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tilgængelighed...

Havnepladsen 2 

Kom ind til

John i filialen

på havnen

John Hauge Nielsen
områdedirektør

ER DIT FIRMA TRÆT AF TELEFON “BANK”? 
HOS OS FÅR DU PERSONLIG RÅDGIVNING 
OG MERE NÆRVÆR - HVER GANG!

Vikingefest på højeneAlle har ret til en fed Oktoberfest. Derfor er vejles seniorer nu 

klar til den første Tyrolerfest søndag den 28. oktober. 

Læs mere side 8. Foto: Michael Svenningsen. 

Få inspiration hos Blomsterhuset

BlomsterhusetGormsgade 217300 JellingTlf. 75 87 23 56

man-tors
fredag
lørdag

9-17
9-18
9-12BLOMSTER GLASKUNST VIN SPECIALITETER

nærvær er MERE værd- også når musikken spiller!

begejstring...

Blivbegejstretpå www.djs.dk

www.djs.dk
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Bugattivej 8 . 7100 Vejle . Tel. 7585 7788 . www.jellingugeavis.dk

Kontakt os - vi sidder klar med mere information og et 
fantastisk introduktionstilbud på annoncering i 

lokalområdets nye ugeavis!
Ring til annonceafdelingen på 7585 7788 eller send os en mail 
på: annoncer@jellingugeavis.dk
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VandmølleVej 4 • Børkop • Tlf. 7586 8788 • Borkopmolle.dk

proGram 2013

11. august: Kansas 
City stompers

18. august: neanders 

JJJJJ

inGen Bord-
reserVaTion

– kom i God Tid

sommerjaZZ
på møllen 
Hør sommerens koncerter på 
gårdpladsen i restaurant Børkop 
Vandmølle. musikken spiller kl. 13-16.
Kom i god tid og nyd en grillbuffet fra kl. 
12.00. se programmet på borkopmolle.dk

VEJLE 
Søndergade • 7582 7357

FLYVERDRAGT

• Slidstærk
• Åndbar
• Vandtæt
• Komfort 299.-

500.-SPAR 201,-

Str. 86 cm til 10/12 år

4 FARVER

 V  1Diskovej 20 • 7100 ejle • Tlf. 7640 199
PavaVejle.dk

Treldevej 150 • 7000 Fredericia • Tlf. 7591 1555
PavaFredericia.dk

Munkebjergvej 125 · 7100 Vejle · Tlf. 76 43 50 00 · www.casinomunkebjerg.dk

Grill & Casino
Hyggelig og eksklusiv aften med en saftig grillbuffet, 
og mulighed for at prøve lykken!

  Eksklusiv grillbuffet med overraskelser inkl. vin, øl, vand og kagebord
 Entré – værdi kr. 80,- (husk billedlegitimation)
 Lykkejetoner – værdi kr. 50,-

Pris pr. pers. kun kr. 295,-
Dørene åbner kl. 19.00 og maden serveres 
kl. 20.00-22.00. reserver bord på 76 43 50 00.

Torsdag den 22. august 2013

DYRVIG VIL 
SKABE ENKLAVE 
AF ENERGIVEN-
LIGE HUSE

Se side 12B
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SÅ ER DER 
CYKELFEST 
I VEJLE

Se side 32,
33,34

BOLIG VEJLE
– boligmagasin midt i Ugeavisen!

Billederne er 
Pernilles hukommelse
42-årige Pernille Frandsen har store huller i 
hukommelsen. De dukkede op efter, at hun blev 
behandlet med elektrochok mod en alvorlig depression. 
Hun har derfor brug for familiens fotoalbums, som sin 
”hukommelse”.

Læs side 16
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Biler fra perioden 
1925-1986 kan  
opleves til Munke-
bjerg Hillclimb  
11. august
Danmarks smukkeste mo-
torløb, Munkebjerg Hill-
climb ved Vejle Fjord, mel-
der fuldt hus på deltagerli-
sten til løbet, der køres søn-
dag 11. august.

- Vi har 80 deltagere i bi-
ler, der dækker perioden fra 
1925 til 1986, så der bliver 
noget for enhver smag inden 
for klassiske biler, fortæller 

organisationschef Søren  
Duun fra Historisk Motor 
Sport Danmark.

Desuden har løbsledelsen 
sat 10 pladser af til specielt 
indbudte deltagere med 
særligt interessante biler.

Det er gratis at overvære 
det smukke løb, hvor gamle 
biler kører for fuld fart op ad 
landets eneste ægte serpen-
tinervej, den halvanden ki-
lometer lange snoede vej fra 
Vejle Fjord op gennem sko-
ven til Munkebjerg Hotel. 

- Kommer man som tilsku-
er til løbet i en historisk bil, 
kan man på løbets hjemme-
side indløse et pas, der giver 
ret til at køre helt ind i clas-
sic carpark-området ved 
start og ryttergård. 30 biler 
fra classic carpark får des-
uden en opvisningstur på 
bjergvejen, så det er en god 
idé at melde sig til i en fart, 
siger Søren Duun.

Tolv fra Vejle
En af løbets ældste biler er 
den M.G. Magnette K1 fra 
1934, som Svend Algren fra 
Helsingør stiller op med. Fra 
løbets hjemby Vejle kommer 
12 deltagere herunder Kenth 
Damkjær Runge i en Ferrari 
Dino og Ole Karlsen i Fiat 
128. Biler der repræsenterer 
henholdsvis det ypperste og 
det mest udbredte i tiden 
omkring 1970.

Er man sulten efter endnu 
mere motorløb, kan man se 
deltagerne teste deres biler 
dagen før, lørdag eftermid-
dag, på Bugattivej i Vejle, 
hvor der også køres et ral-
lysprint for deltagerne.

Man finder alle informa-
tioner om Munkebjerg Hill-
climb på løbets hjemmeside 
www.munkebjerghillclimb.
dk.

Fuldt hus på 
landets eneste 
serpentinervej

IndleverIngsfrIster for annoncer: 
Booking af annoncer der skal i korrektur: senest onsdag kl. 10.00. 
Booking af annoncer med færdigt materiale:  senest fredag kl. 10.00. 

Sidste frist for indlevering af færdigt materiale:  senest fredag kl. 10.00
Færdige forudbestilte annoncer sendes på  ugeavisen@ugeavisenvejle.dk

IndleverIngsfrIst for redaktIonel omtale: 
Indleveringsfrist for redaktionel tekst:  senest torsdag eftermiddag.
Redaktionel stof sendes på redaktion@ugeavisenvejle.dk

Udgivelsesområde:
Vejle, Assen drup, Bredal, Bredsten, Brej ning, Børkop, 
Daugård, Grejs, He densted, Ildved, Jelling, Jerlev, 
Lindved, Sandvad, Skibet, Skæ rup, Ødsted, Ø. Snede.

Udgiver:  UgeAvisen Vejleposten
Prod.:   UgeAvisen Vejleposten
Tryk:  Erritsø Tryk A/S

Erhvervsmæssig affotografering eller anden form for gengivelse af 
Ugeavisen Vejlepostens an noncer, tekst og billeder er ikke tilladt.

Kontrolleret nettoplag ifølge Dansk Oplagskontrol
pr. 1.6.2011 44.000 eksemplarer

Medlem af Danske Distriktsblade – Danmarks eneste landsdækkende 
salgs- & serviceorganisation med mere end 100 medlemmer.

Har dU Ikke modtaget UgeavIsen så rIng tIl:
fk dIstrIbUtIon på tlf. 8628 8900 eller  

maIl: kvalItetvest@fk.dk
Ugeavisen gør opmærksom på, at annoncer i vore hæftede og trimmede 

indstiks aviser, f.eks. Bolig Vejle, eller City Vejle, er ”krympede” for en 
grafisk tilpasning af disse produkter. Annoncerne beregnes efter den 

normale annoncestørrelse, før denne krympning. Ugeavisen Vejleposten 
påtager sig intet erstatningsansvar, som følge af evt. trykfejl i annoncer 
og tekst. Reklamationer over fejl i en annonce må være bladet i hænde 
senest 5 dage efter 1. indrykning. Bladet kan heller ikke påtage sig at 

dække udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.

En kreativ medspiller og din 

lokale ugeavis!

bugattivej 8 . 7100 vejle
tel.: 7583 1000 . fax 7572 1727

www.ugeavisenvejle.dk . @: ugeavisen@ugeavisenvejle.dk

Annoncer sendes til: ugeavisen@ugeavisenvejle.dk
Redaktionel tekst sendes til: redaktion@ugeavisenvejle.dk
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Journalist

Klaus Lindholm
Direkte 76 41 48 87
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Konsulent
Christina Søs Dupont
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Salgschef
Michael Damgaard
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Konsulent
Søren-Henrik Kongsgaard
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Redaktør
Claus V. Jensen
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Salgsleder
Chris Hermansen
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Key Account Manager
Jørgen Grønkjær
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Konsulent
Annette Brink
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Konsulent
Birgit Wiberg
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Konsulent
Merete Skak

Direkte 76 41 48 83
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Konsulent
Behrad Jafari

Direkte 76 41 48 93

Ugeavisen Vejle er en del af Jyske Medier A/S, der udgiver 3 dagblade 
og 15 ugeaviser. Desuden omfatter koncernens aktiviteter trykkeri- 
virksomhed, distribution, web, radio og grafisk produktion. Jyske Medier 
A/S kan via disse selskaber producere og formidle nyheder, annoncer og 
markedsføringsstrategier til flere end 500.000 læsere og over 300.000 
lyttere. Koncernen beskæftiger knap 250 ansatte. Mere information på 
jyskemedier.dk

Strandvejen 74 · Vejle Ø · Tlf. 75 81 52 03 · www.slagtergronvall.dk
Man-fre kl. 8.30 - 17.30 · Lør kl. 8.00 - 13.00

v/Tom Munkholm

Prinsessebøf
Af oksetyksteg 

2 stk.  kr. 99,00 Pulletpork kit 
Forstegt med en bakke coleslaw 
og barbecuesauce. 
Nok til 4 pers.

Pr. kit  kr. 139,00

Ugepakke
600 g hakket kalv og skinke
4 stk. kyllingelår (med barbecue)
4 skiver XL grillflæsk
600 g kød til stroganoff
1,2 kg grillkam

Pr. pk.  kr. 299,00
Ny røget løgpølse
Hjemmelavet

Pr. stk.  kr. 35,00

Tilbuddene gælder fra onsdag den 31. juli t.o.m. tirsdag den 6. august

Hakket magert
skinkesmåkød
Pr. 1 kg kr. 65,00

Ta’ 2 kg  kr. 110,00
Grillbar 
Med mange lækre varianter.
Frit valg.

8 stk.  kr. 150,00

Kalkungryde
Pr. 1/2 kg. kr. 59,00

Onsdag den 31. juli 2013Side 2

Blandt løbets ældste biler er den M.G. Magnette fra 1934, som 
Svend Algren fra Helsingør stiller op med.

For fyrre år siden var Fiat et af de mest solgte bilmærker i Dan-
mark, og Ole Karlsens Fiat 128 var en for datiden kvik og velkø-
rende familiebil til små penge.

Bilen, der blev kendt fra tv-serien ”De uheldige helte”. Kenth Damkjær Runges Ferrari Dino er klart til start i Munkebjerg Hillclimb.
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Terre dei Dogi 2010 Cabernet Sauvignon    
1 fl . 109,- / 6 fl . Kr. 349,-  
SØLVMEDALJE af Decanter og Concours Mondial Bruxelles – ITALIEN

Saint Clair Vicars Choice 2012 Sauv. Blanc og Chardonnay 
1 fl . 169,- / 6 fl . Kr. 499,-  
Winery of the year, New Zeeland Winestate – NEW ZEELAND
Monte Y Rosa 2010 Gran Reserva Carmeñere
1 fl . kr.  119,- / 6 fl . Kr. 299,-  
Viña La Rosa’s top vin fra Cachapoal Valley, fås også i hvid – CHILE
Passo Rosso 2011 Negroamaro/Primitivo DOC 
1 fl . kr. 90,- / 6 fl . kr. 300,-  
Fuldfed, solmoden, masser af saft og kraft  – SYDITALIEN

Pusarosso 2011 Zinfandel 
1 fl . kr. 79,75 / 6 fl . kr. 249,-  
ZINFANDEL har sin oprindelse syd Italien, Pusarosso et imponerende resultat - ITALIEN

Bonhomme Costières De Nimes 2010 
1 fl . kr. 79,- / 6 fl . kr. 289,-  
Fås også i rosé. Gamle vinstokke i de berømte Durancien sandsten – ITALIEN

Spiegelau glas Authentis 
vejl. kr. 89,- / 8 stk. kr. 479,-  
Spiegelau Authentis Casual   
vejl. kr. 79,- / 4 stk. kr. 199,- 

Wine Outlet Vejle 
Sjællandsgade 25c   7100 Vejle   tlf. 7582 6500

www.wineoutletvejle.dk
Kom & smag 

Åbningstider uge 31
fredag 9.30-18.00 – Lørdag 09.30-14.00

AUGUSTUDSALG FREDAG DEN 2. AUGUST 2013 
LAGERSALG DIREKTE FRA LAGER

Ripasso 2010 
Borge Antico
Vores super Ripasso - 790 
� asker tilbage - ITALIEN

CxC Seleccion 
Cabernet 
Sauvignon 2012 
100% Cabernet 
Sauvignon druer 
fra Navarra D.O. - 
SPANIEN

Barros Colheita 
PORT 2003
PORTUGAL

REST af årgang 1978 

spar 50%

1 fl. kr. 129,75

6 fl. kr. 399,- 

spar 53%

1 fl. kr. 85,- 

6 fl. kr. 239,-

Spar 50 %

Vejl. pris
kr. 799,-

Nu kr. 400,-

Spar 50 %

Vejl. pris
kr. 249,-

Nu kr. 125,-

spar 46% 

spar 40% 

spar 58% 

spar 45% 

spar 50% 

spar 40% 

spar 33% 

spar 37% 

Advokat Britt Reinwald 
med møderet for højesteret er din families 
erfarne familieretsadvokat. 
 
Hvem skal arve dig? 

Har du brug for hjælp til dødsboet og  
opgørelsen af det private skifte? 

Vidste du, at alle familier med børn, bør have 
et testamente, uanset om I er gift, om I er 
samlevende eller om børnene er flyttet 
hjemmefra? 

Familieadvokat Britt Reinwald (H)

Testamente for kr. 2900,- 

Onsdag den 31. juli 2013Side 4

500-600 børn og deres familier lagde vejen forbi Byparken og 
Børnefilmfestivalen i lørdags.

Interessen for Børnefilmfestivalen i Byparken var ikke overvældende, men de familier, der duk-
kede op, nød både vejret og arrangementet. Foto: Angelina Owino

Børnefilmfestiva-
len gik ikke helt så 
godt, som håbet

Et sted mellem 500 og 600 
børn kiggede med på stor-
skærmen, der lørdag var sat 
op i Byparken i Vejle i for-
bindelse med arrangemen-
tet Børnefilmfestivalen.

Børnefilmfestivalen er i 
bedste Grøn Koncert-stil en 
rullende festival, der hen 
over sommeren besøger en 
række byer i landet for at vi-
se film for børn i alderen 2 til 
13 år. I modsætning til Grøn 
Koncert er Børnefilmfestiva-
len dog gratis at deltage i. 

Lørdag var karavanen så 
nået til Vejle, der tog imod 
fra klokken 10.30. Klokken 
11.00 blev der blændet op 
for den første film, som var 
Prop & Berta. Efterfølgende 
kunne man også opleve bå-
de Hannibal & Jerry og Tem-
pelriddernes Skat, og det 
var der altså også en del, der 
gjorde, men desværre ikke 
helt så mange som arrangø-
rerne havde håbet. Målet 
var på forhånd sat til cirka 
1000 børn, fortæller tovhol-

der Jakob Bjørning, så der er 
plads til forbedring.

Noget af det, der skal for-
bedres til næste gang, er 
samarbejdet med kommu-
nerne i de byer, hvor festiva-
len slår sig ned, og så skal 
man måske overveje, om 
tidspunktet lige midt i indu-
striferien er velvalgt, mener 
Jakob Bjørning.

Børnefilmfestivalen gen-
nemføres i samarbejde med 
en lang række sponsorer, li-
gesom den i høj grad er ba-
seret på frivillig arbejds-
kraft, så den svigtende til-
slutning får ikke de store 
økonomiske konsekvenser 
for arrangørerne.

500 børn til 
filmfestival i 
Byparken



• Frisør Lyhne Gammelbro 28, Billund Tlf. 7672 1020 info@frisorlyhne.dk
• Frisør Lyhne Bredballe Center 25, Vejle Tlf. 7571 1020 www.frisorlyhne.dk
• Frisør Lyhne Vindinggård Center 27A, Vejle Tlf. 7583 1020 
• Frisør Lyhne Vejlevej 7, Jelling Tlf. 7587 1020

Scan koden og bestil tid allerede nu

Herreklip inkl. vask/føn 298 DKK

Dameklip inkl. vask/føn 398 DKK

o

Vi er altid med pa 

de nyeste trends!
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SPAR 13.200 Kr. 
på 2 stk. 90x210 
SX One 
elevationssenge
Komplet med Stålben og 
latextop. 

Før pris: 29.199,-

NU kun kr. 15.999,-

SENGE UDSALGSENGE UDSALG
SPAR 8000 Kr. 
på 2 stk. 
90x210 Medley
Komplet med SX Stålben og 
Comfort Natur latextop. 
Vælg mellem fast eller medium.

Før pris: 29.999,-

NU kun kr. 21.999,-

SENGE UDSALG

*Prisen gælder ved køb af et Support, 2 stk. AVS 411 plan sen-
gebunde og 2 stk. Cresto madrasser. Størrelse 160/180/200 x 
200/210 cm. Tilbuddet er ekskl. tilbehør. Kan ikke kombineres 
med andre tilbud.

Komplet Auping 

dobbeltseng*

NU! Kr. 19.995
(Vejl. pris kr. 25.675,-)

MANDAG 10 - 17
TIRS-TORSDAG 10 - 17
FREGAG 10 - 18
WEEKENDÅBENT  
begge dage 10 - 15 

Åben udvalgte søndage

Staldgårdsgade 10
7100 Vejle
75 833 277

Onsdag den 31. juli 2013Side 6



Fra Kr.: 

27.980,-

Hver nat.
Bliv forelsket.

Prøv skøn sommersøvn
I Hästens boxmadrasser
Lige nu intropris på alle boxe!

Denne sommer præsenterer Hästens med stolthed 
en ny kollektion af rammesenge. Fald i søvn i en 
håndbygget seng fra Sverige.

hastens.com

Fra Kr.: 

27.980,-

Hver nat.
Bliv forelsket.

Prøv skøn sommersøvn
I Hästens boxmadrasser
Lige nu intropris på alle boxe!

Denne sommer præsenterer Hästens med stolthed 
en ny kollektion af rammesenge. Fald i søvn i en 
håndbygget seng fra Sverige.

hastens.com

SPAR 16.000 Kr. 
på 2 stk. 
90x200 senge
Komplet med SX Stålben og 
valgfri toppe. 
Vælg mellem fast eller medium.
Du får tilbehør med for 3000 kr. på 
denne seng. 
Sidetop er inklusiv i prinsen.

Før pris: 40.996,-

NU kun kr. 24.999,-

TEMPUR® Original
god støtte - en fast følelse

TEMPUR® Sensation
god støtte - en traditionel følelse

TEMPUR® Cloud
god støtte - en blød følelse

TEMPUR® Relaxation 
Slideback
TEMPUR® Relaxation Slideback 
– 19 cm madrasser

Sengeramme og elevation i ét 
inkl. TEMPUR® Sensation 19 madrasser, 
180 x 200 cm

Før 35.996,-   NU 26.996,-*

TEMPUR® Relaxation Slideback 
– 22 cm madrasser

Sengeramme og elevation i ét 
inkl. TEMPUR® Sensation 22 Deluxe 
madrasser, 180 x 200 cm

Før 39.996,-   NU 30.996,-*

TEMPUR® Relaxation Slideback 
– 27  cm madrasser

Sengeramme og elevation i ét 
inkl. TEMPUR® Sensation 27 Deluxe 
madrasser, 180 x 200 cm

Før 43.996,-   NU 34.996,-*

*Ekskl. ben, gavl og puder 
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SPAR

9.000,-

TEMPUR® Original
god støtte - en fast følelse

TEMPUR® Sensation
god støtte - en traditionel følelse

TEMPUR® Cloud
god støtte - en blød følelse

TEMPUR® Relaxation 
Slideback
TEMPUR® Relaxation Slideback 
– 19 cm madrasser

Sengeramme og elevation i ét 
inkl. TEMPUR® Sensation 19 madrasser, 
180 x 200 cm

Før 35.996,-   NU 26.996,-*

TEMPUR® Relaxation Slideback 
– 22 cm madrasser

Sengeramme og elevation i ét 
inkl. TEMPUR® Sensation 22 Deluxe 
madrasser, 180 x 200 cm

Før 39.996,-   NU 30.996,-*

TEMPUR® Relaxation Slideback 
– 27  cm madrasser

Sengeramme og elevation i ét 
inkl. TEMPUR® Sensation 27 Deluxe 
madrasser, 180 x 200 cm

Før 43.996,-   NU 34.996,-*

*Ekskl. ben, gavl og puder 
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SPAR

9.000,-

SENGE UDSALG

MANDAG 10 - 17
TIRS-TORSDAG 10 - 17
FREGAG 10 - 18
WEEKENDÅBENT  
begge dage 10 - 15 

Åben udvalgte søndage

Staldgårdsgade 10
7100 Vejle
75 833 277
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MARKISER 

BESTEM SELV RABATTEN!
VI måler og VI rådgiver hjemme hos dig
VI monterer 15%
VI måler og VI rådgiver hjemme hos dig
DU monterer 20%
DU måler og VI rådgiver i butikken
DU monterer 25%

FABER ER I 
SÆRKLASSE 
som producent 
af markiser
Sadolin Farveland forhand-
ler alle Fabers markiser.  Og 
Sadolin Farvelands markise 
ekspert Michael har 10 års 
erfaring fra hans tid hos 
Faber.  Så skal du have 
markiser kan du ikke komme 
i bedre hænder. Kom ind og 
få et uforbindende pristilbud.

HURTIG 
LEVERING
Op til 100 markiser på lager - 
derfor hurtig levering.
Ring og spørg om vi har 
DIN STØRRELSE!

RING EFTER 
GARDINBUSSEN 
7583 0134

GARDINER 
& solafskærmning

LAMELGARDINER PLISSEGARDINER

RULLEGARDINER PERSIENNER

• Rullegardiner
• Plisségardiner
• Lamelgardiner
• Persienner
• Gardiner
• Panelgardiner
• Lift og foldegardiner

SPAR

25%
Gratis måltagning.
Vi monterer din nye 

markise til

1/2 PRIS

PÅ ALLE FABER MARKISER

Terrassemarkise. 
En meget kompakt markise. Markisen 
er pulverlakeret, så den er nem at 
rengører. Velegnet til montering på 
mur, under udhæng eller på spær. 
Leveres med motor og fjernbetjening. 
Fås i 3 størrelser. 
Vælg mellem hvid stel og sandfarvet 
dug, grå stel med grå dug eller hvid 
stel og sort dug.

LUKKET MARKISE

stel og sort dug.

SPAR OP TIL 5.000,-

360x250 cm 11.999,-
480x300 cm 14.999,-
Montering fra 2000,-

HALV LUKKET MARKISE
Med motor og fjernbetjening. 
Markisedugen er fremstillet i smuds- 
og vandafvisende acryl. Stel, skruer 
og bolte er galvaniseret jern, alu eller 
rustfrit stål så det ikke ruster. Vælg 
mellem hvid stel og sandfarvet dug, 
grå stel med grå dug eller hvid stel og 
sort dug.

SPAR OP TIL 3.000,-

300x250 cm 6.999,-
360x300 cm 7.499,-
480x300 cm 7.999,-
520x300 cm 8.999,-
Montering fra 2000,-

Terrassemarkise model Nice.
En meget kompakt markise, er også 
velegnet hvor pladsforholdene er 
små. Markisen er pulverlakeret, så 
den er nem at rengører. Velegnet til 
montering på mur, under udhæng 
eller på spær. Leveres med motor 
og fjernbetjening. Fås i 3 størrelser. 
Lysegrå dug med grå stel. Grå og 
hvidstribet dug med hvid stel.

LUKSUS MARKISE

hvidstribet dug med hvid stel.

SPAR OP TIL 7.000,-

360x270 cm 11.999,-
480x270 cm 14.999,-
Montering fra 2000,-RESTPARTI SÅ LÆNGE 

LAGER HAVES

Vejle: 
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.30 

Fredag kl. 8.00-19.00 
Lørdag kl. 9.00-14.00

Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34

BEMÆRK! Tilbudene gælder KUN i Sadolin Farveland i Vejle

ÅBNINGSTIDER: 

MARKISER HALV LUKKET MARKISEMARKISEMARKISE

Bare
spørg

Bare
spørg
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Vejle: 
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.30 

Fredag kl. 8.00-19.00 
Lørdag kl. 9.00-14.00

Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34

BEMÆRK! Tilbudene gælder KUN i Sadolin Farveland i Vejle 

ÅBNINGSTIDER: 

PÅ MALING

VANDSKURINGSMALING
Vandskuring til indvendige vægge, 
hvor der ønskes over� adestruktur som 
en vandskuret væg. 16 kg/10 ltr. 
Vejl. pris 699,-

PÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALINGPÅ MALING

SADOLIN FARVELAND 
TRÆ & METAL 
2,5 liter, glans 40. Holdbar vandbaseret 
akrylmaling til møbler, paneler, radiatorer 
samt døre og vinduer. Vejl. pris 649,-

SADOLIN VÆGGE 5
Helmat maling med suveræn 
dækkraft. Er nem at arbejde med og 
den matte over� ade tåler let 
rengøring.Vælg mellem tusindvis af 
smukke farver. 
10 ltr. Vejl. pris kr. 1249,-

LETSPARTEL MEDIUM
10 liter. Færdigblandet spartelmasse til ud- og 
bredspartling af nye gipsplader samt vægge og 
lofter i tørre rum. Vejl. pris 219,-

SADOLIN VÆGGE 10
Glans 10 silkemat maling der giver en 
mat slidstærk over� ade. Suveræn dæk-
kraft, tåler hyppig rengøring og fås i 
tusindvis af smukke farver. Velegnet til 
værelser, stue, køkken m.m. 
10 ltr. Vejl. pris 1349,-

SADOLIN FARVELAND 
KØKKEN & BAD 
Glans 20 - Super maling til køkken og bad hvor der 
stilles store kvalitetskrav. Kan tones. 
Vejl. pris 899,-

GRUNDET GLASFILT
1. sortering. Super kvalitet. 
Til helt glatte vægge og lofter. 
Rulle med 25 m. 
Før 19,95 pr. m.

