
 

EFTERÅRS-

AKTIV

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

Oktober 2020 • 21. årgang
AVISEN 

DER VIRKER

Autoriseret Brille- og Kontaktlinsespecialist

Hadsundvej 31 - 9000 Aalborg - Tlf. 98 12 19 88
www.larsblochbriller.dk

30 ÅR I VEJGAARD

Kom ind og se alle de nye brillestel
HUSK vi har egen øjenlæge i butikken!

  

Se mere på side 22

Se mere på side 23

Anlæg & Planteskole A/S

JEKAS
hund og kat

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!

GØR ET KUP
Tøj, sko, møbler, interiør, gaveartikler, 
helt nye varer og masser af retrofund
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Kræmmerland, Bransagervej 10, 9490 Pandrup, tlf. 22 49 12 80

FØLG OS PÅ             KRÆMMERLAND

Nordjyllands 

STØRSTE 
indendørs RETROMARKED

- en oplevelse for hele familien...

ÅBENT ALLE DAGE FRA 10 – 17

3500 
KVM.



19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 23 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk

19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 23 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk

19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 23 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk 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

Stolt håndværk tilpasset den enkelte kundes ønsker. Det er en kombination, der holder.
Både til hverdagens brug og tidens modeluner. Sådan har det været i mere end 50 år.

Otto Mønstedsvej 4  .  9200 Aalborg SV  .  Tlf: 26 22 59 09  .  hanstholm.com



AFDELINGER: Aalborg   •   Aarhus   •   Brønderslev   •   Frederikshavn   •   Hals   •   Pandrup   •   Skagen

MARIENDAL ELECTRICS
Gasværksvej 44 Telefon 2024 1817

9000 Aalborg info@mariendal.dk www.mariendal.dk

Klimavenlige varmepumper

Stabil varmekilde året rundt

Lavt energiforbrug

Spar penge på opvarmning

Ønsker du en ny 
og grønnere varmekilde?
Udskift dit oliefyr og reducér dine varmeudgifter kraftigt

Vi klarer det praktiske for dig. Læs mere på www.mariendal.dk
eller skriv til varmepumper@mariendal.dk



KAN DU 
HOLDE 
VARMEN
Madsen-træpiller.dk

Gammel Thistedvej 9 - 9430 Vadum
anderslyngemadsen@gmail.com - Tlf. 2070 7676
Mandag til torsdag 15-18. Fredag 13-18. Lørdag 9-12

TRÆPILLER TIL 
EN ORDENTLIG 

PRIS
ALTID 10 FORSKELLIGE 

TYPER PÅ LAGER

TRÆPILLER 
I LØS SALG
Velegnet til pilleovne

Flere varianter
Fås i 10, 15 og 16 kg. poser

10 kg KUN 25,-

GARNIVOR 
HUNDEFODER 
2 poser 
af 12 KG 

KUN 

625,-

HUNDEFODER 
Flere varianter

KATTE- 
FODER  
2 poser 
á 10 kg.

KUN 

300,-
KATTE- 
GRUS 
14 kg.

KUN 

99,-

SOLSIKKE-
FRØ 15 KG 

KUN 

139,-
VILDT-
FUGLE-
BLANDING
15 KG 

KUN 

150,-

HORSE 
LUX
Flere varianter

HESTE-
FODER
Møllerens  
Heste spark

20 KG. KUN 

156,-



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

■ 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

VED DØDSFALD
Stort udvalg i kister, urner & ligtøj
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Bisættelse
· Kiste (hvid) dansk produceret
· Polstring af kiste
· Tøj/sengelinned
· Ilægning i kiste i hjemmet
· Kistepynt, årstidens blomster
· 1 rustvognskørsel (max. 15 km + km-takst)
· Intet aften- og weekendtillæg
· Honorar, samtale i hjemmet

DØGNVAGT

Et sidste farvel 
- kan gøres på mange måder.
Vi har valgt de fl otteste blomster fra
vores samarbejdspartner 

Fast pris fra

7.850,-

AALBORG BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14

Kære Alle
Hos Aalborg Bedemand holder vi vores omkostninger nede.
F.eks. har vi valgt ikke at have store dyre salgskontorer.
Det kommer I pårørende til gode.
Så har familien brug for en erfaren og respekteret bedemand 
med over 22 års erfaring i branchen.
Så kontakt os gerne for en personlig samtale evt. i hjemmet.

Med venlig hilsen Jytte og Per Elsvold
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Nordic Cleaning ApS
Erhverv & Industrirengøring

Hos Nordic Cleaning går vi op i detaljerne. Det er vilkårene, når man snakker 
rengøring. Et rent hjem, kontor, butik sågar stalde og maskiner hjælper vi 
med at rengøre. Uanset om du vælger, at få hjælp til rengøringen af vores 
dygtige personale, eller du vil gøre det selv, så kan vi guide og give dig gode 
råd.

