
Til husstande i 6920 Videbæk, 6973 Ørnhøj, Sinding, 7451 Sunds, 
7480 Vildbjerg, 7490 Aulum, 7540 Haderup og 7550 Sørvad
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KALENDERENFAMILIE
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Gratis familiekalender indlagt

– SE TILBUDDENE I GUIDEN!

Telefon 9722 2284
Mølletoften 2 . 7550 Sørvad

Salg af reservedele
og køb af skrotbiler

Vi afmelder 
nummerpladerne ved levering.

Vi er godkendt af miljøstyrelsen 
og udbetaler kontant.

SE MERE PÅ 

AUTOOPHUGGEREN.DK

Strømpegarn 

v/Leo Bloch 

pr. nøgle kr. 39,-

- se mere på
side 3

https://www.autoophuggeren.dk


Havnen 36, Lemvig

Tlf. 9640 6000

www.restaurantluna.dk

Med udsigt til god mad
 på havnen i Lemvig

”Veltillavet mad af friske råvarer”

Møre steaks Frisk fisk Lokale råvarer

Vi glæder os til at byde dig 
velkommen indenfor eller 

udendørs på vores  
hyggelige terrasse

Frokost - aftenmenu - 
selskaber & arrangementer 

- Mad ud af huset 

Kaffe, kager/desserter 
– Kolde drikke og cocktails

Brug for en 
elektriker?
-  så ring til 

Johnny 
”Strøm”

BÆREDYGTIGT - BEDST & BILLIGST

Autoriseret El-installatør 
Johnny Strøm

JS-Tech
Tavle- & Styrings teknik
El-installationer til erhverv og private

Ljørringvej 17 | 7490 Aulum | Tlf.: 4014 2501
js-tech@js-tech.dk | www.js-tech.dk

Private 
Erhverv

Landbrug

WWW.AULUM-AUTOTEKNIK.DK

Service og reparation Service og reparation 
af alle af alle 

bilmærkerbilmærker

•  Forsikringsskader, stenslag 
og udskiftning af ruder

•  Værksted med nyeste 
teknik

• Hente/bringe service

•  Gratis lånebil 
v/service og reparation

Aulum AutoTeknik
Drejervej 22 | 7490 Aulum

Tlf. 96 41 66 33

JFP
JAKOBSEN FOTO & PRODUKTION

• Tryksager

• Roll-up

• Klæbemærker

• Fotografering

• Wallsticker

• Fototapeter

• Storformat print Kontakt os 
 4521628384               bent@jakobsenfoto.dk  

Hvis du har idèen, hjælper vi gerne med at gøre den til virkelighed

Kæmpe udvalg i garn
- til billige priser - direkte fra fabrik!

Se også vores store udvalg af sytilbehør – f.eks. knapper til 1 kr. pr. stk.

Åbningstider: Torsdage 10.00-12.00 . Lørdage 10.00-12.00 eller efter aftale på tlf. 2290 9699

LEO BLOCH 
Storegade 8 . 7330 Brande

Vi har forhandling af Tysklands populære 
strømpegarn fra firmaet Schachenmayr

Vi sælger dem til kun pr. nøgle kr. 39,-
- det er langt under den pris, de bliver solgt til i Tyskland

https://www.restaurantluna.dk
https://js-tech.dk/
https://www.aulum-autoteknik.dk/
https://www.jakobsenfoto.dk/
https://www.facebook.com/Leo-Bloch-100161845008813


Bredgade 31, Videbæk
Tlf. 20 93 94 81
Man, tirs-, tors- og fredag 14-17.30
Onsdag lukket
Lørdag 9.30-12.30

Sammen finder vi det 
fjernesyn og den tvpakke, 
der dækker dine behov

Jeg sørger for montering i 
dit hjem

Jeg sørger for indstilling 
af programmer

Jeg sørger for sammen-
kobling med evt. video, 
pc osv.

