
 

EFTERÅRS-

AKTIV

Til samtlige husstande, kontorer og butikker - udgiver: BC REKLAME 98 28 29 40 - www.bcreklame.dk - vi tager forbehold for trykfejl

Oktober 2019 • 20. årgang
AVISEN 

DER VIRKER

KREATIV 

EFTERÅRSFERIE
fra den 12.-22. oktober

Se hele programmet på

WWW.SPRINGEREN-MARITIMT.DK

Find nyt livsmod
Sorgrådgiver
Jonna Christiansen
Tlf. 4074 6070
Læs mere: www.om-sorg.nu

Mail: jonna@om-sorg.nu

Jeg er uddannet sorgrådgiver 
fra UC Metropol og Det natio-
nale Sorgcenter og har mange 
års erfaring fra samtaler med 
børn, unge, voksne og ældre.

Oplever du 
sorg eller tab? 

Kontakt mig hvis du 
oplever, at det er 
vanskeligt at fungere 
i hverdagen, fordi du 
oplever sorg eller tab 
ved sygdom, dødsfald, 
skilsmisse, � ytning, tab 
af funktionsevne eller 
fyring fra arbejdet

Du får:

●  livsmod og en 
 god hverdag

● kompetent 
 rådgivning, hjælp 
 og støtte ud fra din  
 sorg og dit tab

Du kan forvente, at vi står bag dig og er din sikre 
økonomiske base, uanset om du er privat, driver 
en virksomhed eller om du er nystartet 
eller godt etableret. 

Find din nærmeste afdeling på: 
www.sparv.dk

LAD OS BLIVE DIN 

økonomiske
SPARRINGSPARTNER

Sund fornuft
Handlekraft

Lokal 
forankring

  

Se mere på side 23

Se mere på side 10

Anlæg & Planteskole A/S

Frisør Stina



GØR DET UNIKT

Otto Mønsteds Vej 4 . 9200 AALBORG SV . Telefon: 98 38 56 91 . E-mail: aalborg@hanstholm.com . www.hanstholm.com



KOM OG SE 
Masser af nye varer

Nørregade 11, Sindal
Tlf. 98 93 66 10 

Italienske herresko
Str. 39-51
Før 1299,-

Vi har masser af 
varme og vandtæt-
te sko og støvler til 
damer, herrer og 
børn!
Masser af tasker 
og lædervarer!

Sanita træsko
Med eller uden hælkap. Dame str. 
35-42. Sort, rød, blå, hvid, prikket 
eller blomstret.

Sanita træsko
Med eller uden hælkap. 
Herre str. 40-48. Sort.

40 farver.
Med plads 
til indlæg
Str. 3 1/2-10

NU KUN
998,-

FRA
899,-

KUN
799,-

TIL HERRER
450,-

TIL DAMER
400,-

RELAXSHOE
STØVLER
499,-

200
SKINDTASKER

-50%

KUN
299,-Herremodel

Str. 39-47
Damemodel
Str. 35-43

Str. 36-45

Str. 40-47

Herrestøvle  Str. 40-47

FRA
549,-

KUN
599,-

KUN
599,-

Stort 100,- marked
Reststørrelser. Dame- og herresko.

Før op til 1199,-

TASKER 
FRIT VALG

299,-

RESTER I
DAME- HERRE-

STØVLER 
500 PAR

-50%

Dame- og herresko 
med plads til indlæg

Damestr. 35-45. Herrestr. 39-51

Varme 
herrestøvler
 str. 40-47. Før 699,-

KUN
399,-

Sjællandsgade 55
9000 Aalborg 91 91 56 56

2 STK. LUKSUS 
STJERNESKUD 
+ 1 FLASKE HVIDVIN

KUN    220,-

EFTERÅRSTILBUD
gælder til og med lørdag den 30.11.2019

SPAR 68,-
FISKEPIZZA
KUN     59,-

FISKESANDWICH

FRA  45,- til 50,-
- alt efter indhold

FISKEBURGER
KUN     35,-

FISKEKAGEMAND 
12-15 PERSONER

KUN     695,-
Vælg selv 5 lækre delikatesser 
eller overlad det til os.

SPAR 100,-



VI VASKER
LAMELGARDINER
HOS DEM
UDEN NEDTAGNING

■  Du undgår skader ved   
 nedtagning, opsætning
 og transport

■  Du får håndværkerfradrag  
 på lamelrens - kun når 
 du benytter os

■  Vi dækker HELE Nordjylland

Vi vasker også 
plisségardiner
og persienner !
Se mere på
www.jeswash.dk
eller ring til Jes på
20 20 61 09

Nibevej 24 - 9200 Aalborg SV 
Åbningstider – Se mere på hjulemanden.dk - hvor du også kan booke en tid

KUN 150 mtr.

 fra Bilka

Mød os på Kig ind eller ring til Jan på 405 505 12

  

VINTERDÆK 
FRA KUN ............................................................................................ 299,-

DÆKCENTER & AUTOVÆRKSTED



VED DØDSFALD
Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

www.aalborgbedemand.dk

• Kiste (hvid) DANSK produceret
• Polstring af kiste
• Tøj/sengelinned
• Ilægning i kiste i hjemmet
• Kistepynt, årstidens blomster
• En rustvogns-kørsel 
   (max. 15 km. + km. takst)
• Honorar - samtale i hjemmet
• Ingen aften- eller weekendtillæg

 Fast pris fra 7.850,-

BISÆTTELSE

Begravelse:
• Kiste ( hvid )
• Polstring af kiste
• Tøj / sengelinned
• Ilægning i kiste 
• Kistepynt, årstidens blomster
• 1 Rustvogns-kørsel, ( max. 15 km + km takst )
• Honorar, samtale i hjemmet
• Avis annonce

Per Elsvold

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt

VED DØDSFALD
Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

Kommer over alt 

Fast pris fra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.350,-

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

www.aalborgbedemand.dk

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

 Fast pris fra 7.850,-

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

Per Elsvold

Begravelse/Bisættelse

www.aalborgbedemand.dk

Jytte og Per Elsvold 

■ Nybygning
■ Ombygning
■ Tilbygning
■ Renovering
■ Energirenovering
■ Støbning m.m.

