
 

EFTERÅRS-

AKTIV

Til samtlige husstande, kontorer og butikker - udgiver: BC REKLAME 40 19 30 40 - www.bcreklame.dk - vi tager forbehold for trykfejl

Oktober 2022 • 23. årgang
AVISEN 

DER VIRKER

DRØNBILLIG FLYTNING
AALBORG OG VIBORG

VI FLYTTER TIL UFATTELIGE LAVE PRISER  
– weekend og helligdage samme lave pris!

Kontakt den 
GLADE flyttemand

BUNDGAARD PÅ 
20 14 02 66

FLYTTE-
LAGER HAVES 

Ring og hør 
nærmere

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.

Ring til Dorthe på 3115 8000

HøreFokus • Certificeret høreklinik 
Godthåbsvej 57D • 9230 Svenstrup J • Ring 3115 8000
hej@hoerefokus.dk • www.hørefokus.dk

Hos HøreFokus  
er du garanteret
•  Gratis høretest  

i dit hjem eller i  
klinikken

•  Topmoderne  
høreapparater

•  4 ugers gratis og  
uforpligtende  
prøve af  
høreapparaterne

•  20 års erfaring med  
høreapparater

HØREAPPARATER

OG UFORPLIGTENDE

GRATIS

PRØV

Ring til Dorthe på 3115 8000

OG UFORPLIGTENDE

Se mere på side 13

Se mere på side 24

Anlæg & Planteskole A/S

JEKAS
hund og kat

ULSTED 
NETSLAGTER
Se mere på side 22 og 23



19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 27 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk
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BELÆGNING – ANLÆGSGARTNER 
HAVESERVICE

Vi udfører ALLE opgaver indenfor 
anlægsarbejde, herunder vedligeholdelse af 

haver og udenomsarealer for PRIVATE & ERHVERV
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RING ALLEREDE I DAG PÅ 28 86 27 32 
OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

MORTEN’S HAVESERVICE, Agerstedvej 25, 9330 Dronninglund
                      Se mere på www.mdhaveservice.dk                            Se mere på www.mdhaveservice.dk      

Vi puster varme ind på DIN KONTO!

Vendsyssel Loft- & Hulmursisolering ApS
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J • 28 26 19 76 • E-mail: vlhi@vlhi.dk

Vi puster varme ind på din konto!

Vendsyssel Loft- &
Hulmursisolering ApS
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J
Tlf. 98 98 10 03 • Mobil 28 26 19 76
E-mail: vlhi@vlhi.dk

“Et varmt hus er også et tørt hus, så 
isolering kan også give et bedre indeklima.”
Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at 
dit hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. 

Der er også en stor sandsynlighed for, at den eksisterende 
isolering er sunket sammen eller ødelagt, så den virker 
mindre e� ektivt. 

Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering.
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner!

Vi tilbyder

• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af 
   ventilation
• Rørisolering
• Facade isolering
• Thermo fotografering

Vi tilbyder
• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af ventilation
• Rørisolering
• Facade isolering
• Thermo fotografering

Vi puster varme ind på din konto!

Vendsyssel Loft- &
Hulmursisolering ApS
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J
Tlf. 98 98 10 03 • Mobil 28 26 19 76
E-mail: vlhi@vlhi.dk

“Et varmt hus er også et tørt hus, så 
isolering kan også give et bedre indeklima.”
Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at 
dit hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. 

Der er også en stor sandsynlighed for, at den eksisterende 
isolering er sunket sammen eller ødelagt, så den virker 
mindre e� ektivt. 

Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering.
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner!

Vi tilbyder

• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af 
   ventilation
• Rørisolering
• Facade isolering
• Thermo fotografering

Vi puster varme ind på din konto!

Vendsyssel Loft- &
Hulmursisolering ApS
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“Et varmt hus er også et tørt hus, så 
isolering kan også give et bedre indeklima.”
Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at 
dit hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. 

Der er også en stor sandsynlighed for, at den eksisterende 
isolering er sunket sammen eller ødelagt, så den virker 
mindre e� ektivt. 
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Vi tilbyder

• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af 
   ventilation
• Rørisolering
• Facade isolering
• Thermo fotografering

”Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at dit 
hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. Der er også en stor 

sandsynlighed for, at den eksisterende isolering er sunket sammen 
eller ødelagt, så den virker mindre effektivt. 

Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering. 
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner

Et varmt hus er også et tørt 
hus, så isolering kan også 
give et bedre indeklima!



Julemenuen serveres 
ALLE DAGE fra kl. 17.30

vi starter fredag den 25/11 2022
Bestil bord allerede i dag…

Snacks:
Svineskank - Flæskesvær -

Brun Sauce - Karto� er

Forret:
Laks - Vodka - Hyldeblomst - 

Rødbede - Sennep

Hovedret:
Andebryst - Pommes Anna - 

Selleri - Æble - Aromatisk Sauce

Dessert:
Mandel - Kirsebær - Is

Vestre Havnepromenade 2, 9000 Aalborg, 98 11 55 66, www.prinsesjuliana.dk

Julemenu

Forret - Hovedret - Dessert   425,- 

Snacks - Forret -
Hovedret - Dessert 485,-

Vinmenu
3 Retters Vinmenu                     275,-
4 Retters Vinmenu                     335,-

Julemenu i unikke omgivelser



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

RING FOR 

UFORBINDENDE

 TILBUD

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
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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

ApS

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

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

Vi har over 20 års erfaring! 

ÅBNINGSTIDER: Mandag til fredag 8.00-16.00

DIN GARANTI
Fast lav timepris

1 time er 1 time - et ord er et ord

Kristian Jensen - Rebslagervej 1 - 9000 Aalborg - kj@kjautoteknik.dk - kjautoteknik.dk    Tlf. 6018 0596



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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www.aalborgbedemand.dk
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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 25 års erfaring i branchen, 

så kontakt os gerne for en personlig samtale 
evt. i hjemmet.

Fast pris fra

8.850,-

Bisættelse
· Kiste (hvid) 
· Polstring af kiste
· Tøj/sengelinned
· Ilægning i kiste i hjemmet
· Kistepynt, årstidens blomster
· Udsyngning
· 1 rustvognskørsel (max. 15 km + km-takst)
· Intet aften- og weekendtillæg
· Honorar, samtale i hjemmet

DØGNVAGT

Vi har et STORT udvalg af buketter.

Bestil gerne buketter i forvejen, 
så det mindsker ventetiden.

Vi har et bredt udvalg af special øl, vin 
og specialiteter til DIG eller til GAVER!

Skal du have sendt en blomsterhilsen 
eller en gavehilsen til en du holder af,

klarer vi også det med et smil.