GRUNDET GLASVÆV
2. sortering m. ubetydelige 
små fejl. Ass. str.
Før 9,95 pr. m.

GRUNDET GLASVÆV
1. sortering, lavstruktur.
Rulle med 25 m. 
Før 19,95 pr. m.

spar 
op til 

70 %
GLASFILT
1. sortering til helt glatte 
vægge og lofter. 
Rulle med 25 m. 
Før 9,95 pr. m.  

SADOLIN FARVELAND VÆVLIM
Vævlim 15 liter. Til opsætning
af glasvæv, � lt m.m. Vejl. pris 299,-

SADOLIN FARVELAND VÆGGE
VÆGGE MAT GLANS 5
Glans 5 helmat er en god allround vægmaling, 
du kan bruge mange steder i hjemmet. God 
dækevne. Kan tones i mange farver. 
Vejl. pris 1099,- 

GLANS 5

SADOLIN FARVELAND 
VÆGGE ROBUST GLANS 10
Glans 10 silkemat vægmaling med god dækkraft. 
Den silkematte over� ade tåler hyppig rengøring og 
fås i tusindvis af smukke farver. 
Vejl. pris 1199,-

GLANS 10

 Frit valg 10 liter

599,-
SPAR 500,-

 15 liter

199,-
SPAR 100,-

 Frit valg 10 liter

699,-
SPAR 500,-

 10 kg/10 liter

349,-
SPAR 50%

 10 liter

109,-
SPAR 110,-  Pr. meter

295

SPAR 70%
 Pr. meter

495

SPAR 50%

 Pr. meter

795

SPAR 60%
 Pr. meter

995

SPAR 50%

 2,5 liter

399,-
SPAR 250,-

 5 liter

499,-
SPAR 350,-

SADOLIN FARVELAND 
TRÆ & METAL 
2,5 liter, glans 40. Holdbar vandbaseret 
akrylmaling til møbler, paneler, radiatorer 
samt døre og vinduer. Vejl. pris 649,-

 2,5 liter

399,-

lofter i tørre rum. Vejl. pris 219,-

SADOLIN FARVELAND 
TRÆ & METAL 
2,5 liter, glans 40. Holdbar vandbaseret 
akrylmaling til møbler, paneler, radiatorer 
samt døre og vinduer. Vejl. pris 649,-

 2,5 liter 2,5 liter

399,-
 10 liter

799,-
SPAR OP TIL 550,-

Bare
spørg

SPAR OP TIL 550,-SPAR OP TIL 550,-

FRIT VALG
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Vejle: 
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.30 

Fredag kl. 8.00-19.00 
Lørdag kl. 9.00-14.00

Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34

BEMÆRK! Tilbudene gælder KUN i Sadolin Farveland i Vejle 

ÅBNINGSTIDER: 

PINOTEX 
DØR- OG VINDUESMALING
Hurtigeretørrende maling til vinduer og døre 
- udendørs, hvor man typisk ønsker en lidt 
højere glans, end ved traditionelle træbeskyt-
telser. Tør på kun 2 timer... Bedst i Test... 
Vejl. pris 589,-

 2,5 liter

399,-
SPAR 190,-

Pinotex Dør- og 
Vinduesmaling er 
vurderet til Bedst i 
Test af Danmarks 
Teknologiske Insti-
tut Læs mere på: 
WWW.SADOLIN-
FARVELAND.DK

PÅ ALT PINOTEX 
TRÆBESKYTTELSE

PINOTEX CLASSIC
En lysægte og vejrfast transparent oliebaseret 
træbeskyttelse, som giver god beskyttelse mod-
blåsplint og skimmelsvamp.  Pinotex Classic frem-
hæver træets struktur og åretegning så det fremstår 
smukkest muligt. Pine, Teak, Sort, impr. grøn.
Vejl. pris 6 liter 599,-

PINOTEX SUPERBASE
Vandfortyndbart, olieholdigt grundingsmiddel, 
som anvendes under alle træbeskyttelser. Beskytter 
i dybden mod råd og svamp

SPAR OP TIL 300,,-

PINOTEX LÆRKETRÆSOLIE
Pinotex har et komplet program af træolier, 
der sikrer dit træværk en robust og vandafvi-
sende over� ade.
Vejl. pris 2,5 liter 499,-

2,5 liter  399,-
5 liter... 699,-

PINOTEX TERRASSEOLIE 
PLUS
Trænger dybt ind i træet og er stækt vandaf-
visende. Særdeles velegnet til terrasser.Flere 
farver. Vejl. pris 699,-

5 liter... 599,-

SPAR 100,,-

PINOTEX CEDERTRÆSOLIE
En vegetabilsk olie som er velegnet til lodrette 
konstruktioner og � ader af cedertræ m.m. Højt 
tørstofsindhold som giver lang holdbarhed.
Vejl. pris 2,5 liter 499,-  

2,5 liter  399,-
5 liter... 699,-

SPAR OP TIL 300,-

Op til 10 års 

holdbarhed

PINOTEX CLASSIC – HELDÆKKENDE
En heldækkende oliebaseret træbeskyttelse, som er velegnet 
til  facader, beklædninger, vinduer, døre, plankeværk og lign.
Pinotex Classic giver dit træværk god beskyttelse. 
Vejl. pris 1.399,-

PINOTEX SUPERDEC
Baseret på en blanding af alkyd/akryl bindemidler som er van-
dfortyndbar. Pinotex Superdec har en meget elastisk over� ade, 
som reducerer risikoen for revnedannelser efter produktet er tørt.
Holder op til 10 år.  
Vejl. pris 1.599,-

EXTRA NEDSAT

 10 liter

899,-
SPAR op til 500,-

-

PINOTEX SUPERDEC-PLUS
Udviklet på basis af vegetabilske olier og 
alkyd ved en patenteret teknologi som sikrer 
enestående indtrængning og optimal beskyttelse 
mod al slags vejr. Er vandfortyndbar. Holdbar-
hed op til 12 år. 
Vejl. pris 1749.-  

 10 liter

1299,-
SPAR 450,-

PINOTEX ÆDELTRÆOLIE
Til havemøbler m.v. giver en meget vandafvi-
sende over� ade og beskytter mod over� ade-
begroning..
Vejl. pris 499,-

SPAR 100,-

2,5 liter... 399,-

 BEMÆRK! 6 liter

399,-
SPAR 200,-

 5 liter

399,-
SPAR 100,-

 10 liter

749,-
SPAR 250,-

Op til 16 års 

holdbarhed

PINOTEX ULTRADEC 
Unik højkvalitets akrylbaseret, vandig, heldæk-
kende træbeskyttelse. Giver optimal beskyttelse 
mod det nordiske klima med en holdbarhed på 
op til 16 år og ekstra god farve og glans hold-
barhed. Ultradec er desuden Svanemærket. 
Vejl. pris 1749,-.

 10 liter

1349,-
SPAR 400,-

Op til 12 års 

holdbarhed

PINOTEX TRANSPARENT PLUS
Udviklet på basis af vegatabilske olier og 
akryl ved en patenteret teknologi. Trænger 
dybt ind i træet og det meget høje tørsto� nd-
hold gør,at man kan forvente en ekstra lang 
holdbarhed på op til 8 år! 
Er vandfortyndbar. 
Vejl. pris 5 liter 699,-.

 5 liter

549,-
SPAR 150,-

 10 liter

999,-
SPAR op til 600,-

EXTRA NEDSAT

Op til 4 års 

holdbarhed

PÅ ALT PINOTEX PÅ ALT PINOTEX PÅ ALT PINOTEX PÅ ALT PINOTEX PÅ ALT PINOTEX 
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Vejle: 
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.30 

Fredag kl. 8.00-19.00 
Lørdag kl. 9.00-14.00

Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34

BEMÆRK! Tilbudene gælder KUN i Sadolin Farveland i Vejle

ÅBNINGSTIDER: 

AFDÆKNINGSMÅTTER
Rulle med 10 m. Stofmåtte suger 
dine malerdryp, så du ikke glider i 
malingen eller afsætter mærker 
igennem.  Vejl. pris149,- 

1 rulle

99,-
3 ruller

199,-

1 rulle

99,
3 ruller
99,
3 ruller
99,

1 

99,
SPAR
50,- -

3 ruller

199,199,-199,-199,- SPAR
248,-

SADOLIN FACADEMALING
EXTRA - NANOTEC
Fantastisk nyudviklet diffusionsåbent produkt, baseret 
på den nye nanoteknologi Col 9. Perfekt til dem der 
ikke ønsker at behandle deres facade så tit. Nano-
partiklerne i malingen gør at over� aden bliver vand 
og smudsafvisende og holdes fri for belægninger i 
længere tid. Holdbar op til 15 år. 
Kan tones i mange farver. Vejl. pris 1.829,-

SADOLIN STÆRK-MURMALING
Helmat olieemulsionsmaling som er diffusionsåben og frem-
står med et kalkmat udseende. God vejrestandig over� ade 
der lukker af for slagregn. Velegnet som et holdbart alter-
nativ til kalk og cementmaling. Kan tones i mange farver. 
10 liter. Vejl. pris op til 999,-

PÅ ALT 
MUR-/FACADEMALING

PÅ ALT PÅ ALT PÅ ALT PÅ ALT 

MAXI 3 
GRUNDRENS
Grovrengøringsmiddel til 
102 smudstyper. Skån-
som mod dig og miljøet. 
Opløser olie, fedt, sod 
og snavs. m.m. Blandes 
med vand.

TA’ 3 BETAL FOR 2

SADOLIN SOKKELMALING
2.5 liter. Vejrmodstands dygtig maling 
til sokler. Kan tones i alle farver.
Vejl. pris 499,-

BORUP MUR- & 
SOKKEL ASFALT
Til isolering og veligehol-
delse af beton, murværk m.v. 
Primært som fugtisolering på 
sokler og fundamenter, både 
over og under terræn, eller blot 
til opfriskning af husets sokkel.

Op til 15 års 

holdbarhedOp til 10 års 

holdbarhed

SADOLIN FARVELAND MURMALING
En stærk helmat og diffusions-åben facademaling, 
der fremstår med kalkmat udseende. Kan tones i lyse 
farver. Tonet 649,-. 
Vejl. pris 899,-

Op til 8 års 

holdbarhed

og snavs. m.m. Blandes og snavs. m.m. Blandes 
med vand.med vand.

TA’ 3 BETAL FOR 2

WAGNER FINECOAT W 867 E
Universalsprøjte med en pistol til vand-
baseret loft- og vægmaling samt murma-
ling og træbeskyttelse. En pistol til lak og 
træbeskyttelse m.v. af enhver art. Alle 
funktioner kan styres direkte fra pistolen, 
der er i det smarte Click & Paint design. 
Hurtige farveskift og let rengøring.

 Wagner Sprøjtepistol

1599,-
SPAR 700,-

WAGNER W560
Hurtigere ... her kan penslen ikke følge med!
Vejl. pris 999,-

 W560

799,-
SPAR 200,-

 10 liter

749,-
              (tonet 799,-)

SPAR 250,-
 10 liter

1299,-
SPAR 530,-

Ta’ 3 x 1 LTR

15995

1 LITER 79,95

 2,5 liter

399,-
SPAR 100,-

 2,5 liter

149,-
SPAR 25% SADOLIN TAGMALING

Specialmaling udviklet til maling af eternitta-
ge, skifereternit og tegl (dog ikke glaserede), 
ubehandlede samt tidligere behandlede. 
Fås i sort. Vejl. pris 1199,–

 10 liter

599,-
SPAR 600,-

SUVERÆN 
KVALITET

 10 liter

599,-
SPAR 300,-

 5 liter

249,-
SPAR 25%
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49-årige Michael 
Dyrvig fra Aalborg 
vil realisere sit 
drømmeprojekt i 
Vejle. Han vil skabe 
en enklave af ener-
gieffektive huse i 
Bredal
Af Claus V. Jensen
clje@ugeavisenvejle.dk

Vejle er en hyggelig by. Den 
ligger naturskønt, har en 
god gågade, et varieret kul-
turliv og et godt cafémiljø. 
Samtidig ligger den centralt 
i landet med gode adgangs-
forhold til motorvejsnettet, 
og når man ser på elitespor-
ten i byen, er der også po-
tentiale.

Michael Dyrvigs liste over 
Vejles positive sider er lang, 
og netop derfor har han 
valgt, at Vejle skal være ud-
gangspunktet for hans virk-
somhed A1-Huse ApS, der ad 
åre forhåbentligt kommer til 
at sætte sig præg på det dan-
ske boligmarked, men som 
foreløbigt har købt en ud-
stykning med 14 parceller på 
Enggårdstoften i Bredal, 
hvor der skal opføres lige så 
mange særdeles energief-
fektive huse.

- Vejle er en dejlig by og et 
godt sted at starte, men det 
er også et godt sted at vokse 
ud fra. Herfra kan man kom-
me rundt til en række større 
byer som Århus, Odense, 

Hosens, Esbjerg og hele Tre-
kantområdet på en times 
tid, fortæller Michael Dyr-
vig.

Passer sig selv
49-årige Michael Dyrvig er 
egentlig fra Aalborg, og det 
fornægter sig ikke, når han 
fortæller om sit projekt på 
Enggårdstoften, hvor han 
drømmer om at skabe en lil-
le enklave af moderne selv-
kørende huse.

- Det er huse, der passer 
sig selv. De producerer selv 
den energi, der skal bruges 
til varme og el, så det har 
man ikke udgifter til, og 
udenfor er der udelukkende 
benyttet vedligeholdelses-
frie og uforgængelige mate-
rialer. Kommer man tilbage 
hertil om 100 år, vil huset 
stadig ligne sig selv, konsta-
terer Michael Dyrvig, mens 
han viser rundt og forklarer 
selv små detaljer med den 
entusiasme, der kendeteg-
ner en iværksætter, som 
brænder for sit projekt.

Og det gør nordjyden, der 
er uddannet civilingeniør 
med fokus på arkitektur og 
design. Han har således ikke 
bare kæmpet en kamp for at 
få banken overbevist om 
styrkerne i hans idé, han har 
også kastet alt, hvad han 
selv ejer og har, ind i virk-
somheden, der blev stiftet 
ved årsskiftet.

- Jeg håber, folk får øjnene 
op for, hvad sådan et hus 
kan, og personligt mener jeg 
jo, alle huse skal hæves til 

det her niveau, siger han 
med henvisning til energi-
mærkningen A1, der er den 
højeste energiudmærkelse, 
et hus kan få i dag.

Ifølge Michael Dyrvig er 
der dog et stykke vej endnu, 
for der er ikke mange virk-
somheder, der som hans 
målrettet går efter at opføre 
den type særdeles energief-
fektive huse.

Når tiden er vigtig
De fjorten parceller på Eng-
gårdstoften er mellem 360 

og 600 kvadratmeter.
Foreløbigt er der bygget 

huse på to af dem. Et af 
dem er allerede solgt men 
benyttes dog stadigt som 
udstillingshus, mens Mi-
chael Dyrvig selv bor i det 
andet, når han opholder sig 
i Vejle, og det gør han ofte. 
Husene er 117 kvadratmeter 
og bygget af entreprenøren 
GGS.gruppen A/S i Løs-
ning, som A1-Huse ApS har 
indgået samarbejde med.

- Jeg vil sige, det er huse 
til de mennesker, der har 

opdaget, at tid er den mest 
værdifulde ressource, vi 
har, og så er det egentlig 
underordnet, om man er 
en børnefamilie eller tilhø-
rer det grå guld, siger Mi-
chael Dyrvig, der selv har 
tegnet husene og udviklet 
konceptet bag byggeriet.

Nu venter han bare på, at 
folk får lyst til at kigge for-
bi, og i mellemtiden falder 
han selv bedre og bedre til 
på Enggårdstoften.

- Det er virkelig dejligt i 
Vejle, og det er bestemt ik-

ke utænkeligt, at jeg selv 
ender med at flytte herned.

Besøg A1-Huse ApS på 
Enggårdstoften 30 i Bredal 
eller på www.a1huse.dk.

Vejle er et godt sted at vokse ud fra

Rita og Bruno Schurmann inviterer indenfor i ”Årets Have 
2012”.

De kommende 
weekender kan 
man opleve Årets 
Have 2012

Rita og Bruno Schurmann 
på Sejersmosegård, Sejers-
mosevej 5 ved Gadbjerg har 
modtaget prisen ”Årets Ha-
ve 2012” fra Landbrug & Fø-
devarers Haveudvalg. Hvor-
for valget faldt på netop den 

have, kan man selv danne 
sig et indtryk af i den kom-
mende weekend eller i 
weekenden 10.-11. august, 
hvor der er åben have. En-
tré 20 kroner.

Der er tale om en 1500 
kvadratmeter stor landbo-
have, som byder den besø-
gende velkommen med en 
række spidsløn og georginer 
i indkørslen til haven. 
Gårdspladsen er et farveor-
gie indrammet af bygninger 

på alle fire sider. Over alt er 
der mange krukker med 
kæmpestore hortensiaer, 
som er valgt på grund af den 
lange blomstringsperiode. 
Rita og Bruno har plante-
samling som fælles hobby. 
Samlingen rummer mange 
forskellige stauder og et 
kæmpestort antal stenbeds- 
og sukkulentplanter, der al-
le kommer i vinterhi, når 
frosten sætter ind. Flytnin-
gen af planter ind og ud er 

et ganske omfattende arbej-
de.

Fritliggende bede med 
græs omkring giver mulig-
hed for at studere mange af 
blomsterne fra alle sider. En 
stor interesse for at samle 
på sjældne træer og buske 
er ligeledes åbenlys. Roser 
og liljer er med til at give ha-
ven blomsterrigdom og dej-
lige dufte. 

Åben have hos Rita og Bruno

Husene er 117 kvadratmeter og er bygget sammen to og to med en garage imellem sig. Udven-
digt er husene ifølge Michael Dyrvig vedligeholdelsesfrie.

De to huse, der er bygget på Enggårdstoften i Bredal, fungerer som udstillingshuse.

Michael Dyrvig er egentlig fra Aalborg, men det er i en udstykning i Bredal lidt udenfor Vejle, han har valgt at realisere sit bolig-
projekt, der omfatter 14 parceller og lige så mange energieffektive A1-huse. Foto: Torben Hansen
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KOLDING ∙ VIBORG  Mandag - Fredag 10 - 19  Lørdag - Søndag 10 - 16
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SPAR 2.061

STRESSLESS® 
MAYFAIR LÆNESTOL

9.999
SPAR 3.211

STRESSLESS® 
CONSUL LÆNESTOL

5.499

SPAR 2.621

STRESSLESS® 
MAGIC LÆNESTOL

12.999

STRESSLESS® MAGIC lænestol med trinløst glid og auto-
matisk regulerbar nakke- og lændestøtte. Monteret med 
blødt læder, der leveres i fl ere farver og 2 størrelser. 
Medium. Normalpris 15.620.- NU 12.999 .- SPAR 2.621.- 
Large. Normalpris 16.540.- NU 13.999.- SPAR 2.541.- 
Fodskammel. Normalpris 4.500.- NU 3.799.- SPAR 701.- 
Leveres i mange andre læder- eller stofdessin.
Lige nu sparer du 15 % på hele serien.

STRESSLESS® CONSUL/AMBASSADOR lænestol
med trinløst glid og automatisk  regulerbar nakke- og 
lændestøtte. Monteret med læder overalt i sort, latte eller 
caramel. 
Medium. Normalpris 8.710.- NU 5.499.- SPAR 3.211.- 
Large. Normalpris 9.150.- NU 5.999.- SPAR 3.151.- 
Fodskammel. Normalpris 2.350.- NU 1.799.- SPAR 551.- 

STRESSLESS® MAYFAIR/KENSINGTON lænestol med 
trinløst glid og automatisk  regulerbar nakke- og lændestøtte. 
Med blødt Paloma læder, der leveres i fl ere farver. 
Medium. Normalpris 12.060.- NU 9.999 .- SPAR 2.061.- 
Large. Normalpris 12.850.- NU 10.499.- SPAR 2.351.- 
Fodskammel. Normalpris 3.190.- NU 2.699.- SPAR 491.- 
Leveres i mange andre læder- eller stofdessin.
Lige nu sparer du 15 % på hele serien.

ÆGTE KOMFORT PÅ UDSALG

SPAR 3.291

STRESSLESS® 
JAZZ LÆNESTOL

14.999

STRESSLESS® JAZZ lænestol med trinløst glid og automatisk 
regulerbar nakke- og lændestøtte. Nakkestøtten kan desuden 
reguleres op eller ned for den optimale komfort. Monteret med 
blødt læder, der leveres i fl ere farver. 
Lænestol. Normalpris 18.290.- NU 14.999.- SPAR 3.291.- 
Fodskammel. Normalpris 6.400.- NU 5.449.- SPAR 951.- 
Leveres i mange andre læder- eller stofdessin.
Lige nu sparer du 15 % på hele serien.

Ekstra blødt 
Royalin læder

SPAR

25%

WEEKEND
TILBUD

TILBUDDET GÆLDER KUN 
FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG 

D. 2.–4. AUGUST 2013

SPAR 3.351

STRESSLESS® 
SUNRISE LÆNESTOL

8.999

STRESSLESS® SUNRISE lænestol med trinløst glid og automatisk 
regulerbar nakke- og lændestøtte. Monteret med ekstra blød Royalin 
læder i sort. Stolen fås i 2 størrelser.
Medium. Normalpris 12.350.- NU 8.999.- SPAR 3.351.-
Large. Normalpris 13.370.- NU 9.999.- SPAR 3.571.-
Fodskammel. Normalpris 3.310.- NU 2.499.- SPAR 811.-
Tilbuddet er kun gældende fredag, lørdag og søndag d. 2-4. august 2013
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VED VEJLE bo
FJoRD

Læs mere 
om den nye bydel på 

www.lystbaadehavn.vejle.dk

Arkitektur i verdensklasse
Masser af leje- og ejerboliger
Fantastisk udsigt til fjorden 

Ny havnepromenade med 
flydende kajakklub og klubø

Ny lystbådehavn

Besøg Havnelaboratoriet 
– i den nye bydel på Vejle Havn 

På Vejle Havn skyder en helt ny bydel op. Her er bo-
liger, erhverv, ny havnekanal, flydende kajakklub, 
klubø, ny lystbådehavn, og masser af rekreative om-
råder. 

Havnelaboratoriet fungerer som showroom for den 
nye bydel, hvor du kan få et overblik over de mange 
nye og spændende projekter. 
Vi har åbent hver lørdag og søndag kl. 11-15 i juli 
og august. Her står vores guider klar til at svare på 
spørgsmål og vise rundt.

Du kan også deltage i guidede rundture i den ny 
bydel:

•  Søndag 4. august
•  Søndag 18. august (Vild med vand)
•  Søndag 8. september

Alle rundturene starter kl. 14 ved Havnelaboratoriet. 
Rundvisningerne er gratis, og det er ikke nødvendigt 
at tilmelde sig.

Velkommen til den nye bydel på havnen i Vejle !

Havnelaboratoriet
Bølgens projekthus
Ved Bølgen
7100 Vejle
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Analyser som den 
seneste fra Dansk 
Byggeri bliver 
brugt som inspira-
tion, fortæller er-
hvervschefen i Vej-
le Kommune

Af Claus V. Jensen
clje@ugeavisenvejle.dk

Skal man tro Dansk Byggeri 
og organisationens årlige 
rapport om erhvervsvenlig-
heden i landets 98 kommu-
ner, så har Vejle forbedret 
sig markant det seneste år.

I rapporten rangordner 
Dansk Byggeri kommunerne 
i forhold til hinanden, og 
Vejle Kommune kommer 
ind som nummer 11 på li-
sten, hvilket er en klar for-
bedring i forhold til sidste 
års rangering som nummer 
41. Dermed har Vejle lige ak-
kurat vundet håneretten i 
forhold til Horsens, som lig-
ger nummer 12. 

Vejle Kommunes nabo 
mod syd Fredericia ligger og 
roder på en plads som num-
mer 89, hvilket trods alt er 
en forbedring i forhold til 
sidste år, hvor Fredericia 
skrabte bunden i Dansk Byg-
geris analyse. Kolding er 
nummer 73, og den ellers så 
erhvervsfokuserede Middel-
fart Kommune må tage til 

takke med en placering som 
nummer 53, hvilket er et lille 
fald fra tinderne i forhold til 
sidste års placering som 
nummer 23. 

Hedensted er dumpet fra 
en fjerdeplads til en 26. 
plads, mens duksen i denne 
lidt udvidede version af Tre-
kantområdet er Billund, der 
ligger nummer to. Sidste år 
var Billund nummer ni. Li-
sten toppes af Herning, og 
den mest erhvervsuvenlige 
kommune i landet pt. er 
Samsø. I hvert fald hvis man 
spørger Dansk Byggeri.

Godt og skidt
Dansk Byggeri måler på i alt 
31 forskellige parametre in-
denfor blandt andet bygge-
sagsbehandling, afgifter, 
konkurrence, udbudspolitik 
og arbejdskraft. 

Vejle Kommune udmær-
ker sig eksempelvis ved at 
have en kort sagsbehand-
lingstid, der er fremgang i 
antallet af kommunale ar-
bejdsopgaver, som udlicite-
res til private virksomheder, 
kommunen har indgået fri-
villige aftaler med virksom-
heder og skoler med henblik 

på at skabe praktikpladser, 
og så er befolkningstallet sti-
gende, hvilket gør det nem-
mere for virksomhederne at 
rekruttere de rette medar-
bejdere. Det er altsammen 
noget, der tæller positivt i 
organisationens analyse. 

