
Vi Vi
reparerer
også
allealle
former
el-køretøjer
former
forfor
el-køretøjer

Kontakt
Kurt
Nielsen
Kontakt
Kurt
Nielsen
Tlf.
4081
1871
Tlf. 4081 1871

Dinitrol-Center
Asaa
Kig ind
til Dinitrol Center
Asaa
Få et gratis
rusttjek
af din bil og
få et tilbud på
Sådan bedste
sikrer du bilen mod
verdens
verdens værste vejr
rustbeskyttelse.
Det fugtige danske vejr gør, at biler på de danske veje er udsat for

rustangreb året rundt. Især de milde vintre med masser af fugt og
vejsalt rammer bilerne hårdt. Det går både ud over bilens undervogn
og generelle sikkerhed, hvis ikke man tager sine forholdsregler.

Asaa Auto

v/ John Rasmussen
Asaa
Auto
v/Havblik
John Rasmussen
3
Havblik 3
9340
Asaa
9340
Asaa

155/65 x 14”
165/70 x 14”
155/65x14
175/65 x 14”
165/70x14
185/65 x 14”
175/65x14
185/60 x 15”
185/65x14
185/65 x 15”
185/60x15
195/50 x 15”
185/65x15
195/65 x 15”
195/50x15
205/55 x 16”
195/65x15
205/60 x 16”
205/55x16
215/55 x 16”
205/60x16
225/45 x 17”
215/55x16
225/40 x 18”
225/45x17
225/40x18
3 års udvidet
garanti på
dæk*
- når du er
Fordelskunde

VER DENS BEDSTE

Tlf.: 9885 1940
Web: asaa-auto.dk
9885 1940
Mail: asaa.auto@mail.dk
asaa-auto.dk

Tlf.:
Web:
Mail: asaa.auto@mail.dk

2.099,2.199,kr. 1.999,1.999,kr. 2.099,2.399,kr. 1.999,2.599,kr. 2.299,2.299,kr. 2.199,2.299,kr. 2.199,2.299,kr. 2.499,2.499,kr. 2.099,3.299,kr. 2.899,4.099,kr. 3.199,3.299,kr. 3.799,3.599,kr. 4.299,kr. 4.799,-

1.799,kr.1.799,1.699,kr.1.799,1.899,kr.2.099,1.799,kr.2.299,1.999,kr.2.199,1.999,kr.1.999,1.999,kr.1.999,2.199,kr.2.299,1.999,kr.2.999,2.799,- 3.599,kr.2.999,3.399,kr.3.399,3.799,kr. 4.299,-

3 års udvidet
Ring på
garanti på
tlf. 9885 1940
GRATIS
Ring pådæk*
opbevaring
for booking
tlf. 9885
1940du er
- når
af dine af hjulskift!
for booking
sommerhjul
Fordelskunde
af hjulskift!

Atlas
Atlas
1.599,1.699,kr. 1.499,1.599,kr. 1.599,2.099,kr. 1.499,2.099,kr. 1.799,1.999,kr. 1.899,1.699,kr. 1.799,1.799,kr. 1.899,1.999,kr. 1.699,2.599,3.299,2.499,kr. 3.199,2.899,kr. 3.289,kr.Husk!
3.599,Vi tilbyder at
opbevare dine
vinterdæk
gratis.

ER DIN
DIN STØRRELSE
STØRRELSE IKKE
IKKENÆVNT
NÆVNT--SÅ
SÅRING!
RING!
ER
Alle priser
priser er
er for
for 44 dæk
dæk inkl.
inkl.montering,
montering,nye
nyeventiler,
ventiler,afbalancering,
afbalancering,moms
momsog
ogafgifter.
afgifter.
Alle
Tillæg ved
ved TPMS
TPMS ventiler.
ventiler.Alle
Alledæktilbud
dæktilbudgælder
gælderså
sålænge
længelager
lagerhaves.
haves.
Tillæg
*Garantien gælder
gælder følgende
følgendedækmærker:
dækmærker:Michelin,
Michelin,Continental,
Bridgestone,
*Garantien
ogContinental,
Firestone. og Firestone.

Find os på Facebook

Find os på Facebook
facebook.com/asaaAuto
facebook.com/AsaaAuto
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Restaurant

FROKOSTTILBUD alle dage kl. 11.00-16.00
Frit valg 30,- MENU incl. pommes frites og 0,5 ltr. sodavand 69,142

Big Burger, almindelig bøf

164

Skinke & ost

160

Kylling & Bacon

165

Tun

161

Kylling, bacon & ananas

167

Frikadelle

163

Ribbenssteg & rødkål

Frisk salat, agurk, tomat, løg, dressing

Frisk salat, agurk, tomat og dressing
Frisk salat, agurk, tomat og dressing

CAFÈ BURGERE

BOTAN

Frisk salat, agurk, tomat og dressing

Frisk salat, agurk, tomat og dressing
Frisk salat, rødkål, agurkesalat
og dressing

Frisk salat, rødkål, agurkesalat og dressing

Telefon 98 84 16 22

Alle dage kl. 11.00-15.00

PIZZABUFFET 89,-

Botans Burger - Hjemmelavet 220 gram bøf
syltede rødløg, Botans burgerdressing,
løgringe, barbecue, bacon
2 X ost, mayo på bollen,
frisk agurk og tomat .......