Vores butik er nu 3 gange så stor.

Blomster til et hvert Humør

Levering i Hjallerup by 25,-
Ved køb over 250 kr. 

er det GRATIS i Hjallerup by
Levering opland 50,- 

Resten af Danmark 70,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag  lukket
Tirsdag – fredag 9.30 – 17.30
Lørdag 9.00 – 13.00

Brorsonsvej 3 - 9320 Hjallerup

61 70 47 42
- mød os på facebook

www.humoerblomster.dk



SPAR op til 
 40%

på din lovpligtige skorstensfejning

Der er frit valg af skorstensfejer i hele Danmark. 

Du bestemmer selv, hvem du vil benytte som din skorstensfejer

DIN PRIS
for skorstensfejning, hvis du benytter mig 

275,-
Hos mig er � g. GRATIS

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 kr. pr. stk.

Alle priser her oplyst, er incl. moms. 

Ingen skjulte gebyrer!

incl. moms

Ring idag på
20 52 89 99

Find os på facebook:
Skorstensfejermester Idon Brødbæk

Voergårdsvej 24
9330 Dronninglund

www.skorstenen.com

Din pris er udregnet efter, at der er 1 skorsten på ejendommen.

Ingen skjulte gebyrer!
Idon Brødbæk

Vi 
monterer også 
brændeovne

Der tages forbehold for prisændringer



ÅBNINGSTIDER: MAN. TIL FRE.: KL. 09.00 TIL 17.30
ADRESSE: HOUVEJ 168, ULSTED, 9370 HALS
TLF: 98 25 41 21  -  WEB: WWW.ULSTEDEL.DK 

VI SERVICER 
DIN EL-INSTALLATION

Houvej 168 - Ulsted - 9370 Hals
Tlf 98 25 41 21 - www.ulstedel.dk

EL-INSTALLATION OG HVIDEVARE SERVICE TIL 
VIRKSOMHEDER / LANDBRUG / PRIVATE

Ring til os hvis du ønsker en pris på el-arbejde før du starter.

Vi har ydet god service og 
kvalitet i 70 år og vi glæder os til 

at servicere din el-installation.

Vi løser alle typer 
El-opgaver store som små. 

“Tilbygning, renovering eller nybyggeri”
levering og montering af bil-lader

levering og montering af varmepumper

Bygmestervej 8,
9370 Hals

Besøg vores butik og få kyndig 
vejledning “så er du sikker på at få 
de hvidevarer 
der passer til 
dit behov“.
Vi har mindst 
200 hvidevarer 
på lager.

DIN 
MED NY
NU

LOKALE 
AFDELINGELEKTRIKER

VI LAVER ALT I EL

I HALS

NYE HVIDEVARER

Følg os på: Ulsted El

Vi er naturligvis medlem af TEKNIQ 
som er elinstallatørens branche organisation.

VI SERVICER 
DIN EL-INSTALLATION
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levering og montering af bil-lader
levering og montering af varmepumper
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Bygmestervej 8,
9370 Hals

MED NY
NU

AFDELING
I HALS

og solceller

VI SERVICERER
DIN EL-INSTALLATION

Ring til os hvis du ønsker en pris på el-arbejde før du starter.

Vi er også stærke
i HVIDEVARER ...
Vi har mindst 200 NYE 
hvidevarer på lager.
Besøg vores butik og få kyndig vejledning “så er du 

sikker på at få de hvidevarer, der passer til dit behov“. 

Vi leverer og monterer hvidevarer og 
tager dine gamle hvidevarer med.

BYT
TIL NYT
OG FÅ MERE
ENERGIBESPARENDE HVIDEVARER

hvidevarer på lager.
Besøg vores butik og få kyndig vejledning “så er du 

sikker på at få de hvidevarer, der passer til dit behov“. 

Vi tilbyder INSTALLATIONSPAKKEN som indeholder:

• Fragt af hvidevarer til din adresse.  • Installation af nye hvidevarer. 

• Funktionstest af HPFI relæ.  • Fjerne dine gamle hvidevarer.

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 

GOD 
RÅDGIVNING 
GØR EN
FORSKEL
Hos BDO får du både dyb, faglig indsigt i dit nær-
område og værdiskabende rådgivning i øjenhøjde.

Kontakt BDO i Aalborg på 96 34 73 00 eller 
aalborg@bdo.dk for at høre mere.

RÅDGIVNING 

Hos BDO får du både dyb, faglig indsigt i dit nær-
område og værdiskabende rådgivning i øjenhøjde.

 på 96 34 73 00 eller 



SNEDKERARBEJDE
KØKKEN - BAD - GARDEROBE 

AALBORG
OG OMEGN 

29 71 27 44 Anders Asmussen

Opmåling, salg og montering
Vi producerer fra egen fabrik

Når håndværket og kvaliteten, betyder noget

Ring til 
Anders og 
få et GODT

tilbud

Bland Selv Slik
Over 200 slags
100 g�am KUN 

9.95

Vi modtager

Slikhytten
- slik der smager

Dorfvej 100 - 9330 Dronninglund
         Følg os på facebook

40 17 10 17

Vi har Danmarks billigste 
blandet slikposer til både 
PRIVATE, FORENINGER 

og VIRKSOMHEDER

PRISER
100 g. á 13,-
150 g. á 18,-
200 g. á 24,-
250 g. á 29,-
300 g. á 35,-

400 g. á 46,-
500 g. á 57,-
750 g. á 84,-
1000 g. á 112,-
2000 g. á 220,-

ALLE priser er inkl. pose, moms og afgifter.
Fri levering ved køb af minimum 400,-

Salg af løse poser 
- kan indeholde op til 2.000 gram / 2 kilo

100 poser 199,-

1.000 poser og derover - pr. ps. 1.25
Se mere på juleposer.dk

Åbningstider
Torsdag  15.00 - 21.00
Fredag  13.00 - 21.00
Lørdag  13.00 - 18.00

Derudover - ring for aftale
Telefon 40 17 10 17



EFTERÅRET PÅ
SPRINGEREN 

- MARITIMT OPLEVELSESCENTER
Sjove aktiviteter i uge 42 

( 15. - 23. oktober)

Kompasjagt
Kan du finde

alle
posterne?

Vi griller
skumfiduser 

mandag - fredag 
kl. 10-12 

Kom og være kreativ
- vi laver 

toiletrulle-dyr

ÅRSKORT
Voksen: kr. 200,-

Barn: kr. 100,-
Gælder 12 mdr. - husk at vi

har åbent alle dage

SPRINGEREN -Maritimt OPlevelsescenter
Vestre Fjordvej 81 - 9000 Aalborg

www.springeren-maritimt.dk

-
Sjove
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e 42
)
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SPECIALITET’s

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

Christian Schmidt

Elmevej 47
9700 Brønderslev

www.clpartyservice.dk
info@clpartyservice.dk

28 26 55 26
Kørsel: Brønderslev 75 kr.