 

TIP – TOP MURERARBEJDE

Mere end 25 års erfaring 

Murermester 
KT & Søn ApS
Karsten & Michael Thomsen

Albækvej 3 – Voerså
9300 Sæby

29 11 85 49 
www.murermesterktogson.dk

Vi klarer alt i murerarbejde – til aftalt tid 
og aftalt pris – og altid med godt humør

Ring og få et uforpligtende 
tilbud på 29 11 85 49

DE 
GLADE 

MUREREMURERE

Attrup
Havne Cafe

Velkommen på 
Attrup havn

■  Mad ud af huset
■  Mad til fester
■  Mad til begravelser
■  Fester i cafeen
■  Dagens ret & dagens fisk
■  Bu� et
■  Frokost
■  Folk siger vi 
 har nordjyllands
  bedste stjerneskud
■  Ka� e, kage og dessert

■  Kagebord 

Prøv vores berømte luksus 

STJERNESKUD 
Naturligvis med 1 kogt rødspætte-

filet og 3 pandestegte rødspættefileter

KUN 115,-

Prøv vores hjemmelavede

PARISERBØF 

    KUN 130,-

Vi laver mad til arrangementer 
ud af huset op til 200 pers. 

Arrangementer i Cafeen op til 65 gæster.

Frokost, aftensmad, bu� et, ka� e/kage arrangementer.

Ring og hør - vi kan lave næsten alt.

ÅBNINGSTIDER
Mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag  

kl. 12 -20 

Lørdag og søndag 

kl. 10 – 20 

Onsdag

LUKKET 

Tlf. 24 27 81 99
kogekonen@kbbarrett.dk
Ladepladsen 8 - 9460 Brovst

Susanne Barrett
Den gamle kogekone fra Gjøl



Klimvej 3 • 9220 Aalborg Øst  • www.malermester-anders.dk
Telefon 98 14 14 85 • Mobil 28 74 96 72

MALERFIRMA
www.malermester-anders.dk

Også 
salg af 

maling til 
private

ANDERS NØRGAARD JENSEN
Klimvej 3 • 9220 Aalborg Øst • www.malermester-anders.dk

Telefon 98 15 96 72 • Mobil 28 74 96 72

�����������
����������������������

Anders Nørgaard Jensen
Klimvej 3
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 15 96 72
Mobil: 28 74 96 72
E-mail: Klimvej3@stofanet.dk

MALERFIRMA
www.malermester-anders.dk

RING FOR 

UFORBINDENDE

 TILBUD

MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen, 

7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

JT møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler www.jt-mobler.dk

Ring og få et 
uforbindende 
tilbud
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Kom ind med din BIL og få et GODT tilbud... 

 

 

Rebslagervej 1 - 9000 Aalborg - kj@kjautoteknik.dk - kjautoteknik.dk

Telefon 98 17 05 96
Mobil 60 18 05 96

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag

8.00-16.00



FODBEHANDLING
●  Behandling af fodvorter
●  Para� n behandling
●  Shellac CND
●  Voksbehandling
●  Farvning af bryn og vipper

Åbningstid efter aftale, dog mandag til kl. 21

LØRDAGSÅBENT første lørdag i hver måned

Nejstvej 116 - 9382 Tylstrup - Tlf. 22 80 02 36
Onlinebooking: www.klinik-ld.dk

HJEMME-
BESØG

Jeg kommer 
gerne hjem 
til dig/jer

Torvet 1A - Nørresundby - 98 22 34 46
Klik ind på www.rigtige-maend.com eller mød os på Facebook

RIGTIGE MÆND
SMART TØJ MED FORMAT

1 XL - 10 XL

Kom ind og se det 

STORE 
UDVALG 

Slotsgade 78 • 9330 Dronninglund
Tlf. 98 84 15 33 • www.dronninglundhotel.dk

Dit livs fest
FAST PRIS PÅ 

SELSKABSMIDDAG
Velkomstdrink, 3 retters menu og kaffe.
Vin ad libitum, øl og vand.

Pr. pers. KUN FRA kr.  395,-
Fri overnatning for værtsparret.

Gæsterne har mulighed for overnatning.
Dobbeltværelse pr. pers. 325,- Enkelt værelse 550,-

WEEKENDOPHOLD
2019

5/10 - 19/10 - 26/10 - 2/11 og 16/11

WEEKENDOPHOLD
med musik og dans i 2020 fra 18/1 til 28/3

- se mere på vor hjemmeside.

STORT
JULEBORD

Pr. couvert kr.

225,-
23/11-30/11-7/12-14/12

kl. 18.00 - 00.30 
- levende musik hele aftenen

Vi holder nytårs aften 
se hjemmesiden                

STEGTE ÅL
Mandag til lørdag 

fra kl. 17.00
Lille portion kr.

135,-
Stor portion kr.

195,-
Nytårsmenu
UD AF HUSET
Se mere på
www.dronninglundhotel.dk

Stort julebord
Kaffe/kage, dans til levende musik, 
overnatning i dobbeltværelse  
og morgenbord  Pr. pers. kr. 545,-
- miljøtillæg kr. 55.00 pr. person.

HUSK ÅBENT HUS
SØNDAG 5. JANUAR 2020

VI GI’R 10% RABAT
på din næste fest...

VIND 10.000 KR. TIL DIN FEST

GOD RÅDGIVNING 
GØR EN FORSKEL
Hos BDO får du både dyb, faglig indsigt i dit nærområde og et 
globalt udsyn, der åbner nye muligheder for dig og din virksomhed.

Kontakt BDO i Aalborg for at høre mere
Visionsvej 51, 9000 Aalborg, 96 34 73 00, aalborg@bdo.dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

John Damkier, Senior Partner, statsautoriseret revisor



WOKKERIET · Speditørvej 1, Bygn. 40 · 9000 Aalborg

– en oplevelse for alle sanser 
Wokkeriet tilbyder perfekte rammer til alle former for fester, fi rmaevents,
kunde- og personalearrangementer, teambuilding og netværksmøder.
Madlavning i wokken er omdrejningspunktet og giver jeres gæster, kunder
eller kolleger en anderledes oplevelse.

Oplev et wokunivers, hvor gode råvarer og madlavning bliver et ekstra  
krydderi til jeres arrangement. Vi underviser i og inspirerer til, hvordan I  
laver lækre og smagfulde wokretter fra det thailandske og asiatiske køkken - 
med respekt for traditioner og principper. Alt sammen på Hot Woks  
produkter, der er kendt for høj kvalitet og simpelt at bruge. 