140

Kyllingefilet burger

75,-

Hjemmelavede syltede agurker,
tomat, salat, Botans burgerdressing,
bacon, mayo på bollen
løg og salat ......................

75,-

141

Buffet’en kan IKKE deles mellem flere personer
og kan ikke leveres eller medtages ud af huset.
Vi har hele tiden 4 forskellige pizzaer på buffet’en.

ITALIENSK PIZZA

Frokostpizza = Nr. alle dage kl. 11.00-16.00

40,-

2

som MENU incl. 0,5 ltr. sodavand

5

55,-

Tomatsauce, ost, skinke, oregano........................................................ 55,-

110,-

65,-

Tomatsauce, ost, skinke, ananas, oregano .......................................... 55,-

110,-

65,-

Tomatsauce, ost, kødsauce, pepperoni, rød peber, oregano ....... 60,-

120,-

70,-

HOVEDRET

HOVEDRET

Tomatsauce, ost, skinke, pepperoni, oregano .................................... 60,-

120,-

70,-

+ FORRET eller DESSERT

+ FORRET og DESSERT

Tomatsauce, ost, kødfars, oregano...................................................... 55,-

110,-

65,-

Tomatsauce, ost, kødsauce, løg, oregano ........................................... 55,-

110,-

65,-

Botan

7

Bolognese

8

Capricciosa

Tomatsauce, ost, skinke, champignon, oregano................................. 55,-

9

110,-

Bolzama

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

120,-

70,-

Tomatsauce, ost, kødfars, pepperoni, oregano .................................. 60,-

120,-

70,-

Tomatsauce, ost, kebab, kødfars, pølser, champignon, oregano ...... 69,Napoli Tomatsauce, ost, gorgonzola, oliven,
champignon, løg, rød peber, oregano ................................................ 65,-

138,-

79,-

130,-

70,-

Tomatsauce, ost, pepperoni, champignon, grøn peber, oregano ..... 60,-

120,-

70,-

Tomatsauce, ost, kødsauce, bacon, løg, grøn peber, oregano........... 65,-

130,-

70,-

Tomatsauce, ost, kebab, pommes frites, dressing, oregano .............. 60,Codi Tomatsauce, ost, kebab, champignon,
grøn peber, gorgonzola, oregano ....................................................... 65,Alm.

120,-

70,-

Familie

Deep Pan

Tomatsauce, ost, kødsauce, rejer, ananas, oregano ........................... 65,-

130,-

75,-

130,-

75,-

140,-

80,-

140,-

80,-

140,-

80,-

130,-

75,-

Tomatsauce, ost, kebab, rød peber, løg, taco sauce, oregano ........... 65,-

130,-

75,-

Tomatsauce, ost, skinke, rejer, muslinger, champignon, oregano.......... 70,Arbil Tomatsauce, ost, skinke, kødfars, pepperoni,
champignon, rød peber, bearnaise, oregano ..................................... 70,-

140,-

80,-

140,-

80,-

Tomatsauce, ost, skinke, rejer, kødfars, oregano................................ 70,Oba Tomatsauce, ost, kylling, rejer, champignon, løg
ananas, karry, oregano ......................................................................... 70,Din egen Pizza - med tomat, ost.
Vælg selv 4 ting du gerne vil have på din pizza ................................ 70,-

140,-

80,-

140,-

80,-

140,-

80,-

140,-

80,-

140,-

80,-

140,-

80,-

Mama Mia
Amed

Pepperoni
Umbria

Sol O Mio

Salerna

løg, hvidløg, oregano ........................................................................... 65,San Marino Tomatsauce, ost, kebab, bacon, æg,
løg, champignon, hvidløg, chilli, oregano .......................................... 70,Arizzo Tomatsauce, ost, kødfars, bacon, pepperoni,
grøn peber, hvidløg, chilli, oregano .................................................... 70,-

Verona

23

Super Stærk

24

Catania

27
28

Marsala

29

Catanzaro

30

Amerikansk Tomatsauce, ost, kebab, skinke,

31

Roma Tomatsauce, ost, spaghetti, kødsauce, pølser,

32

130,-

Santa Maria Tomatsauce, ost, kødfars, champignon,

22

26

Tomatsauce, ost, tunfisk, rejer, muslinger, oregano ........................... 70,-

kødsauce, løg, rød peber, chilli, oregano ............................................ 70,-

champignon, oregano .......................................................................... 70,Laspiza Tomatsauce, ost, kebab, pepperoni,
champignon, chilli, hvidløg, oregano.................................................. 65,-

MEXICANSK PIZZA ......................................... Alm.