I butikken på Karetmagervej i Dronninglund, fører vi produkter af høj kva-
litet. På vores hylder har vi både rengøringsmidler til speci� kke opgaver, og 
til daglig rengøring. Du behøver ikke være bekymret for, hvordan du skal 
blande midlerne op i vand, vi har allerede skrevet det på bagsiden, hvor du 
også kan se, hvad midlet indeholder.

Vi klarer ALLE former 
for rengøringsopgaver
Nordic Cleaning er en nordjysk virksomhed, hvor vi sætter vores 
kunder højest og sikre dig et resultat af bedste kvalitet.   

Vi er en virksomhed som har hjertet på rette sted, elsker at gøre 
rent og vi vil “gå langt“for at imødekomme dine ønsker.

Vi har mange års erfaring inden forrengøring
til både private og erhvervsvirksomheder

Vi tilbyder også skadeservice.

Tlf. 98 86 10 20
www.nordiccleaning.dk - Karetmagervej 2 - 9330 Dronninglund

VI HOLDER HVAD VI LOVER

STALDVASK
Ring og bestil. Vi klarer alle former for 
rengøring, også i store haller og lignende 
steder med højt til loftet.

Skal du bruge 
over� adedesinfektion, 
håndsprit eller nyt 
grej til rengøring, 
klarer vi også den. 

Vil du selv prø-
ve kræfter med 
� otte ruder, kan 
vi også tilbyde 
vinduespudsersæt, 
der ikke efterlader 
striber. 

Vi har faktisk alt du 
behøver for at få et � ot 
rent hjem.

 

På gensy� i butikken på Karet�ager�ej

Kvalitetsrengøring med tilfredshedsgaranti

Find os på facebook 

eller læs mere om os på 

www.nordiccleaning.dk

Nordic Cleaning står klar til at hjælpe, 

skulle du have brug for visiteret hjælp til 

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.

Nordic Cleaning er et nordjysk � rma 

med benene på jorden. Og selvom der er 

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.

Nordic Cleaning ApS

Privat og erhvervsrengøring

NORDIC
CLEANING

KLARER DEN 

PRAKTISKE 

RENGØRING

Vi er et team 

af dygtige med

arbejdere, med  

REN straffeattest 

og altid klar på nye 

udfordringer.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak,  

omkring dine behov indenfor rengøring.

Vi skaber tryghed 

i dit hjem/kontor –  

som ud gangspunkt  

altid den samme med

arbejder der kommer. 

( ved sygdom og ferie 

vil der være en afløser  

tilknyttet )

Vi har  

stor kompetence  

og erfaring indenfor 

rengøring – både til  

private og erhvervs 

kunder. Vi klare alle  

udfordringer stor som 

lille også både i grund

plan og højde.

1
2

3

Vi gør rent både privat og erhverv - lige fra kontor til p
roduktionshaller

Nordic Cleaning står klar til at hjælpe, 

skulle du have brug for visiteret hjælp til 

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.

Nordic Cleaning er et nordjysk � rma 

med benene på jorden. Og selvom der er 

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.

Nordic Cleaning ApS

Privat og erhvervsrengøring

NORDIC
CLEANING

KLARER DEN 

PRAKTISKE 

RENGØRING

Nørregade 16, 9700 Brønderslev

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

VI ER 
ORGANISERET 

UNDER 3F 
OG HK



 

Din isolatør 
med bred erfaring

 

Få isoleret, inden vinteren 
sætter ind - det betaler sig.

Kontakt os for et 
uforpligtende isoleringstilbud.

 

ALT i glasarbejde
Ring og få et uforpligtende tilbud

Torvet 1A - Nørresundby - 98 22 34 46
Klik ind på www.butik-rigtigemaend.dk eller mød os på Facebook

RIGTIGE MÆND
SMART TØJ MED FORMAT

1 XL - 10 XL

Kom ind og se det 

STORE 
UDVALG 

FÅ BRANCHERELEVANT  
RÅDGIVNING OG SPARRING
Vores brancheeksperter giver dig faglig og specialiseret 
rådgivning, der er rettet mod din branche. 

Læs mere på www.bdo.dk/brancher 

BDO i Aalborg 
Visionsvej 51, 9000 Aalborg, 96 34 73 00, aalborg@bdo.dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB



www.springeren-maritimt.dk
Vestre Fjordvej 81 - 9000 Aalborg

WWW.HOTWOK.DK

Gratis Bedsteforældre
fotografering

Inkl. 1 stk. billede
24x30 cm

Har dit barn eller dine børn
også et par skønne 

bedsteforældre?