Det er Wokkeriets egne kokke, der står for undervisningen. Vi følger kokken 
gennem forberedelse, tilberedning og servering. Og I får tips og tricks til, 
hvordan I kan skabe kreative madoplevelser på wokken.

I Wokkeriet får alle en sjov og fælles oplevelse. Og madlavningen 
foregår på et niveau, hvor alle kan være med. Vi sørger for, 
at alt forløber som det skal. I skal bare møde op.

Læs mere på wokkeriet.dk, 
send en mail til wokkeriet@hotwok.dk 
eller ring 61 15 70 58.

Kildens Rygeri
Kildegade 33 - 9240 Nibe

Tlf. 24 47 06 84

ÅBENT 
Onsdag-torsdag kl. 13-17

Fredag kl. 11-17 
Lørdag kl. 9.30-13

www.kildensrygeri.dk

Friske ferske og røgede 
� sk � nder du hos

14 ÅR - MED SMAGSOPLEVELSER I SÆRKLASSE

LANGTIDSFORARBEJDET 
OG HJEMMERØGET
krondyrkølle, rådyrkølle, 

okse� let og okseinderlår m.m.
- helt uden tilsætningsstoffer...

LANGTIDSFORARBEJDET 

NYHED:
VERDENS måske BEDSTE

 VARMRØGET LAKS
Hele sider – Prøv vores 
Hawaiilaks og Julelaks LUKKET UGE 42

Bålhøjvej 39 • 9700 Brønderslev • Tlf. 20 24 18 17 • www.jyskvarmeservice.dk • jes@vv-service.dk

• Varmepumper
• Fastbrændsel
• Pillefyr

• Halmfyr
• Stokerfyr
• Solenergi

Bålhøjvej 39  •  9700 Brønderslev  •  Tlf. 20 24 18 17  •  www.jyskvarmeservice.dk  •  jes@vv-service.dk

100% 
selvrensende

pillefyr

Viessmann varmepumper

RTB Pillefyr

Vaillant



GØR ET KUP
Tøj, sko, møbler, interiør, 

gaveartikler, helt nye varer 
og masser af loppefund
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Kræmmerland, Bransagervej 10, 9490 Pandrup, tlf. 22 49 12 80

FØLG OS PÅ             KRÆMMERLAND

Nordjyllands STØRSTE 
indendørs LOPPEMARKED

- en oplevelse for hele familien...

ÅBENT ALLE DAGE FRA 10 – 17

Lej din 
EGEN REOL 
i 5 uger for kun

300,-
NYHED

Lej en reol i 12 måneder
FOR KUN

2000,-

3500 
KVM.



Negleteknikker og lægeeksamineret klinisk
kosmetolog og spaterapeut.

Jeg er meget 
perfektionistisk 
omkring mit 
arbejde og 
kunden 
er ALTID 
i centrum

Hammelmosevej 3, 9382 Tylstrup

26 34 03 82 - Åben efter aftale

Vippe og 
bryn pakke 
Lashlift samt 
farvning af vipper 
og bryn inkl. retning. 

375,-
Spar 100,- 

NYHED Lækre ansigtsbehandlinger
med comfort zones produkter. Opstarts pris 399,-
Behandlingen bliver sammensat efter hudtype. 

SPAR op til 150,- 

Jeg tilbyder følgende behandlinger 

✔  Hårfjerning med voks
✔  Ansigtsbehandlinger
✔  Bryn og vipper
✔  Negle

Se meget mere på min Facebook side Anne Starcke Skønhed og Velvære

Jeg er i efterårshumør

Før
Efter

Tilbuddene gælder
til og med torsdag 
den 31. oktober 2019

bjørnchristensen.dk
KONKRET 

SALGSTRÆNING
Telefon 51 54 94 80

kontakt@bjornchristensen.dk
www.bjørnchristensen.dk

Ønsker du også at 
FORØGE DIN OMSÆTNING 
OG DIN INDTJENING
så ring eller skriv til Bjørn 
- det betaler sig

Salg er verdens 
sjoveste job!

Frisør Stina
Østergade 65, st. tv., Nørresundby

Telefon 29 70 79 66

KLIP
Dameklip   180,-

Herreklip    120,-

Børneklip   100,-

Pensionister  100,-

Hårvask          50,-

Føn                  50,-
      

FARVER
Bund max. 3 cm.   250,-

Øre - kort                 300,-

Kæbe - kort             350,-

Skulder                 400,-

Langt                    500,-

Extra langt           600,-

REFLEKSER 

Bund max. 3 cm.   250,-

Øre - kort              300,-

Kæbe - kort 350,-

Skulder                  400,-

Langt                    500,-

Extra langt            600,-

VOKS
Voks overlæbe    50,-

Voks underlæbe  50,-

Voks hele ansigtet   120,- 

BRYN OG VIPPER 
Eyelash lift 170,-

Farvning af vipper  50,-

Farvning af bryn     50,-

Farvning af bryn 
og vipper inkl. 
retning af bryn  100,- 

Dame- & herrefrisør

PRISLISTE



HAR DU STYR PÅ 
UDLUFTNINGEN
✔ Centralvarme
✔ Fjernvarme
✔ Biobrændsel
✔ Alternativ energi 
✔ Multiservice 
✔ Boligventilation
✔ Blikkenslagerarbejde

RING UFORBINDENDE 
til Jesper Overgaard Olesen 

og få et GODT TILBUD på 

29 34 11 33
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Forbrugerrådet Tænk har testet 15 husforsikringer på markedet:
”GF Forsikring tilbyder sine kunder en dækning på husforsikring, som er blandt de 
 bedste dækninger i testen. Præmierne hos GF Forsikring er, både med og uden 
 samlerabat, de laveste i testen.” 

Få et tilbud på en husforsikring inkl. overskudsdeling
Vi tilpasser forsikringen præcist til dit behov.  
Du kan fx supplere med udvidet vandskade og tørkeskade.

Få besøg af en assurandør eller kik ind på kontoret.