Til gengæld er det dyrt at 
komme af med sit affald, li-
gesom Vejle Kommune op-
kræver en relativ høj dæk-
ningsafgift, som er en spe-
ciel erhvervsskat, hvilket 
selvfølgelig ikke er så godt 
set ud fra Dansk Byggeris 
perspektiv.

Sætter tanker igang
Målet med analysen er 
blandt andet at synliggøre 
de enorme forskelle, der er 
fra kommune til kommune, 
når det handler om er-
hvervspolitikken, hvilket 
kan være frustrerende at ar-
bejde med for virksomhe-
derne, der jo sjældent kun 
opererer i en enkelt kom-
mune, men også at anspore 
kommunerne til at fokusere 
på erhvervsvenlige initiati-
ver inspireret af hinanden. 

Men kan en kommune 
som Vejle overhovedet bru-

ge Dansk Byggeris analyse til 
noget? Ja, mener erhvervs-
chef i Vejle Kommune Mi-
chael Jul-Nørup Pedersen.

- Vi indretter ikke vores er-
hvervspolitik efter analyser-
ne, men vi lader os inspirere 
af dem, konstaterer han 
med henvisning til, at andre 
organisationer ikke mindst 
Dansk Industri udsender lig-
nende rapporter hvert år.

- Analyserne er en lidt for-
simplet måde at se tingene 
på, men de kan være med til 
at sætte tanker igang om nye 
tiltag, og om hvad vi måske 
kan lære af andre kommu-
ner. På den måde er de en 
inspirationskilde for os. 
Samtidig kan vi få noget ud 
af at kigge bag om tallene. 
For eksempel har vi gennem 
en periode haft meget fokus 
på sagsbehandlingstiden, og 
ifølge den her analyse fra 
Dansk Byggeri, har det hjul-
pet. Det er en måling, vi kon-
kret kan bruge til at evaluere 
vort arbejde, fortæller Mi-
chael Jul-Nørup Pedersen.

Dansk Byggeris analyse 
bygger blandt andet på stati-
stisk materiale fra Kommu-
nernes Landsforening og 
Danmarks Statistik samt på 
spørgeskemaer besvaret af 
landets kommunaldirektø-
rer.

Vejle er blevet meget mere erhvervsvenlig

Som en lille krølle på halen viser Dansk Byggeris analyse, at erhvervsvenlighed ikke har nogen partifarve. Blå og røde kommuner 
klarer sig således stort set lige godt, så Vejles blå herredømme kan altså ikke tage æren for kommunens pæne placering i Dansk 
Byggeris analyse.
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1/2 PRIS PÅ ALLE VARER. ALTID. Varerne hos SPORT 24 Outlet er enten restpartier, udgåede farver eller varer, som har været til salg i SPORT 24’s butikker 
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50% 
på alle mærkevarer, 

hele året rundt

225,-50%

50,-50%

300,-50%

300,-50%

BEMÆRK
SØNDAGS-

ÅBEN
KL. 10-16

PUMA
Træningsbukser til damer
Model Jersey Pants
Fås i sort og grå
Str. XS-XXL
Normalpris 450,-

PUMA
Hættetrøje
Model F. Athletics 
Sweat Fleece
Str. S-XXL
Normalpris 600,-

ADIDAS
Cardigan til herrer
Model 365 T-Top
Str. S-2XL
Normalpris 600,-

CAP
Strømper
Model Cap II 2 pak
Fås i sort og hvid
Str. 25-48
Normalpris 100,-

150,-50%

KAPPA
Polo til herrer
Model Vincienzo 8 Polo
Ass. str. XXS-3XL
Normalpris 300,-
Fås i fl ere farver
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- Billederne er min 
hukommelse nu
Af Claus V. Jensen
clje@ugeavisenvejle.dk

”Jeg skriver til Jer, fordi jeg 
gerne vil dele min historie 
med andre i håb om, at der vil 
komme mere fokus på ECT-
behandlinger (elektrochokbe-
handling, red) og deres bi-
virkninger. Samtidig vil jeg 
gerne fortælle andre, hvor-
dan man kan leve sit liv med 
et smil på læben uden at kun-

ne huske alle de dyrebare 
minder, der har gjort en til 
den, man er. Det her er altså 
både et opråb om ECT, og et: 
du KAN godt leve med en hjer-
neskade. KH Pernille Frand-
sen”

Det er sommer, virkelig, vir-
kelig sommer, og den lyse-
røde tunge hænger dovent 
ud mellem fortænderne på 
en sort labrador, der lunter 

ned ad fortovet for at hilse 
på.

- Kom indenfor, siger Per-
nille Frandsen, der står og 
venter i døren.

Klokken er ti om formid-
dagen, og morgenmaden 
står stadig på bordet. Den 
lille familie, som også består 
af Pernilles kæreste Joakim 
Mørch og deres fælles datter 
Sascha Mørch på snart 11 år, 
nyder at sove længe, når det 
nu endelig kan lade sig gøre, 
og mens det synker i brød-
kurven, taler de forvent-
ningsfulde om den camping-
tur, der venter lige om hjør-
net.

Har I været på flere ture her 
i ferien, eller er det den før-
ste?

- Vi var vist afsted for ikke 
så lang tid siden, var vi ikke, 
siger Pernille og kigger spør-
gende på Joakim.

- Jo, vi havde en dejlig fe-
rie for fjorten dage siden, 
konstaterer kæresten med 
et overbærende smil.

Sådan er hverdagen i den 
lille familie. Mor husker ikke 

så meget, og årsagen skal 
findes i den mappe med pa-
pirer fra læger, hospitaler og 
myndigheder, der ligger på 
bordet sammen med fotoal-
bums og scrapbøger.

- De her album er mine 
minder. De er min hukom-
melse i dag. Er det ikke vildt, 
hvordan livet kan ændre sig 
totalt fra det ene øjeblik til 
det andet, siger hun.

Glemt uddannelse
Strømmen går på Pernilles 
indre skærm i 2009.

Den nu 42-årige kvinde 
vælter bagover med depres-
sion og bliver indlagt. Læ-
gerne ser med bekymring på 
hendes tilstand, og ifølge 
hende selv griber lægerne til 
elektrochok-behandling 
(ECT) ret hurtigt. ECT kan 
ifølge lægevidenskaben ha-
ve en gavnlig effekt på svært 
deprimerede, men i Pernil-
les tilfælde har det ingen 
virkning. Til gengæld har 
det en alvorlig bivirkning.

- Jeg begynder at glemme 
ting, og jeg får svært ved at 

koncentrere mig. Jeg kan ik-
ke kende folk, jeg burde 
kende, og jeg kan ikke huske 
oplevelser. Jeg husker ikke, 
at jeg har født min datter, el-
ler at jeg har en søster. Jeg 
kan ikke finde vej, og jeg 
glemmer aftaler. I 2008 tog 
jeg en pædagogisk uddan-
nelse med gode karakterer, 
men jeg husker det ikke. Jeg 
ved det kun, fordi jeg har ek-
samensbeviset. Jeg fik 12 i 
engelsk, men i dag kan jeg 
ikke engang hjælpe min dat-
ter med lektierne. Hun skal i 
5. klasse efter sommerferi-
en. Det værste er, at jeg 
trækker mig mere og mere 
fra sociale sammenhænge, 
for jeg kan ikke huske folk og 
samtaler, og det er flovt. Jeg 
mister den glade, aktive og 
sociale Pernille, fortæller 
hun, mens hun bladrer i 
mappen med papirer for at 
finde beviset fra skolen.

Der er flere 10-taller og 
12-taller, men de er ikke det 
papir værd, de er trykt på, 
for i dag aner Pernille ikke 
noget som helst om, hvad de 

enkelte fag går ud på. Så er 
det ikke nemt at arbejde, og 
Pernille har da også fået til-
kendt førtidspension, lige-
som hun kæmper for at få 
erstatning for det, hun selv 
mener, var en fejlbehand-
ling.

- Det er mig stadig en gå-
de, at man griber til ECT så 
tidligt i stedet for at prøve 
med terapi først, konstate-
rer hun og fortsætter sin be-
retning, der er stykket sam-
men af korrespondancen 
med læger og myndigheder, 
og så det hun har fået fortalt 
af mennesker tæt på hende.

Slår i dynen
Gennem tre år fra 2009-
2012 forsøger Pernille at 
trænge igennem hos læger-
ne. 

Der er noget rivende galt, 
mener hun selv, men læger-
ne er sikre på, hendes hu-
kommelsestab og koncen-
trationsbesvær skyldes hen-
des depression. Så på trods 
af, at Pernille ikke længere 
selv føler sig deprimeret og 

Pernille Frandsens 11-årige datter Sascha har det svært med, at mor ikke rigtig husker noget fra de mange dejlige oplevelser, de har og har haft sammen. Med hjælp fra scrapbøger kan de dog på de-
res egen måde glæde sig over fortiden, som Sascha må genfortælle, mens de bladrer gennem de synlige minder. Foto: Claus V. Jensen

I 2009 gik Pernille Frandsen pludselig 
ned med alvorlig depression. Lægerne 
mente, hun skulle behandles med elek-
trochok, og den beslutning fik alvorlige 
konsekvenser for den nu 42-årige 
kvinde. I dag kan hun stort set ikke 
huske noget fra hendes 15 år med 
kæresten Joakim, hun kan ikke huske 
sin søster, eller at hun har født datteren 
Sascha, og hukommelsestab er langt fra 
den eneste bivirkning, behandlingerne 
har haft. I tre år kæmpede hun for at 
åbne lægernes øjne for behandlingens 
uhyggelige bagside, men først efter en 
tv-udsendelse i 2012 skete der noget

42-årige Pernille var kreativ, før hun blev syg i 2009, har hun 
fundet ud af, og den kreativitet har hun med ukuelig gejst for-
søgt at genskabe i sit arbejdsværelse.



 Bordstand Loftophæng Gulvstand Vægbeslag

Et TV der lyder  
lige så godt som 
det ser ud
BeoPlay V1 er et TV, der skiller sig ud fra mængden. Det stilfulde og industrielle design 
rummer indbygget  SMART TV og en fantastisk billedkvalitet. Men BeoPlay V1 ser ikke 
bare godt ud. Man kan vælge at se det som et førsteklasses musiksystem med en  
fremragende skærm, for i BeoPlay V1 har vi integreret et kraftfuldt højttalersystem bag 
frontgitteret. Et system, der kan fylde selv de største stuer med lyd i en klasse for sig.
Fås også i 40”

BEOPLAY.COM/VI

Beoplay V1 32” 

Kr. 17.999,-*
Vægbeslag kr. 2.299,-*

*Vejledende priser

B&O PLAY by BANG & OLUFSEN

BEOPLAY.COM/VI

Expert Mølholm 
Vindinggård Center 11, 7100 Vejle
Tlf. 75 82 22 99, moelholm@expert.dk
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hårdnakket påstår, der er 
noget helt andet galt, ryger 
hun ind og ud af hospitaler-
ne og bliver behandlet for 
depression uden nogen ef-
fekt. En scanning af hjernen 
viser da heller ikke umiddel-
bart tegn på skader efter 
ECT-behandlingerne, men 
en neuropsykologisk under-
søgelse har til gengæld på-
vist, at hendes hukommelse 
er meget dårlig. Lægerne til-
lægger den dog ikke stor 
værdi, fordi de mener, hun 
var så deprimeret, da den 
blev lavet, at den ikke er tro-
værdig.

Så Pernille banker videre i 
dynen.

- Jeg tror helt ærligt, jeg er 
ved at blive skør, og jeg føler 
mig voldsomt alene om det, 
jeg oplever. Ingen tror på 
mig, og flere gange er jeg 
ved at give helt op. Persona-
let på sygehusene mener 
helt åbenlyst, at jeg bare er 
forstyrret. Vi glemmer alle 
en fødselsdag en gang imel-
lem, siger de, men det her er 
bare noget helt andet. Det 
ved jeg. Ja, man kan glemme 
en fødselsdag, men man 
glemmer da ikke bare lige 
sin egen søster eller alle de 
ferier, man har været på 
med sin familie. Det er så 
nedværdigende, siger Per-
nille, der er ved at få tunge 
øjenlåg.

Hamrende ærgerligt
Pernille har svært ved at 
koncentrere sig for lang tid 
ad gangen, og et kvarters in-
tens samtale er på kanten af, 
hvad der er muligt. 

Hun falder over ordene og 
taber tråden men kæmper 
sig tilbage på sporet med en 
smule hjælp fra Joakim, der 
nyder en dampende varm 
kop kaffe, mens Sascha 
bladrer lidt i en af mors 
scrapbøger. Pernille tager 
timeout og sætter sig i læne-
stolen sammen med sin dat-
ter. Hun ser billederne i bo-
gen men husker ikke de om-
stændigheder, de er taget 
under, så Sascha hjælper 
hende på vej.

- Sascha kan godt blive 
ked af, at hendes mor ikke 
husker nogle af de dejlige 
oplevelser, de har haft sam-
men. Det er lidt hårdt for 
hende, og det er da også mil-
dest talt hamrende ærger-
ligt. Pernille og jeg har været 
sammen siden 1998, men 
hun kan stort set ikke huske 
noget fra vores liv sammen, 
fortæller Joakim, og Pernille 
ryster bekræftende på hove-
det.

- Nej, det er ikke meget. 
Det er ikke alt, der forsvin-
der, men næsten. Jeg står da 
af og til i situationer, hvor 
jeg tænker: nej, hvor er det 
her dejligt. Bare jeg ikke 
glemmer det.

Smil og tårer
Med tiden er hukommelses-
tabet, koncentrationsbe-
sværet og alt det andet ble-
vet en del af hverdagen i 
hjemmet, og Pernille forsø-
ger at leve lidt på trods. 

Det giver tårer, når hun 
fuldstændig mister overblik-
ket og ikke kan overskue at 
sætte en vask over, selvom 

hun har tolv timer til at gøre 
det i, men også smil og lat-
ter, når hun serverer en ude-
finerbar gang aftensmad, 
fordi hun har glemt halvde-
len af ingredienserne. Enten 
da hun skulle købe dem ind, 
eller da hun skulle blande 
dem sammen. Samtidig har 
hun med stædighed og vilje 
lært sig selv at sy og male 
igen, selvom det kan kræve 
nærmest umenneskelig styr-
ke at holde kursen med nål 
og pensel, og hun udfordrer 
sig selv fysisk med lange gå-
ture, zumba og boksning.

- Det er min egen genop-
træning, og jeg kan mærke, 
det giver mig nogle succes-
oplevelser, og at det gavner 
mig mentalt. Derfor tror jeg 
også på, at jeg nok skal få det 
bedre med tiden, og jeg 
kæmper en daglig kamp for 
det, selvom lægerne ikke 
mener, chancerne er store.

Den daglige kamp handler 
også om struktur, der ikke er 
Pernilles stærke side. Med 
hendes egne ord kan alt væ-
re kaos i huset, når Joakim 
kommer hjem efter en lang 
arbejdsdag. Derfor hænger 
der også en tavle i køkkenet, 
som skal hjælpe Pernille lidt 
på vej gennem hendes dag-
lige rutiner, og samtidig får 
hun to gange om ugen besøg 
af en handicaphjælper, der 
skal hjælpe hende med at 
skabe netop struktur i hver-
dagen.

- Der er da nogle gange, 
når jeg kommer hjem, og 
det hele flyder, at jeg får lyst 
til at råbe: tag dig nu sam-
men for pokker. Hvad har 

du lavet hele dagen. Men det 
nytter jo ikke noget, og det 
ved jeg godt. Langt de fleste 
dage går det også rigtig fint, 
men det kan altså også være 
hårdt, fortæller Joakim ær-
ligt.

Afgørende udsendelse
6. februar 2012 løber tv-ud-
sendelsen ”Et stød i hjer-
nen” over skærmen, og det 
ændrer situationen for Per-
nille.

- Vi sidder i sofaen med 
åben mund, mens vi griner, 
samtidig med at tårerne lø-
ber ned ad kinderne. Vi var 
slet ikke forberedte på den 
udsendelse, og Sascha siger 
helt lamslået: det er jo fuld-
stændig ligesom dig mor. Ja, 
det var det. Her var en, der 
sagde nøjagtig det samme, 
som jeg havde sagt de sene-
ste tre år, fortæller hun.

Dagen efter har Pernille et 
møde med sin læge, der selv 
bringer udsendelsen på ba-
ne og kommer med det nær-
meste, Pernille har været en 
reel beklagelse fra sund-
hedssystemet. Efterfølgen-
de har yderligere indlæggel-
ser ikke været på tale. De-
pression bliver ikke længere 
brugt som undskyldning, og 
ingen beskylder hende læn-
gere for bare at være almin-
delig glemsom.

- Den udsendelse gjorde 
en forskel. Pludselig blev jeg 
forstået, konstaterer Pernil-
le, der bevarer fokus, selv-
om hun efterhånden har 
svært ved at holde øjnene 
åbne.

- Jeg blev så ramt af den 

udsendelse, og i dag undrer 
jeg mig selvfølgelig en hel 
del over det forløb, jeg har 
været igennem. Hvorfor 
greb man til ECT uden at ta-
le med min kæreste om det 
og uden at prøve med terapi 
først, og hvorfor vil man ik-
ke stå ved, at man har lavet 
en fejl, der har haft alvorlige 
konsekvenser, spørger hun 
og ryster på hovedet.

Hele følelsesregistret
Siden den skæbnesvangre 
dag i 2009, hvor lægerne 
satte elektroder på Pernilles 
hoved, har hun været gen-
nem hele følelsesregistret.

Det startede med bitter-
hed og fortvivlelse, som blev 
afløst af afmagt, vrede og 
dyb sorg. Senere kom skam-
men og skyldfølelsen, for 
pludselig var hun dybt af-
hængig af andre i hverdagen 
både personligt og økono-

misk. Nu er hun nået frem til 
en form for accept af hendes 
situation og en taknemlig-
hed over, at hun stadig har 
sin familie og stadig er i 
stand til at se alt det gode, 
livet trods alt rummer, selv-
om det viser tænder.

- Man lærer at leve i nuet, 
når man har det, som jeg 
har det. Jeg kan ikke huske i 
går, og jeg ved ikke, hvad 
der sker i morgen, for livet 
kan ændre sig fra det ene 
øjeblik til det andet. Det ved 
jeg alt om.

”Jeg har gennem mit liv fået 
stablet en masse skønne, 
unikke minder og oplevelser 
på benene. Desværre kan jeg 
ikke rigtig huske nogen af 
dem, men jeg har heldigvis 
tusinder af billeder med nota-
ter, så jeg kan læse om mit liv, 
og det lyder til at være rigtig 
dejligt.”

En af bivirkningerne ved ECT-behandlingen er koncentrations-
besvær, men netop sy- og malearbejdet har Pernille Frandsen 
en evne til at fordybe sig i. - Det er min egen form for genop-
træning og terapi. Det er en kæmpe sejr for mig at lave et bille-
de som det her, siger hun.



PIRO
NY SÆSON

RESTER OG 
KOLLEKTIONSPRØVER

GÆLDER OGSÅ SKO 
OG SANDALER

1 STK 300 KR.

2 STK 500 KR. 

SOMMERVARER

- 50%

PIRO I Rådhuspassagen 5B l 7100 Vejle I Tlf. 76 41 21 42 
 www.piro.nu I www.tøj-shop.dk

Åbningstider: Onsdag 10-17.30 · Torsdag 10-17.30 · Fredag 10-18.00 · Lørdag  10-14.00

sommertilbudDenne uges

Koldingvej 40, 7100 Vejle, tlf. 75 82 21 77

Hos Koldingvejs Slagter, er vi stolte af vores fag og håndværk. Siden vi startede for 100 år siden er vi i dag en moderne slagterforening 
med bl.a. eget pølsemageri. Vi har flere gange vundet guld-, sølv- og bronzemedaljer til landsdækkende fødevare konkurrencer og 
sætter en ære i det gamle håndværk og det gode kød. Velkommen indenfor og smag selv. Kim Nielsen  & Thomas Vestergaard

ÅBNINGSTIDER – MAD UD AF HUSET: 
Mandag-torsdag kl. 7.30 - 17.30 . 
Fredag kl. 7.30 - 18.00 . Lørdag kl. 7.30 - 18.00

ÅBNINGSTIDER I BUTIKKEN: 
Mandag-torsdag kl. 7.30 - 17.30 . 
Fredag kl. 7.30 - 18.00 . Lørdag kl. 7.30 - 13.00

KRYDDER RIBS
FORSTEGT TIL GRILL ELLER OVN.
PR. STK.  2995

TA’ 4 STK. 

10000

RØDVINSMARINEREDE    
TYKSTEGSBØFFER
VÆGT PR. STK. CA. 140 G   

TA’ 4 STK. 

9900

HUSK…
VI HOLDER

ÅBENT
HELE 

SOMMEREN

2 STK. FYLDTE KYLLINGEBRYSTER     
PÅ GRØNTSAGSBUND
OVNSTEGES CA. 25 MIN.  

PR. BK.   

6995

HJEMMELAVET MEDISTER     
TA’

 1 KG  

5000

Det er første gang, 
en kommune sæt-
ter så systematisk 
ind i kampen mod 
lus

Første etape af kampagnen 
”Væk med lus” blev gen-
nemført i januar, hvor samt-
lige skoler, børnehaver og 
dagplejere i kommunen del-
tog.

Her blev børn og forældre 
informeret grundigt om, 

hvordan de skal holde sig lu-
sefrie, men der er stadig lus 
i Vejle, og derfor skydes an-
den etape af kampagnen nu 
i gang. Ambitionen er nem-
lig at gøre Vejle kommune 
lusefri som den første kom-
mune i landet, og det skal 
ske i et samarbejde mellem 
sundhedsplejen i Vejle, Kim 
Søholt Larsen, biolog med 
speciale i lus, og firmaet bag 
lusemidlet Hedrin, Norp-
harma.

Anden etape starter med 
en forældreaften i Bygnin-
gen 14. august, hvor man 

kan høre om håndtering af 
lus. Kim Søholt Larsen vil så-
ledes underholde med et 
indlæg om, hvorfor lus er et 
problem, og hvad man kan 
gøre for at komme af med 
dem. Interesserede kan kon-
takte sundhedsplejen i Vejle 
kommune på telefon 76 41 
56 11.

Lusekam til alle
Den egentlige kampagnedag 
er dog 16. august 2013. Al er-
faring viser, at netop efter 
sommerferierne har rigtig 
mange børn lus, og derfor er 

det nu, der skal sættes mas-
sivt ind.

På dagen får alle børn på 
skoler, i børnehaver og hos 
dagplejere derfor uddelt en 
lusekam sammen med en 
flyer. Samtidig kommer pla-
kater med fokus på lus til at 
præge opslagstavler og gan-
ge, ligesom plastiklus kan 
bruges til undervisning eller 
bare en snak med børnene 
om lus.

Arbejdet med at gøre Vejle 
kommune lusefri fortsætter 
næste år, og der vil til januar 
og august 2014 atter komme 
kampagnedage. I efteråret 
2013 inviteres alle børn des-
uden til at deltage i en kon-
kurrence, hvor det handler 
om at lave den bedste film 
om lus. Filmene vil blive 
brugt i fremtidige kampag-
ner. 

Effekten måles
Erfaringerne fra Væk med 

lus-kampagnen er vigtige, 
for det er første gang, en 
kommune sætter så syste-
matisk ind i kampen mod 
lus. 

Lus er et problem, der 
kendes af alle forældre i alle 
dele af verden. Der forskes i 
lus og behandlingsmetoder 
mange steder på kloden, og 
der satses på, at den ny vi-
den breddes ud via artikler 
og kurser. Der har blandt an-
det i august 2012 været af-
holdt et større luseseminar i 
København, hvor forskning 
fra eksempelvis USA, 
Australien, Sverige og Tyrki-
et blev fremlagt.

Effekten af kampagnen i 
Vejle kan måles på flere pa-
rametre. Dels ved at se på 
antallet af lusemidler, som 
sælges fra apotekerne i Vejle 
kommune i perioden før og 
efter kampagnedagene, dels 
via tilbagemeldinger om 
omfanget af luseproblemet 

fra personalet på skoler og i 
institutioner samt fra kom-
munens sundhedsplejer-
sker. Om kommunen så i sid-
ste ende bliver helt lusefri, 
må man vente et par år med 
at se.

Læs mere om kampagnen 
på www.vejle.dk/lus.

Vejle skal være lusefri
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Bare en tegning af en lus kan få det til at klø voldsomt i håret. Vejle Kommune vil have krybet ud-
ryddet inden udgangen af 2014.



KUN I KVICKLY VEJLE!!
“Vi har købt et stort parti Papfar tøj 5000 stk!!!”

-Assorterede farver og størrelser

PAPFAR OUTLET
TIL DAMER OG TEENS

       
Toppe/tilbehør

       n
ormalpriser fra 99-249 kr

         
                 Bukser

            
                   normalpris fra 199-599 kr. 

            
                  Mange farver og størrelser 

Frit valg3 STK. 100,-

Frit valg

2 STK. 

200,-

2 TIMERS GRATIS PARKERING . WWW.KVICKLY.DK
Tilbuddene gælder: onsdag, torsdag, fredag og lørdag BRYGGEN I VEJLE

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG 8.00-20.00

LØRDAG - SØNDAG 8.00 - 18.00

ALTID STÆRKE TILBUD I
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BRYGGEN I VEJLE

ALTID STÆRKE TILBUD I

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG 8.00-20.00

LØRDAG - SØNDAG 8.00 - 18.00

2 TIMERS GRATIS PARKERING . WWW.KVICKLY.DK
Tilbuddene gælder: onsdag, torsdag, fredag og lørdag

PER GOLINO ROSSO
ROSSO VERONESE 2012 
12% vol
Fra cantina valpantena 

TACCO BAROCCO 
SILICE SALENTINO D.O.C.
12% vol
Fra puglien italien

6fl .  

19995
6fl .  

179,-
6fl .  

29995
6fl .  

349,-

6fl .  

575,-
6fl .  

349,-

6fl .  

289,-
6fl .  

240,-

6fl .  

399,-

6fl .  

450,-
6fl .  

199,-

KÆMPE KASSE SALG I VINAFDELINGEN
TORRE ALTA
PRIMITIVO 2012
FRA PUGLIA
Italia 13% vol

AMODODA 3
STELLENBOSCH SOUTH AFRICA 
2010 14,5% vol

STORIA ANTICA
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
2009 15% vol.