Jeg skaffer dig af med dit 
gamle fjernsyn

Forhandling og service af 
Boxer – Viasat – Waoo! – 
You See

Jeg er tilfreds, når ud er 
tilfreds

Salg og service af radio, 
tv, parabol og antenner

Udlejning af party-anlæg

Med Stor Danmarks-Pakke og Viaplay bestemmer du selv hvor, hvordan og hvornår 
du vil se tv. Med vores bedste tv-box kan du f.eks. spole tilbage i live-udsendelser 
og automatisk optage dine favoritserier. Viaplay giver dig mulighed for at se fi lm, 
sport, serier samt underholdning på både tv, pc, Mac og mobil.

Med Viasat kan du se tv,
når du vil og hvor du vil

Dvs. du kan:
•  se tv fra mere end 50 populære danske og udenlandske kanaler

•  optage og hente fi lm i HD- og 3D-kvalitet

•  optage et program mens du ser et andet

•  sætte fi lmen eller kampen på pause 

•  spole tilbage i live udsendelser

•  automatisk optage dine favoritserier 

• få Viaplay på tv, pc, Mac og mobil

1)  Forudsætter abon. i 12 mdr. på Stor Danmarks-Pakke (6x99 kr. pr./md.+ 6x399 kr. pr./md.) 2.988 kr., ViasatPlusHD tv-box (værdi 3.899 kr.) 0 kr., trådløs forbindelse (værdi 499 kr.) 0 kr., installation (værdi 1.699 kr.) 499 kr., mini-parabol (værdi 899 kr.) 0 kr. ViasatHD og ViasatPlus 
abon (12x49 kr. pr./md.) 588 kr. Startafgift inkl. kortafgift 1. halvår 399 kr., kortafgift 2. halvår 399 kr., som begge betales forud. Samlet pris 1. år 4.873 kr. I år 2 betales gældende 2. års pris samt kortafgift. Adgang til Viaplay kræver internetforb. på min. 2 Mbit i sek. Kun til hus-
stande u. Viasat-abon. de seneste 6 mdr. og ved betaling via Betalingsservice (BS). Uden betaling via BS opkræves abon. iht. Viasats gældende 2. års pris. Prisen gælder fra d. 4.4. - 30.6.2011. Der tages forbehold for billed- og trykfejl samt evt. prisændringer.

Bestil hos din lokale Viasat forhandler

        ViasatPlusHD 
              tv-box

   0 kr.
1)

          HD og Plus-abon. 588 kr.
                Samlet pris 1. år
                     4.873 kr.

Søndergade 1A - 7480 Vildbjerg - 97 13 33 33 v/

www.aagesradio.dk

Bredgade 31 · Videbæk

20 93 94 81
•  Salg og service indenfor 

radio, tv, parabol, antenne-
anlæg m.m. Mulighed for at 
låne et tv ved rep. af tv.

•  Udlejning af partyfestanlæg.

Kontakt mig pr. telefon eller 
kig ind i butikken, der holder 
åbent:
Man-, tirs-, torsdag ..14-17.30
Fredag ......................14-18.00
Lørdag ...................9.30-12.30
Onsdag ........................ Lukket

Sammen finder vi det
fjernsyn og den TV-pakke,
der dækker dine behov
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Bredgade 31 · Videbæk

20 93 94 81
•  Salg og service indenfor 

radio, tv, parabol, antenne-
anlæg m.m. Mulighed for at 
låne et tv ved rep. af tv.

•  Udlejning af partyfestanlæg.

Kontakt mig pr. telefon eller 
kig ind i butikken, der holder 
åbent:
Man-, tirs-, torsdag ..14-17.30
Fredag ......................14-18.00
Lørdag ...................9.30-12.30
Onsdag ........................ Lukket

Forhandling og service af
Boxer – Viasat!

Jeg er tilfreds, når du er
tilfreds

Telefon 9722 2284
Mølletoften 2 . 7550 Sørvad

Vi 
afmelder 
nummer-
pladerne 

ved levering.