GF Aalborg ∙ Vestre Allé 29 ∙ 9000 Aalborg  ∙ Tlf. 98 12 79 44 ∙ www.gf-aalborg.dk

Få overskud som husejer
Vælg en husforsikring,  
der både er billig og Bedst i test

Citat er bragt i Forbrugerrådets magasin Tænk Penge, august 2019.
GF Aalborg tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.



ISOLERING

Kontakt os...
vi står altid klar med
et ekstra godt tilbud!

Aut. Isolatør

Lo� isolering · Hulmurisolering
Etagedækisolering · Skunkisolering
Lydisolering · Krybekælderisolering

DN Isolering v/Dennis Nielsen
Tlf. 30 91 90 00

Mail: dennis@dn-isolering.dk · www.dn-isolering.dk

Årets store julefrokost
 2019
   

Kom indenfor i de små og store stuer midt i Rold Skov,
hvor Danmark er aller smukkest.

Vi åbner dørene kl. 18.00 - 01.00 for dig og dine til hyggelige 
aftener med go’ gammeldags mad og dans og musik.

TILMELDING PÅ TLF. 98 39 15 15 
Lørdag den 23. november, fredag den 29. november, 
lørdag den 30. november, fredag den 6. december 

og lørdag den 7. december

Glædelig Sul og Godt Flæsk til Eder Alle...

Rebildvej 17 C . 9520 Skørping . Tlf 98 39 15 15 . www.roeverstuen.dk  

Jern og metaller købes
Skrotning af biler
Altid 
høJeste 
dAgspris

I dag er gammelt jern en vigtig råvare. Vi indsamler hver dag flere 
tons skrot fra både industri, landbrug og private kunder, som så 

sorteres og klargøres til videre forarbejdning i forskellige kvaliteter

ISO
14001

Nibe Produktforretning
 - den miljøsikre løsning

v/Erik Dahl • Aalborgvej 55 • 9240 Nibe

98 35 18 54 • www.skrotten.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 8-16 
Lørdag efter aftale

Hurtig og professionel nedskæring og nedrivning foretages. 

småt eller stort - så får vi det gJort!

Vi køber også øl 
og sodavandsdåser

Vi udfører alt i tagpapdækning
MED 15 ÅRS GARANTI

Ring til Morten og få et godt tilbud på 24 80 31 71

papmanden.dk

FØR

EFTER

RING 
og få et 

GRATIS 
tagtjek



Vi udfører alt i tagpapdækning
MED 15 ÅRS GARANTI

Ring til Morten og få et godt tilbud på 24 80 31 71

papmanden.dk

FØR

EFTER

RING 
og få et 

GRATIS 
tagtjek



Velkommen

- FØLG OS 
PÅ FACEBOOK

FORRETTER:
Skaldyrssalat 

i babyananas, pyntet med rejer og krabbekød.

Rejecoktail 
med � utes.

Hønsesalat Hawaii 
ananasring på salatbund, med hønsesalat og � utes. 

HOVEDRETTER:
Rødvinsglaseret oksemørbrad 

med stegte svampe og løg, 
små sauterede karto� er samt solbærkompot og rødvinssauce.

Kalvesteg stegt som vildt
 med sauterede druer, spidskål og gulerødder, 

hvide og brunede karto� er, råsyltede tyttebær, waldorfsalat samt vildtsauce.

Helstegt kalve� let 
med karto� elkroketter, svampesauce, blomkålsgratin 

samt sauterede asparges og sommerløg.

DESSERTER: 
Kroens hjemmelavede islagkage 

med chokolade og marcipan.
Hertil lun hindbærsauce samt friske, marinerede frugter. 

Pandekager 
med vaniljeis, ristede nødder, friske bær samt lun chokoladesauce. 

Nøddekurv 
med 2 slags is og friske bær. 

NATMAD:
Forskellige tærter 

med salat

Forskellige sandwich 

Biksemad

3 ELLER 4 RETTERS MENU
3 RETTER 198 KR.             4 RETTER 258 KR.

Vælg en ret fra hver kattegori

KØDBUFFET 
SAMT FORRET:

Tunmousse med rejer og dressing 
Tarteletter med høns i asparges 

Culottesteg
 Marineret svinekam,

Kyllingebryst i � ødesauce 
Tomatsalat

Broccolisalat
Flødekarto� er 

 Små stegte kafto� er

PR. KUVERT 169 KR.

KØDBUFFET 
MED TILBEHØR:

Culottesteg
Marineret svinekam,

Kyllingebryst i � ødesauce 
Tomatsalat

Broccolisalat
Flødekarto� er 

 Små stegte kafto� er
 

PR. KUVERT 149 KR.

FISK- OG KØDBUFFET 
MED TILBEHØR:
Ovnbagt smør� sk 

m. marinerede urter 
Lakseroulade m. friske asparges 

Tortilla m. krydret oksefars 
Tigerrejer 

m. rissalat og hvidløgsdressing 
 Rosastegt okse� let 

m. græske karto� er og bearnaise 
sauce

Kylling m. pestomarinerede spidskål 
Salatbord m. forskellige salater 

 Hvid og mørk ckololadekage

PR. KUVERT 179 KR.

ALLE KONFIRMANDENS 
FAVORITTER SAMLET I EN 

MENU:
Tunmusse med rejer

Tarteletter med høns i asparges
Hotwings

Frikadeller med karto� elsalat
Tortillas med oksefars

Culotte med græske karto� er 
og bearnaisesauce

Pasta salat med bacon
Broccolisalat

Frugtsalat med chokolade
eller

Brownies med cremefraiche

PR. KUVERT 179 KR.

VI LEVERER 

GRATIS VED MIN. 20 

KUVERTER.

KAN AFHENTES

VED 10 KUVERTER

Familien Jensen byder velkommen til Terndrup Kro, vi glæder os til at være vært ved jeres næste fest.

Kvalitet, service og god stemning kendetegner Terndrup Kro. 
Vi gør alt for at give vores kunder en smagfuld, hyggelig og festlig oplevelse. 

Alt hvad vi laver er hjemmelavet, hjemmebagt og hjemmerørt, og vi sætter en ære i at give dig en 
forrygende madoplevelse tilberedt af friske råvarer og serveret af vores dygtige tjenere.

Terndrup Kro har hyggelige selskabslokaler til både store og små selskaber.