PETIT PLAISIR
PLAISIR DE MERLE 2010
SOUTH AFRICA
14% vol

CANAJA
VILLA ANNABERTA

SAVANHA 
SPECIAL RESERVE
Merlot

(begrænset parti) 

GRANDE PASSOLO
ROSSO SALENTO 
FRA ITALIAN   
2011 14,5% vol

UGABA
FRA STELLENBOSCH
SOUTH AFRICA 2009
14,5%  vol

GRAN ROSSO 
NEGROAMARO / PRIMITIVO
14,5%  vol

SUN GATE
CALIFORNIA 
Rose, rød eller hvid

6fl .  

19995

(begrænset parti) 

pr. 1/2 kilo 

11250

OKSEMØRBRAD
Dansk økologisk 

Sætpris

125,-

SLAGTEREN TILBYDER 
4 GODE BØFFER OG 
EN FLASKE AP ROSSO 

6fl .  

249,-

ANTIDOTE
WINEMAKER´S BLEND 
2012
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BRYGGEN I VEJLE

ALTID STÆRKE TILBUD I
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BRYGGEN I VEJLE

ALTID STÆRKE TILBUD I

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG 8.00-20.00

LØRDAG - SØNDAG 8.00 - 18.00

2 TIMERS GRATIS PARKERING . WWW.KVICKLY.DK
Tilbuddene gælder: onsdag, torsdag, fredag og lørdag

PISTACIE STANG

Pr. stk.  

10,-

Pr. stk.   

5,-

DANSKE BLOMKÅL 
Danmark kl. 1 

DYBFROST
COOP is 3-pak 

Pr. pakke 

10,-

Ta’ 2 for 

75,-

DYBFROST 
Coop baguette hvidløg, urter eller fuldkorn 
2-PAK

SLAGTERENS 
HJEMMELAVEDE 
SPEGEPØLSER 
500-600 gr. 
Flere varianter (hele)
Pr. stk. 50,-

BAGEREN TILBYDER  

SAVANNAH
Etiopisk mocca
instant kaffe, 80 g 
100% arabica kaffe

DYBFROST 
2 kg grill medister eller 
super frankfurter 

      
  

Pr. glas

20,-

Pr. pakke  

10,-

DANSK AND 
Dybfrost 3000g 

Pr. pose 

10,-

Pr. box

 225,-

HARIBO POSER 
140 g. Flere varianter 

LEGOLAND 
OPLEVELSESPAKKE 2013
BILLET TIL LEGOLAND 
+ FOTOKUPON (værdi kr. 80,-)
Normalpris morebox 279,-

(begrænset parti) 

(Næste uges pris 14,95)

(Næste uges pris 22,95)

(pris næste uge 7,95) 

LYST 
FULDKORNSBRØD   

BLIV SKOLEKLAR
IPAD 3 
Wi-fi 32gb

 

 
Vanvittig pris 

3650,-

ALFRED OG KATRINE TOMATER 
Danmark kl. 1

Pr. bakke 

10,- Pr. pakke 

75,-

Pr. stk

75,-
(begrænset parti) 

Pr. stk.  

15,-

(max 2 stk. pr. kunde pr. dag)
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BRYGGEN I VEJLE

ALTID STÆRKE TILBUD I
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Ring efter Gardinbussen
Vi hjælper Dig når DU har tid

TLF.: 70 23 22 60

Privat & Erhverv
∙ Fast pris og levering

∙ Personlig service 
 fra start til slut

∙ Dansk systue

∙ Vi kører overalt
 med de nyeste
 gardinkollektioner

Gardiner • Persienner • Markiser • Lamelgardiner 
Rullegardiner • Foldegardiner • Plisségardiner • Panelgardiner

info@hm-gardinbusser.dk • www.hm-gardinbusser.dk

INDIVIDUELLE LØSNINGER TIL
 P

RIV
A
TE
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G

 E
R

H
V

E
R

V

Er du træt af at vente så 
længe på dine nye briller?
Hos CLAR-Optik får du dine nye briller indenfor 1 uge 

- hvis ikke betaler du kun 1/2 pris* 
*Gælder dog ikke farvede brilleglas

Bredballe Center 9 • 7120 Vejle Ø
tlf.  75342000
www.claroptik.dk • info@claroptik.dk
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Den initiativrige 
vejlenser sendes 
afsted fra Sønder-
torv med taler og 
musik 8. august
8. august er dagen, som 
31-årige Preben Steen Niel-
sen fra Vejle længe har ven-
tet på. Her bevæger han sig 
nemlig ud på sit livs hidtil 

vildeste eventyr - en 300 ki-
lometer og ti dage lang tur i 
kørestol fra Vejle til Skagen.

Preben Steen Nielsen sid-
der i kørestol som følge af 
medfødt muskelsvind, og 
selvom han har en ambition 
om at blive optaget i Guin-
ness World Records for den 
længste distance kørt i en el-
kørestol, så er det ikke tu-
rens primære mål.

- Det startede som en ret 

spontan idé, som så nu er 
blevet en stor personlig ud-
fordring, men samtidigt og-
så en mission om at nedbry-
de fordomme om, hvad man 
kan, hvis man vil, når man 
er i en situation som jeg, for-
tæller den initiativrige vej-
lenser.

Tyve sponsorer bakker op 
om Preben Steen Nielsen og 
hans projekt, hvilket blandt 
andet gør det muligt for 

hans hjælpere at køre 
standsmæssigt med, lige-
som teamet har fået stillet 
en særligt indrettet cam-
pingvogn til rådighed. Ar-
rangementet på Søndertorv 
8. august starter klokken 
10.30 med taler af byrådspo-
litiker Dan Arnløv Jørgensen 
samt formand for Vejle Kom-
munes Handicapråd Peter 
Skov Jørgensen. Desuden vil 
der være livemusik og ud-
stillede racerbiler fra Motor-
sport for Life, en velgøren-
hedsorganisation der sikrer 
anderledes og spændende 
oplevelser for syge børn, og 
samtidig den organisation 
som Preben Steen Nielsen 
donerer overskuddet fra tu-
ren til.

Hovedpersonen ventes at 
forlade Vejle ved 12-tiden, og 
lørdag 17, august klokken 

17.00 ruller han så ind på 
Havneplads i Skagen, hvor 
Strandbaren sørger for den 
store ankomstfest med live-

musik, grillhygge og boble-
vand.

Preben smutter om en uge

Preben Steen Nielsen stiller gerne op til forskellige happe-
nings, der kan være med til at sætte anderledes fokus på mu-
skelsvind. Her deltager han i en opvisning sammen med en 
professionel kører fra Hell Racing.

I Havnelaboratori-
et kan man danne 
sig et overblik over 
den nye bydel på 
Vejle Havn

Af Claus V. Jensen
clje@ugeavisenvejle.dk

Hvis man har lidt svært ved 
at orientere sig i den nye by-
del på Vejle Havn, hvor det 
ene projekt efter det andet 
bliver sat i søen, skulle man 
måske overveje at koble sig 
på en af de guidede rundtu-
re, som Havnelaboratoriet 
gennemfører i de kommen-
de uger.

Havnelaboratoriet, der 
ligger i Bølgens projekthus, 
fungerer som showroom for 
den nye bydel. Der er åbent 
hver lørdag og søndag fra 
klokken 11.00 til 15.00 frem 
til udgangen af august, hvor 

guider vil stå klar til at svare 
på spørgsmål. Søndagene 4. 
og 18. august samt 8. sep-
tember er der så desuden 
gratis guidede rundture i 
området. Rundturene star-
ter ved Havnelaboratoriet 
klokken 14.00, og tilmelding 
er ikke nødvendig. Man 
tropper bare op.

Flydende kajakklub
Den nye bydel ved havnen 
omfatter blandt andet tre 
nye kvarterer, Havneøen, 
Kanalbyen og Havnebo, Vej-
les vartegn Bølgen og en ny 
lystbådehavn. Der er flere 
hundrede nye boliger, er-
hverv, åbne pladser, caféliv, 
havnepromenade, fritidsfa-
ciliteter og meget andet.

Kommunen betegner såle-
des selv bydelen som hele 
byens nye rekreative områ-
de.

Den flydende kajakklub, 
der bliver den første af sin 

slags, ventes at stå færdig 
her i efteråret, og i 2014 føl-
ger klubøen, der bliver det 
nye samlingssted for alle 
Vejles vandsportsforeninger 
med fælleslokaler, restau-
rant, flydebroer og meget 
andet. Det er også menin-
gen, at kommunens skoler, 
daginstitutioner, foreninger, 
organisationer og virksom-
heder skal kunne benytte 
faciliteterne på klubøen til 
forskellige formål.

Alt dette og meget mere 
kan man altså danne sig et 
overblik over på Havnelabo-
ratoriets guidede rundture. 
Næste gang er på søndag.

Guidede rundvisninger i 
havnebyen

Bølgen var det første byggeri i Vejles nye bydel. De to bølger skal gerne blive til fem med tiden. 
Foto: Niels Rosenvold



Café Noir eller 
Merrild ka� e
400-500 g.
Flere varianter.
Pr. kg max. 70,-

FRIT VALG

28.-

GÆLDER KUN TORSDAG
D. 1. AUGUST FRA KL. 6
GÆLDER KUN TORSDAG

FØDSELSDAGEN
STARTER TORSDAG D. 1/8 KL. 6.00

10 stk.
Matilde kakao
a 1 liter. Mild eller alm.
Vor normalpris 159,90
Pr. liter v/merkøb 5,90

VEJLE

10 STK.

59.-
SPAR 10050

3 pk. Jensen’s
spareribs eller
mørbradsteak
a 500-550 g. Pr. kg max.
v/merkøb 63,33

3 PAKKER

95.-
PR. PK. 5695

BEMÆRK! 
TORS. D. 1. OG 

FRE. D. 2. AUGUST

VED KØB AF MERE END 20 STK.
ER PRISEN PR. STK. OP TIL 1595

          TILBU
D

D
EN

E G
Æ

LD
ER

 FR
A

 TORS. D. 1. AUGUST - ONS. D. 7. AUGUST

SPAR
35%
PÅ HELE LEGO®

SORTIMENTET*

F.eks. Friends
Del� nbåden
Model 41015. 
Vor normalpris 649,-

42185

SPAR 22715

*Gælder ikke i forvejen nedsatte LEGO
varer. Tilbuddet gælder til og med lørdag d. 10/8

Tilbuddene gælder fra torsdag d. 1. august til og med onsdag d. 7. august, så længe lager haves og kun i Bilka Vejle. Forbehold for trykfejl. KØB OVER 50.000 VARER I BILKAS NETBUTIK

PR. ½ KG

25.-

6 stk. ferske
svinemørbrad
Med bimørbrad.
Pr. kg 50,-

VED KØB AF MERE END 3 PK.

ER PRISEN PR. ½ KG 6795
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Citroën C8 2,2 HDi Prestige
2003, 5d, sølvmetal, 6 personers, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, infocenter, 
auto. nedbl. bakspejl, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, armlæn, kopholder, velour-
sæder, abs, esp servo, mørktonede ruder i bag, nysynet service ok, træk, 
børnebakspejl, skydedør i begge sider, camperudstyr

165.000 km pris 134.800 kr

Kig ind...
 - vi har kaffe på kanden

Se 55 andre
gode tilbud på

www.fac.dk

Finansering 
fra 3,5% 
i rente

Svinget 2 • 7300 Jelling • 7584 1515 / 6070 4000 • www.fac.dk
Åbningstider: Man-fre 10-18, lørdag efter aftale, søndag 11-17

ÅBENT SØNDAG KL. 11-17

VI KØBER GULD 
OG SØLV 

At handle med guld og sølv 
er en tillidssag og kræver 

Respekt for affektionsværdien.
Om du vil sælge, bytte til nyt eller få 

lavet et nyt smykke af dit guld, 
så besøg den faglærte guldsmed.

Kom og få inspiration til 
smykkegaven eller vielsesringe

Få en snak med guldsmeden

Godt håndværk til gode priser 

Håndlavede unikke vielsesringe

Håndlavede sølvhjerter 
fra kr. 250,-

Basic sølvring 1180,-
Her med guld og sten kr. 4.625,-

Åbningstider Gården, 
Damhusvej 6 ved Egtved
Tirsdag .......... kl. 11-18
Onsdag ......... kl. 11-18
Torsdag ......... kl. 11-18
Fredag .......... kl. 11-19
Lørdag .......... kl. 10-16
Mandag lukket
Tlf. 7586 4244

Åbningstider Vejle, 
Rådhuspassagen 1
Tirsdag .......... kl. 11-18
Onsdag ......... kl. 11-18
Torsdag ......... kl. 11-18
Fredag .......... kl. 11-19
Lørdag .......... kl. 10-14
Mandag lukket
Tlf. 4059 4721

Besøg den rigtige guldsmed!

www.guldsmedegaarden.dk
Forbehold for trykfejl og prisændringer
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Cirkus Benneweis 
stiller teltet op i 
Hedensted torsdag 
8. august

Cirkus Benneweis kommer 
til Hedensted med nostalgi, 
eventyr og masser af numre, 
der aldrig før er set i et 
dansk cirkus. Det sker tors-
dag 8. august klokken 18.00. 
Er man forhindret denne 
dag men meget forhippet på 
at komme i cirkus, kan man 

fange forestillingen i Hor-
sens mandag 5. august klok-
ken 18.00 eller tirsdag 6. 
august klokken 15.00 og 
18.00.

Årets forestilling i Cirkus 
Benneweis følger op på den 
røde tråd fra de forrige sæ-
soner, hvor nostalgien og 
eventyret er i højsæde, og så 
er der igen i år masser af dyr 
med i forestillingen.

- Cirkus er en af de stolte 
kulturelle traditioner i Dan-
mark, og det vil vi i Cirkus 
Benneweis gerne værne om, 

siger Diana Benneweis og 
fortsætter:

- For os handler det om, at 
vi gerne vil give vores publi-
kum et afbræk i en fortravlet 
hverdag. Der skal være plads 
til at begive sig ind i en ver-
den, hvor man for en stund 
glemmer alt og lader sig rive 
med ind i det, der er vores 
verden, hvor præcision, 
hårdt arbejde, nostalgi, even-
tyr og duften af savsmuld er 
en del af hverdagen. Og så er 
det vigtigt, at det hele sker 
med et smil på læben.

Kun et af de numre, der 
bliver vist i forestillingen i 
år, har tidligere været vist i 
et dansk cirkus, fortæller 
cirkusdirektøren, der blandt 
andet fremhæver nummeret 
med den russiske jonglør Se-
mion Krachinov. Derudover 
kan man blandt andet ople-
ve Donnert familien fra Un-
garn, der optræder med he-
ste, og som vandt en bronze-
klovn ved den internationa-
le cirkusfestival i Monte Car-
lo, Olandar Vladislav, der er 
sjette generation af en rus-

sisk cirkusfamilie, der arbej-
der med katte, og cykelfæ-
nomenet Marc Giely fra 
Frankrig. 

Luftartisterne John Pablo 
Garcia fra Spanien og Vickki 

Fossett fra England er også 
med ligesom klovne, hunde, 
elefanter og dromedarer er 
det.

Nostalgi og eventyr i 
Hedensted

Blandt artisterne i årets forestilling finder man Donnert famili-
en fra Ungarn.

Cirkus Benneweis kommer til Hedensted.



www.loberen.dk
LØBEREN Vejle       •       Vestergade 17       •       7100 Vejle       •       Tlf. 75720900       •       vejle@loberen.dk

STARTER SØNDAG D. 4. AUGUST KL. 9.00-16.00
SOMMERUDSALG

GT 2000
Herre + Dame

Lunareclipse+ 3
Herre + Dame

PRF Pro
Singlet
Herre + Dame

Element 
LS Shirt
Herre

Forerunner 
310 HR NOH

Cool Singlet
Dame

Shelter Pro 
Jakke
Herre + Dame

Kompres- 
sions- 
strømper
Ass. farver

Nike Free 3.0 og 4.0
Herre + Dame

GEL Nimbus 14
Herre + Dame

Wave Rider 16
Herre + Dame

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 375,-

UDSALG KR.

1400,-
Normalpris kr. 2200,-

UDSALG KR.

150,-
Normalpris kr. 250,-

UDSALG KR.

300,-
Normalpris kr. 550,-

UDSALG KR.

150,-
Normalpris kr. 250,-

UDSALG KR.

300,-
Normalpris kr. 700,-

UDSALG KR.

800,-
Normalpris kr. 1300,-

UDSALG KR.

900,-
Normalpris kr. 1500,-

UDSALG KR.

800,-
Normalpris kr. 1200,-

UDSALG KR.

800,-
Normalpris kr. 1200,-

UDSALG KR.

600,-
Normalpris kr. 1000,-

NB. billedet kan 
afvige fra varerne 
i butikkerne.

Hot Zip 
Neck
Dame

PRF Jersey
Herre

2000 Series 
Quarter Sock
Unisex

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 500,-

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 550,-

2 PAR

100,-
Normalt pr. par kr. 130

NB. billedet 
kan afvige 
fra varerne i 
butikkerne.

Performance 
Korte Tights
Herre

Performance 
3/4 Tights
Dame

UDSALG KR.

250,-
Normalpris kr. 450,-

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 350,-
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En ny zebra og en 
ny giraf er kommet 
til verden

Midt i den varmeste, danske 
sommer i årevis er der kom-
met nye striber og pletter på 
savannen i Givskud Zoo. 
Oversat til almindelig dansk 

betyder det, at der er født 
både en zebra og en giraf.

Zebraføllet kom til verden 
forrige weekend og var alle-
rede fra første dag med re-
sten af zebraflokken ude på 
det store savanne-område i 
Givskud Zoo. Fra fødslen er 
zebraens striber brune og 
hvide. Først senere bliver de 
brune striber sorte. Som en-
hver anden zebra har det 
nyfødte føl i Givskud Zoo si-
ne helt egne, unikke striber, 
for der er ikke to zebraer i 
verden med identiske stri-
ber. Derfor behøver dyre-
passerne heller ikke særlige 
øremærker eller microchips 
for at genkende zebraerne, 
de kan nøjes med et foto af 
striberne, som er et fingeraf-
tryk.

Girafføllet i Givskud Zoo 
kom til verden for nogle 
uger siden, men først for ny-
ligt er det kommet med re-
sten af girafflokken ud på 
savannen. Det er der en god 
forklaring på. Zebraflokken 
kan nemlig godt finde på at 
jage et nyt girafføl lidt rundt 
på savannen, så derfor lader 
dyrepasseren det nyfødte gi-
rafføl og moderen gå for sig 
selv de første uger. Derefter 
er giraffen stor nok til at kla-
re sig selv.

Giraffen har allerede fra 
fødslen de karakteristiske 
kantede pletter, hvis møn-
ster også er individuelt og 
ydermere forskelligt, alt ef-
ter hvilken underart giraffen 
tilhører.

Nye striber og pletter på 
savannen i Givskud Zoo

Zebra-ungen holder sig tæt på sin mor. Så er den tryg, og så kan 
den hurtigt få noget at spise, når den bliver sulten. Giraf-flokken passer godt på familiens nye medlem.



Kæmpe Oprydnings salg!
Tors, Fre & Lørdag holder vi oprydningssalg med masser af vanvittige tilbud!
Fredag åbent til 22.00

Nørrebrogade 5, 7100 Vejle, Tlf. 75 82 66 25

Fredag åbent til 22.00
FISKEGREJ:

-20% 
på ikke 
nedsatte 

varer

bukser

-20%

HÄRKILA 
JAGT- & 

VANDRESTØVLER: 

-60% 
på udgåede 

modeller 

på ikke på ikke 
nedsatte nedsatte nedsatte 

varer
-20%-20%-20%-20%-20%

FLUESTÆNGER 
& LINER:

-50%
på udgåede 

modeller 

på ikke på ikke på ikke 
nedsatte nedsatte nedsatte 

varerSTORT 
RESTMARKED: 

Shorts, bukser, 
skjorter & � eece, pr. del: 

100,-  200,-
Og MANGE andre 

vanvittige 
tilbud!!!

JAGTTØJ:

-40% 
på udgåede 

modeller
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Fra første august flytter To-
ve Nielsen ind som behand-
ler i Sundhedshuset Søster-
gangen på Blegbanken 3 i 
Vejle. Hun vil være der hver 
mandag. 

Tove Nielsen arbejder 
med Rosenmetoden, som er 
blid psykoterapeutisk mas-
sage. Uddannelsen er taget i 
Danmark over 4 år. Tove har 
haft klinik på sin hjemadres-
se i Ny Nørup siden 2010 
men har nu fået lyst til at 
flytte ind på Søstergangen 
for at få et samarbejde med 
andre behandlere. Rosen-
metoden handler om dyb 
afspænding, der løser op for 
muskelspændinger og frigi-
ver mental energi.

Rosenmetoden har sit 
navn efter den tysk-ameri-
kanske fysioterapeut Mari-

on Rosen, som gennem et 
langt liv har udviklet meto-
den. Se mere om Tove Niel-
sen på hjemmesiden www.
tovesmassage.dk eller kon-
takt hende på telefon 24 47 
63 99.

Ny behandler i Vejle

Tove Nielsen er ny behandler i 
Sundhedshuset Søstergan-
gen.

Også Mødrehjælpens Gen-
brugsbutik i Grønnegade 
holder sommerudsalg. Det 
sker i hele august måned. Alt 
tøj og fodtøj i butikken er 
nedsat til halv pris. 

Genbrugsbutikken er en 
del af Mødrehjælpens Lokal-
forening Vejle, der rejser 
midler til godgørende for-
mål. Overskuddet fra butik-
ken har blandt andet været 
medvirkende til, at en flok 
lokale børn og deres famili-
er i midten af juli kunne tage 
på udflugt til Legoland, og 

Mødrehjælpen har yderlige-
re planer om julehjælp og et 
julearrangement. Læs mere 
om Mødrehjælpen på www.
moedrehjaelpen-vejle.dk og 
på www.facebook.com/mo-
edrehjaelpenvejle.

Genbrugsbutikker holder 
også udsalg

Der er udsalg i Mødrehjæl-
pens Genbrugsbutik hele 
august.

Det er mere end 40 år siden, 
staten opkøbte en række 
ejendomme i den centrale 
del af Nybjerg Mølle frednin-
gen, og lige siden er der ble-
vet søsat en lang række tiltag 
indenfor naturpleje og na-
turgenopretning.

Det har betydet, at de 
landskabelige former er ble-
vet mere synlige, og at både 
plante- og dyrelivet er blevet 
såvel styrket som mere vari-

eret. Alle disse positive re-
sultater af den målrettede 
naturpleje er i centrum før-
ste august, hvor foreningen 
”Aktive borgere i ådalen” 
har arrangeret aftentur i 
Runkenbjergområdet. 

Turen varer cirka 2,5 time 
og finder sted i kuperet ter-
ræn, hvorfor den nok ikke er 
egnet for gangbesværede og 
familier med barnevogne på 
slæb. Turen er gratis, og 

man skal selv medbringe sin 
aftenskaffe, hvis man vil ny-
de den i solnedgangen. Tur-
leder er naturvejleder Peer 
Høgsberg. Tilmelding på 23 
64 02 65 eller 75 88 42 43.

Mødetidspunktet er klok-
ken 19.00, og stedet er p-
pladsen ved Runkenbjerg.

Solnedgangstur ved 
Runkenbjerg



Fleggaard Tag sydpå!
Til Costa Del Fleggaard – lige over grænsen

400 g
Rød Merrild*

2195
Pr. ps.

Max 
20 pr.
kunde

Kun
kr. 3,33 

pr. fl.

Max. 
5 pr.

kunde

                               Tilbuddene gælder i perioden onsdag d. 31. juli – tirsdag d. 06. august 2013. Se åbningstider & kørselsvejledninger på www.fl eggaard.dk
                               Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer. De annoncerede priser er inkl. tysk moms. KUN SALG TIL PRIVATE. Layout: Fleggaard Marketing
                                              * Kolonial varer føres ikke i Heiligenhafen

                               Tilbuddene gælder i perioden onsdag d. 31. juli – tirsdag d. 06. august 2013. Se åbningstider & kørselsvejledninger på                                Tilbuddene gælder i perioden onsdag d. 31. juli – tirsdag d. 06. august 2013. Se åbningstider & kørselsvejledninger på 

Max. 
3 pr.

kunde

3 x 3 l South Cape
Cape Red, Chenin 

Blanc el. Rosé.
Pr. stk. 49,95.9995

Ta’ 3 x 3 l

10 stk.
Rittersport

Flere varianter.
Pr . stk. 7,95.4995

Ta’ 10 stk.

Ajax Universal
1500 ml.

Fresh el. Eucalyptus.1200
Pr. stk.

Cillit Bang
750 ml.

Flere varianter.1500
Pr. stk.

6 x 1,5 l
Jolly Cola2000

Ta’ 6 fl .

Side 29Onsdag den 31. juli 2013



Vi har tømt vores centrallager 
for masser af nye varer
Ingen returret

70%
Spar Op TIL

Se på Taeppeland.dk og på biva.dk  
- hvilke butikker der har åbent

alt skal væk!

OpHØrS- 

SaLG
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Borgerne i Bred-
balle får 24.000 
kroner i hånden, 
hvis de selv løser 
kloakproblemerne 
i forbindelse med 
skybrud
For at forbedre badevandet i 
Vejle Fjord har byrådet i Vej-
le Kommune vedtaget, at 
regn- og spildevand i Bred-
balle skal adskilles. Derved 
sætter man en stopper for, 
at der ved skybrud og krafti-
ge regnskyl løber ikke-ren-
set spildevand direkte ud i 
fjorden og badevandet. 

Som det første sted i Vejle 
Kommune er borgerne i 
Bredballe selv med til at be-
stemme, hvordan de vil 
håndtere regnvandet. Den 
typiske måde at gøre det på 
er med to adskilte systemer, 
hvor det ene leder spilde-
vandet hen til renseanlæg-
get, mens det andet leder 
regnvandet ud i fjorden. 
Men jordbunden i Bredballe 
giver grundejerne nye mu-
ligheder, der gavner både 
dem selv, kommunen, Vejle 

Spildevand og ikke mindst 
miljøet.