Udenfor Brønderslev 
+ 6 kr. pr. km.

Danmarks nok bedste 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:
Krydderkartofl er - Flødekartofl er - Smørstegte pariserkartofl er - Kold kartoff elsalat 
Pestomarinerede kartofl er eller Krydrede råstegte kartofl er med skind. 

Spændende salatbord der varierer efter årstiden. Der serveres med 2 slags dressing, 
hjemmebagt specialbrød fra Bager Bjerring i Toftlund og kuvertsmør. 
Pr. person 199,- incl. udskæring og emballageafgift
 .
Vi har før leveret 1715 kuverter. 

Helstegt pattegris 
uden tilbehør

Pr. person 145,- 
incl. udskæring.

Med 2 slags kartofl er            

pr. person 169,- 

98 79 10 18
20 33 30 18

Revlingbakken 33A, Aalborg

ALLE DAGE
15.00 - 21.30

58397

KØB 10 PIZZAER

- og få én GRATIS
- gælder kun ved afhentning

98 79 10 18
20 33 30 18

Revlingbakken 33A, Aalborg

15.00 - 21.30

FÅ 
RABAT 

på vores
GODE pizzaer.

Kom og hent 
et RABAT kort

Vi fejrer 7 års fødselsdag

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



Opsamling på alle ture i: 
Skagen, Ålbæk, Jerup, Frederikshavn, 
Sæby, Nørresundby, Aalborg, Hirtshals, 
Hjørring og Brønderslev. På nogle ture 
også i Haverslev

Bestilling og info 
på 98 94 51 44 eller 

info@hirtshalsturistfart.dk 
www.hirtshalsturistfart.dk

JULEFROKOSTTUR TIL JULEMARKED I FLENSBURG
lørdag den 3. december

Besøg det hyggelige julemarked i Flensburg.

På vej mod Røde kro, hvor vi skal nyde en dejlig julebuffet, serveres kaffe og 
rundstykke i bussen. Efter frokosten går turen til Flensburgs julemarked, hvor 
duften af brændte mandler og punch spreder sig blandt de mange spænden-
de boder. På hjemturen holder vi også ved Otto Duborg, så der er mulighed 
for at handle ind til julen.

Pris kr. 480,00 inkl. morgenmad og julebuffet

OTTO DUBORG 
TURE I 2022

Tag med på indkøbstur til 
Otto Duborg og få klaret 

juleindkøbene

Tirsdag den 1. november 
Lørdag den 19. november 
Tirsdag den 6. december

Pris kr. 360,00 
inkl. morgenmad 

og frokost

JULEMARKED 
FÆNGSLET HORSENS
Lørdag den 12. november

Oplev den særlige stemning, 
når de rå rammer og julehygge 

fusionerer til ren råhygge

I bussen serveres kaffe og 
rundstykke på vej mod Fængslet 
Horsens. Vi starter besøget med 

en guidet rundvisning i Fængslet. 
Derefter er der tid til på egen hånd 

at besøge julemarkedet med 200 
stande med julegaveidéer. 
Oplev juletog, gåseparade, 

æbleskiver, julepynt, kunsthånd-
værk, samt juledelikatesser.

Når sulten melder sig, 
kan man nyde æbleskiver, 

� æskestegssandwich, risengrød, 
pandekager og meget mere 

(ikke inkluderet i prisen). 
På vej hjem i bussen serveres 

kaffe og kage

Pris kr. 550,00
Inkluderet i prisen er: 

morgenmad, guidet rundvisning, 
entre til Fængslet og julemarked, 

eftermiddagskaffe.



ALT I 
TRYKSAGER

bcreklame.dk

Effektiv markedsføring hver dag - året rundt !

Vi går i den kreative retning

Skal du have nye

FLYERS eller 
BROCHURER

eller skal du have lavet

DIN EGEN AVIS
- så ring til Bjørn på 40 19 30 40 

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

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.

Julen 2021
JULEBUFFET 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
· Ris a la mande med hjemmelavet kirsebærsauce
Brød og smør                                                    Pr. person        138,-

JULETAPAS Ud af huset (min. 6 pers.)
· Salat med tigerrejer, grønkål og papaya
· Koldrøget laks  med peberrodscreme med  kapers
· Luksus kyllingesalat med frisk ananas
· Rilette af konfiteret andelår med cornichons
· Andebryst og rødkålssalat med tranebær og valnødder
· Braiserede svinekæber i sauce  med bagte rødbeder
· 2 slags ost med druer
· Risalamande med hjemmelavet kirsebærsauce
Brød og smør                                                    Pr. person          218,-
Nytårsmenu 2021
FORRET: Koldrøget laks med lime/estragon mayonnaise, langtidsbagte 
tomater, urtesalat. Brød og smør
MELLEMRET: Pil pil tigerrejer med persillefrit. Brød og smør
 HOVEDRET: Bøf af oksemørbrad, Pommes Anna, kraftig rødvinssauce, 
stegte kejserhatte, græskarpure, bagt selleri og sprød panchetta
DESSERT: Panna cotta, hvid chokoladebrud med puf, 
lakridskys, karamelcrunch og passionsfrugt  
                                                                           Pr. person        348,-               
BØRNEMENU
FORRET: ”Snackurv” - grøntsagstave med dip, snackpølser, pizzasnegle og ost
HOVEDRET: 2 stk. slideres - pulled pork og hamburger, stegte kartofler og
kryddermayonnaise
DESSERT: Chokolademousse med bær, kys og karamel
                                                                Pr. person    1 98,-
Nytårsmenuen er lavet 

i samarbejde med:
Sidste mulighed for at bestille
eller ændre menuen er den 27/12

Julen 2022
JULEBUFFET ud af huset (min. 6 pers.)

Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat, æg og tomat
Stegte rødspætte� leter med hjemmerørt remoulade

Grønkål med brunede karto� er, medister, hamburgerryg, 
dertil sennep og hjemmesyltede rødbeder
Risalamande med kirsebærsauce

Brød og smør  Pr. person  148,-
TILKØB TIL BUFFETEN
Røde sild med kapers og løg   25 kr.
Stegte sild med sennepscreme   25 kr.
Koldrøget laks med hjemmelavet æggestand   35 kr.
Rejer og hjemmerørt mayonnaise   35 kr.
Luksus kyllingesalat med frisk ananas       25 kr.
Leverpostej med bacon og svampe   30 kr. 
Tarteletter med høns i asparges   25 kr.
Frikadeller med hjemmelavet rødkål   20 kr.
Svinemørbrad med svampe og løg   30 kr.
Ribbenssteg med hjemmelavet rødkål   30 kr.
Rilette af kon� teret andelår med cornichons  35 kr.
2 slags ost med druer    35 kr. 