Velkommen

- FØLG OS 
PÅ FACEBOOK

HADSUNDVEJ 1 •  9575 TERNDRUP 
TLF. 2812 6628  

 WWW.TERNDRUPKRO.DK

KONFIRMATION 2019 
ELLER BARE EN ANLEDNING 

TIL AF FÅ NOGET LÆKKER MAD...

FORRETTER:
Skaldyrssalat 

i babyananas, pyntet med rejer og krabbekød.

Rejecoktail 
med � utes.

Hønsesalat Hawaii 
ananasring på salatbund, med hønsesalat og � utes. 

HOVEDRETTER:
Rødvinsglaseret oksemørbrad 

med stegte svampe og løg, 
små sauterede karto� er samt solbærkompot og rødvinssauce.

Kalvesteg stegt som vildt
 med sauterede druer, spidskål og gulerødder, 

hvide og brunede karto� er, råsyltede tyttebær, waldorfsalat samt vildtsauce.

Helstegt kalve� let 
med karto� elkroketter, svampesauce, blomkålsgratin 

samt sauterede asparges og sommerløg.

DESSERTER: 
Kroens hjemmelavede islagkage 

med chokolade og marcipan.
Hertil lun hindbærsauce samt friske, marinerede frugter. 

Pandekager 
med vaniljeis, ristede nødder, friske bær samt lun chokoladesauce. 

Nøddekurv 
med 2 slags is og friske bær. 

NATMAD:
Forskellige tærter 

med salat

Forskellige sandwich 

Biksemad

3 ELLER 4 RETTERS MENU
3 RETTER 198 KR.             4 RETTER 258 KR.

Vælg en ret fra hver kattegori

KØDBUFFET 
SAMT FORRET:

Tunmousse med rejer og dressing 
Tarteletter med høns i asparges 

Culottesteg
 Marineret svinekam,

Kyllingebryst i � ødesauce 
Tomatsalat

Broccolisalat
Flødekarto� er 

 Små stegte kafto� er

PR. KUVERT 169 KR.

KØDBUFFET 
MED TILBEHØR:

Culottesteg
Marineret svinekam,

Kyllingebryst i � ødesauce 
Tomatsalat

Broccolisalat
Flødekarto� er 

 Små stegte kafto� er
 

PR. KUVERT 149 KR.

FISK- OG KØDBUFFET 
MED TILBEHØR:
Ovnbagt smør� sk 

m. marinerede urter 
Lakseroulade m. friske asparges 

Tortilla m. krydret oksefars 
Tigerrejer 

m. rissalat og hvidløgsdressing 
 Rosastegt okse� let 

m. græske karto� er og bearnaise 
sauce

Kylling m. pestomarinerede spidskål 
Salatbord m. forskellige salater 

 Hvid og mørk ckololadekage

PR. KUVERT 179 KR.

ALLE KONFIRMANDENS 
FAVORITTER SAMLET I EN 

MENU:
Tunmusse med rejer

Tarteletter med høns i asparges
Hotwings

Frikadeller med karto� elsalat
Tortillas med oksefars

Culotte med græske karto� er 
og bearnaisesauce

Pasta salat med bacon
Broccolisalat

Frugtsalat med chokolade
eller

Brownies med cremefraiche

PR. KUVERT 179 KR.

TILUDDENE GÆLDER FRA 1. OKTOBER 2018 TIL 1. JUNI 2019VI LEVERER 

GRATIS VED MIN. 20 

KUVERTER.

KAN AFHENTES

VED 10 KUVERTER

Familien Jensen byder velkommen til Terndrup Kro, vi glæder os til at være vært ved jeres næste fest.

Kvalitet, service og god stemning kendetegner Terndrup Kro. 
Vi gør alt for at give vores kunder en smagfuld, hyggelig og festlig oplevelse. 

Alt hvad vi laver er hjemmelavet, hjemmebagt og hjemmerørt, og vi sætter en ære i at give dig en 
forrygende madoplevelse tilberedt af friske råvarer og serveret af vores dygtige tjenere.

Terndrup Kro har hyggelige selskabslokaler til både store og små selskaber.

KONFIRMATION 2020
ELLER BARE EN ANLEDNING

TIL AT FÅ NOGET LÆKKERT MAD...

TILBUDDENE GÆLDER FRA 1. OKTOBER 2019 TIL 1. JUNI 2020



JENSENS BIKES & CARS
Hjørringvej 125
9400 Nørresundby 
www.jensensbike-cars.dk

Ring til René på 
96 320 322 - 27 648 787

Vi servicerer alle bil-, 
varevogne- og motor-
cykelmærker på det 
højest niveau.

Vi har altid over 150 
motorcykler på lager 
og 50 biler.

Kom forbi og se vores nye udstilling, 
og få et uforpligtende tilbud.

René Jensen

HUSK vi tager din gamle 
personbil, varevogn 

og MC i bytte

VI ER I EFTERÅRSHUMØR 
Kom ind og gør en GOD handel og se vores STORE udvalg af Honda, Suzuki og Indian MC

VINTER OPBEVARING
til MC med vaskning og polering samt service.

MC værksted timepris  399,-
Autoværksted timepris  399,- 

Montering af vinterdæk  250,- 
incl moms og der er kaffe mens du venter.

VI ER I EFTERÅRSHUMØR VI ER I EFTERÅRSHUMØR 

HUSK VI ER AUTORISERET SUZUKI, HONDA OG INDIAN FORHANDLER
 



Julefrokost - lille
Hvide og røde sild med karrysalat og 1/2 æg
Fiskefi let med remoulade og citron
Grønkål med brunede kartofl er, stegt medister, 
fl æsk og hamburgerryg med sennep og rødbeder
Ris a la mande med kirsebærsauce

 Pr. couvert 125,-
Julefrokost - mellem
Hvide og røde sild med karrysalat og 1/2 æg
Fiskefi let med remoulade og citron
Lun leverpostej med champignon og bacon
Frikadeller med stuvet hvidkål
Grønkål med brunede kartofl er, stegt medister, 
fl æsk og hamburgerryg med sennep og rødbeder
Ris a la mande med kirsebærsauce

  Pr. couvert 155,-
Julefrokost - stor
Hvide og røde sild med karrysalat og 1/2 æg
Fiskefi let med remoulade og citron
Ferskrøget laks med røræg og dressing
Mørbradbøf med bløde løg
Lun leverpostej med champignon og bacon
Frikadeller med rødkål
Glaseret skinke med fl ødekartofl er
Ris a la mande med kirsebærsauce
Ostefad med frugt, kiks og smør
  Pr. couvert 195,-

Julefrokost
Nemt og lækkert 

Ring og 
bestil på 

28 26 55 26

www.clpartyser vice.dk

Christian SchmidtElmevej 47 • Brønderslev
Telefon 28 26 55 26www.clpartyservice.dk

Alle julefrokoster er med brød og smør. 
Min. 10 couverter.

