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FIRMA

KALENDEREN

GUIDEN2020/2021
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Til firmaer, forretninger, butikker, kontorer og institutioner i Bjerringbro, Fur, Højslev, Gedsted, Karup J,
Løgstrup, Møldrup, Roslev, Rødkærsbro, Skals, Skive, Spøttrup, Stoholm Jylland, Tjele, Viborg og Aalestrup
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Rundkørsel i Skive

Stig Villadsen

Gulvafslibning
• Afslibning • Lakering
30 ÅRS ERFARING
Ring for uforpligtende tilbud • Lud-sæbe • Olie

v/Stig Villadsen

Tlf.: 5046 0485

E-mail: stigv02@gmail.com

• Reparationer
• Rensning og polering af
linoleum
• 90% støvfri afslibning

www.svgulvafslibning.dk

Stig Villadsen Gulvafslibning . Svaneparken 251A . 7430 Ikast

Udgiver: www.tjreklame.dk
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Book online på
Book onlineHus
på
Limfjordens
Limfjordens Hus
limfjordenshus.dk
limfjordenshus.dk
Odden 17 | Glyngøre | 7870 Roslev | Tlf. 97 73 10 01 | info@limfjordenshus.dk | Book online på: www.limfjordenshus.dk

Totum Kropsterapi er en effektiv
behandlingsform, som kan behandle
eller lindre følgende fysiske og
psykiske lidelser:
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• Spændinger/
anspændthed
• Fysiske skader
• Migræne
• Stress
• Angst
• Depression
• Ledsmerter
• Søvnproblemer og
meget mere

v/Rikke Kristiansen

Aalborgvej 178, 8830 Tjele

w w w.ak tivgladenergi.dk

info@aktivgladenergi.dk

20 81 87 00

Hos Fjends Dyrlæger bestræber vi os på at give den bedste rådgivning.
Og behandling til alle vores patienter.

ÅBNINGSTIDER:

HESTE,
KVÆG,
SVIN & FÅR

- udkørende praksis, hvor
vi behandler/rådgiver inden
for heste, produktionsdyr
som kvæg, svin, får og
geder.

Telefontid og tidsbestilling:
Mandag - fredag 7.00 - 8.30 (13 - 14)
Telefonen besvares altid af en dyrlæge.
TIRSDAG ÅBEN KONSULTATION FRA
16.00 - 17.30 UDEN TIDSBESTILLING
Vi tager kun imod hunde, katte og gnavere
i dyreklinikken ved forudgående aftale.
Nørregade 8A, 7850 Stoholm
info@fjendsdyrlaeger.dk

Tlf.: 9754 1109 (DØGNVAGT)
Se mere på vores hjemmeside:

www.fjendsdyrlaeger.dk

F RO KO S T & A F T E N C A F É

BUFFET UD AF HUSET

ÅBNINGSTIDER

Buffet kan bestilles ud af huset!

Mandag - fredag:
11.00 - 22.00
Lørdag: 11.00 - 23.00
Søndag: 11.00 - 21.00

VI ER HER FOR DIG!
For os er ingen opgave for stor eller
for lille. Har du en speciel menu, du
gerne vil have ført ud i livet, så skal du
bare kontakte os.
Vi laver mad til enhver lejlighed og
både til hverdag og fest.

Café Brogaarden
Østertorv 7B
7800 Skive
Tlf. 97 54 12 21

Vores arbejdsområde er:

KÆLEDYR
- vi har en ambulant
klinik for smådyr,
beliggende midt i
Stoholm by.