Så skynd dig at booke
en tid på 98131040
eller på Facebook

Click Aalborg

* Tilbuddet gælder t.o.m 

Boulevarden 12 - Aalborg - 98131040 - aalborg@click.dk

uge 42

gæd

*



Mathias
Indehaver

Norgesgade 5 - 9000 Aalborg - 51 75 88 80
Følg os på Facebook m.m.algeservice

Professionel FLISERENS
MILJØGODKENDT!

Fra 
KUN

19,-
pr. kvm.

HUSK SERVICEFRADRAG 
- det gamle håndværkerfradrag
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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

DIN GARANTI
Fast lav timepris
1 time er 1 time 
Et ord er et ord

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.

Pr. pers. KUN FRA kr.  395,-
Fri overnatning for værtsparret.
Gæsterne har mulighed for overnatning. Dobbeltværelse pr. pers. 325,- Enkelt værelse 550,-

STORT
JULEBORD

Pr. couvert kr.

225,-
21/11-28/11-5/12-12/12

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, levende musik, 
overnatning i dobbeltværelse  
og morgenbord  Pr. pers. kr. 545,-
- miljøtillæg kr. 55.00 pr. person.

HUSK ÅBENT HUS
SØNDAG 3. JANUAR 2021

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

VIND 10.000 KR. TIL DIN FEST



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
 



SPILLEHAL 
LUNDEBORGVEJ

82-84% i gevinstudbetaling

ÅBENT ALLE DAGE 
10.00-23.00

Lundeborgvej 1 - 9220 Aalborg Øst - tlf. 20 66 44 10
spillehal.lundeborgvej@gmail.com 

Adgang forbudt for personer under 18 år
Følg os på facebook og instagram

GRATIS 
parkering ved døren

GRATIS 
kaffe, te, vand, sodavand, kakao mm

HVER LØRDAG

GRATIS FROKOST
 kl. 13.00 for spillende gæster

GOD service og GODT humør

36 
SPILLEMASKINER
Bl.a. Thors Hammer, 

Baker Street 
og Apache



Lagersalg

spar 
op til

80%
på kendte mærker bla 

ONLY, Fransa, VANTING, BLEND, ONLY CARMA-
KOMA, DNY, Cassiopeia og mange � ere....

ÅBNINGSTIDER: 
Fredag 10-18

Lørdag & søndag 10-16 

Loftbrovej 15, 9400 Nørresundby 
ved Kvicklys parkeringsplads

800 kvm.



Hold din Julefrokost på Tylstrup Kro

Se dagens ret og nytårsmenu 
på vores hjemmeside 

www.tylstrupkro.dk
Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup 

98 26 15 66
Følg os på facebook og instagram

 

Stor lækker Julebu� et og levende musik
fra 18.30 til 01.00

Fredag den 27.  og lørdag den 28. november
Fredag den 4. og lørdag den 5. december

Fredag den 11. og lørdag den 12. december

KUN 335,- 
pr. person - bordbestilling nødvendig

Leveres også ud af huset - ring og hør nærmere...



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...

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

Jern og metaller købes
Skrotning af biler
ALTID 
HØJESTE 
DAGSPRIS

I dag er gammelt jern en vigtig råvare. Vi indsamler hver dag fl ere 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



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

Ferske og røgede fisk finder du hos

ALLE VORES

RØGVARER
ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET

15 ÅR - MED SMAGSOPLEVELSER I SÆRKLASSE

- Så det var helt oplagt for os, at opkalde vores røgeri, som benytter de gamle traditi-
oner og metoder, efter kilden, fastslår Kurt Hedegaard.

Tålmodighed og eksperimenter
I røgeriet er der to rygeovne. En stor ovn, der både koldryger og varmryger. Samt en 
mindre ovn, som primært varmryger.

- I ovnene eksperimenterer vi løbende med mange forskellige slags fisk. Det tager 
lang tid at udvikle den gode opskrift. Eksempelvis har vi brugt lang tid på at gøre vores 
varmrøgede laks særlig saftig og smagfuld, siger Kurt Hedegaard, der sætter en ære i 
at rådgive sine kunder, så de får det bedste ud af produkterne.

Inspiration fra fortiden
I sin søgen efter nye spændende opskrifter og produktudvikling, er det både i udlan-
det, men nok især i fortiden, Kurt Hedegaard leder.

- Jeg kan godt lide at læse i gamle opskriftsbøger for at finde ud af, hvordan man har 
røget fisken i Nibe for 100 år eller 200 år siden. Det kan give inspiration til nye produk-
ter. Jeg elsker at eksperimentere med nye rygeopskrifter og nye krydderier, siger han.

Kurt Hedegaard lytter også til sine kunder, når de kommer med forslag til forbedringer 
eller deres gode oplevelser med en fiskeret.

Konkurrent til bacon
Han er heller ikke bange for at tænke helt skævt og anderledes i sin produktudvikling. 
Som det eneste sted i verden kan Kildens Rygeri præsentere et nyt pålægsprodukt – 
lakse- og ørredsnacks.

