Skal De have fest?
Tilbud på totalarrangement (7 timer):
· Velkomstdrink
· Lakseroulade med kold krydderdressing og ﬂûtes
· Gammeldags oksesteg med bønner, gulerødder, glaserede løg,
kartoﬂer, chips og sovs.
· Hjemmelavet vanilleisrand med chokoladesovs.
· Kaffe og småkager.
· Natmad: Aspargessuppe med kødboller.
· Fri øl vand og vin
Kuvertpris
kr.
Prisen er inkl. opdækning, blomster, servering, opvask og oprydning.
Vi leverer gerne i jeres forsamlingshus/sognegård.
Mad ud
Totalarrangementer fra 350,- kr. pr. kuvert.
af
Hver dag frisksmurte håndmadder 15,- kr.
huset
Frisksmurt smørrebrød 23, kr.

398,00

Bur Forsamlingshus
Bygaden 19 · Bur · Tlf. 2843 1381
Se mere på www.burforsamlingshus.dk

TANDLÆGE TORBEN BANG
- en tandlæge, der forstår dig
Tlf.: 9742 2275
NU ÅBEN FOR TILGANG
www.tandmand.dk
Huller / Paradentose / Kroner & broer / Implantater
Rodbehandling / Blegning / Kometisk tandbehandling

Magnus Kjærs Gade 4 - 7500 Holstebro
Tlf 97 42 22 75 - www.tandmand.dk

THORNINGER
ADVOKAT
Møderet for højesteret

Aarhus fejrede Dronningen
Tekst og fotos af Per Brunsgård Tim.

Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag fejres
med en række begivenheder
og aktiviteter. Fem dage fra
Træffes efter aftale
onsdag den 25. marts til og
9732 3811
med selve dagen den 16.
Advokatanpartsselskabet Thorninger april, hvor hele Danmark er
Herningvej 1 · Ringkøbing
på mærkerne for at hylde
www.thorninger.dk
Majestæten.
e-mail: advokat@thorninger.dk
Det hele startede med åbKontortid:
ningen af udstillingen i RidMandag-torsdag kl. 9.00-16.00 dersalen på Fredensborg
Fredag kl. 9.00-14.00
Slot, »Hendes Majestæt
Dronningen 75 år - En dragtkavalkade«. Kjolerne fra de
store fester og mærkedage
er sammen med andre kreaKIRKENS KORSHÆR tioner og billeder med til at
genfortælle Dronningens
NØRREGADE 15 · VEMB
Møbler, ting og sager sælges. liv, sådan som det er blevet
set og husket af danskerne.
Onsdag den 8. april, var
Åbningstider:
alle aarhusianere med til at
fejre dronningen, da kongeMandag-fredag kl. 13-17,
familien gæstede Aarhus.
lørdag kl. 10-12
Regentparret blev af GardeBrugbare effekter modtages med tak husarregimentet ledsaget i
åben karet gennem byen til
(ikke it-udstyr og hårde hvidevarer).
Rådhuspladsen, hvor bl.a.
Kan aﬂeveres i butikken
Aarhus Kommunes borg– evt. afhentning
mester stod for modtagelsen
ring 5133 7785 i åbningstiden.
foran Rådhuset.
Regentparret trådte ud på
Rådhusets balkon og blev
hyldet af folket fra Rådhuspladsen.
Ulfborg Afdeling
Holmegade 6

På Rådhuset afviklede Aarhus Kommune en frokostreception for særlige indbudte.
Borgmester, Jacob Bundsgaard (S), talte og overrakte
den kommende fødselar byens gave. Fra kongefamilien
deltog også kronprinsparret,
prins Joachim og prinsesse
Marie i receptionen.

Højdepunktet på festdagen i Aarhus var aftenens
store show i Musikhuset
Aarhus. TV 2 stod for fødselsdagsshowet, der i samarbejde med Musikhuset Aarhus sendte showet live på TV.
Selve fødselsdagen torsdag den 16. april fejres i København.

Regentparret ankom til rådhuspladsen i karet, her tog
borgmesteren imod.
Dronningen og prinsgemalen trådte først ud på balkonen og modtog folkets hyldest fra Rådhuspladsen.

Det Røde Kabinet
v/ Helle Jensen

Skal du ha’ fest, så er vi bedst!
Maden laver vi – du bestemmer menuen.
Sal til 100 personer haves. Ring og hør nærmere.
Stadionallé 2 · 7570 Vemb

Det Røde Kabinet Tlf. 6176 6967/9611 6940
VI GRILLER – DU FESTER!
Vi kan levere helstegt pattegris, oksekølle
eller andet, med tilbehør, både til privateog ﬁrmafester hele året rundt.

B&H
Grill

v/ Bent 3051 6201 og Helle 6176 6967

Tandlægerne Holmegade
Holmegade 20 · 6990 Ulfborg

Tlf. 9749 1330
• Alm. tandbehandling
af børn og voksne
• Krone- og broarbejde
• Implantater
• Kosmetisk tandbehandling
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Aarhus Kommunes borgmester, Jacob Bundsgaard, udråbte sammen med folket nede fra Rådhuspladsen nifoldigt leve
for dronningen. På billedet fra venstre: kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, Prinsgemalen, Dronningen,
Borgmesteren, prins Joachim og prinsesse Marie.

Tim GIF og Hee SF vil fastholde ungdomsspillere
De to klubber indgår et samarbejde i ungdomsrækkerne
og har nu mulighed for at
stille 11-mands hold i de ﬂeste rækker. For at styrke
sundheden og det sociale i
ungdomsfodbolden deltager
de i Arnhem Cup i Holland
med støtte fra DBU´s Ungdomsfond, fra hvem de har
modtaget 10.000 kroner.
42 spillere og 4 trænere
tager afsted til Holland, ﬂere
forældre og søskende følger
efter.
FC Tim-Hee har tjent
penge til hjælp til turen ved
diverse småsalg, ﬂaskeindsamling i byen, reklame uddeling m.v., udover pengene
fra DBU.