Vi er godkendt 
af miljøstyrelsen 

og udbetaler kontant.
Salg af reservedele

og køb af skrotbiler
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Center
Ikast

UNDERVOGNSBEHANDLING
BOOK SELV
indtil 31. december på 
www.antirustikast.dk

1000,- RABAT1000,-
Brug rabatkode: Tilbud 2017

Thrigesvej 21 - 7430 Ikast . info@tectylcenterikast.dk

Tlf. 72 42 27 64 . www.antirustikast.dk

www.antirustikast.dk
BOOK SELV

Bookingkode: rabat2022
SPAR 20%

Aulum, Aarhus, Odense, København og Ålborg . Tlf. 97 87 58 00

Telefontid: Mandag-fredag 9:00 - 13:00

Se mere på www.boel-akupunktur.com

ØJENBEHANDLING
SMERTEBEHANDLING

ALDERDOMS-
RELATEREDE LIDELSER

Mere end 35 års erfaring med behandling af:
AMD, grøn stær, RP mv.
Samt smerter som gigt, diskusprolaps, 
nervebetændelse m.v.

Vi er
i hele

landet!

Kims Transport & Flytteforretning | Tlf. 2013 4029 | kim.toft@mail.dk | www.kimstransportogflytteforretning.dk

Skal du have noget flyttet?
– så ring til Kim på 2013 4029 – Vi har billige faste lave priser...

NYHED!
BOKSLEJE 
– ring og hør nærmereVi har 20 års erfaring

og kommer i hele landet

• Privat flytning
• Erhvervsflytning
• Opbevaring
• Budservice
• Hastetransport

https://www.aagesradio.dk/
https://www.autoophuggeren.dk
https://tectyldanmark.dk/ikast
https://boel-akupunktur.com/
https://www.kimstransportogflytteforretning.dk/


Vi henter og bringer
biljan@live.dk

J.B. KLARGØRING
STRUER | Dag og aften 40 78 52 02

Indvendig/udvendig autopleje
Forsikringsskader, nedfald (metal-spåner)
Udskiftning af autoglas/reparationer (stenslag)
Opretning af små-buler
Klargøring til salg - brugte biler - leasing biler
Speciale: Afmontering af reklamer
Klargøring til syn – dækskifte

Med 3 års garanti på dyb glans og total vand- og 
smudsafvisende overflade er produktet en ener.

• Dyb skinnende glans
• Vandafvisende perleeffekt
• Effektiv lakbeskyttelse

Waxoyl Crystal Coating
Den ultimative lakbeskyttelse - forsegler lakken med keramik

Ring til Jan 
på 
4078 5202
for nærmere
information

MIDT- OG VESTJYLLANDS STØRSTE BILPLEJECENTER

Mester i kød & pølser!

Vestergade 21 | 7500 Holstebro | Tlf. 9742 0161
www.vestergadesslagter.dk

MAD UD AF HUSET

til Jeres næste fest 

- eller hvis I skal have gæster!· Stort udvalg i dansk kvalitetskød
· Stort udvalg i hj.lavede pølser og spegepølser
· Delikatesse og mange specialiteter
· Pølseborde, pålægsfade og platter
· Smørrebrød og madpakker
· SE OGSÅ VORES SPÆNDENDE UDVALG AF OSTE FRA ULVEDAL

ALLE CYKELMÆRKER REPARERES - OGSÅ EL-CYKLER
EL-CYKLER FRA 9.999,- | SALG OG SERVICE AF CYKLER
GIANT · GAZELLE · WINTHER · RALEIGH · ELCYKLER 

g Åbningstider: Mandag-fredag 9-17.30 – lørdag 10-12.30

Gl. Landevej 157 - 7400 Herning - Tlf. 97 22 16 02
www.fredhoj-cykler.dk

KVALITET TIL FORNUFTIGE PRISER

FREDHØJ CYKLER

Flere varianter
og farver Giant Talon 

MTB
2 x 8

Shimano
gear

FRA

4.799,-EL-
CYKLER 

FRA 
9.999,-Flere 

varianter

RENTE-
FRI FINAN-

SIERING

Gazelle Paris
C7HMB Komfortabel

elcykel med Bosch
centermotor

7 Shimano 
Nexusgear

Affjedret
forgaffel

FRA 16.499,-

Fodbremse og 
hydrauliske 

bremser
Lys
Lås

Der tages forbehold for leveringstider og udsolgte varer.