JULETAPAS ud af huset (min. 6 pers.)

Salat med tigerrejer, grønkål og papaya
Koldrøget laks med peberrodscreme og kapers
Luksus kyllingesalat med frisk ananas
Rilette af kon� teret andelår med cornichons
Andebryst og rødkålssalat med tranbær og valnødder
Braiserende svinekæber i sauce med bagte rødbeder
2 slags ost med druer
Risalamande med hjemmelavet kirsebærsauce
Brød og smør

 Pr. person  248,-

Nytårsmenu 2022
Se vores lækre Nytårsmenu på 
www.mortensensmad.dk



MICHAELS MULTISERVICE

Borgergade 32 - 9362 Gandrup - 28 25 38 17
www.michaelsmul� service.dk - mnielsen667@gmail.com

Ring � l 
Michaels Mul� service

og få et godt � lbud
28 25 38 17

Vinduespudsning fra  160,-
Havearbejde pr. time  250,-
Rengøring af bil 
inde og ude inkl. 
rensning af sæder  300,-

Maling af lejligheder 
pr. time  350,-
Rengøring af lejligheder, 
inkl. rengøringsmidler og 
støvsugning pr. time  350,-
Rensning af møbler og tæpper 
– RING OG FÅ ET TILBUD

Alle priser er inkl. moms

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

  

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

DÆKCENTER & AUTOVÆRKSTED

Vejledning for brug af ”Dæk Specialist”-logo
1.  Dæk Specialist logoet må bruges frit af alle medlemmer af Dæk Specialisternes Landsforening.
2.  Dæk Specialist logoet må kun bruges af medlemmer af Dæk Specialisternes Landsforening.
3.  Nedenstående farver og regler for brug af Dæk Specialist logoet skal overholdes.

Gammelt logo. 
Benyttes ikke efter 1/3-2019

Nyt logo. 
Benyttes fra 1/3-2019

Luft omkring Dæk Specialist logoet:
Der må aldrig placeres andre elementer op 
mod Dæk Specialist logoet, der er tættere 
på end dækbredden på ét af logoets 4 dæk.

På evt. bundfarve trykkes 
logoet stadig positivt.

Dæk Specialist logoet består af 3 farver:

Sort: CMYK:  0/0/0/100
 RGB:  0/0/0
 HEX:  #000000

Mørk Rød: CMYK:  0/100/100/33
 RGB:  140/15/5
 Hex:  #8b0f05

Rød: CMYK:  0/100/100/0
 RGB:  195/0/20
 Hex:  #c40014

Ved specialfarver kan ”Mørk Rød” evt. erstattes af ”Rød”.

Ring til Jan på 405 505 12

Alt i tilbehør
til hund-kat- 
gnaver-fugl 

og fi sk 

Bland selv slik 
til Børn og Hund 

ALT til Hund og Kat

STORT SORTIMENT 
I ARION, KINGSMORE, 
CARNILOVE, VOM M.F. 

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

Vestergade 30 - 9460 Brovst - www.jekashundogkat.dk

31 15 54 23

JEKAS
hund og kat

Følg os på facebook og instagram

ÅBENT 
ALLE DAGE 

KL. 9-21



TIP – TOP MURERARBEJDE
DE 

GLADE 
MURERE

TIP – TOP MURERARBEJDE
DE 

GLADE 
MUREREMURERE

■ Nybygning

■ Ombygning

■ Tilbygning

■ Renovering

■ Energirenovering

■ Støbning m.m.

 

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



Bach / Christensen
Gardiner ApS
Gardiner & Solafskærmning

GARDINER & 
SOLAFSKÆRMNING

Jesper 
42 30 53 46 

Michael 
41 62 62 17

Speditørvej 2 A - 9000 Aalborg
www.bcgardiner.dk

GRATIS og 
uforpligtende 

opmåling 

Ring til os 
eller send en

mail på 
bc@bcgardiner.dk

DIN 
GARANTI

Vi har over 
35 års erfaring med 

rådgivning, opmåling, 
og montering af 

gardiner og 
solafskærmning

RING 
og få et

GODT
 TILBUD



Alt glas leveres som 
super lavenergi med 

”varm kant”

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 � isearbejde
Stormskader og Forsikringsskader

Spar 20%
PÅ ARBEJDSLØNNEN

ved bestilling inden den 15. november 2022



Nulallergi forhandler udelukkende
produkter certificeret af AllergyCertified.

Det sikre og fornuftige valg, når du vil undgå alle 
 kendte allergifremkaldende, hormonforstyrrende 

og kræftfremkaldende stoffer.

Nulallergi.dk

Mange vælger hudplejeprodukter, som er naturlige, organiske eller veganske,

da antagelsen er, at denne type produkter er sunde og hudvenlige.

Når det handler om hudplejeprodukter og make-up, er det desværre ikke altid

tilfældet. Langt størstedelen af allergifremkaldende duftstoffer og parfumer er

nemlig naturlige.

Hos Nulallergi.dk har vi nøje udvalgt alle vores produkter. Hos os kan du derfor

udelukkende købe de produkter, som har kunnet opnå en certificeringudelukkende købe de produkter, som har kunnet opnå en certificering

hos AllergyCertified.

Når du vælger produkter med  AllergyCertified-logoet kan du være tryg ved,

at hver eneste ingrediens i produktet er nøje gennemgået, og at der samtidig

af eksperter på området er foretaget enrisikovurdering.

Vi sikrer dig derfor altid proaktiv hudpleje og mindsker dermed risikoen for

allergi og fremtidige hudproblemer. 

Proaktiv hudpleje er vigtig
inden for allergiforebyggelse.

Det betyder helt simpelt:

pas på din hud og undgå allergi! 

Nulallergi.dk @nulallergi.dk nulallergi.dk

Nulallergi forhandler udelukkende
produkter certificeret af AllergyCertified.

Det sikre og fornuftige valg, når du vil undgå alle 
 kendte allergifremkaldende, hormonforstyrrende 

og kræftfremkaldende stoffer.

Nulallergi.dk

Mange vælger hudplejeprodukter, som er naturlige, organiske eller veganske,

da antagelsen er, at denne type produkter er sunde og hudvenlige.