PROBLEMER MED STØJ?
EKSTERN STØJMÅLING

- vi løser langt de fleste opgaver med relation til støj
www.bpstoj.dk
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“Miljøm støj”
ekstern

VI HJÆLPER MED:

n “Miljømåling – ekstern støj” fra virksomheder
n Støj på arbejdspladsen
n Orienterende støjmålinger fra virksomheder
n Beregninger af støjens udbredelse
og grafisk kort af denne
n Hjælp i forbindelse med
naboklager over støj
n Bygningsakustiske målinger

Søndermarken 2, Hammerum - 7400 Herning - Tlf. 2763 8503

Vi klarer alt inden for slamsugning
• Kombineret højtryksspuler
og slamsuger
• Tømning / rensning af
olietanke
• Transport af kemikalieaffald
• Spuling af kloakledninger

•
•
•
•
•
•

Rodskæring af kloakledninger
Boring af faldstammer
TV-inspektion af kloakledninger
Udlejning af toiletkabiner
Udlejning af badmobil
Udlejning af urinaler til enhver lejlighed

Vejlevej 2C . 8800 Viborg

Tlf. 86 67 16 33
www.mksv.dk

23 45 59 33
www.nyk-serviceudlejning.dk

7900 Nykøbing Mors
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7900 Nykøbing Mors

www.nyk-serviceudlejning.dk

23 45 59 33

DEN KREATIVE KASSE!
- alternativ gave til dig og dine medarbejdere
DEN KREATIVE KASSE
Her er muligheden for at få en kreativ kasse tilpasset årstiden ind ad
døren fra Johnny Haugaard månedligt op til ti gange om året.
Det fungerer lidt som et samlesæt, hvor man selv skal være kreativ
og som eksempel lave sin egen borddekoration, en buket, en krans til
døren, eller en udendørsdekoration.
Alt, der skal bruges, er med i kassen lige fra glasskålen til barken,
hvis det eksempelvis skal bruges i en dekoration til bordet. I kassen
mangler der kun en brugsanvisning.

Se mere her!

Men fortvivl ikke, for Johnny Haugaard kommer med ind i stuen via
Facebook. Her vil Johnny i livestream nøje forklare skridt for skridt,
hvad der skal gøres.

”Blomstermandens Venner”

Den kreative kasse kan bestilles på: denkreativekasse.dk

K reativ
kasse

”Den_Kreative_Kasse”

”Johnnytheflowerman”

Made by Johnny Haugaard

Tlf.

4299 6061

Skal du have lavet nye
- brochurer
eller flyers?
- ring til Thorben det betaler sig!
www.tjreklame.dk
Baunevej 22 • 7400 Herning • tj@tjreklame.dk

– effektiv markedsføring – hver dag – året rundt!

Roslev
RoslevKro
Kro

Ny afd.
på vej i
Ålborg

Hjertet af salling

ØJENBEHANDLING
SMERTEBEHANDLING
ALDERDOMSRELATEREDE LIDELSER
Mere end 30 års erfaring med behandling af:
AMD, grøn stær, RP mv.
Samt smerter som gigt, diskusprolaps,
nervebetændelse m.v.
Aulum, Aarhus, Odense, København . Tlf. 97 87 58 00
Telefontid: Mandag-fredag 9:00 - 13:00

Se mere på www.boel-akupunktur.com

• Fødselsdage
• Bryllupper
• Firmafester
• Receptioner
• Kurser

• Møder
• Konferencer
• Overnatning
• Take Away
• Mad ud af huset
• Firma frokost
ordning

Jernbanegade 11 · 7870 Roslev

Tlf. 97 57 17 55
www.roslev-kro.dk
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Lad Danmarks hyggeligste Zoo
arrangere Jeres næste udflugt

Nyheder,
dyrebørn m.m.:
Følg os på
facebook
og instagram!

- vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg
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• Kom tæt på over 700 dyr og fugle
• Masser af aktiviteter for børn
• Oplev vores helt specielle
atmosfære og hygge

BEMÆRK!

Udvidet sæson til
og med uge 42
- 18. oktober 2020

Vi arrangerer udflugter for:
• Firmaer
• Personalegrupper
• Forbund og foreninger
• Institutioner og skoler
Vi arrangerer også:
• Guidede- og aftenture
• Børnefødselsdage
• Polterabend mv.
Ring og hør nærmere

Haunstrupvej 13 · 6920 Videbæk · 97 16 61 20

Se de mange nyheder på

www.jyllandsparkzoo.dk
Udgiver: www.tjreklame.dk