75,-

130,-

75,-

Familie

Deep Pan

33

Mexico Tomatsauce, ost, kødfars, pepperoni, champignon,
jalapenos, tacosauce ............................................................................... 70,-

140,-

80,-

34

Acapulco Tomatsauce, ost, kebab, bacon, pepperoni,
chili, hvidløg og jalapenos ..................................................................... 70,-

140,-

80,-

35

San Pedro Tomatsauce, ost, kebab, cocktailpølser,

140,-

80,-

champignon, ananas, jalapenos ............................................................ 70,-

36

Amigos Tomatsauce, ost, bacon, pepperoni, grøn peber,

37

Azteka Tomatsauce, ost, kebab, kødsauce, løg,

38

Eldorado Tomatsauce, ost, kødfars, pepperoni,

51

tacosauce, hvidløg .................................................................................. 70,-

champignon, jalapenos, tacosauce ........................................................ 70,-

gorgonzola, chili, hvidløg ...................................................................... 70,-

Daro Tomatsauce, ost, kebab, kødfars, pepperoni, jalapenos

champignon, rød peber og masser af kærlighed ................................. 70,-

NYHED! - LUKSUS PIZZAER .................. Alm.
52

Nigo Speciale Tomatsauce, ost, kebab, pepperoni,

53

Special Tomatsauce, parmaskine, frisk mozarella, gorgonzola,

40

parmaskinke og oregano ..................................................................... 75,-

80,-

2 retters MENU

3 retters MENU

Sammensæt
2 retter fra
menukortet

Sammensæt
3 retter fra
menukortet

169,-

189,-

FORRET:
f.eks.
REJECOCKTAIL

PIZZA
SANDWICH
DRIKKEVARER

Lille

Mellem

Stor

60
Vælg mellem: Kebab, Skinke, Kylling, Falafel, Rejer, Tun, Pepperoni
400 Tomatsauce,
Sodavand ..................................................... 20,30,40,ost, frisk salat, tomat, agurk og dressing ........................................................... 65,401

Øl .............................................................

25,-

45,-

45,Flaskeøl Tomatsauce,
(Heineken) ............................
35,44403 Calzone
ost, skinke, champignon, løg
........................................................... 69,CocioSpaghetti
(40 cl.) ...................................
25,- cocktailpølser ......................... 69,Tomatsauce, ost, spaghetti, kødsauce,
45404 Pizza
Booster
........................................
25,-peber, chili, hvidløg....................... 69,Tomatsauce,
ost, kebab, champignon løg, rød
46405 Viking
406 Dansk vand med citrus ........................ 25,407 Mountain Dew ................................ 30,408 Irish Coffee ....................................................................... 49,47409 Matador
Shots, 2 cl. Jägermeister, Gl. Dansk, Tequila ....................................... 25,ost,kebab, champignon, løg
The................................................................................
15,410 Tomatsauce,
chili, hvidløg og oregano ............................... 69,411 Kaffe .............................................................................. 15,48
Ciao Ciao
Varm kakao ...................................................................... 15,412 Tomatsauce,
ost, kebab, champignon,
......................................................................
40,413 rødJägerbombs
peber, bearnaise,
oregano ..................... 69,-

HALV INDBAGT PIZZA

Frikadelle Burger

203
204

Lille Pommes Frites ............................................ 25,Stor Pommes Frites ............................................ 30,-

som

4 stk. mozzarella sticks og 2 stk. kyllinge minispyd

På gensyn
FORRETTER

hos BOTAN

49,-

241
242
243
244

246
247
248

Mickey Mouse Pizza

Tomatsauce, ost, skinke .................................. 40,-

Batman Pizza

Tomatsauce, ost, kødsauce, pølser................. 40,-

Peter Plys Pizza

Tomatsauce, ost, pepperoni ........................... 40,-

Fiskefilet Serveres med pommes frites,
ketchup, remoulade ....................................... 40,Spaghetti

Serveres med kødsauce og ost ....................... 40,-

Junior Burger med ketchup ................... 40,Frikadelle Spyd med frikadeller, ,
pommes frites, ketchup og remoulade ......... 40,Kylling Kyllingspyd, pommes frites,
ketchup og remoulade ................................... 40,Nuggets

Af Bruno Larsen

100

Kylling Special Pommes frites toppet med krydrede kyllingstrimler,
frisk salat, tomat, agurk, løg, barbecuedressing og creme fraiche dressing ...................

79,-

101

Kebab Special Pommes frites toppet med kebab
frisk salat, tomat, løg, barbecuedressing og creme fraiche dressing ...............................

79,-

102

Pollo á la Campognola Kyllingebryst i flødesauce, salat, dressing,
pommes sautes, champignon og bearnaisesauce. .............................................................