Kørsel: Brønderslev 50,- 
Udenfor Brønderslev 5 kr. pr. km.

3 perler på snor, en lille, en mellem og en stor...

- vi brænder for sagen...



Pasfoto - Print direkte fra mobil - Storformat - Fotokopi - Visitkort - Foldere - Hæfter - Flyers mm.

Nyhed hos Click Aalborg 
Nu kan vi også tilbyde alle former for 

fotokopi, foldere, visitkort, flyers og hæfter.
- 1 times service

- hjælp til opsætning
- lave priser, også ved mindre antal print

- 80 til 300g papir
- alle størrelser op til 1 x 3 meter

CLICK Aalborg 
Boulevarden 12

9000 Aalborg 

Tlf: 98131040
Mail: aalborg@click.dk

A4 farvekopier fra kun 2,-

Pasfoto - Print direkte fra mobil - Storformat - Fotokopi - Visitkort - Foldere - Hæfter - Flyers mm.

Nyhed hos Click Aalborg 
Nu kan vi også tilbyde alle former for 

fotokopi, foldere, visitkort, flyers og hæfter.
- 1 times service

- hjælp til opsætning
- lave priser, også ved mindre antal print

- 80 til 300g papir
- alle størrelser op til 1 x 3 meter

CLICK Aalborg 
Boulevarden 12

9000 Aalborg 

Tlf: 98131040
Mail: aalborg@click.dk

A4 farvekopier fra kun 2,-



I en travl hverdag er der visse ting, som bare skal 
fungere. Bilen skal starte, kaffemaskinen skal 
brygge løs, og der skal være rent og pænt, når man 
møder ind på arbejde om morgenen. Står man selv 
for rengøringen på arbejdspladsen, finder man dog 
hurtigt ud af, at støv og nullermænd ikke forsvin-
der ved et simpelt klik på musen – der skal hårdere 
metoder i brug. Og hyrer man selv personale til 
opgaven, opdager man, at der går meget tid med 
administration.

Derfor tilbyder rengøringsvirksomheden Nordic 
Cleaning rengøringsløsninger, som frigiver både 
tid og overskud hos erhverv og industri, som så i 
stedet kan bruges på virksomhedens vigtigste ker-
neopgaver: 

- Rengøring skal ikke være det primære fokus hos 
en virksomhed – det skal bare køre automatisk 
uden problemer. Det har vi fuld forståelse for hos 
Nordic Cleaning, og derfor tilbyder vi erhvervs-
rengøring til virksomheder, hvor vi for eksempel 
kommer og støvsuger, tørrer støv af og gør toilet-
terne rene, fortæller indehaver af Nordic Cleaning, 
Klaus Larsen.
 
Grøn service og pakkeløsninger
Udover almindelig rengøring af virksomhedens 
indendørsarealer tilbyder Nordic Cleaning de-
suden grøn service til udendørsarealerne. Her kan 
man eksempelvis vælge at få klippet hækken eller 
slået græsset, så hele virksomhedens område er 
præsentabelt for kunder, medarbejdere og forbi-
passerende. Det er med til at give et godt første-
håndsindtryk, fortæller Klaus Larsen:

- Potentielle kunder og andre danner sig allerede 
et førstehåndsindtryk af virksomheden, inden de 
kommer indenfor. Hvis udendørsarealerne ser 
pæne og velholdte ud, reflekterer det også positivt 
tilbage på virksomheden – men når græsset de-
rimod op til knæene, og rager buskene ud på for-
tovet, får man et negativt indtryk af, at der ikke er 
styr på tingene. Det er derfor vigtigt også at huske 
udendørsarealerne.

Med en samlet pakkeløsning kan man vælge at 
kombinere indendørs rengøring og grøn service 
eller andre ydelser og sammensætte det, så det 
passer præcis til virksomhedens specifikke behov. 
Herunder er der også mulighed for at vælge spe-
cialløsninger.

Vinduespudsning og andre specialløsninger
I tillæg til almindelig erhvervsrengøring og 
grøn service kan man også vælge nogle af virk-
somhedens specialydelser. Det kan være høj-
derengøring – hvor der bliver brugt stige eller lift 
– hovedrengøring, trappevask, vinduespudsning 
eller snerydning. Og skulle uheldet være ude, kan 
man desuden få skadeservice ved brand- eller 
vandskade samt behandling af skimmelsvamp. 

- Vi kan hjælpe med det meste inden for rengøring 
– også når det kræver ekspertviden og specialu-
dstyr, hvilket vi selvfølgelig selv medbringer. Hvad 
enten det er sod og røglugt efter en brand eller 
mug og skimmel efter en vandskade, så står vi klar 
til at hjælpe. Man kan derfor altid bare ringe til os 
og forklare opgaven, lyder det fra Klaus Larsen.

Nordic Cleaning tilbyder både faste rengøring-
saftaler med fleksibelt interval og engangsopgav-
er. Udover virksomheder hjælper rengøringsfir-
maet desuden hoteller og privatpersoner. 
Læs mere om de forskellige muligheder for erh-
vervsrengøring på www.nordiccleaning.dk/erh-
vervsrengoering 

Erhvervsrengøring:

Giver virksomheden rent overskud
Nordic Cleaning tilbyder erhvervsrengøring til virksomheder i Aalborg og Nordjylland, 
så virksomheden kan fokusere 100 procent på forretningen. Udover de mere klassiske 
opgaver som eksempelvis støvsugning og rengøring af toiletterne tager rengørings-
firmaet sig også af vinduer, græsplæne, hæk og andre mere specielle opgaver.