Når det handler om hudplejeprodukter og make-up, er det desværre ikke altid

tilfældet. Langt størstedelen af allergifremkaldende duftstoffer og parfumer er

nemlig naturlige.

Hos Nulallergi.dk har vi nøje udvalgt alle vores produkter. Hos os kan du derfor

udelukkende købe de produkter, som har kunnet opnå en certificeringudelukkende købe de produkter, som har kunnet opnå en certificering

hos AllergyCertified.

Når du vælger produkter med  AllergyCertified-logoet kan du være tryg ved,

at hver eneste ingrediens i produktet er nøje gennemgået, og at der samtidig

af eksperter på området er foretaget enrisikovurdering.

Vi sikrer dig derfor altid proaktiv hudpleje og mindsker dermed risikoen for

allergi og fremtidige hudproblemer. 

Proaktiv hudpleje er vigtig
inden for allergiforebyggelse.

Det betyder helt simpelt:

pas på din hud og undgå allergi! 

Nulallergi.dk @nulallergi.dk nulallergi.dk

Brug rabatkoden 
BCREKLAME og få 20% 

 på dit næste køb i webshoppen

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

Dit livs fest
FAST PRIS PÅ 

SELSKABSMIDDAG
Velkomstdrink, 3 retters menu, kaffe og kransekage, 
natmad og vin ad libitum 

Pr. pers. KUN FRA kr.  558,-
Fri overnatning for værtsparret.
Gæsterne har mulighed for overnatning. Dobbeltværelse pr. pers. 350,- Enkelt værelse 650,-

JULE-
FROKOST

Pr. couvert kr.

295,-
26/11 - 3/12 - 10/12 
kl. 18.00 - 00.30 

- levende musik hele aftenen

Spar taxa, og bestil værelse 
og julefrokost til 777 kr. pr. 

person i delt dobbeltværelse.

STEGTE ÅL
Mandag til fredag 

fra kl. 12.00

kr.

198,-

NYTÅRS-
MENU

UD AF HUSET
Vi har i år kreeret en 

lækker 3-5 retters menu 
- se mere på

www.dronninglundhotel.dk

3 RETTERS MENU/BUFFET 
+ 1/1 FL. VIN 
Pr. pers. kr.         500,-
 Husk at bestille bord på 98 84 15 33SPAR 179,-

EPOXY 
GULVE & BELÆGNINGER

Privat – Erhverv – Landbrug og Industri

GRATIS opmåling
Ring til Nicki og få et uforpligtende tilbud på 25 47 02 03

Garagegulve
Værkstedsgulve

Kantiner
Industrigulve

Større Industrihaller
Belægninger på nye 

foderborde i nye kostalde
Epoxy primer i hele svinestalde

Nicki Pedersen
Bryggervej 38 – 9300 Sæby

25 47 02 03



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! 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

Anders - indehaver

Martin - indehaver

NYT AUTOMESTER 
VÆRKSTED I DORF

Vi servicerer og reparerer 
ALLE bilmærker

Du beholder naturligvis din fabriksgaranti

Ring og hør nærmere
på 53 66 97 35

Storskovvej 68 - 9330 Dronninglund
53 66 97 35 - www.dorfauto.dk



ÅBNINGSTIDER
Onsdag, torsdag 

og fredag

kl. 12 - 17
Hjallerup Centret 14

9320 Hjallerup
61  72  93  20

Vin Magi Café & Vin Bar
holder 1 års fødselsdag

VORES 
VIN 

TILBUD
1 Smagskasse 

3 fl. Caleuche Voignière hvid
3 fl. Aromo Syrah rød

Normalpris 525 kr.

Tilbud kun  444,-
SPAR  81,-

 
Julevinen 2022

TAGUA 
Grand Reserva  

Normalpris 145 kr.

Tilbud kun

119,-
SPAR 26,-

Det fejrer vi 
med gode tilbud 

helt frem til 
1. december 2022

Besøg vores 
hyggelige 

Café
Varm Kakao 
med flødeskum eller is  25,-
Irish co� ee   49,-
Italiensk luksus is
fra  32,-
Ka� e  20,-
Cappuccino  29,-
Latte  29,-
Is ka� e  39,-
1 glas vin
fra  29,-Huske at bestille 

Vingaverne til jul i god tid!

I 2021 kunne Aromo 
Hoved Vinhus fejre 
100 års jubilæum, 
samme år blev de 

anerkendt som 
bedste vinhus i Chile.

Vi holder hele tiden 
arrangementer, følg 

os på Facebook.

Vinsmagninger, 
Ginsmagninger, 
Strik & Drik samt 

Bingo og Vin



Førstehjælp til den

sultne klubkasse

Alletiders mulighed for at tjene penge til din klub. 
Uanset om der 10, 50 eller 500 medlemmer kan alle være med. 

Simpelt koncept, ingen risiko og minimal administration.

Navn

Total salg

Antal pakker Betalt

Find din kontaktperson og mere information på www.klubklub.dk

Klub Klud er en del af Nordic Cleaning Aps, Karetmagervej 2 
9330 Dronninglund. CVR nummer 37247391

folder til klubber.indd   1 07/12/2020   12.12

Karetmagervej 2, 9330 Dronninglund
98 86 10 20 - www.klubklud.dk

Førstehjælp til den

sultne klubkasse

Alletiders mulighed for at tjene penge til din klub. 
Uanset om der 10, 50 eller 500 medlemmer kan alle være med. 

Simpelt koncept, ingen risiko og minimal administration.

Navn

Total salg

Antal pakker Betalt

Find din kontaktperson og mere information på www.klubklub.dk

Klub Klud er en del af Nordic Cleaning Aps, Karetmagervej 2 
9330 Dronninglund. CVR nummer 37247391

folder til klubber.indd   1 07/12/2020   12.12

Førstehjælp til den

sultne klubkasse

Alletiders mulighed for at tjene penge til din klub. 
Uanset om der 10, 50 eller 500 medlemmer kan alle være med. 

Simpelt koncept, ingen risiko og minimal administration.

Navn

Total salg

Antal pakker Betalt

Find din kontaktperson og mere information på www.klubklub.dk

Klub Klud er en del af Nordic Cleaning Aps, Karetmagervej 2 
9330 Dronninglund. CVR nummer 37247391

folder til klubber.indd   1 07/12/2020   12.12

Ring og hør nærmere på 
98 86 10 20

Hvad kunne din klub bruge ekstra penge på?
Det kan virke som et absurt spørgsmål, men vi har en ide til hvordan 
jeres klub/forening/klasse kan tjene nogle ekstra penge. Covid 19 har 
været hårdt for hele Danmark.
Manglende indtægter fra stævner, arrangementer og aktiviteter i 
klubben/forening/klasse sætter spor.