103

Ensilade de Polo - NY LÆKKER “WRAP” SPECIALITET HOS BOTAN
Kylling, ost, tacosauce, dressing, jalapenos, pommes sautes, salat og bearnaisesauce ..

104

Stor Bøfsandwich
Ketchup, remoulade, blandede løg, agurkesalat og rødbeder ........................................

105

Stor Bøfsandwich
med pommes frites

106

Plankebøf Stor hakkebøf toppet med bacon,

Ketchup, remoulade, blandede løg,
agurkesalat og rødbeder ......................

Kyllingesalat med stegt bacon, champignon, agurk,

183

Hvidløgsbrød hjemmebagt af egen koldhævet dej

Serveres med frisk hvidløgsolie, ost og tomatsauce ............................................................... 35,-

Nachos Plain med salsa / guacamole dip............. 40,Nachos skinke med salsa / guacamole dip ......... 60,Nachos kylling med salsa / guacamole dip ........ 60,Bagt kartoffel (med fyld)
Serveres med frisk salat, agurk, tomat og dressing.
Vælg enten: Kebab, kylling, skinke, tun, falafel eller rejer ................................................... 45,-

85,-

Herregårdsbøf - stor hakkebøf serveres med ærter,
Dönerkebab

75,-

Mexican bøf - Stor hakkebøf med stærkt krydderi serveres med frisk salat,
pommes frites, samt stærk champignonsauce ...................................................................

79,-

110

Græsk bøf - 250 grams hakkebøffer serveres med frisk salat,
pommes frites, tzatziki samt bearnaise-/champignonsauce .............................................

85,-

111

114

Steak Bearnaise

250 gram oksesteak.
Serveres med kartoffelbåde,
frisk salat samt bearnaise sauce ..

139,-

Mexicansk Steak - 250 gram oksesteak
toppet med stegt peberfrugt,
løg, chili sauce, kartoffelbåde,
frisk salat samt bearnaise sauce ...

139,-

T-bone Steak - 400 gram. Serveres med stegte løg, champignon, kartoffelbåde,
frisk salat samt bearnaise sauce ..............

116

149,-

Kylling Steak
Stor krydderpaneret kyllingsteak.
Serveres med kartoffelbåde, frisk salat
samt bearnaise sauce ..................................

85,-

117

Kylling Bryst

118

1/2 Grillkylling - Løs 1/2 grillkylling uden tilbehør ....................................................

119
120

1/2 Grillkylling med frisk salat, pommes frites, ketchup og remoulade ..................
Fiskefilet - 2 friske fiskefiletter

2 stk. stegte kyllingbrystfilet.
Serveres med kartoffelbåde, frisk salat
samt paprika sauce ......................................

85,-

med frisk salat, pommes frites, ketchup, remoulade og citron .......................................

121

Skinke Schnitzel - 250 gram.
Serveres med pommes sautes,
ærter, frisk salat samt bearnaise sauce..........

124

Kebabmix Pommes frites toppet med stegt kebab,
creme fraiche dressing og hakkede løg ..........

125

Pølsemix Pommes frites toppet med
pølser, karry ketchup og hakkede løg ............

69,-

130,-

75,-

127

Pitabrød Hjemmelavet pitabrød med frisk salat, agurk, tomat, dressing

49,-

Vælg mellem følgende indhold: Kebab, skinke, kylling, falafel, rejer eller tun ............

Venizia Tomatsauce, ost, kødfars,
128

75,-

Pronto Tomatsauce, ost, kødsauce, pølser

frisk salat, tomat, agurk, dressing ......................................................... 65,-

130,-

75,-

130,-

75,-

Nr. 106

Nr. 107

45,69,69,-

99,-

Indbagte Rejer med pommes frites
serveres med frisk salat, sød chili, citron og ketchup / remoulade ...................................

130,-

79,-

109

126

Kurdisk Pizza

60,-

79,-

80,-

Como Tomatsauce, ost, skinke,

85,-

Pommes Sautes, frisk salat, dressing, bearnaise- og champignonsauce...........................

serveres med hjemmebagt brød .............................................................................................. 30,-

Græsk salat med grovhakket frisk salat, agurk,
tomat, fetaost, løg, oliven, serveres med hjemmebagt brød ................................................ 55,-

85,-

pommes frites, bearnaisesauce og frisk salat .......

132

185
186
187
188

NYT FRA VILDMOSEKIRKERNE

SPECIALITETER

115

stk.
30 stk.
Spicy
Wings
Du
kan Hot
sidde
indenfor eller nyde det gode vejr10påstk.
vores 20
2 terrasser,
med
enkeltat
ledede
wings (stærke)
49,89,-så bestil
119,Du kan Box
også
vælge
tagehotmaden
med hjem! Skal du
have fest,
her!
julefrokost,
konfirmation
180 Selskaber,
Rejecocktail
med frisk salat,
tomat, agurk, er muligt i vores store lokale.
45,asparges,
citron,os
kaviar,
og hjemmebagt
brød
........................................................
Vi glæder
til atdressing
betjene
dig - Vi gør
det
altid med et smil...