ANNONCE

BESTIL SNERYDNING 
I BRØNDERSLEV KOMMUNE OG FÅ

20% RABAT

Nordic Cleaning ApS
– rengøring, vinduespudsning og snerydning

BESTIL SNERYDNING 
I BRØNDERSLEV KOMMUNE OG FÅ

RABAT
Kvalitetsrengøring 
med tilfredshedsgaranti

Stationsvej 18, 9330 Dronninglund
Ivar Huitfeldtsgade 18, 1 sal - 8200 Aarhus N

Tlf. 98 86 10 20
www.nordiccleaning.dk

Find os på facebook 
eller læs mere om os på 
www.nordiccleaning.dk

de praktiske opgaver. Vi elsker at gøre rent 
og har hjertet med, når vi er ude hos dig. 
Dette sikre dig at resultatet altid er af 
den højeste kvalitet, og at vores service 
og menneskelighed for dig, som kunde 
er i top.

Ønsker du, at vide mere om hvordan vi 
kan hjælpe dig med ”Praktisk hjælp”, 
så kontakt os i dag på tlf. 98 86 10 20.

mange planer, ændre dette ikke på at vi 
altid vil være til stede i Dronninglund, hvor 
det hele startede.

Vi besidder mange års erfaring indenfor 
privatrengøring og har i tidens løb taget 
hånd om både større såvel som mindre 
arbejdsopgaver hos private. Derfor er vi 
sikre i vores sag, når vi siger, at vi kan 
hjælpe dig.

NORDICCLEANING
KLARER DEN PRAKTISKE RENGØRING

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

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

I en travl  hverdag er der visse ting, som bare skal 
fungere.  Bilen skal starte,  kaffemaskinen skal bryg-
ge løs, og der skal være rent og pænt, når man mø-
der ind på arbejde om morgenen. Står man selv for 
rengøringen på arbejdspladsen, finder man dog hur-
tigt ud af, at støv og nullermænd ikke forsvinder ved 
et simpelt klik på musen – der skal hårdere metoder  
i brug.  Og hyrer  man selv personale  til opgaven, op-
dager man, at der går meget tid med administration.
 
Derfor  tilbyder rengøringsvirksomheden Nordic 
 Cleaning  rengøringsløsninger, som  frigiver  både tid 
og overskud hos erhverv  og industri, som så i stedet 
kan bruges på virksomhedens vigtigste kerneopga-
ver:

- Rengøring skal ikke være det primære  fokus hos en 
virksomhed  – det  skal bare  køre  automatisk uden 
problemer. Det har vi fuld forståelse for hos Nordic 
Cleaning, og derfor tilbyder vi erhvervsrengøring 
til virksomheder, hvor  vi for  eksempel kommer og 
støvsuger, tørrer støv af og gør toiletterne rene, for-
tæller indehaver Klaus Larsen.

Grøn service og pakkeløsninger
Udover almindelig  rengøring af virksomhedens in-
dendørsarealer tilbyder Nordic  Cleaning desuden 
grøn service til udendørsarealerne. Her kan man 
eksempelvis vælge at få klippet  hækken eller slået 
græsset,  så hele virksomhedens område  er præ-
sentabelt for  kunder,  medarbejdere og forbipasse-
rende. Det er med til at give et godt førstehåndsind-
tryk, fortæller Klaus Larsen:

- Potentielle kunder og andre danner sig allerede et 
førstehåndsindtryk af virksomheden,  inden de kom-
mer  indenfor. Hvis udendørsarealerne ser pæne og 
velholdte ud, reflekterer det også positivt tilbage  
på virksomheden – men når græsset  derimod op til 
knæene, og rager buskene ud på fortovet, får man et 
negativt indtryk  af, at der ikke er styr på tingene. Det 
er derfor vigtigt også at huske udendørsarealerne.

Med en samlet pakkeløsning kan man vælge at kom-
binere  indendørs  rengøring og grøn  service eller  
andre  ydelser  og sammensætte det, så det passer 
præcis til virksomhedens specifikke behov. Herunder  
er der også mulighed  for at vælge specialløsninger.

Vinduespudsning og andre specialløsninger
I   tillæg    til  almindelig    erhvervsrengøring   og grøn 
service kan man også vælge nogle af virksomhedens 
specialydelser. Det kan være højderengøring - hvor 
der bliver brugt  stige eller lifthovedrengøring, trap-
pevask, vinduespudsning eller snerydning.  Og skulle 
uheldet  være ude, kan man desuden få skadeservice 
ved brand- eller vandskade samt behandling af skim-
melsvamp.

- Vi kan hjælpe med det meste inden for rengøring - 
også når det kræver ekspertviden og specialudstyr, 
hvilket vi selvfølgelig  selv medbringer. Hvad enten  
det  er sod og røglugt  efter en brand  eller mug og 
skimmel efter en vandskade, så står vi klar til at hjæl-
pe. Man kan derfor altid bare ringe til os og forklare 
opgaven, lyder det fra Klaus Larsen.

Nordic Cleaning tilbyder både faste  rengøringsafta- 
ler med fleksibelt interval og engangsopgaver. 
Udover virksomheder hjælper  rengøringsfirmaet 
desuden hoteller og privatpersoner. Læs mere  om 
de forskellige muligheder for  erhvervsrengøring   på   
www.nordiccleaning.dk/erhvervsrengoering 
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Algade 57 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 88 78 80

www.caferendezvous.dk

Åbent alle ugens dage fra kl. 11 – 22

Rendezvous

Brunch, Frokost, Cafe, 
A la Carte, Grill specialiteter, 

Fester, Fødselsdage, Møder m.m.
 

Se Menukort, 
Vin & Gastronomi aftener 

og meget mere på 
www.caferendezvous.dk

 

Følg os på 
rendezvous cafe restaurant steakhouse

 

 

Giv et 
GAVEKORT 

til en du holder af…

Restaurant & Steakhouse



Når Jysk Tagrende Rens 
 klarer opgaven foregår det:

Effektivt: Ved hjælp af forskellige kraftige SkyVac støvsugere.

Nemt: Med fjerlette lange kulfi berrør og diverse mundstykker og børster.

Sikkert: Fra jorden/gulvet kan vi rense i op til 12 meters højde

Uden svineri: SkyVac suger skidtet ned i den store beholder

Garanti: Der laves fotodokumentation

SLUT MED 
STIGER 

STILLADS 
OG LIFTE 

når der renses tagrender, 
eller støvsuges i højden.