Konceptet er helt nyt vi håber i har lyst til at være med.
Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest sæl-
gende produkter. som kan blive en ekstra 
indtægtsmulighed for jer.

Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at medlemmer/
klassen sælger en klub klud og tjener penge på salget.

Kluden er den professionelle fiberklude som kan bruges både privat 
og til erhverv. Vi har pakket kludene med 10 i hver salgspakke.

Hvem vil ikke gerne støtte et godt formål
Man kan vælge at sælge kludene til familie, venner, lave et opslag på 
facebook, det er kun fantasien der sætter grænser.

Win Win for alle
Vi sparer på markedsføring - den del får i direkte ned i kassen.
Ingen risiko da vi kun afregner de klub klude som i sælger. Resten 
tager vi retur.

I skal blot finde en kontaktperson i klubben/foreningen/klassen  som 
vilstå for fordelingen af pakkerne samt indsamling af penge. Ganske 
simpelt.

FØRSTEHJÆLP TIL DEN SULTNE KLUBKASSE

Kære bestyrelse

Hvad kunne din klub bruge ekstra penge på?
Det kan virke som et absurt spørgsmål, men vi har en ide til hvordan jeres 
klub igen kan få penge i kassen. 2020 var et hårdt år for foreningslivet i 
Danmark. Manglende indtægter fra stævner, arrangementer og aktiviter 
i klubben sætter spor i regnskabet.

Konceptet er helt nyt og vi håber du og din klub har lyst til at være 
med. Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest 
sælgende produkt som kan blive en ekstra indtægtsmulighed for jeres 
klub. Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at klubbens 
medlemmer sælger en klub klud og tjener penge på salget. 

Kluden er den professionelle fiberklude som kan bruges både privat og 
til erhverv. Vi har pakket kludene med 10 i hver salgspakke.

Hvem vil gerne støtte din klub?
Forældre, bedsteforældre, familie, kollegaer eller naboen? Kun fantasien 
sætter grænser. Vi giver tips til medlemmerne om hvordan de kan hjæl-
pe klubben med salg af klub kluden. 
 
Win Win for alle. 
Vi sparer på markedsføring, fragt og logistik - den del får din klub direk-
te ned i klubkassen. Ingen risiko for klubben da vi kun afregner de klub 
klude som i sælger. Resten tager vi retur.

I skal blot finde en kontaktperson i klubben som vil stå for fordelingen af 
pakkerne samt indsamling af penge. Ganske simpelt.

50 spillere sælger hver 10 pakker klubklude

500 x 40,- = kr. 20.000 til klubben 

50 spillere sælger hver 15 pakker klubklude

750 x 40,- = kr. 30.000 til klubben 

20 spillere sælger hver 10 pakker klubklude

200 x 40,- = kr. 8.000 til klubben 

HVOR MANGE 
VIL I SÆLGE?

LEVERING AF 
PAKKER TIL KLUB

IDAG
FAKTURA TIL 

KLUBBEN

RETURNERING 
AF RESTLAGER

20 spillere sælger hver 15 pakker klubklude

300 x 40,- = kr. 12.000 til klubben 

100 spillere sælger hver 10 pakker klubklude

1000 x 40,- = kr. 40.000 til klubben 

100 spillere sælger hver 15 pakker klubklude

1500 x 40,- = kr. 60.000 til klubben 

SPILLERE SÆLGER 
I TRE UGER

7 DAGE

7 DAGE

14 DAGE 7 UGER PLAN

PAKKE M10 x FIBER KLUDESALGSPRIS KR.100,-

KLUB
PROFITKR. 40,-PR PAKKE

folder til klubber.indd   2 07/12/2020   12.12

Hvad kan vi gøre for din klub/forening/klasse? 
Det kan virke som et absurt spørgsmål, men vi har en ide til hvordan jeres 
klub/forening/klasse kan tjene nogle ekstra penge. Covid 19 har været 
hårdt for hele Danmark. 
Manglende indtægter fra stævner, arrangementer og aktiviteter i klub-
ben/forening/klasse sætter spor. 

Konceptet er helt nyt vi håber i har lyst til at være med. 
Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest sælgende 
produkter. som kan blive en ekstra indtægtsmulighed for jer. 

Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at medlemmer/klassen 
sælger en klub klud og tjener penge på salget. 

Kluden er den professionelle fi berklude som kan bruges både privat og til 
erhverv. 
Vi har pakket kludene med 10 i hver salgspakke. 

Hvem vil ikke gerne støtte et godt formål
Man kan vælge at sælge kludene til familie, venner, lave et opslag på face-
book, det er kun fantasien der sætter grænser.

Win Win for alle. 
Vi sparer på markedsføring - den del får i direkte ned i kassen. 
Ingen risiko da vi kun afregner de klub klude som i sælger. Resten tager vi 
retur. 

I skal blot fi nde en kontaktperson i klubben/foreningen/klassen som vil 
stå for fordelingen af pakkerne samt indsamling af penge. Ganske simpelt.

Kære bestyrelse

Hvad kunne din klub bruge ekstra penge på?
Det kan virke som et absurt spørgsmål, men vi har en ide til hvordan jeres 
klub igen kan få penge i kassen. 2020 var et hårdt år for foreningslivet i 
Danmark. Manglende indtægter fra stævner, arrangementer og aktiviter 
i klubben sætter spor i regnskabet.

Konceptet er helt nyt og vi håber du og din klub har lyst til at være 
med. Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest 
sælgende produkt som kan blive en ekstra indtægtsmulighed for jeres 
klub. Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at klubbens 
medlemmer sælger en klub klud og tjener penge på salget. 

Kluden er den professionelle fiberklude som kan bruges både privat og 
til erhverv. Vi har pakket kludene med 10 i hver salgspakke.

Hvem vil gerne støtte din klub?
Forældre, bedsteforældre, familie, kollegaer eller naboen? Kun fantasien 
sætter grænser. Vi giver tips til medlemmerne om hvordan de kan hjæl-
pe klubben med salg af klub kluden. 
 
Win Win for alle. 
Vi sparer på markedsføring, fragt og logistik - den del får din klub direk-
te ned i klubkassen. Ingen risiko for klubben da vi kun afregner de klub 
klude som i sælger. Resten tager vi retur.

I skal blot finde en kontaktperson i klubben som vil stå for fordelingen af 
pakkerne samt indsamling af penge. Ganske simpelt.

50 spillere sælger hver 10 pakker klubklude

500 x 40,- = kr. 20.000 til klubben 

50 spillere sælger hver 15 pakker klubklude

750 x 40,- = kr. 30.000 til klubben 

20 spillere sælger hver 10 pakker klubklude

200 x 40,- = kr. 8.000 til klubben 

HVOR MANGE 
VIL I SÆLGE?