69,45,-

Durum - Hjemmelavet brød med frisk salat, dressing stegte løg, champignon og rød peber
Vælg mellem følgende indhold: Kebab, skinke, kylling, falafel, rejer eller tun ............

65,-

EKSTRA SAUCER

Peber-, paprika-, whisky-, bearnaise-, champignon-, salsasauce .................. 10,-

Gratis udbringning i Dronninglund ved køb over 100,- · Åbent hver dag kl. 11.00-22.00 · Tlf. 98 84 16 22

GRATIS

Rør, radiatorer, cykler, bildele, maskiner,
motorer, batterier, staldinventar, olietanke,
industrijern / anlæg, potter og pander, kedler.

GASMANDEN
&
“Bette Skrot”
Telefon 98 34 23 00
En stærk
forbindelse!

Nyhedsbrev: www.halsgranitcenter.dk

GASMANDEN & “Bette Skrot”

GAS
til private og erhverv
Vi har alle størrelser af gasflasker!

Levering til private
og i kolonihaver
hver lørdag
og lige til din dør.

GASMANDEN
GASMANDEN

Pris for ombytning

KUN 199,95

98 34 23 00

Som altid vil der i og omkring
kirkerne i Mou og Dokkedal
herske almindelig påsketravlhed. Den vikarierende sognepræst Anette Rask Sørensen, skal forrette fem af seks
gudstjenester. Den sjette sørger Kongerslev-præsten Niels
Peter Gadegaard Gubi for i
Dokkedal Kirke 2. påskedag.
I perioden 14.-22. april holdes den traditionelle påskeudstilling i Dokkedal Kirke.
Og inden april er omme, skal
forårets række af sogneaftener
med fællesspisning afsluttes.
Skærtorsdagsmåltid
Der sker altid lidt ekstra
Skærtorsdag, hvilket falder i
tråd med, at Jesus denne dag
indstiftede nadveren, da han
spiste påskemåltid med sine
disciple.
Derfor indbydes til skærstorsdagsmåltid kl. 20 torsdag 18,
april i Dokkedal Kirke, hvor

der vil være dækket op på
langborde. Anette Rask holder
gudstjenesten ved middagsbordet, lige som disciplene
gjorde det den sidste påske
sammen med Jesus. Der fristes også med ekstra musikalsk
indslag.
Syng sommeren ind
Torsdag 25. april holder menighedsrådet for Vildmosekirkerne den sidste af forårets
sogneaftener i Mou Aktivitetscenter. Denne aften vil
sognets kirkesanger og organist, Margrethe Smedegaard
og Ole Sloth, være med til
at synge sommeren ind med
nogle af forårets og sommerens sange.
Det sker efter den sædvanlige fællesspisning med titlen
”Mad & Tro”. Kirkemusikerne står for nogle solisiske
indslag, men ellers er der lagt
op til fællessange fra Højskolesangbogen, Kirkesangbogen
og Salmebogen,

BRUGT

Fritureolie
afhentes gratis

hos f.eks. kroer,
hoteller, pizzariaer,
storkøkkener, grillbarer
En stærk
forbindelse!

GASMANDEN & “Bette Skrot”

Telefon 98 34 23 00

I Aalborg kommune

I Aalborg kommune

afhentning
af gammelt jern
og skrot

Vildmosekirkernes musikere, organisten Ole Sloth og sangeren Margrethe Smedegaard, skal være med til at synge sommeren ind. Foto: Mou Sogn.

BØRNENES FAVORITTER

108

Tomatsauce,
spaghetti,
Øvrige
vine,ost,sælges
kunkødsauce,
i hele flasker:
pølser, champignon og oregano.................... 79,418 Ripasso della Valpolicella ........................................................ 350,419 Amarone della Valpolicella ...................................................... 450,300,420 Chablis - hvidvin .................................................................
SNACKKURV
421 Vand på flaske ....................................................................
- til en start / lille forret, indeholder: 20,1,5 liter sodavand - KUN6 UD
HUSET ............................................
stk.AF
kartoffelbåde,
hot & spicy. 5 stk. panerede løgringe. 45,-

184

+20,-

pommes sautes, frisk salat samt bearnaise sauce ..............................................................

49415 Italiener
Lagkagen
Husets hvidvin:
Stony Creek, Chardonnay - 1/1 flaske ... 200,ost, skinke,
rejer, Pinot Noir - 1 glas .........
Husets rødvin:
Stony Creek,
40,416 Tomatsauce,
champignon, asparges og oregano ............... 79,417 Husets rødvin: Stony Creek, Pinot Noir - 1/1 flaske ...... 200,50
Mafia Kiksen

181

MENU

med en lille
bakke
pommes frites

Frisk salat, dressing, rødkål og agurkesalat ................ 60,-

107

Husets vin:

DOBBELT
INDBAGT
PIZZA
- (UFO)
414 Husets hvidvin:
Stony Creek, Chardonnay
- 1 glas ......
40,-

80,-

89,-

159

65,-

INDBAGT
PIZZA
402 Specialøl (0,5
ltr.) - SCHIØTZ’ - 3 varianter .....