- Langt størstedelen af 
grundene syd for jernbanen 
i Bredballe ligger oven på en 
jord, der består af grus og 
sand, og derfor er de veleg-
nede til at få installeret en 
såkaldt faskine eller et regn-
bed, der lader regnvandet 
fra tage, indkørsler og ter-
rasser sive direkte ned i jor-
den og videre ned til grund-
vandet, siger Gitte Bisgaard, 
civilingeniør ved Vejle Spil-
devand, og påpeger, at der 
også er økonomi i løsninger-
ne:

- Hvis grundejerne vælger 
en løsning, hvor de selv 
håndterer deres regnvand, 
er det simpelthen en win-
win-situation. De, der øn-
sker at håndtere regnvandet 
inde på grunden og eksem-
pelvis får installeret en fa-
skine, modtager en check på 
små 24.000 kroner, og sam-
tidig sparer Vejle Spildevand 
udgiften til en dyr regn-
vandsledning, fordi vi så ik-
ke længere skal håndtere 
regnvandet fra grunden.

Ressourcespild
I dag løber spildevandet fra 

blandt andet toiletter i sam-
me kloakrør som regnvan-
det, og samlet løber det ind 
til Vejle Centralrenseanlæg, 
hvor det hele bliver renset, 
inden det ledes ud i fjorden. 
Men det nuværende system 
er fra en tid med mindre fo-
kus på de miljømæssige og 
sundhedsmæssige aspekter, 
så ved kraftige regnskyl og 
skybrud, hvor kloakrørene 
ikke kan rumme vandet, lø-
ber det blandede regn- og 
spildevand direkte ud i fjor-
den.

- Ved at adskille regn- og 
spildevand skal kloakrøre-
ne, pumpestationer og Vejle 
Centralrenseanlæg håndte-
re mindre vand. Resultatet 
er en renere fjord, og både 
grundejere, Vejle Spilde-
vand og miljøet får fordele 
af ordningen, forklarer Mor-
ten Smith, civilingeniør hos 
Vejle Kommune.

Bredballe er det første 
sted i Vejle Kommune, hvor 
muligheden for, at folk selv 
kan håndtere regnvandet 
inde på deres grund, er ble-
vet undersøgt.

Vejle Kommune og Vejle 
Spildevand kan ikke tvinge 
grundejerne til selv at hånd-

tere regnvandet – det kræ-
ver enighed med grundeje-
ren. Hvis der er enighed, får 
grundejeren 23.842 kroner i 
hånden, som er den del af 
tilslutningsbidraget, der 
dækker regnvandshåndte-
ringen. Og kigger man på 
det store billede, er der også 
rigtig mange penge at spare, 
når samfundet slipper for 
ressourcespildet med at ren-
se det ’rene’ regnvand.

Næsten 70 procent af 
grundejerne i området har 
givet udtryk for, at de gerne 
selv vil håndtere regnvandet 
med eksempelvis faskiner 
eller regnbed. Det skal være 
etableret inden udgangen af 
2013.

Faskiner skal redde badevandet  
i Vejle Fjord

Regnvandet skal ledes udenom kloakkerne i Bredballe, og det 
kommer i stor udstrækning til at ske med faskiner i stedet for 
et to-strenget afløb.



15. september 2013 stopper salget
 af klippekort til rejser med Sydtrafik. 

Resterende klip kan bruges 
indtil 1. marts 2014.

I stedet kan du bruge rejsekort,  
SMS-billetter, Sydtrafiks Mobilbillet app 

eller enkeltbilletter.

DSB og Arrivas klippekort 
kan fortsat benyttes.  

Læs mere på sydtrafik.dk  

tidligere Bryggen nu Torvegade 8.
TORVEGADE 8 • TLF. 76408135 • WWW.WUNDERWEAR.DK

DU FINDER OS VED DET TIDLIGERE SHARE I SIRIUSGÅRDEN V. GUNDTOFT OG PENNY LANE

Sommerens flotte 
badetøjsserier 
er nu 
nedsat
-50%

-70%
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Det er boligejerens 
eget ansvar at hol-
de vandet ude af 
kælderen i forbin-
delse med sky-
brud, og der er fle-
re ting, man kan 
gøre for at sikre sig

Voldsomme regnskyl bliver 
mere og mere normale. 

Når store mængder regn 
på den måde falder på så 

kort tid, fyldes kloakken op. 
Det betyder, at vandet stiger 
op i rørene og løber ind i 
kældre via kloaknedløb og 
toiletter. Har man en kæl-
der, der ligger lavt i forhold 
til kloaksystemet, eller bor 
man i en ældre bydel, hvor 
regn- og spildevand løber i 
de samme kloakrør, er man 
derfor i risikozonen for at få 
vand i kælderen. Det er der 
en del husejere i området, 
der er.

Man kan dog gøre en del 
for at reducere skaderne 
ved at forhindre vandet i at 

komme ind i huset. Det gø-
res ved at overdække gulv-
nedløb med plastik og pla-
cere en sandsæk ovenpå. 
Vandet kan også stige op 
gennem toilettet. Det er der-
for også en god idé at lukke 
toilettet med klude i en pla-
stikpose og ligeledes lægge 
en sandsæk oven på. Sand-
sække kan købes i informa-
tionen på Teknisk Forvalt-
ning, og man kan gratis fyl-
de sand i sækkene på Materi-
elgården i Vejle.

Har man mod på lidt stør-
re investeringer, kan man få 
monteret en såkaldt højt-
vands-lukke eller en pumpe 
på kloakrørene, der forhin-
drer spildevandet i at kom-
me ind i huset. Har man 
nogle afløb, der aldrig be-
nyttes, kan de med fordel 
også lukkes helt, så de ikke 
volder problemer under 
oversvømmelser.

Eget ansvar
Er man allerede ramt af 
oversvømmelse, skal man 
selvfølgelig kontakte sit for-
sikringsselskab, men man 
skal også være opmærksom 
på, at det indtrængte vand 

er en blanding af regn- og 
spildevand, og at det derfor 
kan være forbundet med en 
vis sundhedsrisiko at være i 
kontakt med det. Risikoen 
er dog beskeden, hvis man 
tager nogle få forholdsreg-
ler.

Man skal således altid bru-
ge handsker og anden be-
skyttende beklædning, hvis 
man skal i kontakt med van-
det, og så er det vigtigt at gå 
i bad bagefter. Genstande, 
der har været i kontakt med 
vandet, bør smides ud, og 
alt andet rengøres med des-

inficerende rengøringsmid-
ler. Det frarådes desuden, at 
mennesker med nedsat im-
munforsvar kommer i kon-
takt med vandet.

Det er husejernes eget an-
svar at holde kælderen fri 
for vand, mens alt over stue-
plan normalt er spilde-
vandsselskabernes forplig-
telse. Denne ansvarsforde-
ling er generel for hele lan-
det. Alligevel vil Vejle Spil-
devand gerne høre fra folk, 
der har haft oversvømmel-
ser i kælderen.

- Vi forbedrer løbende klo-

aksystemet, for at det kan 
kapere de øgede belastnin-
ger, som klimaforandringer-
ne medfører. Derfor er det 
nyttigt for os at vide, hvilke 
områder der er ramt i for-
hold til planlægningen af re-
noveringen, siger Ole Gla-
vind, chef for plan og anlæg 
hos Vejle Spildevand.

Læs mere på www.vejle-
spildevand.dk. Er man i tvivl 
om, hvorvidt boligen er ud-
sat eller ej, kan man kontak-
te Vejle Spildevand på tele-
fon 7641 3700.

Fyld toilettet med 
klude når vandet 
kommer

Mange tagrender og kloakker har svært ved at følge med, når 
himlen åbner for sluserne.

Kældrene er i fare flere steder i området, når det for alvor trækker op til regn.
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Målområdet vil 
være spærret for  
al trafik fra  
klokken 14.00.  
Andre områder 
spærres af allerede 
om formiddagen
Det går ikke ubemærket 
hen, når Danmarks største 
tilbagevendende sportsbegi-
venhed sådan lægger vejen 
forbi, og ligesom stemnin-
gen kan nå kogepunktet i 
målområdet og ikke mindst 
på Kiddesvej, kan den må-
ske også komme til at koge 
lidt over inde i de biler, der 
måtte blive fanget i det trafi-
kale kaos, der følger i køl-
vandet på cykelløbet.

Arrangørerne opfordrer 
således alle, der skal rundt i 
byen fredag eftermiddag, til 
at benytte sig af offentlige 
transportmidler, cyklen el-
ler benene og til at væbne 
sig med lidt ekstra tålmodig-
hed, for der vil være trafika-
le gener. Nogle gader og veje 
i nærheden af målområdet 
bliver således spærret for 
normal trafik allerede midt 
på formiddagen, mens an-
dre kun midlertidigt bliver 
påvirket af løbet.

Feltet, der lægger fra land 
i Sønderborg klokken 12.20, 
ventes at ramme Vejle om-
kring klokken 16.30. Heref-
ter skal rytterne køre tre 
omgange på en 5,6 kilome-
ter lang rundstrækning, in-
den den endelige vinder af 
3. etape spurter over mål-

stregen omkring klokken 
17.00.

Spærringer
Målområdet på Koldingvej 
og Kiddesvej vil være spær-
ret for al trafik fra omkring 
klokken 14.00. Koldingvejs 
vestlige side fra Kiddesvej og 
til Pederholms Allé lukkes 
dog allerede midt på formid-
dagen. Selve rundstræknin-
gen, der køres på Kolding-
vej, Peberholm Allé, Ribe 
Landevej, Gl. Ribevej og 
Kiddesvej, er primært spær-
ret, mens rytterne kører. 
Det vil sige fra klokken cirka 
16.15 til cirka 17.00. Målom-
rådet er dog spærret helt 
frem til klokken cirka 19.00.

Foruden Post Danmark 
Rundt feltet får Vejle også 
besøg af motionsløbet Kon-

geetapen. Rytterne her kø-
rer samme rute som de pro-
fessionelle og skal være i 
mål i Vejle senest klokken 
15.15. De kører kun på 
rundstrækningen én gang, 
og den vil blive spærret, 
mens rytterne passerer, og 
herefter genåbnet, indtil de 
professionelle ryttere an-
kommer.

Mere detaljeret informati-
on om afspærringer fås hos 
Vejle Politi. En del busser får 
også omlagt deres ruter på 
selve dagen. Kontakt Sydtra-
fik for yderligere oplysnin-
ger eller tjek selskabets 
hjemmeside www.sydtrafik.
dk. Man kan læse mere om 
det danske cykelløb, ruten 
og deltagerne på løbets 
hjemmeside www.postdan-
markrundt.dk, hvor der og-

så er opdatering af udviklin-
gen i løbet under de enkelte 
etaper. Under ”Ruten 2013” 
og ”3. etape” findes en tids-

tabel, der viser, hvornår re-
klamekaravanen og feltet 
ventes at køre gennem de 
mange byer på etapen.

lad bilen stå på fredag

Det kan godt give lidt trafikale gener, når rytterne i Post Dan-
mark Rundt skal kæmpe sig op af Kiddesvej hele tre gange i 
forbindelse med afslutningen på 3. etape. Foto: Mette Mørk

Fredag omkring 
klokken 16.00-
16.30 ventes feltet i 
Post Danmark 
Rundt til Vejle
Af Claus V. Jensen
clje@ugeavisenvejle.dk

Det er ikke uden grund, at 
Kiddesvej er tætpakket med 
tilskuere, når Post Danmark 
Rundt lægger vejen forbi på 
det, der må betegnes som 
løbets kongeetape. 

Stigningen er således ofte 
ganske afgørende for løbet, 
påpeger løbsdirektør Jesper 
Worre, som glæder sig til at 
se, hvad Kiddesvej kommer 
til at gøre ved feltet i år, hvor 
den kommer ind i løbet på 3. 
etape.

- Stemningen i Vejle er næ-
sten helt euforisk, når ryt-
terne rammer stigningen 
første gang. Her skal rytter-
ne også virkelig vise, hvad 
de dur til, og stigningen ska-
ber år efter år splittelse i fel-
tet. Men det er jo netop også 
det, der gør, at kongeetapen 
altid slutter i Vejle. Kiddes-
vej er berømt og berygtet 
blandt rytterne, og som løb-
sledelse glæder vi os hvert 
år til at se, hvad der sker på 
rundstrækningen i Vejle, si-
ger Jesper Worre.

Det er på fredag 2. august, 
rytterne skal svede på den 21 
procent stejle bakke, som de 
første professionelle ventes 
at bestige omkring klokken 
16.00 måske 16.30. Inden da 
får godt 700 motionister og-
så lov til at prøve kræfter 
med den krævende konge-
etape, så hvis man kommer 
tidligt, kan man ligeledes 
hjælpe dem lidt på vej.

Hjuletræet er tændt
Det er en tradition, at en af 
de mest spændende etaper 
af Post Danmark Rundt har 
opløb i Vejle, og euforien fra 
Kiddesvej har spredt sig helt 
til Rådhuset.

- Jeg er glad for, det ikke er 
mig selv, der skal kæmpe 
mig op af Kiddesvej. Men jeg 
glæder mig hvert år til at op-
leve det fantastiske setup og 
den utrolige stemning, der 
er blandt de mange tilskue-
re, når feltet og hele følget i 
Post Danmark Rundt an-

kommer til byen, siger borg-
mester Arne Sigtenbjergga-
ard.

For at markere løbets an-
komst til byen, er ”hjuletræ-
et” på Søndertorv tændt 
hver aften her i dagene op til 
løbet. Desuden fortsætter 
den folkefest, der sikkert op-
står på Kiddesvej fredag ef-
termiddag, i Byparken om 
aftenen, hvor Zulu Sommer-
bio viser film under åben 
himmel. Det er første gang, 
Zulu Sommerbio kommer til 
Vejle.

Danske profiler
Post Danmark Rundt bliver 
skudt i gang 31. juli i Silke-
borg, og der er udsigt til, at 
flere etaper ender i sprinter-
opgør. En række af verdens 
hurtigste ryttere stiller såle-
des til start. 

De mest prominente er 
Mark Cavendish, Tom Boon-
en, Tyler Farrar og danske 
Alex Rasmussen. Ser man på 
hvilke hold, der er med, fin-
der man en række både 
kendte og mindre kendte 
teams. Blandt andet Omega 

Pharma Quick Step, Garmin-
Sharp og selvfølgelig Team 
Saxo-Tinkoff samt Blue Wa-
ter Cycling, Team Cult Ener-
gy og Team Trefor.

Mens det danskejede hold 
Team Saxo-Tinkoff ikke hav-
de nogen danske ryttere 
med til Tour de France, er 
en række af holdets danske 
profiler med, når Post Dan-
mark Rundt lægger fra land. 
Det drejer sig blandt andre 
om Matti Breschel og den 
danske mester Michael Mør-
køv. Matti Breschel deler re-

korden for fleste etapesejre i 
Post Danmark Rundt med to 
andre ryttere herunder dan-
ske Jesper Skibby. De har 
vundet fem etapesejre. Des-
uden har Matti Breschel kørt 
ti dage i løbets førertrøje, 
hvilket kun er en dag mindre 
end Rolf Sørensens rekord, 
så der er noget at gå efter for 
den danske rytter.

Post Danmark Rundt af-
vikles fra 31. juli til 4. august 
og slutter som altid af på 
Frederiksberg Allé i Køben-
havn.

Kiddesvej har afgørende 
betydning

Alle sejl er sat til for at skabe en folkefest, når Post Danmark Rundt rammer Vejle og Kiddesvej 2. august.
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Se cykler i særklas-
se og prøv kræfter 
med Alpe d’Huez

Af Claus V. Jensen
clje@ugeavisenvejle.dk

Kit Andersen fra Osteriet på 
Søndertorv har, selvfølgelig 
kan man næsten sige, et par 
tiltag i ærmet i forbindelse 
med Post Danmark Rundt, 
der som bekendt kommer til 
at sætte sit præg på Vejle på 
fredag.

Allerede fra klokken 13.00 
starter cykelfesten således 
både i og udenfor butikken. 
Udenfor vil Børkop Cykler 
stille op med et par særdeles 
interessante udstillingsmo-
deller. Blandt andet en Pina-
rello til cirka 80.000 kroner, 
en Bianchi til cirka 30.000 
kroner, tri-cykler og flere 
andre ting. Samtidig vil Fy-
siocenter Vejle i Sjællands-
gade være til stede med en 
cykelsimulator, så interesse-
rede kan prøve kræfter med 
eksempelvis Tour de 

France-klassikeren Alpe 
d’Huez.

Martin fra butikken Luka i 
Nørregade vil byde på 
smagsprøver på sommervi-
ne, ligesom Vejle Bryghus 
står klar til at servere fadøl, 
som kan købes. Osteriet selv 
disker op med ostetallerke-
ner og griller pølser. Samti-
dig er det måske muligt at få 
en cykelsnak med indehaver 
af Osteriet Kit Andersen, der 
selv har stor erfaring med 
cykelsporten.

Cykelfest i Osteriet

AAB Vejle er med på sidelin-
jen fredag eftermiddag i for-
bindelse med, at Post Dan-
mark Rundt kommer til by-
en. Boligforeningen vil såle-
des have en stand ved mål-
området på Koldingvej, og 
de, der skriver sig på en 
venteliste til en af forenin-
gens boliger enten på dagen 

eller senest 8. august, delta-
ger i lodtrækningen om en 
Kildemoes el-cykel til en 
værdi af knap 14.000 kroner 
eller cykeltøj til en værdi af 
3.000 kroner. Bor man alle-
rede hos AAB Vejle, kan man 
deltage i en anden konkur-
rence om en uges gratis op-
hold i et af AAB’s feriehuse. 

Formålet med standen er 
ikke bare at få nye kunder i 
butikken, fortæller formand 
Hans Helge Andersen, men i 
særdeleshed også at udbre-
de kendskabet til det at bo 
alment. AAB Vejles stand vil 
være at finde ved grillen på 
afdeling 17’s område i Møl-
levangen.

Boligforening til cykelløb

Korttjenesten Krak giver 
igen i år cykelglade danske-
re en hjælpende hånd med 
at finde rundt på de seks 
etaper, der udgør Post 
Danmark Rundt. Ruterne 
er således tilgængelige på 
Krak, hvor man kan se de-
taljerede oversigter over 
etaperne og finde de bed-
ste tilskuerpladser. Det 
skulle gerne gøre det let for 
tilskuerne at håndplukke 
netop de lokale steder på 
ruterne, hvor man helst vil 
opleve karavanen fra. Der-
med kan man forsøge at 
udse sig de steder, hvor 
man tror, der vil blive skabt 
mest stemning de enkelte 
dage, eller måske i stedet 
de steder hvor man kan 
sidde mest i fred og ro og 
vente på rytterne. Løbsdi-
rektør Jesper Worre for-
venter mere end 500.000 
tilskuere, så helt alene bli-

ver man næppe noget sted 
på ruten. Man finder ru-
terne under fanen ”Kort” 
på www.krak.dk.

se detaljeret 
rutebeskrivelse på Krak

På Krak kan man i detaljer se, 
hvor Post Danmark Karava-
nen kommer forbi. Her er det 
ruten over 3. etape på fredag, 
der ender i Vejle.

Kit Andersen fra Osteriet ved næsten lige så meget om cykler og cykelløb, som hun ved om oste. 
Spørg selv fredag eftermiddag.
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Organisationen 
Red Barnet  
sætter fokus på  
kampagne under 
Post Danmark 
Rundt

Som led i et samarbejde mel-
lem Red Barnet og Post Dan-
mark om at stoppe vold mod 
børn, er Red Barnets lands-
indsamlingsbus med i alle 
ankomstbyer under Post 
Danmark Rundt herunder 
selvfølgelig også Vejle. 

- Cykelrytterne er selvføl-
gelig hovedattraktionen, 
men vi håber, at vi samtidig 

kan give både børn og fami-
lier nogle gode og tankevæk-
kende oplevelser, siger Kim 
Steen Carlsen, projektleder 
for Red Barnets landsind-
samling.

Ved bussen vil der være 
gratis balloner til alle børn 
og en konkurrence, hvor 
man kan vinde en cykel-
hjelm med autografer fra al-
le Post Danmark-ryttere. Og 
så vil repræsentanter for 
Gerlev Legepark sætte gang 
i spil og lege for børn og 
voksne.

Red Barnet er også med 
for at sætte fokus på organi-
sationens landsindsamling, 
der finder sted søndag 1. 
september, hvor frivillige 
danskere over hele landet 

stemmer dørklokker og 
samler ind til Red Barnets 
arbejde for at stoppe vold 
mod børn. Ved bussen kan 
man derfor også melde sig 
som indsamler. 

Red Barnet og Post Dan-
mark samarbejder fra maj 
2013 til maj 2014 om at stop-
pe vold mod børn. Blandt 
andet gennem salg af velgø-
renhedsfrimærket.

Tankevækkende 
oplevelser med  
Red Barnet

Red Barnet deltager på sin helt egen måde i Post Danmark Rundt.

Danmarks Cykle Union og 
Kanal Sport har indgået et 
samarbejde, der omfatter 
livestreaming fra den sidste 
time af alle etaperne i årets 
Post Danmark Rundt. 

Dermed kan alle de vej-
lensere, der ikke har lyst til 
eller mulighed for at kigge 
med direkte fra sidelinjen, 
når rytterne kravler op ad 
Kiddesvej på fredag, følge 
med på computerskærmen, 
telefonen eller tabletten 
derhjemme. Streamingen 
vil foregå til løbets officielle 
hjemmeside, til Danmarks 
Radios hjemmeside og til 
Kanal Sports egen hjemme-
side. Desuden vil livesigna-
let kunne ses på Kanal 

Sports tv-kanal i YouSee og 
HomeTrios pakker.

- Vi har et erklæret mål 
om, at vi skal have live-dæk-
ning af Post Danmark Rundt 
på TV, og med denne aftale 
er vi nået et meget langt 
stykke, lyder det fra løbsdi-
rektør Jesper Worre.

- Vi forventer at kunne la-
ve et stærkt mix af internet-
streamede billeder fra bag-
sædet af en motorcykel og 
så kombinere det med kom-
mentarer fra vært og eks-
pert fra vort studie i Idræt-
tens Hus i København, sup-
plerer Kanal Sports redaktør 
på udsendelsen Anders 
Frost.

Det bliver den sidste time 

fra hver etape, der kan føl-
ges på livestreamingen. 
Streamingen er muliggjort 
via en helt ny mobil 
streaming-enhed, der for-
binder til mobilnettet fra en 
motorcykel foran feltet.

Se kongeetapen live på din  
computer eller telefon

Team Novo Nordisk, ver-
dens første professionelle 
cykelhold med ryttere, som 
alle har diabetes, deltager i 
årets Post Danmark Rundt. 

Formålet med Team Novo 
Nordisk er at udbrede kend-
skabet til diabetes og inspi-
rere mennesker med diabe-
tes rundt omkring i verden, 
ved at vise, at man trods syg-
dommen kan leve det liv, 
man ønsker. Holdet består 
af ryttere fra Holland, Ir-

land, Australien, Belgien og 
Italien.

- Når man bliver diagnosti-
ceret med en kronisk syg-
dom som diabetes, kan man 
have brug for at blive min-
det om, at det stadig er mu-
ligt at leve det liv, man øn-
sker. Cykelrytterne på Team 
Novo Nordisk har alle diabe-
tes og er et godt eksempel 
på, at man kan realisere sine 
drømme og ikke skal accep-
tere begrænsninger på 

grund af en kronisk sygdom, 
siger Phil Southerland, med-
stifter og direktør for Team 
Novo Nordisk.

Der er i dag 371 millioner 
mennesker med diabetes på 
verdensplan.

diabetikere stiller til start i  
Post danmark Rundt



DER ER ALTID EN GRUND 
TIL AT GÅ I FONA                

KØB OGSÅ PÅ FONA.DK
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ACER BÆRBAR PC V5-531-10076G50MASS. Bærbar pc i rent design med dual core-processor, Intel HD 

Graphics med HDMI, USB 3.0 og numerisk tastatur.

               

399
staerk pris

SØNDAGS-
ÅBENT I ALLE 

BUTIKKER 
D. 4/8

3.499

15,6"

JBL CLOCKRADIO OT-MICRO sort. Clockradio med 

iPod-dock. Den oplader din iPod/iPhone, og der er 

op til syv individuelle alarmer, 6 watt højttalere og fjern-

betjening. Fås i sort eller hvid.

SAMSUNG GALAXY S3 mini. 4,0" Android 

4.1 smartphone med 1.0 GHz dual core 

cpu, Super AMOLED-skærm. Ekstremt 

brugervenlig, har MicroSD-kortlæser. Fås i 

blå eller hvid.

1.499

SAMSUNG 50" LED-TV
UE50F5005. LED-tv i slankt design. 

Full HD, 100 Hz CMR billedproces-

sor, HDMI, USB, DVB-T2/C MPEG4 

tuner og lavt energiforbrug. 

Før 8.499,-

5.999
SPAR 2.500

2X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

100 Hz
CMR LED50"

Energiklasse 64 watt kWh/år
93

 – Kom et klik nærmere på www.aabvejle.dk
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 – Kom et klik nærmere på www.aabvejle.dk

 

AAB Vejle med ved 
Post Danmark Rundt
Mød AAB Vejle fredag den 2. august fra kl. 14 på stand 
ved AABs afdeling 17s grill, når Post Danmark Rundt 
rammer kongeetapen på Kiddesvej.

Bliv skrevet op hos AAB Vejle, og deltag i konkurrence 
om Kildemoes el-cykel og lækkert cykeltøj.
Bor du allerede hos AAB Vejle, kan du deltage
i konkurrence om et ophold i et af AABs feriehuse.

Læs mere om konkurrencen og konkurrencebeti ngelser 
på aabvejle.dk eller facebook.com/AAB Vejle

Mindegade 17A, 7100 Vejle.
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Musikteatrets unikke samarbejde med Nørrebro Teater manifesterer sig nu i, at Vejle får Mick 
Øgendahls version af Kronprinsen til byen.

Mick Øgendahl i ny 
hovedrolle - fore-
stillingen kommer 
til Vejle til foråret

Det er atter lykkedes at få 
noget af storbyens magi til 
Vejle. Som det eneste sted 
udenfor København spiller 
forestillingen ”Kronprinsen 
og Danmark” således i Vejle 
Musikteater til næste forår.