LEVERING AF 
PAKKER TIL KLUB

IDAG
FAKTURA TIL 

KLUBBEN

RETURNERING 
AF RESTLAGER

20 spillere sælger hver 15 pakker klubklude

300 x 40,- = kr. 12.000 til klubben 

100 spillere sælger hver 10 pakker klubklude

1000 x 40,- = kr. 40.000 til klubben 

100 spillere sælger hver 15 pakker klubklude

1500 x 40,- = kr. 60.000 til klubben 

SPILLERE SÆLGER 
I TRE UGER

7 DAGE

7 DAGE

14 DAGE 7 UGER PLAN

PAKKE M10 x FIBER KLUDESALGSPRIS KR.100,-

KLUB
PROFITKR. 40,-PR PAKKE

folder til klubber.indd   2 07/12/2020   12.12

Hvad kan vi gøre for din klub/forening/klasse? 
Det kan virke som et absurt spørgsmål, men vi har en ide til hvordan jeres 
klub/forening/klasse kan tjene nogle ekstra penge. Covid 19 har været 
hårdt for hele Danmark. 
Manglende indtægter fra stævner, arrangementer og aktiviteter i klub-
ben/forening/klasse sætter spor. 

Konceptet er helt nyt vi håber i har lyst til at være med. 
Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest sælgende 
produkter. som kan blive en ekstra indtægtsmulighed for jer. 

Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at medlemmer/klassen 
sælger en klub klud og tjener penge på salget. 

Kluden er den professionelle fi berklude som kan bruges både privat og til 
erhverv. 
Vi har pakket kludene med 10 i hver salgspakke. 

Hvem vil ikke gerne støtte et godt formål
Man kan vælge at sælge kludene til familie, venner, lave et opslag på face-
book, det er kun fantasien der sætter grænser.

Win Win for alle. 
Vi sparer på markedsføring - den del får i direkte ned i kassen. 
Ingen risiko da vi kun afregner de klub klude som i sælger. Resten tager vi 
retur. 

I skal blot fi nde en kontaktperson i klubben/foreningen/klassen som vil 
stå for fordelingen af pakkerne samt indsamling af penge. Ganske simpelt.

Kære bestyrelse

Hvad kunne din klub bruge ekstra penge på?
Det kan virke som et absurt spørgsmål, men vi har en ide til hvordan jeres 
klub igen kan få penge i kassen. 2020 var et hårdt år for foreningslivet i 
Danmark. Manglende indtægter fra stævner, arrangementer og aktiviter 
i klubben sætter spor i regnskabet.

Konceptet er helt nyt og vi håber du og din klub har lyst til at være 
med. Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest 
sælgende produkt som kan blive en ekstra indtægtsmulighed for jeres 
klub. Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at klubbens 
medlemmer sælger en klub klud og tjener penge på salget. 

Kluden er den professionelle fiberklude som kan bruges både privat og 
til erhverv. Vi har pakket kludene med 10 i hver salgspakke.

Hvem vil gerne støtte din klub?
Forældre, bedsteforældre, familie, kollegaer eller naboen? Kun fantasien 
sætter grænser. Vi giver tips til medlemmerne om hvordan de kan hjæl-
pe klubben med salg af klub kluden. 
 
Win Win for alle. 
Vi sparer på markedsføring, fragt og logistik - den del får din klub direk-
te ned i klubkassen. Ingen risiko for klubben da vi kun afregner de klub 
klude som i sælger. Resten tager vi retur.

I skal blot finde en kontaktperson i klubben som vil stå for fordelingen af 
pakkerne samt indsamling af penge. Ganske simpelt.

PAKKE M10 x FIBER KLUDESALGSPRIS KR.100,-

KLUB
PROFITKR. 40,-PR PAKKE

folder til klubber.indd   2 07/12/2020   12.12

Hvad kan vi gøre for din klub/forening/klasse? 
Det kan virke som et absurt spørgsmål, men vi har en ide til hvordan jeres 
klub/forening/klasse kan tjene nogle ekstra penge. Covid 19 har været 
hårdt for hele Danmark. 
Manglende indtægter fra stævner, arrangementer og aktiviteter i klub-
ben/forening/klasse sætter spor. 

Konceptet er helt nyt vi håber i har lyst til at være med. 
Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest sælgende 
produkter. som kan blive en ekstra indtægtsmulighed for jer. 

Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at medlemmer/klassen 
sælger en klub klud og tjener penge på salget. 

Kluden er den professionelle fi berklude som kan bruges både privat og til 
erhverv. 
Vi har pakket kludene med 10 i hver salgspakke. 

Hvem vil ikke gerne støtte et godt formål
Man kan vælge at sælge kludene til familie, venner, lave et opslag på face-
book, det er kun fantasien der sætter grænser.

Win Win for alle. 
Vi sparer på markedsføring - den del får i direkte ned i kassen. 
Ingen risiko da vi kun afregner de klub klude som i sælger. Resten tager vi 
retur. 

I skal blot fi nde en kontaktperson i klubben/foreningen/klassen som vil 
stå for fordelingen af pakkerne samt indsamling af penge. Ganske simpelt.

Vi samarbejder med 
STADSING



JULEFROKOST 
2022

26. november
3. december
 9. december

Tag venner, kollegaer eller familien 
med til en af vores fælles julefrokoster. 
Danni Hyldahl spiller op til en festlig 
aften i vores stemningsfyldte lokaler!

750,- 
pr. person

for vores store julebuffet, øl, vin 
og sodavand ad libitum fra 

kl. 18.00-01.00

Book jeres plads via 
raalingen.dk

Søndags 
Julebuffet 

4. december
11. december 
18. december 

Fra 12.00-15.00

249,-  
pr. person

Julefrokost 
i eget lokale fra 

20 til 80 personer

Kontakt os - sammen kan 
vi planlægge netop den 

julefest I ønsker.

Selskaber 
Lad os skabe rammerne om jeres 
næste fest. Vores stemningsfyldte 
havehus er den ideelle ramme for 
større fester og arrangementer 
eks. Fødselsdage, konfirmation 

og bryllupper.