- Jeg bruger et halestykke fra en koldrøget laks eller ørred, og så undgår jeg også 
spild. Produktet har baconens sprødhed, men det er et langt sundere alternativ. Du 
kan bruge det i burgere, på madpakken eller i salater. Min kone er med i udviklingen, 
og kunderne har taget godt imod produktet, siger han. Han fortæller også, at norske 
koldrøgede sild i tynde skiver, har den samme smag som ål, og det kan på sigt ville 
kunne være et godt alternativ til den spise.

- Jeg eksperimenterer også hele tiden med at lave koldrøget laks på nye måder, det 
bruger vi blandt andet i vores laksesalater, fortæller han.

Frisk fisk fra auktioner
Fiskene som Kurt Hedegaard bruger til sine produkter kommer fra fiskeauktioner i det 
nordjyske, og han har indkøbere til at sikre, at han får de bedste fisk.

- Når vi får fiskene, er de skåret op, og de er klar til, at vi kan lave vores røgede fisk, 
der kun bliver saltet og røget. Min kone kører fersk fisk ud til kantiner og restauranter, 
der så selv tilbereder, fortæller han. Bestillingerne foregår for det meste på en SMS.

- Så sender jeg dem et ok, og så ved de, at vi har fisken og kan levere samme dag, 
siger Kurt Hedegaard. Så priserne for varerne i butikken, afhænger af dagsprisen på 
den pågældende fisk, og til lakse-produkterne, henter han fisk flere gange om ugen.

Røget laks til kunder i Singapore og Italien
Rygtet om de røgede fisk fra Kildens Rygeri når vidt omkring, og Kurt Hedegaard kan 
fortælle om forsendelser til Singapore.

- Vi leverede også varmrøget laks til en restaurant i Italien, og det er meget mund til 
mund fra vores kunder, der gør, at vi sælger til kunder helt ned til den tyske grænse. 
Vi har en kunde fra Sjælland, der tager med til 20 andre, når han tager den lange tur 
og handler hos os, siger han.

- Når parret tager på ferie til Thailand og Singapore, så er det som regel også for at få 
inspiration til nye produkter.

Opfindsomhed og friske fisk er nøglerne til succes for nordjysk røgeri
Nina og Kurt Hedegaard driver på 15. år fiskerøgeriet Kildens Rygeri i Nibe, og kunder fra Sjælland tager gerne den lange tur for at købe stort ind af fiskespecialiteter til naboer og venner. Kun-
derne er et godt miks af private, restauranter, caféer og kantiner i virksomheder. Kurt Hedegaard udvikler hele tiden nye produkter, og det seneste er et knasende sprødt alternativ til bacon lavet 
af laks og ørred.

Selvlært ryger
Kurt Hedegaard er selvlært ud i kunsten at ryge fisk, og det spiller ind på kvalitet og smag. Hvis du tager en røget laks fra 10 røgerier, så er der ikke en fisk, der er ens. Jeg gør det på min helt 
egen måde, så jeg får fisken præcis, som jeg gerne vil have den, siger han.

Kildens Rygeri er opkaldt efter Kilden, som løber igennem Nibe og under røgeriet. Kilden har langt tilbage i historien været brugt til ”mad, brygning og tvæt”, som der, ifølge Kurt Hedegaard, står 
i de historiske kilder.



Juleanretninger
PÅ TERNDRUP KRO 

& UD AF HUSET:

HUSK AT VI HAR ÅBENT
 FOR MAD UD AF HUSET 

JULEAFTEN
24. DECEMBER

BESTIL PÅ 2812 6628
JULEMENU:

FLÆSKESTEG OG ANDESTEG
med rødkål, brunede og hvide karto� er,

samt skysauce. 
TIL DESSERT RIS A LA MANDE

2 RETTER KUN 228,-
AFHENTES PÅ KROEN DEN 24. DECEMBER 

MELLEM KL. 17 OG 18.

STOR
JULEBUFFET

1. & 2. JULEDAG 
FRA 12.30 

PÅ TERNDRUP KRO
TA’  HELE FAMILIEN MED OG HYG JER 

I VORES JULEPYNTEDE LOKALER 
(Bordbestilling nødvendig)

PR. PERSON 188,- 
BØRN 75,-

HELE  JULEN

HADSUNDVEJ 1.  9575 TERNDRUP . 2812 6628 . WWW.TERNDRUPKRO.DK

 Juleanretninger
MENU 1:

Marinerede sild m. carrysalat • Lun � ske� let m. 
remoulade og citron • Ribbensteg m. rødkål

grønlangkål m. stegt medister, kold hamburgerryg, 
brundede karto� er, sennep og rødbeder.