I år var succesen med det 
anderledes komedie-teater-
stykke ”Robin in the Hood” 
starten på et unikt samar-
bejde med Nørrebro Teater. 
Vejle Musikteater er nemlig 
det eneste sted i provinsen, 
hvor udvalgte teaterstykker 
fra Nørrebro Teater også 
kan opleves, og succesen 
fortsætter altså i 2014 med 
den nyskrevne satiriske ko-
medie ”Kronprinsen og 
Danmark”, der har stand-up 
komikeren Mick Øgendahl i 
en hovedrolle som Kron-
prinsen.

”Kronprinsen og Dan-
mark” er skrevet af stand-up 
komiker Jacob Tingleff og 

den Reumertvindende dra-
matiker Vivian Nielsen, der 
spørger, om vi danskere 
egentlig elsker de kongelige, 
og om kongehuset overho-
vedet elsker sig selv?

Fornemt samarbejde
Vejle kan godt være stolt af 
samarbejdet med Nørrebro 
Teater, mener Torben Elsig-
Pedersen, der er næstfor-
mand i Vejle Kommunes kul-
turudvalg.

- Det er helt unikt, at vi får 
stenbroens hippe teatermil-
jø til Vejle, for dermed løfter 
vi Vejle Musikteater et stort 
skridt fremad mod et nyt, 
ungt publikum, siger han og 
fortsætter:

- Samarbejdet er et vigtigt 
skridt, hvor vi ved siden af 
det nuværende repertoire 
giver musikteatret mere 
kant og en ung profil, som 
kan trække teatergængere 
fra hele det Øst- og Midtjy-
ske område til Vejle. Allere-
de ved den første forestil-
ling, som vi samarbejdede 
med Nørrebro Teater om, 
kunne vi konstatere flere 
unge teatergæster, og vi hå-

ber, at dette kan udbygges i 
2014. Som kommune kan vi 
kun være stolte over at kun-
ne give et af de mest hotte 
teatertilbud til vores borge-
re. Gennem samarbejdet 
med Nørrebro Teater place-
rer vi Vejle Musikteater som 
et af de mest interessante 
teatersteder uden for ho-
vedstaden, siger Torben El-
sig-Pedersen.

Unikt samarbejde 
løfter musikteatret



VI FEJRER
Prebens 25 års jubilæum
Malerfirmaets 35 års jubilæum
Køb af Gadbjerg Malerforretning

Vi glæder os til at se kunder,
forretningsforbindelser, familie og venner til

RECEPTION FREDAG DEN 9. AUGUST KL. 12-16

Køb af Gadbjerg Malerforretning

Vi glæder os til at se kunder,

Hans Thomsensvej 95 · 7184 Vandel · Tlf. 75 88 32 65

Jens Madsen ApS

MalerfirmaJens Madsen ApS

Malerfirma

Marco - 5 år

Hjertelig tillykke  
med fødselsdagen  

på torsdag.  
Håber du får en god dag.

Kærlig hilsen 
Cecilie, Natacha,  

far og mor. 
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Altså må du gardere dig 
hjemmefra ved at købe ind 
til et lille ”rejseapotek”. Det 
er ikke så meget, der skal 
med, og nøjagtig hvad apo-
teket skal indeholde afhæn-
ger naturligvis af hvortil i 
verden, rejsen går.

Grundlæggende bør man 
have plaster, en lille flaske 
desinficerende sårrense-
middel, vat, et støttebind 
samt smertestillende midler 
med. Og skal du til et mere 
eksotisk rejsemål, bør du 
spørge lægen, om der even-
tuelt skal vaccinationer til.

Diarré - og ”det modsat-
te”
Nogle har meget sarte maver 
og får altid problemer med 
diarré, når de rejser uden-
lands. Alle kan - uanset hvor 
i verden de befinder sig - få 
diarré, og man kan forsøge 
at forebygge rejsediarré 
med mælkesyrebakterier. 
Der fås også stoppende mid-
ler, som kan klare situatio-
nen her og nu - for eksempel 
under flyrejsen…

Det modsatte problem - 
om man så må sige - er for-
stoppelse. Det kan sagtens 
opstå, når man pludselig får 
mad fra et andet lands køk-
ken, og flere dages forstop-
pelse kan være med til del-

vis at spolere ferien. Heldig-
vis kan problemet ofte kla-
res med et afføringsmiddel 
(fås i håndkøb).

Nej tak til insektstik
Myg og andre stikkende in-
sekter kan være et stort pro-
blem under rejsen. Tag et 
kløestillende middel med 
hjemmefra og prøv at gar-
dere dig mod de irriterende 
insekter ved at bruge et in-
sektafvisende middel. De 
midler, man får lokalt på fe-
riestedet, viser sig ofte at 
være meget virksomme.

Hvis man under dukker-
ten i havet kommer i nær-
kontakt med en brand-
mand, kan følgende råd an-
befales:

Brandmanden afsætter i 
massevis af meget små ”næl-
deceller”, der lidt efter lidt 
eksploderer og afgiver den 
sviende gift i huden. Nælde-
cellerne skal fjernes så hur-
tigt som muligt, og det gøres 
mest effektivt ved at over-
hælde det brændte område 
med en svag syreholdig væ-
ske, helst eddike. Eddiken 
blokerer indsprøjtningen af 

gift. Lad eddiken virke i ca. i 
30- 60 sekunder.

Efterfølgende skal man 
smøre det ramte område ind 
med barberskum og der-
næst barbere området tæt 
med en barberskraber.

”Rejseapoteket” skal købes 
hjemmefra
Du skal naturligvis huske at tage Den meDi-
cin, Du bruger hver Dag, meD på rejsen. i De 
fleste lanDe forhanDles hoveDparten af De  
øvrige miDler, Du måske får brug for unDer-
vejs. men hvem siger, at apoteket på Dit rej-
semål holDer åbent om sønDagen!

pak et lille udvalg af medikamenter til 
rejsen. bare for en sikkerheds skyld.

- 46.000 læsere

hver uge!



VI HAR 

STØRRELSER 

OP TIL  5XL
DAME & HERRE

KÆMPE
UDVALG TØM

BUTIKKEN
ALT TØJ TIL BABY – BØRN – UNG – DAME – HERRE

50%
Fratrækkes ved kassen

Gælder ikke basisvarer og enkelte stativer.

1/2 PRIS

SØNDAGÅBENTKL. 10-15

SØNDAGS 
ÅBENT
10 - 15

Åbningstider:
Man-tors 10-17.30
fre 10-18 - lør 10-15
1 søndag hver måned 10-16
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tæpper – trægulve – klinker – linoleum – vinyl – gardiner – solafskærmning

Christina Charlotte Carl Knud-ErikPÅ DAMHAVEN7100 VEJLE
7583 4711

ÅBNINGSTIDER
Hverdage kl.  9.00 - 17.30
Fredag kl.  9.00 - 18.00
Lørdag kl. 9.00 - 13.00

du KommEr iKKE udEn om os!
www.garant.nu
vejle@garant.nu

damhaven 3• 7100 veJle • 7583 4711

Gulve & Gardiner

Efter ikke mindre end 53 år 
med fokus på parfumer og 
hudplejeprodukter har nu 
72-årige Karina Knudsen 
valgt at gå på pension. Det 
markeres med afskedsre-
ception i Matas, Nørregade i 
Vejle, hvor hun har været 
ansat siden 1999, tirsdag 6. 
august fra klokken 13.00 til 
17.00. Karina Knudsen blev 
uddannet i et stormagasin i 
København, og efterfølgen-
de arbejdede hun en årræk-
ke som sælger for flere for-
skellige firmaer indenfor 
branchen. Senere åbnede 
hun sit eget parfumeri, Par-
fumeri Karina, som først lå i 
Kirkegade og derefter i Søn-
dergade i Vejle. Sammenlagt 
havde hun parfumeriet i 25 
år. I 1999 blev hun ansat som 
julehjælp i Matas i Nørrega-
de, og meningen var ikke, at 
det skulle blive til mere, 

men det blev det. Nu næsten 
14 år senere takker hun så af.

Karina takker af 
efter 53 år
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 Elever som modtog eksterne legater (bagerste række fra ven-
stre: Phillip Bjerre Hansen, Emil Madsen Bennedsen, Esben 
Bjerre Svenningsen - foreste række fra venstre Kristian Leth 
Egsgaard, Alex NieKrenz og Louise Thorø Ploughmann).  

Elever, som modtog interne legater. Fra venstre: Mikkel Rug-
holm Gudmann (Det magiske legat), Dennis Thinh Tan Nguyen 
(særlig indsats musik), Sabine Volmar (Pige med bedste snit på 
11,9), Robert Søndergaard (Særlig indsats i festudvalg), Jannik 
Roungkvist (særlig indsats ift. Folkeskoleelever), Cecilie Chri-
stiansen (Studierådsformand), Jeanette Bech Laursen (indsats 
ved besøg fra folkeskolen), Esben Bjerregaard Svenningsen 
(Bedste karaktergennemsnit for dreng på 12,2), Line Vang 
Madsen (indsats folkeskolebesøg), Philip Halberg Nielsen 
(indsats for sejlsport på VTG), Sofie Hyldal Thorgaard (indsats 
ved folkeskolebesøg mv. ). 

Karina Knudsen fra Matas i 
Nørregade går på pension i en 
alder af 72 år.

Ved translokationen hos 
Vejle Tekniske Gymnasium 
blev der uddelt følgende 
legater:
Den Hindborgske Fond (2 
gange 10.000kr):

Vel gennemført studium 
med karakterer i den bed-
ste trediedel.

En ”højdespringer” der 
igennem de 3 år har udvik-
let sig markant.

En student skolen tror 
på vil starte en lang videre-
gående uddannelse senest 
et år efter teknisk studen-
tereksamen: Alex Niekrenz 
(3.Z)

Philip Bjerre Hansen (3. 
U)
Sydbankfonden (10.000 kr): 

Louise Thorø Ploug-
mann (3. Y)

Insero Horsens (2 gange 
10.000 kr – gavekort) til en 

dygtig studerende – og 
samtidig en god studie-
kammerat. Som er ny-
tænkende og  kan teorien, 
men også kan ”bryde” den 
- og som er konstruktiv og 
aktiv i teams.

Minimum topkarakter 12 
i et af fagområderne Mate-
matik, IT, Teknik og natur-
videnskabelige fag: Esben 
Bjerregaard Svenningsen 
(3. X) og Emil Madsen Ben-
nedsen (3. V).
SDE-legat (10.000 kr ): Kri-
stian Leth Egsgaard (3. X)

Studierådsformand
Cecilie Christiansen (3. 

U)
Bedste karaktergennemsnit:

Esben Bjerregaard Sven-
ningsen (3. X) – 12,2

Sabine Volmar (3. X) – 
11,9

VTGére som har ydet en sær-
lig indsats:
Festudvalg:

Robert Søndergaard (3. 
V)
YE, folkeskolebesøg, bro-
bygning mm:

Jeanette Bech Laursen,  
Sofie Hyldal Thorgaard (3. 
V) og Line Vang Madsen (3. 
Y), Jannik Roungkvist (3. U)
Musik:

Dennis Thinh Tan Ngu-
yen (3. Z)
Sejlsport:

Philip Halberg Nielsen 

(3. V)
Årets afleverer:
Jeanette Bech Laursen 

(3. V)  
Det magiske legat:

Mikkel Rugholm Gud-
mann (3. Y)

legater på HTX
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Christina Charlotte Carl Knud-ErikPÅ DAMHAVEN7100 VEJLE
7583 4711

ÅBNINGSTIDER
Hverdage kl.  9.00 - 17.30
Fredag kl.  9.00 - 18.00
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Gulve & Gardiner
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26-årige Caglar Koycu, må-
ske bedre kendt som Mar-
cello, har nu atter overtaget 
ansvaret for driften af re-
stauranten Marcellos i Ma-
ry’s, som han selv startede 
for cirka halvandet år siden. 
Det seneste års tid har drif-
ten af restauranten været 
forpagtet af andre, men nu 
er Marcellos atter fuldt og 
helt Marcellos. Ifølge inde-
haveren kommer der til at 

ske ændringer i både indret-
ningen og menuen, ligesom 
der er planer om at stable 
forskellige musikalske ar-
rangementer på benene, 
men først og fremmest 
handler det om at få onde 
rygter manet til jorden. Nog-
le kunder har således fået 
det indtryk, at restauranten 
snart skal lukke, men det af-
viser Marcello helt og hol-
dent.

Marcellos er  
atter Marcellos

Tirsdag 6. august arrangerer 
Gangsportsforeningen Wæt-
hæl serievandring i Vejle for 
3. gang i år. Denne gang med 
startsted lige midt i Sønder-
skoven. Der er således start 
og mål i Granhytten på Gra-
nalléen lige bag ved Sønder-
marksskolen. Der er plan-
lagt tre valgfrie ruter på hen-
holdsvis tre, seks og tolv ki-
lometer. Alle ruter er af-
mærkede, så man nemt kan 
finde rundt. Man kan starte 
vandreturen mellem 18.30 
og 19.00 uanset distance. 

Der bliver oprettet en raste-
plads undervejs, så delta-
gerne kan få noget at styrke 
sig på. ”Serievandring 3, 
2013 - Vejle” er tilsluttet 
Dansk Atletik Forbund, og 
derfor kan der erhverves de 
obligatoriske stempler for 
aftenens deltagere. Efter an-
komsten i målområdet er 
der grillede frankfurtere 
med tilbehør. Det koster 20 
kroner at deltage. Ønsker 
man et diplom, koster det 
dog 25 kroner.

3. serievandring  
i Wæthæl

Vejle Kommune er 
sponsor for VB’s 
kamp mod Lyngby
Børn og unge op til og med 
18 år har gratis adgang, når 
Vejle Boldklub torsdag 1. 
august klokken 18.00 møder 
Lyngby Boldklub i sæsonens 
anden kamp. Tilbuddet om 
gratis adgang skyldes, at Vej-
le Kommune er kampspon-
sor til opgøret i 1. division. 

Vejles borgmester Arne 
Sigtenbjerggaard glæder sig 
over, at kommunen har mu-
lighed for at invitere børn og 
unge til fodbold i Nørresko-
ven.

- Vi er en kommune, der 
har stor fokus på idræt og 
sundhed, derfor vil vi gerne 
give børn og unge mulighed 
for at opleve en fodbold-
kamp på eliteniveau, fordi 
det kan være med til at give 
dem lysten til selv at dyrke 
idræt. Det er vigtigt for 
sundheden, at så mange 
børn og unge som muligt 
dyrker idræt, siger Arne Sig-
tenbjerggaard.     

- Et andet aspekt af kamp-
sponsoratet er, at det giver 
Vejle Kommune mulighed 
for at synliggøre de mange 
spændende aktiviteter og 
oplevelser, som vores bor-
gere og gæster har mulighed 
for at deltage i. Vejle Kom-
mune kommer nemlig gen-
nem kampsponsoratet ud til 
mange mennesker, siger Ar-
ne Sigtenbjerggaard og fort-
sætter:  

- Jeg vil gerne benytte lej-
ligheden til at ønske Vejle 
Boldklub en rigtig god sæ-
son. 

Fribilletterne kan afhen-
tes i billethuset på kampda-
gen. I tidsrummet fra klok-
ken 16.30 til kampstart klok-
ken 18.00.

Gratis  
fodbold-
billetter til  
børn og ungeBorgmester Arne Sigten-

bjerggaard håber, at gratis 
billetter til en VB-kamp vil 
inspirere børn og unge til at 
dyrke sport. Her er borg-
mesteren selv fanget i en 
afslappet stund på terras-
sen. Foto: Flemming Larsen
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HUSK AT BESØGE  BÅDE FØR OG EFTER KAMPEN

 – TURNERINGSKAMP PÅ VEJLE STADION
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BILLETTER KAN AFHENTES I 

 BILLETHUSET PÅ KAMPDAGENBILLETTER KAN AFHENTES I 

DER ER GRATIS ADGANG FOR BØRN 

OG UNGE OP TIL OG MED 18 ÅR…

Hovedsponsor Kampsponsor Eventsponsor

Torsdag den 1. august kl. 18.00
(Portene åbnes kl. 17.00 – Billethuset åbner kl. 16.30)
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Stol 
på stol
KUN

KÆMPEUDVALG – VI HAR RENSET UD I VORT STORE LAGER AF BARNEVOGNE.
DET ER NU DER SKAL HANDLES ELLER FÅ RESERVERET TIL SENERE.KÆMPEUDVALG I BARNEVOGNE

AUTOSTOLE - KUN I GODKENDTE MÆRKER

SUPERTILBUD:
Klik barne-
vognssele ............................19995

Puslemadras.....................NU 9995

Sengerand. 
Før 399.- ......................NU 19995

Legetæppe
Før 399.-..........................NU 9995

Bæresele  ....................NU 19995

Toiletsæde med trin .....NU 14995

Dynesæt ......................NU 12995

Supernova Babyalarm
Dagspris 1.299.- ...........NU 999.-
Badekar med stativ og badestol

Normalpris 449,95........NU 299.-

KRAVLEGÅRD
Hvid med justérbar bund.

KUN 599.-

Luksus 
skråstol
NU KUN

19995
Rejse  taskesenge
Med transport-taske. 

PR. STK. 
KUN 26995

19995

KLAPVOGNE

START-
PAKKE:
Barnevogn, lift, pusletaske,
vare kurv, fluenet, regnslag,
babydyne og pude, tremme-
seng, madras til seng   ,
flaskesæt, badestol og badekar. 

3.999.-

Seng
60x120 cm med 
indstillelig bund.

NU KUN 399.-

DETTE ER KUN ET MINDRE UDPLUK AF DE 
MANGE FLOTTE OG PRAKTISKE KLAPVOGNE.

BABY- OG 
BØRNETØJ 
Ass. str.

Nu nedsat
med op til70%

Klapvogn
Liggemål 94 cm.

Med svingbart
styr.

KUN

899.-

Albuen 3, Bramdrupdam, 6000 Kolding
Telefon 75 50 71 88

Alt til

ALT HVAD DIT BARN HAR BRUG FOR
Nabo til Jobo-Møbler

Dør/trappegitter

199.-

Puslestativ
Normal-
pris 
399.-
KUN

19995

ÅBNINGSTIDER:
Mandag ...... kl. 9.30-17.30
Tirsdag ....... kl. 9.30-17.30
Onsdag ...... kl. 9.30-17.30
Torsdag ...... kl. 9.30-17.30
Fredag ......... kl. 9.30-19.00
Lørdag ........ kl. 9.30-15.00

1.699.-

langt liggemål. Vognen er udstyret
med selebeslag, træbund, varekurv,
støttefodsbremse og justérbart styr.

NU KUN

Trille Fix barnevogn

1/2
PRIS

SPAR

800.-
Travel 
One
klapvogn
Liggemål 
84x34 cm.
Farve: Sort.

NU KUN

599.- SPAR

25%

Ida
sofaseng
Supersmart og 
prisrigtig 
sofaseng i lakeret fyrretræ
med liggemål på 70x140
cm. Farve hvid.
Priser er excl. tekstiler.

Seng ...............49995

Sengehest .......19995

Skuffe.............49995

SPAR
1.950.-Big City 

barnevogn KUN

Incl. ass. lift + taske 4.999,-
3.999.-

Cybex baby autostol
0-13 kg. 
NU KUN

899.-
Incl. Isofix base 1.499,-

SPAR

30%

Maxi Cosi
Rodi
15-36 kg.
Dagspris 
999.-
NU KUN

599.-

KOM OG
VÆR MED
Tøm vores

LEGO-SHOP
Vi vælter os i gode tilbud...

BABY- OG
BØRNETØJ
0-10 år

TIL 1/2 PRIS

Kvalitetsstol der kan tilpasses bar-
nets alder. Kan benyttes fra ca. 6
mdr. til voksen. Godkendt af Dansk
Varefakta. Komplet med bøjle. 

Dan stolen

Excl. hynde. Dagspris 999,-

69995

Komplet med lift og taske 2.499,-

HUSK!
Søndagsåbent
d. 4. august

kl. 10-15

GIGANTISK

Med prisgaranti..!

med markedets bedste priser!!!

Højstol
Leveres med bøjle, strop, fodstøtte
og sæde. 
Kan bruges fra 6 mdr. til voksen.
Dagspris 699,-

NU KUN 399.-

BABY- OG
BØRNETØJ
Nedsat med op til

50%50%

LØBE-
CYKEL
Dagspris 
699,95

HALV
PRIS

349.-

9-36 kg.
Vanilla.

1.399.-

Recaro
Young 
Sport

SPAR

400.-

Cerox klapvogn
KÆMPE UDVALG
Dagspris 4.499.- NU KUN

3.699.-

SPAR

800.-

Str. 80-98.
Dagspris 499.95
NU KUN

ELEFANTHUER
Str. 80-98. 
Dagspris 159.95

NU KUN

flyverdragter

1.499.-

Kristian 
puslekommode
med 4 skuffer.
Før 1.999.-
NU
KUN

1/2
PRIS

2999529995

69956995

SLUTSPURT
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Tjek mobilsite 
og book møde

70 23 73 88
eurodan-huse.dk

Overskudsfamilie
på fl ere måder...

Lavenergi. Sundt indeklima. Lav varmeregning. 
Miljøvenligt. Overskud på budgettet.
I mere end 34 år har vi opfyldt 8.500 familiers 
særlige boligdrøm. Energimærkning, jordvarme, 
solceller og varmepumper. Vi kender dem alle og 
kan hjælpe dig og din familie med at få overskud. 
På varmeregningen, budgettet og samvittigheden. 

Har du overskud til at tale med os?
Åbent hjem i udstillingshusene søndag fra 13 til 16

A

B

C

D

E

F

G

eurodan-huse

Galten: Mølletoften 4

Herning, Tjørring: Frøskovparken 48

Malling: Veilgårdsparken 4

Odense: Utzons Allé 33 

Odense S: Gyldenhøjen 1

Silkeborg: Buskelundengen 59

Taulov: Finsensvej 21

Aabenraa: Vingelhøjvej 76

Greve: Mosegårdsvej 1

Nivå: Niverød Bakke 47

Nykøbing F: Egehegnet 28

Ringsted: Diget 2

RØDEKRO • HERNING • ODENSE • ROSKILDE • ÅRHUS
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Amtets Begravelsesforretning
v/ Susanne & Hans Boesen
Vardevej 31 · Fredericiavej 89 ·7100 Vejle

75 82 24 55
Alle aftaler kan træffes i Deres hjem.
Døgnvagt alle ugens 7 dage.

v/ Susanne & Hans Boesen
Vardevej 31 · Fredericiavej 89 ·710

Amtets Begravelsesforretning

Vardevej 31 · Fredericiavej 89 ·7100 Vejle

Glæd dig til den 14. august 2013

Ny ugeavis i Jelling
Lokalavisen Jelling er lukket! Vi mener Jelling skal have sin egen avis, og starter derfor Jelling Ugeavis 
som bliver din nye LOKALE ugeavis. En ny avis med fokus på Jelling, om folk i Jelling og om det LOKALE 
handelsliv. Vi vil med tekst og billeder være den lokale medspiller og formidle og informere dig om dit 
område. Vi er klar fra uge 33 med ”den nye” Jelling Ugeavis, og med den kommer du i nærkontakt med 
lokalområdet. Kontakt os, så finder vi ud af hvordan du bliver en del af den nye LOKALE ugeavis i Jelling. 

Avisen husstandsomdeles i lokalområdet - Jelling og opland ligesom den vil kunne findes på udvalgte 
steder rundt om i byen. Samlet oplag ca. 8.000.

Kontakt os - vi sidder klar med mere information og et fantastisk introduktionstilbud på 
annoncering i loKalområdets Nye ugeavis!
ring til annonceafdelingen på 7585 7788 eller send os en mail på: annoncer@jellingugeavis.dk

Vikingefest på højeneAlle har ret til en fed Oktoberfest. Derfor er vejles seniorer nu 

klar til den første Tyrolerfest søndag den 28. oktober. 

Læs mere side 8. Foto: Michael Svenningsen. 

Få inspiration hos Blomsterhuset

BlomsterhusetGormsgade 217300 JellingTlf. 75 87 23 56

man-tors
fredag
lørdag

9-17
9-18
9-12BLOMSTER GLASKUNST VIN SPECIALITETER

nærvær er MERE værd- også når musikken spiller!

begejstring...

Blivbegejstretpå www.djs.dk

www.djs.dk

ONSDAG DEN 14. AUGUST 2013  

UGE 33

Jelling Ugeavis er en del af Jyske Medier A/S, der udgiver 3 dagblade og 15 ugeaviser. Desuden omfatter koncernens aktiviteter trykkerivirksomhed, 
distribution, web, radio og grafisk produktion. Jyske Medier A/S kan via disse selskaber producere og formidle nyheder, annoncer og markedsførings-
strategier til flere end 500.000 læsere og over 300.000 lyttere. Koncernen beskæftiger knap 250 ansatte. Mere information på jyskemedier.dk

Bugattivej 8 . 7100 Vejle . Tel. 7585 7788 . www.jellingugeavis.dk

STOPSTOP
Kupon til rubrikken

STOP ENGANG
Mærk kuponen og indsend eller a� ever den til:
Ugeavisen Vejle, Bugattivej 8, Vejle
(senest fredag kl. 10.00)

Pris for tekst inkl. billede kr. 100,-
Beløbet skal vedlægges.

  Billede vedlagt
  Ønskes foto retur skal der medsendes 

 frankeret svarkuvert.

Husk at skrive navn og adresse bag på billedet.

Tekst: (max 30 ord)

INDSENDER:

Navn:

Adresse:

Postnr.:                         By:

Ugeavisen Vejleposten påtager sig intet ansvar for fejl i navne, rubtikken 
eller for bortkomne billeder. Ugeavisen Vejleposten forbeholder sig ret 
til at undlade at bruge et billede, hvis personen er fotograferet med en 
uklædelig grimasse eller i en situation, som vi ikke � nder passende at 
o� entliggøre.
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Svigerinde  
fortæller alt
Hej Irma
Jeg er igen rystet over min 
svigerinde, det er min mand 
også. Vi oplever igen og igen 
at høre hende råbe op om 
ting, som vi troede, man 
holdt indenfor familien. Til 
en fest sad hun højlydt og 
fortalte pinlige ting om én i 
familien, mens folk sad med 
åben mund og åd det råt. Jeg 
blev vred og bad hende, hen 
over bordet, om at stoppe, 
men hun grinede bare. Kun-
ne jeg have gjort andet? Det 
endte med, at jeg simulere-

de migræne og tog hjem. 
Hvordan stopper vi hende? 
Skønt hun er sød nok ind 
imellem, er jeg lige nu rasen-
de over det her.