Kyllinger, høns, kalkuner, 
ællinger, gæslinger, 
julegæs, -and og -kalkun

Artikler til fjerkræhold

Softice-, slushice- og 
popcornmaskiner til udlejning

Specialiteter: Mjød, marmelade, honning m.m.

Tvis
Gårdbutik

v/Niels K. Godiksen
Morrevej 12, Tvis, 7500 Holstebro

Tlf. 9743 5070
Åben: Man., ons. og fre. 15.00 - 18.00, eller efter aftale.

www.tvisgaardbutik.dk
Eller følg os på facebook

Medlem af
Skorstensfejerfagets
Garanti- og
Kvalitetssikring

Skorstensfejer Herning Midt ApS
Ivan Iversen - skorstensfejermester
Lillelundvej 30 | 7400 Herning
Mobil 2326 6268
E-mail: herning@skorstensfejeren.dk 
www.skorstensfejer-midtjylland.dk

ISODOR
skorstensrenovering

Skorstensrenovering med ISODOR 
Gør din gamle skorsten som ny igen. Ved at renovere din skor-
sten med ISODOR, kan vi tilpasse din nuværende skorsten til 
nutidens krav uden at skulle ombygge hele skorstenen.

Hvad er ISODOR? 
Firmaet ISODOR er specialister inden for skorstene. De har med 
deres ekspertise udviklet en metode, der gør, at vi kan renovere 
din nuværende skorsten let og billigt, så den lever op til gæl-
dende krav og love.

Medlem af
Skorstensfejerfagets
Garanti- og
Kvalitetssikring

Skorstensfejer Herning Midt ApS
Ivan Iversen - skorstensfejermester
Lillelundvej 30 | 7400 Herning
Mobil 2326 6268
E-mail: herning@skorstensfejeren.dk 
www.skorstensfejer-midtjylland.dk

Ventilationsrens

FØR

EFTER

p Vi renser ventilations-, udsugnings- og genvexanlæg
p  Skorstensfejeren har håndværksmæssig viden, erfaring og 

uddannelse
p  Der er brug for specialudstyr og maskiner til løsning af ofte 

komplicerede opgaver
p  Vi udfører et professionelt arbejde til den rigtige pris

p Et godt indeklima
p Lavere energiforbrug

p Øget levetid på anlægget
p Formindsket risiko for nedbrud

Hvorfor rensning af ventilationskanalerne?

BÅDE PRIVAT OG ERHVERV

https://www.facebook.com/Jbklar
https://www.vestergadesslagter.dk/
https://www.fredhoj-cykler.dk/
https://www.facebook.com/Tvis-G%C3%A5rdbutik-204945909649567/
https://skorstensfejer-midtjylland.dk/
https://skorstensfejer-midtjylland.dk/
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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

Lad Danmarks hyggeligste Zoo
arrangere Jeres næste udflugt
- vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg

Nyheder, 
dyrebørn m.m.: 

Følg os på 
facebook 

og instagram!

Ved køb af 1 voksenbillet gælder:

GRATIS
BØRNEBILLET*

*ved medbringelse af denne reklame (sæson 2022)
- kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter!

værdi kr. 115,-
(PS: Opgradér fribilletten til BØRNE-SÆSONKORT – betal forskellen kr. 110,-)

• Kom tæt på over 700 dyr og fugle
• Masser af aktiviteter for børn
• Oplev vores helt specielle  

atmosfære og hygge
NYHED!

Kom og
besøg vores 

store flotte 

girafstald

Haunstrupvej 13 · 6920 Videbæk · 97 16 61 20
Se de mange nyheder på
www.jyllandsparkzoo.dk

Husstandsomdelt 16. årgang     408

https://jyllandsparkzoo.dk/da