Ris a la mande m. kirsebærsauce.

MIN 10 KUVERTER PR. PERSON 139,- 
MENU 2:

Marinerede sild m. carrysalat • 1/2 æg m. rejer og 
mayonnaise • Lun � ske� let m. remoulade og citron

Lun leverpostej m. champignon og bacon. 
Grønlangkål m. stegt medister, kold hamburgerryg, 

brunede karto� er, sennep og rødbeder
Ris a la mande m. kirsebærsauce.

MIN 10 KUVERTER PR. PERSON 159,-
MENU 3 / FAVORITTEN:

Marinerede sild m. carrysalat • 1/2 æg m. rejer og 
mayonnaise • Lun � ske� let m. remoulade

Tarteletter m. høns og asparges • Frikadeller m. kold 
karto� elsalat • Lun ribbensteg m. rødkål 

Grønlangkål m. stegt medister, kold hamburgerryg, 
brunede karto� er, sennep og rødbeder 

Ris a la mande m. kirsebærsauce. 

MIN 10 KUVERTER PR. PERSON 169,-
Marinerede sild m. carrysalat • 1/2 æg m. rejer og 

mayonnaise • Lun � ske� let m. remoulade
Tarteletter m. høns og asparges • Frikadeller m. kold 

karto� elsalat • Lun ribbensteg m. rødkål 
Grønlangkål m. stegt medister, kold hamburgerryg, 

brunede karto� er, sennep og rødbeder 
Ris a la mande m. kirsebærsauce. 

MIN 10 KUVERTER PR. PERSON 169,-

MENU 4:
Marinerede sild m. carrysalat • Røget laks m. lun 

spinatsauce •  1/2 æg m. rejer og mayonnaise 
håndskåret rullepølse • Sylte m. sennep og rødbeder

Mørbradbøf m. løg og champignon samt asier 
 Appelsinmarineret svinekam m. stegte karto� er, 

æbler og abrikoser • Ris a la mande m. kirsebærsauce.

MIN 10 KUVERTER  PR. PERSON 179,-
TAPAS JUL

Røget andebryst m. rødkålsalat m. mandarin 
og valnødder • Marineret tigerreje m. sprød syltet 

julesalat • Laksetatar m. urter og rugbrødschips 
Salat m/grønkål, grantæble, tranebær, saltede mandler 

og abrikoser • Karto� elpie m. anderilette 
• Ovnbagt torsk m. pickles og sennepsmayo 

Brownie m. passionsmousse og bær.

PR. PERSON 198,-
(Denne anretning laves kun til min. 15 personer.)

TILVALG TIL JUL:
Røget laks med spinatsauce 28,-

Tarteletter med høn i asparges 18,-

Stuvet hvidkål med kroens hjemmelavede deller 28,-

Mørbradbradbøf med løg og champignon 28,-

Røget andebryst med rødkålssalat 28,-

Salat med grønkål, granatæble, tranebær, 
mandler, abrikoser 15,-

Lun leverpostej m. champignon og bacon 16,-

Glaseret skinke med � ødekarto� er og salat 32,-

ALLE MENUER ER EXCL. BRØD & SMØR.

Kan tilkøbes for 12,-

HVER TORSDAG KL. 18
  FØRSTE GANG 3. DEC. 

& HVER ADVENTSSØNDAG
KL. 12.30-15.00

- JULEBUFFET -
• 3 slags sild og karrysalat • Lune rødspætte� leter med remoulade 

• Halve æg med rejer •  Røget laks med spinatsauce 
• Håndskåret rullepølse med rødbeder 
• Kroens kalvesylte med grov sennep

 • Lun leverpostej med champignon og bacon 
• Flæskesteg med rødkål • Kold tyndstegs� let med grønkålssalat 

• Stuvet hvidkål med frikadeller • Glaseret skinke med � øde-
karto� er •  Grønlangkål med brunede karto� er 

•  Julemedister med sennep og rødbeder 
• Ris a la mande med kirsebærsovs 
• Osteanretning med kiks og druer

PR. PERSON 128 KR.

JULEHYGGE 
PÅ KONTORET ELLER VÆRKSTEDET....

- BESTIL PÅ  2812 6628 OG FÅ LEVERET LIGE TIL DØREN -
BESTILLES 1 DAG FØR LEVERING

FEKS:
Kroens luksus stjerneskud  PR. PERS. 148 KR. 
2 skiver lun ribbensteg og 2 store hj. frikadeller 
m. rødkål, brød og smør PR. PERS.    88 KR.
Grønlangkål med lun glaseret skinke og stegt medister, 
rødbeder, sennep samt brunede karto� er PR. PERS.    98 KR.
Ris a la mande med kirsebærsauce PR. PERS.    38 KR.
Gløgg og æbleskiver PR. PERS.    58 KR.