Margit 

Kære Margit
Et groft tilfælde af NUL situ-
ationsfornemmelse. Du kun-
ne, i stedet for at irettesætte 
hende i alles påhør, have 
prikket hende diskret på 
skulderen og bedt hende gå 
med udenfor et øjeblik. Der 
kunne du have fortalt, hvor-
dan du har det med, at hun 
sidder og gør sig interessant 
på andres bekostning – og 
hvordan familien, der bliver 
”ramt” af hendes åbenmun-
dethed, også har det med 
det. Måske aner hun ikke, 
hvor ondt det gør. 

Besøg hende til en snak 
under fire øjne uden at hid-
se dig op og appeller til hen-
des empati. På den anden 
side stempler hun jo også sig 
selv på den måde, for hvem 
tør stole på hende efter så-
dan en omgang sladder.

Begræns jeres oplysnin-
ger til hende fremover, når I 
nu kender hendes tenden-
ser. Men et par gode samta-
ler – og gerne fra flere end 
dig – skulle vel kunne hjæl-
pe. 

Venlig hilsen Irma

Vil skrive bog om 
mit liv
Hej Irma
Du, som har skrevet så man-

ge bøger, må kunne give et 
råd. Jeg er 49 år og vil gerne 
skrive en bog om noget i mit 
liv. Hvordan gør man? Kon-
takter man først et forlag og 
hvilket? Hvor langt skal ma-
nuskriptet være? Betaler 
man selv udgivelsen? Glæ-
der mig, men er usikker. 

Helene

Kære Helene
Hvis du mener, at det kan 
have interesse for andre, så 
skriv løs. Skriv præcis som 
du føler, det skal skrives. 
Derefter kan alt rettes til, 
som man ønsker det. Sørg 
for at gøre det levende og 
vedkommende. 

Du kan godt kontakte et 
forlag først, men det er mere 
almindeligt at sende et fær-
digt manuskript (eller en 
oversigt over, hvordan man 
har tænkt sig det – evt. et par 
kapitler) til et forlag, beder 
dem kvittere for modtagel-
sen og venter på svar. Skriv 
DANSKE FORLAG på nettet 
og undersøg, hvilke der ud-
giver bøger som den, du vil 
skrive. 

Jeg anbefaler at starte 
med store forlag, og, hvis du 
får nej i første omgang (det 
er helt almindeligt), så gå vi-
dere og prøv måske hen ad 
vejen nogen, der er lidt min-
dre. Tag også evt. kritik al-
vorligt, så har du et grund-
lag for at ændre og forbedre. 

Der er ingen regler for 

længden på et manus. Men 
tag ikke unødvendig ”fyld” 
med, det keder læserne. 

Det er ikke almindeligt 
selv at betale for en udgivel-
se. Det forekommer dog, 
men kun få steder. Tvært 
imod får man penge, når en 
bog udkommer. 

Venlig hilsen Irma

Jeg har en knude

Kære Irma
Jeg har lige fået besked om 
en lille kræft-knude i bry-
stet, og den skal nu fjernes. 
Men jeg vil ikke sige det til 
min kæreste, for så smutter 
han måske. Vi har kun kendt 
hinanden i to måneder, og 
han orker ikke problemer, 
det var der altid i hans sidste 
forhold. 

Derfor har jeg tænkt mig 
at klare det alene. Men no-
get andet: Jeg ved, du har la-
vet nogle kræft-visualiserin-
ger i en af dine bøger, som 
skulle være gode og kunne 
hjælpe. Var det en ide at sige 
nej til operation og selv for-
søge at fjerne det ved tan-
kens kraft? Svar gerne hur-
tigt, tak!

Den nervøse

Kære kvinde
Du skal helt bestemt rådføre 
dig med en læge. Det er fint, 
du selv er med i behandlin-

gen, og at du visualiserer og 
forestiller dig, at du bliver 
rask, og knuden forsvinder. 
Det kan du gøre sammen 
med lægebehandling, og det 
kan give en rigtig god virk-
ning. Vær glad for, det kun 
er en lille knude, du har. 

Det er bekymrende, at du 
ikke vil snakke med din kæ-
reste om det her. Det er jo 
ikke et problem, du skaber, 
men noget, der kan ske for 
enhver – selv for ham! Kan 
han ikke rumme, at du er 
syg – hvad har I så sammen? 
Et godt forhold er ”i med-
gang og modgang”, intet 
mindre. Du behøver støtte 
og kærlighed netop nu, og 
den skal han give dig, vil han 
ikke det, hvad bygger jeres 
forhold så på. Du må ikke 
bare gå igennem det alene. 
Vil du ikke fortælle det til 
kæresten, så fortæl det til 
andre, venner og familie, så 
de kan støtte dig. Knus og alt 
godt til dig.

Venlig hilsen Irma

Skriv til Irma Lauridsens 
brevkasse:

Ugeavisen Vejle
Bugattivej 8, 7100 Vejle

mrk. ”Tæt på”
eller se mere på

www.irmalauridsen.dk

irma- tæt på! Udebliver
avisen!

Ring
7585 8411



©NYHUSE®

UDSTILLINGSHUSE
CHRESTEN JACOBSENS VEJ 7 • TOFTLUND (PARCELHUS)
FINSENSVEJ 64 • TAULOV (PARCELHUS)
LISEBORG BAKKE 31 • VIBORG (PARCELHUS)

ÅBENT HUS SØN- OG HELLIGDAGE KL. 13-16

NYHUSE®

BETAL VED
INDFLYTNING
FAST PRIS!
- ingen afsatte beløb, som gøres op senere.
Vi leverer alt inventar, gulvbelægning, 
hvidevarer og � iser - inkl. montering.

Priser gældende for Jylland/Fyn 17/13. 

MM

Opholdsstue
23,2 m² 

Bryggers/Gang
13,0 m²

Bad
4,0 m²

Køkken/alrum
24,1 m²

Værelse
10,3 m²

Soveværelse
14,9 m²

Værelse
11,3 m²

Værelse
10,0 m²

Bad
6,6 m²

Soveværelse
16,4 m²

Køkken/Alrum
29,3 m²

Bad
 6,6 m² 

Værelse
10,8 m² 

 Bad
4,0 m² 

Værelse
10,8 m² 

Værelse
10,8 m² 

  Stue
  24,1 m²

Bryggers/Gang
13,1 m²

Køkken/alrum
35,6 m² 

Værelse
9,5 m²

Opholdsstue
23,2 m² 

Bryggers/Gang
13,0 m²

Bad
4,0 m²

Soveværelse
14,9 m²

Bad
6,6 m²

Værelse
10,1 m²

Værelse
10,5 m²

Værelse
10,3 m²

NHAL 151 M²

MEDBYG: 1.266.501

LETBYG: 1.301.751

FÆRDIGBYG: 1.421.751

NHAV 167 M²

MEDBYG: 1.393.300

LETBYG: 1.432.545

FÆRDIGBYG: 1.566.145

NHAV 144 M²

MEDBYG: 1.209.539

LETBYG: 1.243.379

FÆRDIGBYG: 1.358.579

Lækkerier til rene nettopriser
NYHUSEs boliger er opført i de bedste materialer til en langt mere 
fordelagtig pris, end du typisk betaler for traditionelt byggeri. 
NYHUSE har et særdeles godt tilbud til alle, der går i byggetanker:

Vælg et hus fra NYHUSE
- smukke og tidssvarende boliger

EKSKLUSIV-SERIE

ALLE HUSEER MED

•  Opgraderet isolering til BR15
•  Massive blødstrøgne mursten (fl ere valg)
•  Udvendigt malerarbejde
•  2 færdigmalet sternbrædder i udhæng = 

høj isoleringsværdi langs ydervægge
•  Vedligeholdelsesfrie gavle af fi bercement
•  Aluzink tagrender og nedløb
•  Store arkitekttegnet lavenergiruder 

udført i knastfrit og færdigmalet træ
•  Nilan ventilationsanlæg
•  IBF betontagsten (valgfri farve)
•  Gulvvarme i hele huset med 

trådløse rumfølere
•  Glasvæv på alle vægge og malet
•  Gipslofter i hele huset
•  Fliser på vægge i bruseniche (fl ere valg)
•  Eksklusive klinker i bryggers, køkken/

alrum og badeværelser (fl ere valg)
•  Tarkett trægulv i opholdsstue (fl ere valg)
•  Murede vandskurede vinduesbænke
•  Bosch integreret opvaskemaskine, 

kølefryseskab, induktionskogesektion, 
ovn, vaskemaskine og tørretumbler. 
Vejl. udsalgspris for hårde hvidevarer  
mere end kr. 38.500,- inkl. moms

•  Thermex emfang i stål
•  Eksklusivt inventar fra danskejet 

Designa. Vejl. udsalgspris for mere 
end kr. 145.000,- inkl. moms 

•  Inventar med soft-luk skuff er i køkken, 
bryggers og bad

•  Indmad i skuff er og skabe
•  Alu sokler på alt inventar
•  Køkken- og bryggersbordplader med 

alu forkanter og bagkantslister samt 
underlimede stålvaske 

•  DesignCore bordplader med helstøbte 
vaske i badeværelser

•  Eksklusive designede blandings-
batterier fra italienske Nicobelli

•  Spejle med skjulte beslag i badeværelser
•  Håndklæde- og toiletrulleholdere

•  IHC Net Basic
•  Indvendige spots, 20 stk.
•  Udvendig belysning
•  Indmuret el-tavle
•  6 tomrør til antenne eller telefon
•  Sparepumper på vand- og varmeanlæg
•  Strømforsynet røgalarm
•  Loftlem med stige og gangbro i 

husets længde
•  Karmspring ved indvendige døre 

(ingen gerichter omkring døre)
•  Dørstoppere bag alle indvendige døre
•  Gulvafl øb i bryggers
•  2 rækker thermoblokke i fundament
•  Udvendig frostsikret spulehane
•  Undertag føres ud i tagrende
•  Lysning og vinduer er integreret 

(ingen gummifuge og ingen kuldebro)
•  470 mm terrænisolering
•  190 mm hulrumsisolering
•  495 mm loftisolering, mineraluld 

A-formbatts
•  Radonudluftning
•  Stikledninger til el, vand og antenne 

og regn- og spildevandsanlæg
•  Jordbundsundersøgelse og IBS attest
•  Blowerdoortest og energimærkning
•  Energimærke minimum A2 
•  Trykprøvning af huset 
•  Byggeskadeforsikring
•  Entrepriseforsikring
•  Afsætning af hus med landinspektør
•  Ansøgning om byggetilladelse
•  Køreplader på grunden og container 

til byggeaff ald
•  Mekanisk udtørring i byggeperioden
•  Stort udvalg i materialer
•  Betaling ved indfl ytning
•  Meget høj gensalgsværdi
•  Dansk familieejet 

virksomhed 
gennem 35 år

A2

BYG 144 M² FRA: 

KR. 1.209.539 
MEDBYG  KR. 1.209.539
LETBYG   KR. 1.243.379
FÆRDIGBYG   KR. 1.358.579

KAMPAGNEPRIS

Skånevej 15 • 6230 Rødekro • Tlf. 74 66 20 55 • info@nyhuse.dk • www.NYHUSE.dk
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 145 m2  veldisponeret bolig
inklusive carport  

og haveanlæg med fliser
Fra 1.999.900,-  

med energipakke, der 
skaber varme og el til 
boligens drift samt forbrug

Enggårdstoften 30, 7120 Vejle Ø.   •   Tel: +45 51340403   •   www.a1huse.dk   •   info@a1huse.dk

Åbent hus søndag 13-15
Enggårdstoften 28
7120 Vejle Ø

• A1huse skaber sin egen energi 
• Bedste energimærke: A1
• Bedste beliggenhed
• 14 Fritliggende dobbelthuse

Kom på den gamle solcelleordning
(Nettomåler-ordning)

Kom og hør mere Søndag 13-15
(A1-Huse tager forbehold for ændringer i lovgivning, leveringsbetingelser og priser)

• Energivejledning
• Nye døre og vinduer
• Nyt tag
• Hovedentreprise
• Til- og ombygning

“Vi bygger for dig”
• Energivejledning
• Nye døre og vinduer

• Hovedentreprise
• Til- og ombygning

Torben ChristensenTømrermesterBygningskonstruktør BTHTysklandsvej 27100 Vejle

www.hvedel.dk

Torben Chri
Torben Chri
T
TømrermeBygnings

Tyskland
7100 V

www.hvedel.dk

Bolig & Livsstil
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Den snørklede skulptur af 
kobberringe er brugt både 

som udsmykning og som en 
slags avanceret staudeholder, 

der støtter de viltre stauder i 
bedet. Helt almindelige stau-

deholdere fås også i rustent 
jern. Foto: Jesper Corfitzen

Gennem et stort rustent ”kighul” kan man betragte denne 
skønne showhave fra Chelsea Flowershow 2013. De røde farver 
i løvet og blomsterne, som vokser ved siden af skulpturen, 
matcher smukt med rusten. Foto: Gusta Clasen

Kobber og rustent 
jern er et sikkert 
hit, når haven skal 
designes efter ti-
dens trends 

Zink er helt yt, hvis man skal 
dømme efter materialeval-
get ved årets internationale 
haveshows. Ifølge Havesel-
skabets to trendspottere, 
Gusta Clasen og Jesper Cor-
fitzen, er det metaller i glø-
dende, varme farver som 
kobber og rustent jern, der 
indtager pladsen som det 
foretrukne materiale i have-
designernes hippe showha-
ver. De smukke, glødende 
metaller kan dog også sag-
tens bruges i en helt almin-
delig dansk have.

- De orange og rødbrune 
farver passer overraskende 
godt til havens grønne plan-
ter, og det er både enkelt og 
relativt billigt at sætte kan-
ter af rustent jern omkring 
bedene. Det er også muligt 

at finde præfabrikerede høj-
bede, som får det rigtige 
rustne look, når de udsættes 
for vejr og vind, fortæller 
Gusta Clasen.

Planter med metallook
En anden mulighed er at 
bruge armeringsjern/rionet, 
som klatrestativ for klema-
tis, roser eller andre klatre-
planter eller som hegn i ha-
ven.

- Anvend en solid kvalitet 
med en tykkelse på mini-
mum seks millimeter, da 
den bedre holder formen, 
og husk at rionettet kun ru-
ster, hvis du vælger den ud-
gave, der ikke er galvanise-
ret, lyder rådet fra Havesel-
skabet.

Det er ikke kun havens 
materialer, der kan bidrage 
til det glødende metalliske 
udtryk i haven. Flere planter 
har kobber- eller rustfarvet 
løv, bark eller blomster. Ha-
veselskabets havefaglige le-
der, Jesper Corfitzen, kan 
for eksempel anbefale en ti-

betansk kirsebær, Prunus 
serrula.

- Denne kirsebær er et lille 
bredkronet og flerstammet 
træ på 5-7 meter i højden. 
Stammen og de ældre grene 
får en skinnende bark i far-
veskalaen fra kobber- til ma-
hogni, som ruller af i papir-
agtige strimler ligesom hos 
birk, siger Jesper Corfitzen.

Kobberfarvet bark findes 
ligeledes hos papirbarkløn, 
Acer griseum, og du kan og-
så finde de rustne, kobber 

og bronzefarvede nuancer i 
blomsterne hos visse sorter 
af haveiris og rustfarvet fin-
gerbøl, Digitalis ferruginea, 
samt i løvfarverne hos visse 
sorter af alunrod, Heuchera.

Tendens: Brug kobber og rust i haven
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Turistbusser udlejes  
& grupperejser arrangeres

75 38 10 22

Se mere på 
www.papuga.dk

Hverdage: 09.00 – 16.00. Weekend lukket
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r SAMSØ 6/8 ..................................................................kr.    629,-

EREMITAGESLOTTET & BAKKEN 14/8..........................kr.   675,-
SILD Ø-RUNDTUR 15/8 ................................................kr.   549,-
FÖHR Ø-RUNDTUR 16/8 ...............................................kr.    675,-
CIRKUSREVYEN 2013 21/8...........................................kr.   895,-
KIELERKANALEN 28/8 + 22/9 .....................................kr.    725,-
HAMBORG 28/8 ............................................................kr.    375,-
HELGOLAND & FRIEDRICHSTADT 29-30/8...................kr. 1.595,-
EREMITAGESLOTTET & KANALRUNDFART 4/9+16/10 kr. 695,-
MØLLECRUISE TIL HORNS REV 24/9............................kr.   685,-
DRESDEN, KRAKOW & BERLIN 13-19/10.....................kr. 4.995,-
SEMINO ROSSI I ODENSE 26/11...................................kr. 1.095,-
JULETUR TIL BERLIN 3 dage 29/1 – 1/12 ...................kr. 1.595,-
JULETUR TIL BERLIN 4 dage 5-8/12 ...........................kr. 1.998,-

HANSI HINTERSEER 8/3 ..............................................kr. 1.225,-
ANDRÉ RIEU 15/5 ........................................................kr. 1.250,-

Besøg vores nye hjemmeside
med online bestilling 

  Læserre
jser 

     
i samarbejde med

Rejsekode: VP
kontakt Randi på 
tlf: 65 65 65 62
salg@team-benns.com

Efterårsrejse/Julerejse til Berlin • 5 eller 4 dage

Team Benns leverer 
fantastiske rejse-
oplevelser og hele 
verden er vores 
legeplads, bl.a.

∙ Krydstogter  
∙ Safari 
∙ Rundrejser
∙ Skræddersyede rejser

og meget mere...

www.team-benns.com

Berlin er en af Europas mest interessante og eftertragtede storbyrejsemål. Den korte afstand fra Danmark, gør Berlin til et oplagt mål for 
busrejser, i en forlænget weekend fyldt med oplevelser, shopping og selvforkælelse. Tag med Team Benns til denne vidunderlige storby
enten i efterårsferien eller på en herlig juletur, hvor vi skal opleve de viden om berømte tyske julemarkeder, bla. på Gendarmenmarkt.
AfRejseR 2013:  efTeRÅRsfeRIeN: 14.10 i 5 DAGE   •  jULeTUR: 5.12 i 4 DAGE

Prisen inkluderer: 
• Busransport tur/retur Jylland - Berlin • Udflugter/transport/entréer jf. program
• Indkvartering i dbl-værelse (v. 2 pers.) • 3/4 nætter på godt 4-stjernet hotel i Berlin • Morgenmad dagligt  
• Velkomstmiddag dag 1 • Dansk rejseleder

Mød os på
facebook.com/TeamBenns

Dag 1:  Afrejse fra Danmark og ankomst til Berlin.
Dag 2:  Byrundtur i det historiske Berlin.
Dag 3:  Tilkøb af udflugt til Spreewald eller på egen hånd.
Dag 4:  Eventyr på egen hånd. 
Dag 5:  Hjemrejse fra Berlin og ankomst til Jylland.

Dag 1:  Afrejse fra Danmark og ankomst til Berlin.
Dag 2:  Det historiske Berlin og Berlins smukkeste julemarked.
Dag 3:  Julehygge på egen hånd og ”Berlin By Night” med jule- og afskedsmiddag (tilkøb).
Dag 4:  Hjemrejse fra Berlin og ankomst til Jylland. 

Rejsen dag for dag: Efterårsferien 14.10 Rejsen dag for dag: Juleturen 5.12

2.690
pr. person

fra kr.

 med dANskRejseLedeR
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rejser & fritid
Virksomheden 
Skyscanner.dk har 
undersøgt hvad, 
der gør flyrejsen 
meget bedre

En flyrejse kan ofte være en 
trang og støjende oplevelse. 
Ventetid i kø, tålmodighed 
med langsomme passagerer, 
hylende unger og frem for 
alt meget lidt plads. Måske er 
det netop derfor, der ikke 
skal så meget til, før flyrejsen 

bliver en væsentligt bedre 
oplevelse.

Kunne vi helt selv bestem-
me, sad der hverken nogen 
foran eller ved siden af os på 
flyet, og der var heller ingen 
grædende babyer med om 
bord. Sådan svarer et stort 
flertal af de danske rejsende, 
der har deltaget i en under-
søgelse foretaget af det gratis 
rejsesøgesite Skyscanner.dk, 
som har spurgt til de ”små 
sejre”, der kan gøre flyrejsen 
til en bedre oplevelse. 

I undersøgelsen, som er 
gennemført blandt 10.000 
rejsende i Europa herunder 
1.000 danskere, svarer mere 
end halvdelen af de danske 

deltagere (54,1 procent), at 
den ”største lille sejr” ville 
være at undgå, at personen 
foran læner sit sæde tilbage. 
At slippe for at høre på hy-
lende unger på flyrejsen bli-
ver også betragtet som rigtig 
god lille sejr (48,8 procent), 
mens et tomt sæde ved siden 
af er lyksaliggørende for 
godt 40 procent af de ad-
spurgte.

- Intimsfæren er voldsomt 
udfordret af den trange 
plads om bord. Så når vi 
mod forventning får mere 
plads at gøre godt med, er 
det en lille sejr for privatli-
vet. Og de uventede gaver er 
jo ofte de bedste. Samtidig 

kan vi af svarene se, at dan-
skerne sammenlignet med 
de andre nationaliteter går 
mere op i komfort – ikke 
mindst sammenlignet med 
franskmændene, der jubler 
allermest over at kunne slip-
pe af sted med ekstra kilo i 
bagagen ved check in, for-
tæller Skyscanners danske 
rejseekspert, Maria Paulsen. 

De europæiske rejsende 
går højt op i at få sin bagage 
først. At se sin kuffert dumpe 
ned på bagagebåndet som 
den første er bare det stør-
ste, der kan ske på en flyrej-
se for knap 50 procent af alle 
deltagere i undersøgelsen.

Skyscanner har gennem-

ført undersøgelsen blandt 
10.000 mennesker fra Stor-
britannien, Rusland, Spani-
en, Italien, Frankrig, Tyrki-
et, Tyskland, Holland, Sveri-
ge og Danmark. Skyscanner 
er en online rejsesøgemaski-
ne, der månedligt har 50 
millioner besøgende og er 
Europas førende. Sitet er til-
gængeligt i 40 lande og på 30 
sprog.

Yes, jeg fik ikke sædet i maven SMÅ SEJRE PÅ FLYREJSEN
Dansk Top 5
1. Personen foran mig læner ikke 
sit sæde tilbage
2. Ingen skrigende unger om 
bord 
3. Der er et tomt sæde ved si-
den af mig
4. Min kuffert er den første på 
bagagebåndet
5. Der bliver åbnet en ekstra se-
curity, så jeg kan springe over i 
køen
 
International Top 5
1. Min kuffert er den første på 
bagagebåndet
2. Personen foran mig læner ik-
ke sit sæde tilbage
3. Der er et tomt sæde ved si-
den af mig
4. Ingen skrigende unger om 
bord 
5. Slippe af sted med ekstra kilo i 
check-in

Charterrejsen starter bedst, hvis man slipper for en sidemand, en urolig passager foran og 
skrigende unger i flyet.



Rock i Byparken 
lægger ud 16. 
august med Sanne 
Salomonsen
Tre koncerter, tre sommer-
fredage i Byparken og tre 
gange 100 kroner.

Det er det simple men, 
som de seneste år har vist, 
også effektive koncept bag 
arrangementet Rock i Bypar-
ken, som Vejle Musikteater 
står bag. Ifølge direktør Toni 
Lee-Larsen vil musikteatret 
forsøge at skabe noget, der 
ligner sydtysk biergarten 
stemning ved blandt andet 
at opstille langborde og bæn-
ke i parken, og hvis ellers 
vejret arter sig, kommer re-
sten så nok af sig selv. Det er 
imidlertid alt andet end syd-
tysk tyrolermusik, der kom-
mer til at præge denne bierg-
arten midt i Vejle.

Institutioner
Første koncert finder sted 
16. august, og her er det hele 
Danmarks sejlivede rockma-
ma Sanne Salomonsen samt 
en af landets nye blinkende 
stjerner Xander, der indta-
ger scenen. 

Førstnævnte tropper op 
med sit enorme bagkatalog 

af pop- og rockhits, der er 
blevet til over fire årtier, 
hvor Sanne Salomonsen har 
gjort sig bemærket både 
som solist og som medlem af 
grupper som Sneakers og 
Anne Linnet Band. Xander 
er aktuel med sit album 
”Hvis jeg skrev dig en sang” 
men debuterede i 2011 med 
”Over skyer under vand”, 
der indbragte ham flere sto-
re radiohits.

Ugen efter nemlig 23. 
august er det Lars Lilholt 
Band, man kan opleve i By-
parken, og ligesom Sanne 
Salomonsen er Lilholt en in-
stitution indenfor dansk 
musik. Ingen har tal på, hvor 
mange gange han har begej-
stret publikum med sin egen 
form for folkemusik og med 
hits som ”Kald det kærlig-
hed”, og det vil han sikkert 
gøre igen, når han går på 
scenen under åben himmel i 
Vejle.

Hotte navne
Sidste omgang Rock i Bypar-
ken i år er fredag 30. august, 
hvor Marie Key og Burhan G 
står for underholdningen. 
To kunstnere der netop nu 
er på de fleste popelskeres 
læber. Marie Key med den 
karakteristiske og sarte 

stemme har to soloalbums 
bag sig nemlig ”De her dage” 
og ”I byen igen”, men senest 
har hun gjort sig mest be-
mærket sammen med 
Nephew i sangen ”Gå med 
dig”.

Burhan G har siden udgi-
velsen af albummet ”Bur-

han G” i 2010 indkasseret to 
Zulu Awards for bedste san-
ger og bedste album, modta-
get dobbeltplatin for over 
50.000 solgte album, leve-
ret seks store hits som ”Mest 
ondt”, ”Tag hvad du vil” og 
ikke mindst ”Tættere på 
himlen”, der er set over otte 

millioner gange på YouT-
ube.

Byparken åbner klokken 
18.00 i forbindelse med kon-
certerne, der starter klok-
ken 20.00 og slutter klokken 
23.00. Der kan købes mad 
og drikke på stedet. Billetter 
koster 250 kroner + gebyr. 