80,-

85,-

Ribbens Burger

Få din burger

4 stk. kyllingenuggets, pommes frites,
ketchup og remoulade ................................... 40,-

140,-

158,-

Chicken Burger

157

249

140,-

150,-

Frisk salat, tomat, agurk, dressing, løg, bacon og ost . 60,-

Dobbelt Bacon-Cheese Burger

150

245

DESSERT:
f.eks. Belgisk
vaffel m/ softice

Tranebærvej
1, tomat,
Dronninglund,
tlf. .......................................
98 84 16 2259,krydret kylling , frisk salat,
hjemmebagt brød og dressing
182 Græsk Tzatziki
www.botan.dk

Deep Pan

Bacon Cheese Burger - stor 220 gr. bøf

140,-

kebab, løg, tomat, agurk, frisk salat, dressing...................................... 70,-

Pizzabund med kebab,
løg, tomat, agurk, frisk salat, dressing .............................................. 65,-

43

80,-

140,-

Frisk salat, tomat, agurk, dressing, løg og ost ............. 45,-

Frisk salat, tomat, agurk, dressing, løg og bacon ........ 45,-

Deep Pan

frisk salat, tomat agurk, dressing .......................................................... 65,-

42

Bacon Burger - almindelig bøf

Familie

Dronninglund Special Tomatsauce, ost, pepperoni

frisk salat, tomat, agurk, dressing ......................................................... 65,-

41

140,-

Familie

rucollasalat, pestodressing og oregano .............................................. 79,-

SALAT PIZZA ........................................................... Alm.
39

146

Frisk salat, dressing, rødkål og agurkesalat ................. 45,-

65,-

Tomatsauce, ost, skinke, bacon, karry, oregano ................................. 60,-

Tomatsauce, ost, skinke, bacon, pepperoni, pølser, oregano ............ 70,Vegetar Tomatsauce, ost, champignon, ananas,
asparges, rød og grøn peber, oregano................................................ 65,-

25

Cheese Burger - almindelig bøf

frisk salat tomat, agurk, og dressing ............................ 45,-

Deep Pan

90,-

Milano

6

65,-

Familie

Torino

Big Burger - almindelig bøf

Frisk salat, tomat, agurk, dressing, mayo og løg ......... 40,-

144

Almindelig bøf, frisk salat, tomat, agurk, dressing
bacon, løg og ost ........................................................... 60,-

Alm.

Hawai

4

BURGERE

151

Vesuvio

3

75,-

149

Tomatsauce, ost, oregano .................................................................... 45,-

Margarita

Mexikansk burger
Hjemmelavet 220 gram bøf, salsa,
tomat, agurk, guacomole, nachos,
majo på bollen, chili ketchup.
jalapenos og chili
cheese ved siden af ..........

142

Spis så meget pizza og drik alt det sodavand du har lyst til...

Kartoffelbåde kan tilkøbes for 15,- kr.

139

Tranebærvej 1, Dronninglund

1
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HOTEL & RESTAURANT
Fællesspisning er bare lykken
- 10 gange om året på
Fjordparken i Hals.

Af Bjarne Høj
Fællesspisningen på Fjord
parken i Hals er en bragen
de succes og har nu eksiste
ret i 2 år. Det startede på
initiativ af Helen Jakobsen,
Hals, der synes, at der
manglede et tiltag, efter at
fælleskøkkenet lukkede for

nogle år siden og man ik
ke længere kunne komme
dagligt på Fjordparken og
spise sin varme mad.
Bag arrangementet i dag
står den såkaldte “ældre
styrke”, der består af 7 fri
villige, der sørger for, at der
10 gange årligt kan afholdes
fællesspisning for pensio

Konfirmations- og Forårsbuffet
Forretsbuffet

•
•
•
•

(all inclusive)
Tigerrejer. Serveres med mild chili-hvidløgsdip
Chicken-Salad m. bacon og karrydressing
Hjemmelavet tunsalat m. majs og peberfrugt
Hertil flûtes og smør

Hovedretsbuffet

•
•
•
•
•
•
•
•

(all inclusive)
Kalvecuvette, supermørt og lækkert krydret
BBQ marineret festskinke
Marineret kyllingebrystfilet
Flødebagte kartofler, cremede og letkrydrede
Årstidens blandede salat med Ranch dressing
Broccolisalat m. rosiner, rødløg og bacon
Krydrede Tacochips
Sauce: vælg ml. Whisky, Bearnaise eller Supreme

Dessertbuffet (all inclusive)
• Luksusis med chokoladestykker og karamelkrokant samt chokoladekage med vanillecreme

Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter.
2 retter, pr. kuvert kr.........
3 retter, pr. kuvert kr. .......