Jysk Tagrende Rens 
Kuskgårdsvej 39 - 9381 Sulsted
Tlf. 2276 1288 - www.jysktagrenderens.dk
Forhandler af SkyVac og HWS-system

2020 nyheder
Mest erfaring inden for lufttelte

Club Air - Nu også i All Season
Extension og solsejl kan tilkøbes Nyhed nu i All Season - højde 220/300

Rally Air 330 - Det ultimative Drive Away fortelt

Mobil Air - Specialdesignet til Adria Action 361/391
Fåes i 3 og 5 fløje
Air Break, læsejl i luft - Nu også som All Season

Winter Air  - Det første lufttelt til vinterbrug 
Materiale: PVC Højde: S: 235 - 250 / L: 250 - 265

Tåler -20˚c
Der er et Kampa fortelt til alle autocampere og 
campingvogne.

Markedets bedste lufttelt.

Enkelt og hurtigt at sætte op og tage ned.

Tilpas teltet til dine behov med de mange 
muligheder for ekstra udstyr.

Se dem opslået hos din nærmeste forhandler

Kampa har telte til rejse- og sæsonbrug.

Find din forhandler på www.campingagenten.dk

Verdens-
premiere

Besøg din lokale nordjyske forhandler
Aabybro Camping og Fritid - Knøsgårdvej 121, Aabybro 
Løgstør Caravan Center - Danmarksvej 18, 9670 Løgstør 
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Helstegt pattegris i hygiejnisk og rustfri grill
- en smagsoplevelse i særklasse...

Vi forsteger grisen hjemmefra og griller færdig hos jer. Grillen er opsat og igang før gæsterne kommer.
Pattegrisen holdes varm under hele middagen.

2 slags kartofl er – vælg mellem:
Pestomarinerede kartofl er - Flødekartofl er - Smørstegte pariserkartofl er - Kold kartoff elsalat - Krydderkartofl er og Ovnstegte kartoff elbåde med skræl. 

Frisksnittet luksus salat og grønt, der varierer efter årstiden
Der serveres 4 spændende salater med hjemmelavet dressing, hjemmebagt specialbrød og kuvertsmør.
Min. 35 personer. Ved mindre selskaber - ring og hør nærmere.

- vi brænder for sagen...

Pestomarinerede kartofl er - Flødekartofl er - Smørstegte pariserkartofl er - Kold kartoff elsalat - Krydderkartofl er og Ovnstegte kartoff elbåde med skræl. 

Pr. person  169,- 
incl. udskæring.

 
Vi har før leveret 1517 kuverter. 

Min. 35 personer. Ved mindre selskaber - ring og hør nærmere.

Helstegt pattegris uden tilbehør

Pr. person incl. udskæring. 115,- 

SCHMIDTS SPECIALITET
for sagen...

Christian Schmidt
Elmevej 47 • 9700 Brønderslev

www.clpartyservice.dk
chr.schmidt@mail.dk

TELEFON 28 26 55 26
Kørsel: Brønderslev 50,-

Udenfor Brønderslev 5 kr. pr. km.

www.clpartyser vice.dk

98 79 10 18
20 33 30 18

Revlingbakken 33A, Aalborg
Man.-tor.  16.00 - 21.30
Fre.  15.00 - 21.30
Lør.-søn.  15.00 - 21.30

98 79 10 18
20 33 30 18

Revlingbakken 33A, Aalborg
Man.-tor.  16.00 - 21.30
Fre.  15.00 - 21.30
Lør.-søn.  15.00 - 21.30

BYENS BEDSTE PIZZAER
- Vi bruger altid de bedste råvarer – prøv selv!

NU OGSÅ 

GRILL RETTER & 

POMMES FRITES

58397



GUG PLANTESKOLEVE

LK
OMMEN  T I L  

i det sydlige Aalborg

Besøg os på Indkildevej 17 eller køb varerne i vores webshop – www.shop.gugplanteskole.dk 
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Solbær buske 
Ribes Titania
5 L. potte 

HELE  
OKTOBER 
KUN                     100,-

3 gode planter til Sommerhus grunden

Indkildevej 17 - Gug
9210 Aalborg SØ

Hverdage .....  9.00-17.30
Weekend .... 10.00-16.00

TILBUD I UGE 41 - Du får en Komposteret kogødning med til 
plantning når du køber et “Ukrainsk Kæmpe”

Kvæder  
er månendes plante
Eks. Æblekvæde
Cydonia Oblonga ’Lescovac’
7,5 l. potte lille stamme 349,00 

DENNE  
MÅNED               300,-

Hækplanter
Se det store sortiment fra vort kølerum

Liguster Liga 4-6 grene
80-100 cm               PR. STK.        1295 

ved 100 stk (kan leveres nu)
Bøg klar til levering fra 10/10
25 andre gode danske sorter  
klar til levering fra 17/10
25 andre gode danske sorter  
klar til levering fra 17/10
25 andre gode danske sorter  

Se kvaliteten i  
Planteskolen eller

shop.gugplanteskole.dk

NYHEDSpiseæble 
MALUS“UKRAINSK KÆMPE” 
“Ukrainsk Kæmpe” har flot gult kød og lyst skind.  
Meget store, faste, saftige, syrligsøde æbler 
i rigelig mængde.
Plukkes i oktober og kan 
holde sig meget længe.

10 L POTTE                      395,-

Kan plantes hele oktober/november

Fransk Fyr 20-40 cmBundt med 10 stk. 210,-
Marehalm 
10 cm potte pr. stk. 

2495

Havtorn
 60-80 cmBundt med 10 stk. 250,-



Alt glas leveres som 
super lavenergi med ”varm kant”

Vi anvender kun kernetræ

Niki & Brian Sofussen
Lindholmsvej 132 A
9400 Nørresundby

20 63 82 22

Mere 
end 40 års 

erfaring taler 
for sig selv...

TILBUDDET 
gælder følgende:

Ny terrasse
Ny carport

Nyt redskabsskur 
Udskiftning af tagrender

Udskiftning til energi glas 
Vinduer og døre 

Tømrer, snedker og murerarbejde
Stormskader og Forsikringsskader

HUSK 
Håndværkerfradraget

MÆRKET!

Spar 20%Spar Spar HUSK Håndværkerfradraget

PÅ ARBEJDSLØNNEN
ved bestilling inden den 15. november 2019