JULEFROKOST
I KROSTUEN 

KROENS STORE JULEBORD
MED ALT HVAD DER HØRER JULEN TIL 

OG LIGE LIDT MERE...
 INCL. FRI ØL, SODAVAND OG VIN I 2 TIMER

KUN 298 KR.  PR. PERSON
KAN BOOKES FRA 1. NOVEMBER

MIN. 15 PERS. / MAX 30 PERS. / VED 40 PERS. AFHOLDES DET I DEN STORE SAL

NYHED

UD AF HUSET

OGSÅ 24. DECEMBER SAMT 1. OG 2. JULEDAG

NYHED

TA’ UD 

OG GEM

HADSUNDVEJ 1  9575 TERNDRUP . 2812 6628 WWW.TERNDRUPKRO.DK



FODBEHANDLING
●  Behandling af fodvorter
●  Para� n behandling
●  Shellac CND
●  Voksbehandling

Åbningstid efter aftale, 
dog mandag til kl. 21

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

Giv et 
GAVEKORT 

til én du 
holder af...

SUPER EFTERÅRSTILBUD
gælder oktober og november 2020 

ALM. FODBEHANDLING
I KLINIK KUN  350.-
INKL. 1 STK. FODCREME TIL EN VÆRDI AF 129,-

HJEMMEBESØG
Jeg kommer gerne hjem til dig/jer

Vær god ved dine fødder 
- de skal bære dig 

hele livet...

ALT indenfor El-installationer
Private og Erhverv og altid med fokus på kvalitet 

RING TIL MICHAEL PÅ 28 15 55 27 
og få et godt og uforpligtende tilbud

 
 

Aalborgvej 565  ●  Flauenskjold  ●  www.brucher.dk

Har du problemer 
med dårlig WiFi dækning eller 
dårligt billede på dit kabel TV, 

løser vi også det

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 125,-

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.

ÅBENT HELE ÅRET

Tlf. 24 27 81 99
www.attruphavnecafe.dk
Ladepladsen 8 - 9460 Brovst

Susanne Barrett
Den gamle kogekone fra Gjøl

GOURMET

PIZZA
KUN  95,-

Mandag til fredag

kl. 12 -21 
Lørdag og søndag 

kl. 10 – 21 



Hadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 Aalborg

Undgå ventetid - ring og bestil
98 13 09 25

Åben alle dage 11.00 - 21.00
Parkering lige ved døren

pølser og hotdogs
Rød / ristet pølse       21,-
Frankfurter   31,-
Medister   31,-
Kryddersvend   31,- 
Pølse i svøb   27,-
Frankfurter i svøb   37,-
Pølsebrød     6,-
Rød / Ristet hotdog   27,-
Hotdog i svøb lille / stor    33,- / 43,-
Fransk hotdog rød / ristet   29,-
Fransk hotdog med frankfurter   39,-
Kradser   10,-

Pita / Mix
Pita kebab              47,- 
Pita kylling             47,-
Kebabmix  lille / stor 48,- / 58,-
Kyllingemix  lille / stor 48,- / 58,-
Pølsemix  lille / stor 48,- / 58,-
Salat på mix   13,-
Ekstra kylling/kebab/pølser   18,-

Grill menuer
Husets hakkebøf med pommes frites, 
salat og bearnaisesauce   80,-
Fiskefi let 2 stk. m. pommes frites 69,-
Chicken nuggets 6 stk. 
m. pommes frites   69,-
½ grill kylling m. agurkesalat   52,-
½ grill kylling m. pommes frites, 
salat og agurkesalat   80,-

Børnemenuer
Vælg mellem:
• Hamburger 
• Fiskefi let
- med pommes frites og 
0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-0,25 l. sodavand (excl. pant) 57,-

Burgere
 Junior Alm.  Husets  Monster
Maxi 38,-  47,-   57,-   67,-
Cheese el. Bacon  43,-  52,-  62,-   72,-
Bacon cheese  48,- 57,-   67,-   77,-
Jumbo (2 x bøf)  54,- 63,-  73,-   83,-
Mexican (stærk)  45,- 54,- 64,- 74,-
Børne- / Hamburger   27,-
Kyllinge burger: Enkelt eller dobbelt 47,- / 63,-

Ribbensburger: Lille eller stor   38,- / 49,-

Bøfsandwich med sovs:
Husets eller Monster     57,- / 69,-
Spejlæg på burgere   15,-
Ekstra ost / bacon     6,-
Alle burgere som alm. menu med lille pommes frites 
og 0,50 l. sodavand + 44,- (excl. pant)
Alle burgere som stor menu med stor pommes frites 
og 1,5 l. sodavand + 64,- (excl. pant)

nyhed
Lækker frisksmurt sandwich          48,-
Med groft brød, kylling, bacon, salat, 
hjemmelavede syltede rødløg og chili- 
eller hvidløgsmayonnaise

luksus burgere 
New York Street                72,-
Texas bbq                  72,-
Den danske                 72,-
Hot, hot, hot                 72,-
Chili burger                 72,-
Farm burger                 72,-
Southern fried chicken burger  72,-
Som alm. menu med lille 
pommes frites og 0,5 l. sodavand  
 + 44,- (excl. pant)