BESTIL DIN
BUFFET SOM XL OG
FÅ 50% EKSTRA KØD
FOR KUN 15 KR.
EKSTRA PR.
KUVERT

(all inclusive)

• Chicken-Salad m. bacon og karrydressing
• Hjemmelavet luksus tunsalat m. majs og
peberfrugt
• Hertil flûtes m. smør

Hovedretsbuffet

(all inclusive)

134,159,-

SE MANGE
ANDRE TILBUD OG LEVERINGSBETINGELSER PÅ
AUSTRALIAN.DK

Min. 10 kuverter.
2 retter, pr. kuvert kr.................
3 retter, pr. kuvert kr. ...............

Kalvecuvette, supermørt og lækkert krydret
BBQ marineret festskinke
Marineret kyllingebrystfilet
Flødebagte kartofler, letkrydrede
Supreme sauce
Årstidens blandede salat m. hjemmelavet
Ranch dressing
• Marineret pastasalat m. majs og peberfrugt
• Krydrede Taco-Chips

•
•
•
•
•
•

Dessert
• Luksus isdessert med chokoladestykker og
karamelkrokant

Pr. couvert 159,Børn 95,-

Det traditionelle Danske kro køkken

Påskefrokost

Søndag 21. april fra kl. 12
Tag familien og venner med til hyggelig
påskefrokost på kroen. Ring og bestil bord.

95,119,134,-

- spar op til kr. 43,-

Menuerne varierer efter års
tiderne og næste gang der
fællesspises er d. 26. april 
og der er stadig ledige plad
ser. Der er plads til max.
48 personer. Deltagerne
kommer fra hele den gamle
Hals Kommune, og nogle
genforenes med gamle ven
ner rundt om spisebordet.

Påskefrokost

Min. 10 kuverter

1 ret, pr. kuvert kr. .....................

koster ialt 50 kr., med ef
terfølgende kaffe og lille
kage og suppleret med en
øl eller glas vin for egen
regning. I anledning af
jubilæet underholdt det
populære Hals Marinekor
med sang og musik.

Professionalisme er er en mærkesag for os og din garanti
for et godt arrangement, hvor du og dine gæster
føler sig velkommen.

- spar op til kr. 42,-

Sommerbuffet og Studenterfest
Forretsbuffet

nister, under Ældresagens
regi, i Fjordparkens aktivi
tetscenter.
Sparekassen Vendsyssel
Fond var behjælpelig i op
starten med indkøb af køk
kengrej ol., og ellers løber
økonomien rundt, når en
middag med hovedret og
enten forret eller dessert,

Bestil fest
til fast pris
Pr. couvert 399,-

Studenterfesten · brylluppet · mærkedage
julefrokosten · firmaarrangementet.
Ring for et tilbud i / ud af huset.
“Kent” for det professionelle værtsskab.

Kent’s Madhus
70 10 70 1 7

www.australian.dk
Østerbro 35 · Aalborg

Du ved aldrig, hvornår du spiser godt igen

Sulsted Kro

Holtevej 10 · 9381 Sulsted · Telefon 23 46 02 62
kentstoltenborg@gmail.com
Venlig hilsen Kent Stoltenborg · Kent’s Madhus, Sulsted
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HOTEL & RESTAURANT
fortælle om det sportslige
og sociale liv i klubben.

HALS - GOLFENS DAG, SØNDAG DEN 28. APRIL

Tryksager
Foldere, visitkort, plakater, bannere m.m.
Få et tilbud på din næste tryksag!

MEDIEHUSET LIMFJORDEN
Venlig hilsen Søren Roesdahl · Telefon 29 47 56 17

Den 28. april slår vi i Hals
Golf Klub dørene op for
dig, din ven, dit barn, din
forælder, nabo, kollega og
enhver anden, der har lyst
til et uforpligtende og gratis
møde med Danmarks største voksensport.
Vi markerer Golfens Dag
ved at rulle den grønne løber ud. Vi står klar med udstyr, træningsfaciliteter og
klubmedlemmer, som kan
hjælpe dig med golftips og

Kom mellem kl. 10 - 12.30
eller mellem kl. 13 – 15.30
og prøv at slå til en golfbold
under kyndig vejledning.
Vi sørger for godt vejr.
Det er vigtigt at understrege, at det er fuldstændig
underordnet hvilken form,
du er i, hvilket tøj, du har
på, og hvor meget eller lidt
du ved om golf. Alle er velkomne på Golfens Dag,
som nu på 11. år er anledning til, at tusindvis af danskere får øjenkontakt med
golfspillet.

STUDENTERFESTEN 2019
Reserver datoen hos os
i god tid, så du er sikker
på at vi kan levere!