Klassisk frokost 
på ’vor facon’ fra

249,-
 

Tre retters festmenuer 
fra

395,-  

Buffet 
fra

395,-  

www.raalingen.dk - kontakt@raalingen.dk - Ring 39 39 30 35 - Syrenvej 2, Hou, 9370 Hals



ÅBNINGSTIDER:

Torsdag og fredag  13-17
Lørdag  9-13

ULSTED NETSLAGTER
ved Claus Gärtner, Vestergade 77, Ulsted, 9370 Hals

MADEN SKAL BESTILLES 
PÅ 20 90 60 43 

SUPER TILBUD 
FRA ULSTED NETSLAGTER

Lækkert 
Stjerneskud
Med pandestegte 
fi skefi leter  

KUN 79;

Luksus 
Smørrebrød 
Flere varianter 

Pr. stk. 
KUN 30;

Pålægskagemand 

10 personer KUN 550;
12-15 pers. KUN 650; 
Skal bestilles 3 dage i forvejen

Vi holder ferielukket fra mandag 
den 12. december - vi er klar igen 

fredag den 13. januar 2023. 

PS.: Dog har køkkenet åbent til og med den 
31. december. Alle bestillinger modtages 3 

dage før afhentning på 20 90 60 43

Hjemmelavet Pålæg
Flere varianter. Lag af 100 gram 

Gris 
KUN  15; Okse 

KUN 20;

HVER Fredag og Lørdag
kl. 13-17 kl. 9-13



Mortens Aften, Juleplatte, Juleaften og Nytårsaften
Vi kan desværre IKKE skaffe ænder til Mortens Aften og Juleaften. Men vi har lavet et GODT alternativ, som vi håber, I vil tage godt imod

ALT skal bestilles senest 3 dage før afhentning på 20 90 60 43

Forret: 
Rejecocktail eller braiseret svinekæber         KUN    30; 
Hovedret: 
Roastbeef - Indbagt svinemørbrad
Kartoffelkage - Pebersovs - Surt                    KUN  119; 
Dessert: 
Osteanretning                KUN  35; 
Nytårs menuen kan afhentes 31. december fra 9 - 13

Nytårsmenu:Julemenu: 
Flæskesteg
Oksesteg
Medisterpølse  
Brun sovs 
Kartofl er 
Surt 

  KUN   99;
Hjemmelavet
Ris a la mande  
  KUN   30;  
Juleaften menuen kan afhentes 
den 24. december fra 9 - 13

Mortens aften menu:
Husarsteg
Flæskesteg
Kartofl er
Brun sovs 
Surt 

KUN   
99;

Juleplatte:
Flæskesteg
Medisterpølse 
Hamburgerryg 
Fiskefi let 
Sylte 
Leverpostej 
Blandet ost

KUN   
119;
Juleplatten kan 
afhentes helt 
frem til jul

Mortens aften menuen 
kan afhentes den 10. 

november fra 13-17

JULEGAVE fi rma & privat

1 kg. Hamburgerryg
1 kg. Medister
450 gram Julesylte
2 stk. Leverpostej
1.5 kg. Ribbensteg
1 kg. Bacon
1 kg. Stegte frikadeller

1/2 Rullepølse ca. 700 gram

KUN   399;
Levering fra 20. november til 9. december
Kan KUN bestilles på  21 97 72 31

 

ULSTED NETSLAGTER - MADEN SKAL BESTILLES PÅ 20 90 60 43 - VI ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET G0DT NYTÅR

Slagter 
Claus

Prøv vores populære 

JULESYLTE
450 GR. KUN  30; 



BLIV INSPIRERET PÅ WWW.SHOP.GUGPLANTESKOLE.DK

Få rabat på bunddækkende roser med denne kupon, 
når du besøger os i planteskolen.
Tilbuddet gælder på roserne 'Pink Fairy' og 'The 
Fairy', 4L potte. Max. 6 stk. Roser pr. kunde. 
Før pris pr. stk. 10000

WWW.SHOP.GUGPLANTESKOLE.DK

Fransk bjergfyr
5 liter potte

Multi redekasse. Med 4 stk hulpaneler.
Eg. 22,5x28,5x16cm

Bøgehæk, Fagus sylvatica
Barrods, 80 - 100 cm, 3 års

WWW.SHOP.GUGPLANTESKOLE.DKWWW.SHOP.GUGPLANTESKOLE.DKWWW.SHOP.GUGPLANTESKOLE.DKBLIV INSPIRERET PÅ WWW.SHOP.GUGPLANTESKOLE.DK

Bøgehæk, Fagus sylvatica
Barrods, 80 - 100 cm, 3 års

BLIV INSPIRERET PÅ WWW.SHOP.GUGPLANTESKOLE.DK

Havtorn 'Leikora' Hunplante. 5 L potte.
1 - 2 m høj, hårdfør busk som tåler havgus.

Avnbøg, Carpinus betulus
Barrods, 60 - 100 cm , 3 års

Surbær, Aronia mel.
Barrods, 50 - 80 cm, 3 års

Velegnet til
vesterhavsklima
& sommerhuse

14951495
Pris pr. stk ved køb af 100 stk. 

18001800
Pris pr. stk ved køb af 10 stk. 

24002400
Pris pr. stk ved køb af 10 stk. 

159 00

220 00

350 00

VÆRDIKUPON 
50% RABAT 
Få rabat på bunddækkende roser med denne kupon, Få rabat på bunddækkende roser med denne kupon, 
når du besøger os i planteskolen.når du besøger os i planteskolen.
Tilbuddet gælder på roserne 'Pink Fairy' og 'The Tilbuddet gælder på roserne 'Pink Fairy' og 'The 
Fairy', 4L potte. Max. 6 stk. Roser pr. kunde. 
Før pris pr. stk. 100Før pris pr. stk. 10000

00

VÆRDIKUPONVÆRDIKUPON
50% RABAT50% RABAT
Tilbuddet gælder på roserne 'Pink Fairy' og 'The Tilbuddet gælder på roserne 'Pink Fairy' og 'The 
Fairy', 4L potte. Max. 6 stk. Roser pr. kunde. Fairy', 4L potte. Max. 6 stk. Roser pr. kunde. 
Før pris pr. stk. 100Før pris pr. stk. 10000

VÆRDIKUPON
50% RABAT

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

Brug komposteret 
kogødning 
40 L, 7500

95
Pris pr. stk ved køb af 100 stk.

Kirsebærlaurbær 'Etna'
4 L Potte. Pris pr. stk 17000

Alle Lyngplanter 
Spar 1500 

6000

Barrods, 60 - 100 cm , 3 års 4 L Potte. Pris pr. stk 170

Mængderabat gives på hækplanter 

750 00

Kirsebærlaurbær 'Etna'
4 L Potte. Pris pr. stk 17000

TILBUD 

750
5 stk. 
 

ÅRETS BEDSTE PLANTETID

6000
3 stk. 
 

TILBUD 

220 00
Priser Fra 

Tilbuddene er gældende i oktober 2022, så længe lager haves. 