Som stor menu med stor 
pommes frites og 1,5 l. sodavand  
 + 64,- (excl. pant)

luksus stjerneskud 
• Groft brød
• Salat
• 2 rødspættefi leter
• Laks
• Læsø rejer
• Friske asparges
• Hjemmelavet dressing
• Æg, kaviar, dild og citron
• Hjemmelavet dressing• Hjemmelavet dressing• Hjemmelavet dressing• Hjemmelavet dressing• Hjemmelavet dressing

kun KR.

95

• Rød / ristet pølse
• Nuggets 4 stk.



Effektiv markedsføring hver dag - året rundt !

Skal du have nye

FLYERS eller 
BROCHURER

eller skal du have lavet

DIN EGEN AVIS
- så ring til Bjørn på 98 28 29 40 

- det betaler sig

bcreklame.dk

VI GÅR I DEN 
KREATIVE 
RETNING

 

Tilkøb til julebuffeten
Røde sild med kapers og løg ..........................................................20 kr.
Stegte sild med sennepscreme .................................................... . 20 kr.
Koldrøget laks med hjemmelavet æggestand ...........................30 kr.
Rejer og hjemmerørt mayonnaise .................................................30 kr.
Luksus kyllingesalat med frisk ananas ............................................20 kr.
Leverpostej med bacon og svampe .............................................25 kr.
Tarteletter med høns i asparges .....................................................20 kr.
Frikadeller med hjemmelavet rødkål .............................................15 kr.
Svinemørbrad med svampe og løg ...............................................25 kr.
Ribbensteg med hjemmelavet rødkål ..........................................25 kr.
Rilette af konfiteret andelår med cornichons ..............................35 kr.
2 slags ost med druer .......................................................................30 kr.

Juletapas – 218 kr.
Ud af huset (min. 6 pers.)

· Salat med tigerrejer, grønkål og papaya
· Koldrøget laks  med rygeostcreme og karse

· Luksus kyllingesalat  med frisk ananas
· Rilette af konfiteret andelår  med cornichons

· Andebryst og rødkålssalat  med tranebær og valnødder
· Braiserede svinekæber  i sauce med rodfrugter

· 2 slags ost med druer
· Risalamande med hjemmelavet  kirsebærsauce

Brød og smør

         Nytårsmenu 2020 – 348 kr.
FORRET:

Hjemmerøget laks, røget over kirsebærtræ. 
Peberfrugtkompot, urtesalat og kørvelmayonnaise. 

Hertil brød og smør.
MELLEMRET:

Langtidsbraiseret svinekæber serveret i kraftig sauce, 
sellericreme og sprøde chips.

HOVEDRET:
Grillet oksemørbrad, kartoffel-rösti med bacon og timian, 
cremet mild pebersauce, bagte beder samt 3 slags løg 

bagt med honning og vendt med solbær.
DESSERT:

Gateau Marcel med lemoncurd, bærkompot og nøddecrunch.
2 stk. hjemmebagte kransekagetoppe.

Nytårsmenu til børn – 168 kr.
· Kæmperejer på spyd med salat, cherrytomater og urtedressing.

· Hjemmelavet burger i briochebolle med agurk, tomat, salat, bacon og ost. 
Dertil ovnbagte kartofler, ketchup og hjemmelavet mayo.

·  Brownie med karamel og melon.

Jul & nytår 2020

Nytårsmenuen er lavet i samarbejde med:

 

Krostien 2, Vester Hjermitslev, 9700 Brønderslev, Tlf. 39 39 04 05
kristian@mortensensmad.dk, www.mortensensmad.dk

Julebuffet – 128 kr.
Ud af huset (min. 6 pers.)

· Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat, æg og tomat
· Stegte rødspættefileter med hjemmerørt remoulade

· Grønkål med brunede kartofler, medister, hamburgerryg, 
dertil sennep og hjemmesyltede rødbeder

· Risalamande med hjemmelavet kirsebærsauce
Brød og smør

Tilkøb til julebuffeten
Røde sild med kapers og løg ..........................................................20 kr.
Stegte sild med sennepscreme .................................................... . 20 kr.
Koldrøget laks med hjemmelavet æggestand ...........................30 kr.
Rejer og hjemmerørt mayonnaise .................................................30 kr.
Luksus kyllingesalat med frisk ananas ............................................20 kr.
Leverpostej med bacon og svampe .............................................25 kr.
Tarteletter med høns i asparges .....................................................20 kr.
Frikadeller med hjemmelavet rødkål .............................................15 kr.
Svinemørbrad med svampe og løg ...............................................25 kr.
Ribbensteg med hjemmelavet rødkål ..........................................25 kr.
Rilette af konfiteret andelår med cornichons ..............................35 kr.
2 slags ost med druer .......................................................................30 kr.