CL Partyservice
Telefon
28 26 55 26

Helstegt pattegris

med tilbehør: 2 slags kartofler · Vælg mellem:
Pestomarinerede kartofler · Flødekartofler · Smørstegte pariserkartofler · Kartoffelsalat · Krydderkartofler.
Derudover serveres 4 slags frisksnittet luksus salater og grønt fra Lammefjorden. Hjemmebagt specialbrød.

Pr. person KUN 165,-

minimum 35 couverter
Ved mindre selskaber. Ring og hør nærmere!

RECEPTION · FØDSELSDAG · KONFIRMATION · FEST · JULEFROKOST
Mad nok til ca. 40 personer pr. gris. Vi laver gerne grisen hos dig! Grisen er forstegt når vi kommer.
Vi har stor kapacitet, op til 2000 personer. Rustfrie godkendte grill.

VI HAR OGSÅ ALMINDELIG MAD OG SMØRREBRØD

Mange af de danskere har
aldrig siden sluppet sporten
af syne.
Golf er en aktivitet, som
udfordrer dig teknisk og
mentalt og som er lig med
motion i naturskønne omgivelser. Det er også sporten, hvor alle baner er sin
egen unikke oplevelse, hvor
man selv bestemmer balancen mellem det sociale og
det konkurrencemæssige,

og hvor alle kan spille sammen uanset alder, køn og
niveau.
Sted:
Hals Golf Klub, Nordmandshage, 9370 Hals
Tidsrum: kl. 10 – 12.30 og
kl. 13 – 15.30.
Kontakt: Peter Nielsen,
mobil 22240221 eller peternielsen1953@gmail.com

Vi
glæder
os til
at se
dig!

Fest

til fast pris
Priser fra kun

395,incl. vin ad libitum

Sammensæt din egen menu eller buffet fra kun 115,-

Helstegt pattegris uden tilbehør
Pr. person 110,HOTEL PHØNIX BRØNDERSLEV
HOTEL PHØNIX
BRØNDERSLEV
Bredgade 17-19 · 9700 Brønderslev

Tlf. +45 9882
0100 Brønderslev
Bredgade 17-19,
9700
info@hotelphonix.dk · www.hotelphonix.dk
Telefon 98 82 01 00 · www.hotelphonix.dk

&

Telefon 28 26 55 26

Elmevej 47 · 9700 Brønderslev · v/ Christian Schmidt

www.clpartyservice.dk

Søndergade 1 · 9320 Hjallerup
Telefon 98 28 10 11 · www.hjallerupkro.dk
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HOTEL & RESTAURANT
VESTER HASSING

Ulrik Thrane havde også tid til et stykke kage på jubilæumsdagen. Her er han omgiver af Karin Larsen, tv, og Else
Winther Larsen.

Dit livs
fest

395,-

Fast pris fra kr.

STEGTE ÅL

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag og lørdag
fra kl. 18.00

KUN KR.
STOR KR.

135,198,-

SELSKABSARRANGEMENTER

Værtsparret får gratis overnatning.
Selskabets andre gæster
kan overnatte i db.værelse
for kun 325,- pr. person.

DRONNINGLUND
HOTEL

Slotsgade 78 · 9330 Dronninglund
Telefon 98 84 15 33
info@dronninglundhotel.dk

www.dronninglundhotel.dk

Fysioform i Vester Hassing fejrede forleden 25års jubilæum. De mange
gæster kunne dagen igennem dyste i konkurrencer
på mange forskellige fysisk
krævende discipliner. Og så
var der på jubilæumsdagen
lækkerier til mave og gane.
I løbet af de 25 år har Fysioform løbende optimeret
på alle fronter. Et veludstyret fitnesscenter og en
klinik med et stort team af
fysioterapeuter. Der er alt i
alt nu beskæftiger 10 medarbejder hos Fysioform.

Kom og nyd vores månedsmenu
Forret

Gravad laks

på bund af frisk salat - hertil lunt flütes
Hovedret

Bøf af kalvemørbrad

med forårets friske grønt og pommesrisole
- hertil kalvesky
Dessert

Chokoladeskål

Det er Ulrik Thrane, der i
alle årene har været indehaver af Fysioform.
JPC

med vaniljeis og friske bær

Husk at
bestille
bord...

2 retter
3 retter

248,298,-

Limfjordsnyt
avisen
Gå ind og giv os et
“LIKE” på facebook

Næste udgave
af avisen
udkommer 7. maj

RESTAURANT STRANDVEJEN

Se alle 2019 datoerne
på facebook eller
www.limfjordsnyt.dk

Skovsgaardsvej 2 · 9370 Hals · 23 92 07 18
restaurantstrandvejen@mail.dk

Hals

A la carte · Selskaber · Bowling

A la carte menu • Skøn mad • Plads til 120 gæster • God atmosfære • Pragtfuld beliggenhed

Kokken

- en god ven af huset

HAR DU GRISEN - HAR JEG PRISEN
Jeg klarer alle fester fra Bryllup
til Krondiamant
Kokken · Tlf. 22 21 08 98 · www.123hjemmeside.dk/kokken1
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