Juletapas – 218 kr.
Ud af huset (min. 6 pers.)

· Salat med tigerrejer, grønkål og papaya
· Koldrøget laks  med rygeostcreme og karse

· Luksus kyllingesalat  med frisk ananas
· Rilette af konfiteret andelår  med cornichons

· Andebryst og rødkålssalat  med tranebær og valnødder
· Braiserede svinekæber  i sauce med rodfrugter

· 2 slags ost med druer
· Risalamande med hjemmelavet  kirsebærsauce
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Nytårsmenu til børn – 168 kr.
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·  Brownie med karamel og melon.
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til børneværelset.

Vi tilbyder 

GRATIS 
FRAGT 
over 799,- og altid 

hurtig levering på alle 
vores produkter.

@nouwi.dk

www.nouwi.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!

58397



 

Stenbjerg Kirkevej 21   7752 Snedsted   97938065 

www.stenbjerg-kro.dk   kro@stenbjerg.dk 

Miniferie  
3 dages ophold med ½ pension og 3 timers tur med guide 
i Nationalparken 
 

 tirsdag-fredag fra 1895,- 

Golfophold 
1-2 dages ophold med ½ pension og green fee til Sydthy 
eller Nordvestjysk Golfklub 

1 dag fra 825.- 
2 dage fra 1425,-  

 

Se mere på www.stenbjerg-kro.dk 

Kom og oplev  
Den skønne natur i Nationalpark Thy og nyd opholdet 
på Stenbjerg Kro  
Restauranten byder på egnsprægede retter baseret på 
hvad der lever og gror i og omkring Nationalparken     
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Å R E T S  B E D S T E  P L A N T E T I D

Gug Anlæg & Planteskole A/S, Indkildevej 17, 9210 Aalborg SØ, +45 98 14 08 58 

Hos os vil du altid finde et stort sortiment af hækplanter, frugttræer, 
bærbuske, sæsonens planter, stueplanter, tilbehør til haven samt 
redskaber, muld og gødning. 

Når du køber planter hos os, sikrer du dig, 
at få kvalitetsplanter, der er blevet 
passet og plejet af faglærte gartnere.

Besøg os i dag og få kvalificeret rådgivning fra 
vores  faguddannede gartnere. Vi vil have at dine 
haveprojekter lykkes.

www.shop.gugplanteskole.dk

Tilbuddene er gældende i oktober så længe lager haves. 

Brug 
Komposteret 
Kogødning 
40 L 69,95 kr

Besøg os i dag

Fiskars Classic  
eller lang 
havespade 
400 kr - 480 kr

Fransk fyr
5 liter potte
210,00 kr

Egern foderhus
25,3 x 17,6 x 18,7 cm
200,00 kr

Bøgehæk, Fagus sylvatica
Barrods, 100 - 120 cm, 3 års
10 stk. 17,95 kr. Pr. Stk

Havens®  Vildfuglefrø Gourmet
15 kg. I høj kvalitet til alle vildfugle.
199,95 kr

Havtorn 'Sirola + Pollmix' Hun- & han plante.
1 - 2 m høj, hårdfør busk som tåler havgus.
240,00 kr

Avnbøg, Carpinus betulus
Barrods, 60 - 100 cm , 3 års
10 stk. 18,00 kr. Pr. Stk

Surbær, Aronia mel.
Barrods, 50 - 80 cm, 3 års
10 stk. 15,95 kr. Pr. Stk

 
Mængderabat

gives på 
hækplanter

Velegnet til
vesterhavsklima
& sommerhuse



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

Årets store julefrokost
 2020   

Hold julefrokost i de hyggelige stuer midt i Rold skov

Vi åbner dørene kl. 18:00-01:00
hvor Sofagruppen spiller op til fest og ballade

Stor julebuffet med alt hvad hjertet begærer og fri bar.

TILMELDING PÅ TLF. 98 39 15 15 

FREDAGE:  27/11 - 4/12 - 11/12
LØRDAGE:  28/11 - 5/12 - 12/12

Glædelig Sul og Godt Flæsk til Eder Alle...

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

ALT til hund og kat

Kom og få en oplevelse 
i vores 798 kvm. store butik

Vestergade 30 - 9460 Brovst - www.jekashundogkat.dk

31 15 54 23
Følg os på facebook og instagram

JEKAS
hund og kat

Åbent 
ALLE 
ugens 

dage fra 
9-21



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 2020