Hvis man i stedet køber en 
partout-billet, der gælder til 
alle tre koncerter, får man 
dem for 100 kroner stykket. 
Billetter kan købes på www.
vejlemusikteater.dk eller på 
www.billetten.dk. Børn un-
der 10 år er gratis ifølge med 
voksen.

Store danske navne rocker Byparken

Grill AND brasserie

The Lodge, Bryggerigaarden, Dæmningen 42 - 44, Vejle
Tlf. 7573 8500   | restaurantthelodge.dk

Remouladen, Bryggerigaarden, Dæmningen 42 - 44, Vejle
Tlf. 7573 8300 | restaurantremouladen.dk 

VI HAR MED GARANTI 
DIN DANSKE LIVRET!

Sommermenu 
Serveres fra kl. 17.30

Remouladens rejecocktail

Unghanebryst fra Hopballe 

m/ rabarberkompot & små nye kartofler

Hjemmelavet koldskål 

m/ kammerjunker & jordbær

3 retter Kr. 335,-

Remouladen er kåret som 
“Årets Frokostrestaurant”

af Dansk Spiseguide 

Brasseriemenu
Jomfruhummer-svampetoast

Carpaccio af okseinderlår m/ fennikel & parmesan

Kalvemørbrad m/ ærter & små danske kartofler

3 petit-desserter:
Jordbærparfait & chokoladefondant
Friske jordbær & kærnemælkssorbet

Fennikel/hyldeblomstsorbet på lakridsjord

4 retter Kr. 485,-

Live DJ i gårdhaven 

Remouladen er netop nomineret i top 3
i titlen som “årets frokostrestaurant.

SKALDYRSFESTIVAL 
I BRYGGERIGAARDEN
TORSDAG D. 15. AUGUST 2O13 KL. 18.30 på The Lodge

På The Lodge er vi vilde med skaldyr – og der er 
vel næppe et mere passende tidspunkt at spise 

disse delikatesser, end en sommeraften. 
Derfor tilbyder vi en aften i særklasse… 

I år serveres alle retter nu serveres ved bordet.

MENu
Cremet fiskesuppe m/ rødtunge & fennikel

Moules frites
Dampede blåmuslinger & pommes frites m/ aioli

Fruits de Mer:
3 jomfruhummere m/ kryddersmør

Marinerede kammuslinger m/ teriyaki på wakametang
Snegle á la The Lodge

Østers naturelle
Pil-selv-rejer

Toast
Aioli

Soyavinaigrette
The Lodge spinatsalat

Friske danske jordbær m/ koldskålssorbet & vaniljekage

Pris pr couvert 398,-
Tilvalg (skal forudbestilles)

½ grillet hummer m/ citron og mayo 198,-

Begrænset antal pladser – bordbestilling nødvendigt:

Restaurant The Lodge Tlf. 75738500
E-mail: info@restaurantthelodge.dk

I cocktailbaren på The Lodge/gårdhaven 
alle fredage-lørdage fra kl. 20 

- hele sommeren

Husk du kan nyde vores lækre 
cocktails til Rock i Byparken, hvor 
vores bartendere viser hvad vi kan!
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Fem store danske navne giver koncert i Byparken 16., 23. og 30. august.



Gratis omvisning 
på kulturhistorisk 
museum på lørdag
Har du og familien endnu 
ikke set Vejles nye kulturhi-

storiske museum i Spinderi-
hallerne, så er chancen der 
nu. 

VejleMuseerne inviterer 
nemlig på gratis omvisning i 
museets fem fortællinger. 
Det sker første lørdag i må-

neden resten af året, og før-
ste gang er lørdag 3. august 
klokken 14.00. Arrangemen-
tet varer cirka en time, det 
er gratis at deltage, og der er 
ingen tilmelding.

På lørdag vil inspektør og 
historiker Jens Wendel-Han-
sen især fokusere på histori-
en om moseliget Dronning 
Gunhild. Historien om, 
hvem Dronning Gunhild er, 
handler ikke bare om fundet 
af et moselig i midten af 
1800-tallet, den handler i 
høj grad også om kampen 
mellem myte og videnskab. 
Midten af 1800-tallet var så-
ledes en tid, hvor videnska-
ben begyndte at få stærkere 
indflydelse på almindelige 
menneskers liv, og hvor de 
resultater, videnskabsmæn-
dene kom frem til gennem 
forskning, begyndte at skub-
be almindelige myter, histo-

rier og folkelige opfattelser 
af verden i baggrunden for 
at erstatte dem med viden-
skabeligt efterprøvede for-
klaringer.

Omvisningen tager også 
de besøgende med gennem 
andre af Vejles mest spæn-
dende historier fra jernalde-
rens slag og store våbenof-
ringer til renæssancen, hvor 
velstand blev smadret af 
krige, og tiden hvor indu-
strien kom til Vejle.

Dronning Gunhild 
og videnskaben

9. - 23. 
august

2013  -  kl. 20.00
Søndage dog kun kl. 15.00 

(ingen forestilling mandage)

Køb billetter 
hele døgnet direkte på

www.froebjerg.dk
eller tlf.64 43 33 33 

4. august  kl. 15.00   Zenobia
    Folkemusik – ny fortolkning af danske sange

11. august  kl. 15.00   Søren krogh & Band
    Trylleshow med Peter Pan
18. august  kl. 15.00   Dansk rakkerpak opfører ”taxi Driver”
    (for børn og barnlige sjæle)

25. august kl. 15.00   Jazznødderne
    Populær jazz med en masse spas

SOMMERKONCERTER 2013
i Skyttehushaven

Restaurant Skyttehuset holder åbent disse søndage kl. 11.00 - 17.00
Arrangører:  FestiVejle/Vejle Kommune

 GRATIS adgang til alle arrangementer GRATIS adgang til alle arrangementer

Rock
2. august

på Torvet i på på 

Jelling
fra kl. 17.00   

Get Back
John lever stadig

Jelling  Spillemandslaug

Jelling
Gratis entré!

Arrangør:

Pandekager 
med fyld
kr. 35,-/ 50,-

Softice SStor 

Spis alt hvad du kan!
Voksne Kr. 145,-  / børn kr. 75.-

December 2012 

Koncert: Hardinger - Thorup 
Lørdag d. 6. april kl. 20.00 
Arr. Musikforeningen/Jelling Musikfestival 

Julekoncert m. Apollokoret 

Tirsdag d. 4. dec. kl. 19.30 
Entré: 50,- (medl. 40,-) 

Arr.: Musikforeningen 

Koncert: Peter Ingemann, Stig Møller & 
Hans Fagt 
Fredag d. 14. dec. kl. 20.00 
Entré: 125,- (medl. 100,-) 
Arr. Musikforeningen/Jelling Musikfestival 

Lokale Vokaler 
Fredag d. 28. dec. kl. 19.30 
Arr. Musikforeningen 

Koncert m. Theessink & Møller 
 Torsdag d. 21. februar kl. 20.00 
Arr. Musikforeningen/Jelling Musikfestival 

The Beatles Revival (CZ) 
Fredag d. 8. marts kl. 20.00 
Arr. Musikforeningen/Jelling Musikfestival 

Indledende runde Quasar Rock 
Fredag d. 1. marts kl. 20.00 
Arr. Jelling Musikfestival 

Irsk aften m. Tom Donovan 
Torsdag d. 14. marts kl. 20.00 
Arr. Caféen/Jelling Musikfestival 

Souvenirs - intim koncert 
Fredag d. 19. april kl. 20.00 
Arr. Musikforeningen/Jelling Musikfestival 

Billetsalgsstart Jelling Musikfestival 
koncert m. Tournesol 
Lørdag d. 1. dec. kl. 20.30 
Arr.: Jelling Musikfestivals hjælperforening 

Koncert m. Esben Just (efter juletræstænding) 
Søndag d. 2. dec. kl. 16.00 
Arr.: Handelstandsforeningen 

Ret til ændringer forbeholdes.  
Billetter kan købes i Byens Café fra 4 uger før arrangementet, medmindre andet er oplyst. 

www.Byenshus.com 

Gratis 
Entré 

Gratis 
Entré 

Gratis 
Entré 

Gratis 
Entré 

Kommende  
Arrangementer 

Byens Café i Jelling 

Februar 2013 
Koncert m. Tania Vitt 
 Fredag d. 1. februar kl. 20.00 
Arr. Musikforeningen 

Marts 2013 

April 2013 
Koncert: Bragh 
Fredag d. 5. april kl. 20.00 
Arr. Musikforeningen/Jelling Musikfestival 

Møllegade 10, Jelling
Tlf. 76 80 19 90

Mad ud af huset
Tlf. 7025 0102    

99,-
      Sommer Buffet

Min. 10 kuv.
Excl. lev.

kr. p
r. k

uv.

Lufttørret skinke m. melon på bund af salat & Brød
           Kalvecuvette, BBQ nakkefilet, Tomattærte m. salattern, Små smørbagte 

kartofler, Luksus kartoffelsalat, Salat m. Pasta, Coleslaw, Tortillatårn m. tzaziki.  
        

webshop jysk-diner.dk
Landsdækkende diner transportable 
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Det var videnskabsmanden 
Worsaae, der dokumentere-
de, at Dronning Gunhild ikke 
er Dronning Gunhild.

Moseliget ”Dronning Gunhild” er omdrejningspunktet for et 
arrangement i Spinderihallerne lørdag eftermiddag.

Torsdag første august har 
Lido Biograferne Vejle pre-
miere på filmen ”Drenger-
øve 2” med blandt andre 
Adam Sandler, Salma Hayek 
og Chris Rock i hovedroller-
ne.

Der er tale om endnu en 
vanvittig komedie om fami-
lien Feder, der denne gang 
flytter tilbage til far Lennys 

barndomsby, hvor han kan 
hænge ud med sine særde-
les umodne barndomskam-
merater, der ligesom Lenny 
har lidt problemer med så-
dan for alvor at blive voksne.

Barndomsbyen er en tilsy-
neladende dødssyg plet på 
landkortet, men med Lenny 
& co. i fri dressur er hele by-
en pludselig på den anden 

ende. Betjentene er fulde, 
buschaufførerne er binde-
gale, gamle plageånder duk-
ker op og gør livet surt for 
Lenny og drengene, en elg 
trænger ind i Lennys sove-
værelse og tisser ham i hove-
det, mens han er ved at våg-
ne, ligesom en firsertema-
fest gør alle skingrende skø-
re.

en film om drengerøve for 
drengerøve

www.ugeavisenvejle.dk

Boligvejle - 
din lokale Boligavis

- du finder den i Ugeavisen Vejle hver uge



THE STORYVILLE JASSBAND 
(NL) 6 mands orkester

DOC HOULIND ALL STARS 
(DK) 7 mands orkester

MIKE OWEN AND HIS 
WOODLAND JAZZ BAND 
(GB/DK) 7 mands orkester

Arrangør: Kultur i Tørskind, Jazz i Tørskind -  www.jazzitoerskind.dk

10. AUGUST 2013

AZZ
I TØRSKINDJ

Kl. 13.00  Velkomst ved  
byrådsmedlem Leif Skov
Kl. 21.00  Afslutning
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dI Skulpturparken Tørskind, Tørskindvej 98 A, 

6040 Egtved.
 Der kan købes mad og drikkevarer. 

Stort publikumstelt med borde og bænke.
Egne mad- og drikkevarer må IKKE 

indtages i teltet.

Billetsalg ved indgangen: Entré: 200,-
 Forsalg m.v. se www.jazzitoerskind.dk

SPONSORER: 
Kulturen i Vejle Kommune, Jelling Musikfestivals Fond,

Dal-Bo A/S, Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat, 
DANEPORK, SE Syd Energi,EL-Hjørnet, Egtved-V.Nebel, PrinfoVejle, 

NP GRAFISK, Billund Bageri, Nørup Mejeri,Sydbank  Fonden, 
Vejle Oplands Strømforsyning, Middelfart Sparekasse,
 Trælasten Gødding Mølle, Nørup Havecenter, Sport24

FridayNight Out
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Start med en dejlig middag
Den Store ToRVEbuffet har over 20 retter og er åben 
fra kl. 18:00 - Husk at bestille bord på tlf: 7942 7900
Pris KUN: kr. 189,- 

 

Bartilbud
 BACARDI+COLA 25,-

KUN kr.

ALL NIGHT

MUSIK OG DANS HVER FREDAG

COC AIL  NIGHT
Med musik fra et professionelt 4-mands orkester

FRI ENTRÉ FREDAG d. 21.10

Musik: BITTERSWEET

Klip-ud-rabat
For at få rabat skal kupon fra avisen medbringes

50% rabat
Den Store ToRVEbuffet

Gyldig alle fredage frem til d. 11/11-2011

50% rabat
De Franske Bobler

Gyldig alle fredage frem til d. 11/11-2011

 Kuponpris

NU: 9450

 Kuponpris

NU:  134

Før 189

Før 268

  Efte
r kl. 2

2

1 kupon giver rabat til max 4 personer

OKTOBER 2011 (Fri entré)

18.11 :  Lallas

11.11 :  Lallas

21.10 :  Roulet

28.10 :  Bittersweet

04.11 :  Roulet

Musik: ROULET

KT

kirketorvet 10-18 :: 7100 vejle :: www.torvehallerne.dk
Bord & billetbestilling tlf: 7942 7900

besøg os på facebook - vi forkæler vores venner!

11. oktober

ERIK GRIP

Kl. 20.30 - SCENEN
Billetpris kr. + gebyr

2. november

TØRFISK

KL. 20.30 - SCENEN
Billetpris kr. 195.- + gebyr

12. oktober 

STEVEN QUIGG & 
BOYS OF BLUE HILL

KL. 20.30 - SCENEN
Billetpris kr.150,00 + gebyr

21. september

KANDIS
KL. 18.00 VÆKSTHUSET
Billetpris kr. 395.- 
inkl. menu + gebyr

22. november

METTE LISBY

KL. 20.30 – SCENEN
Billetpris kr. 190.- + gebyr

20. december

DIE HERREN

KL. 21.00 – SCENEN
Billetpris kr. 280.- + gebyr

16. november

TOMMY KENTER
WHITE KENTEX

KL. 20.30 SCENEN
Billetpris kr. 250.-  + gebyr

70 10 14 1670 10 14 1670 10 14 1670 10 14 16
mad ind i huset70 10 14 1670 10 14 16
mad ind i huset

saltogpeber.dk

   Tilbudene gælder juni, juli og august, Priser er pr. kuvert ved min.10 kuverter og er excl. levering. 

Grill Selv Menu 105,- / Luksus Grill Selv Menu 148,-

SOMMERFEST duft af lækker mad 
med friske råvarer og smag....
Tomatmarineret svinefilet
Oksecuvette med 4 slags peber
Krydret kalkuncuvette
Sprød sommersalat
Coleslaw med sommerkål
Marineret kartoffelsalat 
med krydderurter
Små saltbagte kartofler 
med timian

BUFFET

99,-

9950 Min. 10 kuverter. 
Excl. miljøafgift og 
levering. 

Pr. kuvert

Bestil på 7010 7011 .dk

KÆMPE SOMMERBUFFET
6 x kød og 6 x tilbehør
Glaseret Skinke og Oksefrikadeller  
Vitello Tonnato kalv med tunsauce  
Hvidløgsstegt kylling med timian  
Appelsin/hvidløgsmar. kalkunbryst 
Provencestegt svinemørbrad  
Ovnstegte kartofl er med rosmarinpesto  
Salatbar og Olivenmix
Spicy coleslaw i cremet dressing  
Torri de Pisa pastapesto 
Klassisk kold kartoffelsalat

SKØN SOMMERMENU
DIN TUR TIL AT HOLDE SOMMERFEST?

99
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Bruce Willis spiller hovedrollen i actionkomedien Red 2. Bille-
det her er fra Die Hard 5, men mon ikke der er en scene i Red 2, 
der ligner nogenlunde.

15 musikanter, voksne og 
børn, amatører og professi-
onelle, er med, når Vejle 
Musikskole og en flok ven-
ner tirsdag 6. august klok-
ken 19.30 holder afskeds-
koncert for Marie og Morten 
Magni. Det sker i salen på 
Vejle Bibliotek, og alle er vel-
komne - også selvom man 
måske ikke kender hoved-
personerne. 

Det er der imidlertid man-
ge, der gør. I Vejles musikliv 
er parret således kendt fra 
mange forskellige sammen-
hænge. Marie Magni, der 
spiller cello, har været både 
musikskolelærer og folke-
skolelærer, ligesom hun er 
medlem af en trio, der 
blandt andet har gjort sig 
bemærket med programmet 
”Matadormix”. Morten Mag-
ni, som er uddannet på kon-
servatoriet i Odense, spiller 
trompet og er musikskolelæ-
rer. Han er med i Viva-en-
semblet og Venus-orkestret 

og spiller til bryllupper, 
sølvbryllupper og andre fa-
miliebegivenheder. Nu har 
parret imidlertid valgt at for-
lade Vejle til fordel for en ny 
tilværelse på Christiansø, 
der som bekendt ligger i ha-
vet nordøst for Bornholm. 
Marie og Morten Magni flyt-
ter til Christiansø 1. septem-
ber.

Parret medvirker selv i 
koncerten på tirsdag sam-
men med blandt andre Lise 
og Willy Stolarczyk samt en 
masse børn og voksne med 
tilknytning til musikskolen. 
Orkestret består af violiner, 
celli, trompeter, basun, fløj-
ter, guitar og klaver. Der 
spilles på kryds og tværs af 
generationer i faste ensem-
bler og helt uprøvede grup-
per. Programmet spænder 
vidt fra Mozart og Schubert 
til Christiansø-visen og en 
masse derimellem. Der er fri 
entré.

Koncert til 
ære for lokalt 
musikerpar

Er man til en god gang ac-
tion og komedie i skøn for-
ening med kendte navne 
som Bruce Willis, Anthony 
Hopkins og Catherine Zeta-
Jones som bannerførere, så 
skulle man måske reservere 
5. august, hvor Lido Biogra-
ferne Vejle har forpremiere 
på ”Red 2”.

Det er historien om den 
pensionerede specialagent 
Frank Moses, der ikke får 
lov til at nyde sit otium med 
kæresten, Sarah. Denne 
gang må han samle sit elite-
hold af aldrende CIA-agen-
ter for at opspore en atom-
bombe, der forsvandt under 
den kolde krig og nu er duk-
ket op igen. Missionen fører 
dem tværs over Europa til 
Rusland skarpt forfulgt af di-
verse lejemordere og terro-
rister, som også vil have 
fingre i bombekufferten.

Red 2 har officiel Dan-

markspremiere 8. august.
7. august er der en anden 

forpremiere på plakaten. 
Det er filmen ”Spies og Gli-
strup”, der først har officiel 
premiere sidst på måneden.

I 1960’erne har Simon 
Spies og Mogens Glistrup 
succes som henholdsvis rej-
searrangør og landsretssag-
fører. De to venner elsker at 
forarge det etablerede sam-
fund, som de finder konser-
vativt og ude af trit med de-
res store ideer. Spies’ offent-
lige udskejelser giver masser 
af omtale til hans rejseimpe-
rium, der også nyder godt af 
Glistrups kendskab til skat-
telovens smutveje. Men i 
1970’erne sættes venskabet 
på en svær prøve.

Spies og Glistrup har 
blandt andre Pilou Asbæk, 
Nicolas Bro, Trine Pallesen 
og Jesper Christensen på rol-
lelisten.

Willis, spies og glistrup



Nu kommer
de bedste lokale deals

til Vejle

TILMELDTILMELD

i samarbejde med

dig på www.deal.dk
og få de bedste deals
direkte i din indbakke

Vi går i luften d. 12. august!
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KRYDS&T VÆRS
Vind 2 stk.

City Vejle gavekort 
til en værdi á 

100 KR.
Vinderne kan afhente et gavekort.
Blandt de rigtigt udfyldte kuponer 

trækkes hver uge lod om 
to City Vejle gavekort på hver 100 kr. 

Løsninger bedes sendt til:
UgeAvisen Vejleposten
Bugattivej 8, 7100 Vejle 

senest mandag morgen.

Mærk kuverten 
”Femstjernet Krydsord” 

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

LØSNING & 
HELDIGE VINDERE FRA 
SIDSTE UGE:

L. K. Jakobsen
Tønnesgade 17B, 1. th.
7100 Vejle

Emma Ry Kristensen
Adonisvej 33
7100 Vejle

mad med mere
Koldingvej 40, 7100 Vejle
Tlf. 75 82 21 77
www.koldingvejsslagter.dk

Pålægs-
kagemand

Nok til 10 pers.

kr. 41000

Gavekortet kan afhentes på bladet.
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Man behøver hverken at væ-
re spejder eller handyman 
for at kunne få sin helt egen 
bålplads med sikkerheden i 
orden. Først og fremmest 
kan man vælge at købe sig til 
det. I byggemarkederne fin-
des forskellige typer af bål-
fade, som både tåler gløden-
de kul og ild i brændet, og 
som står solidt og sikkert og 
er lige til at tage i brug. De 
kan både være runde, fir-
kantede eller pyramidefor-
mede og er typisk lavet af 
rustfrit stål eller støbejern. 
De må højest indeholde 50 
liter brænde. Man kan også 
lave bålpladsen selv. 

Bålfadet kan flyttes rundt 
i haven efter behov. Men 
man kan også finde et egnet 
sted og lave en stationær 
bålplads. 

Først skal bålpladsens 
form og størrelse afmærkes. 
Bålstedets diameter skal væ-

re minimum 1 meter. Grav så 
græstørv af inden for marke-
ringen af bålpladsen med en 
spade. Grav 20-30 centime-
ter ned i jorden, for på den 
måde kommer bålpladsen 
til at ligge en smule i læ. 

Læg sand eller småsten i 
bunden af pladsen. Sørg for 
der ikke er flintesten i, for 
de kan springe ved høje tem-
peraturer. Afgræns bålplad-
sen med mursten, natursten 
eller fliser. 

Som siddepladser kan 
man bruge træstubbe, lave 
havestole eller store sten 
med bløde kanter. 

Og hvis man skal nå at ba-
ge snobrødet færdigt uden 
at blive afbrudt af politiet, er 

det en god ide at tjekke sin 
kommunes hjemmeside for 
at se, hvordan reglerne for 
åben ild er, og om der i en 
eventuel tør periode er for-
bud mod åben ild. 

SkumfiduSer og Snobrød og bål ude i haven.  
Så bliver det ikke meget  
hyggeligere.

Bål i haven er ren idyl

Snobrød bagt på egen bål-
plads er en fantastisk spise 
for både børn og voksne.



Lejl. m/2
udsigtsaltaner

Fredericiavej 4B, Vejle.
191 m2. Lys og venlig m.
udsigt over Mølholms-
dammen. Ledig pr. 1.8.
Mdl. Leje kr. 9.200 +
forbrug. Dep. 3 md.

Tlf. 3136 0130

Stor 4 vær.
140 m2, 4 km fra Vejle
C. Stuelejlighed, pænt
køkken og bad. Have +
Parkering. Pr. md. 5.600
+ forbrug kr. 1.375.
Henv. hverdage 8-16 :

60 62 80 31

Hus søges
til leje

ca. 70 m2 i udkanten af
Andkær/Børkop/Brej-

ning. Ca. husleje
kr. 5.000 + forbrug.

Henv. 2258 3339

VI AFHENTER GL. JERNSKROT, DEFEKTE MASKINER,
BILVRAG, OLIETANKE ETC.

WWW.SKROTMAFIA.DK · RING/SMS  40 53 21 06

• Større partier købes
(min. 2 ton.)

• Skrotcontainer med
tømningsordning
tilbydes u. beregning

• Last- og varebiler samt 
traktorer købes til export

Lejlighed udlejes:
Dæmningen 66, 

2. sal tv. 7100 Vejle:
4-vær., lejl. 147 m².  

Pris kr. 7.140.
AC: Varme kr. 1.000.          

   Vand kr. 200. 
Ledig fra 

den 1. september 2013.
P-pladser til udlejning 

beliggende:
Nyboesgade 23 - og
Dæmningen 37-39, 

Vejle.
Garager til udlejning, 

beliggende:
Nyboesgade  23 og 31,  

Vejle. Pris kr. 550.

Henvendelse på 
tlf.  4019 5178 
ell.  7581 5178

Boligbutikken - Vejle

2 stk. attraktive 4 vær. lejligheder på 106 m2  udlejes.
Lyse og lækre lejligheder, alt i hårde hvidevarer, elevator, parkeringskælder 
depotrum. Tæt på fjord, skov, strand, skole, indkøb og off. transport. Husdyr tilladt.
Husleje 7.679 og 9.135 kr. pr. md. + aconto varme og vand. Ledig nu/1.9.

For mere information kontakt Maj-Britt hos RealMæglerne 
på 4044 0227. 

Lækre lejligheder til leje på Strandvejen 63

Hus søges – I Skibet eller omegn
Familie (Sygeplejerske og IT Chef) med 3 børn, søger hus 
til leje, på ubestemt tid, i Skibet eller omegn. 
Minimum 3 børneværelser. Overtagelse fra september 
2013. Husleje Kr. 6000,- til 10.000,- pr måned + forbrug. 
Ingen husdyr, ingen rygning, ordnede forhold.

Kontakt: 64 67 80 81 efter kl. 18.00

NYBOESGADE
2 vær. lejlighed, 60 kvm.
Lyse rum. Kælder med

depotrum, vask og
tørrerum, stor fælles

have sammen med fem
andre lejere. Leje pr.

md. kr. 4.740 + forbrug.
Dep. 3 mdrs leje.

4093 3522/21280 008

Lejlighed
udlejes

i Vejle midtby. 131 m .
Delvis moderniseret.

Vaskemaskine og
tørretumbler.

Leje pr. md. kr. 6.000,- +
forb. Dep. 3 mdr.

Adgang til gårdhave.

Tlf. 20 47 47 35

Lejlighed til leje
Centralt beliggende i
Vejle udlejes 4-værel-
ses lejlighed på 97 m2.

Månedlig husleje
kr. 5.500,- + forbrug.

Tlf. 2167 4284

Udlejes
i Vejle. Flot istandsat

1-vær.  lejlighed 43 m2

med bad og køkken.
Husleje kr. 3.100,- + forb.

Tlf. 7589 0414

ejendomme

Boligbutikken - Vejle

Til leje i Bredballe – direkte til fjorden
Dampskibsvejen: 3 og 4 vær. rækkehuse i 2 plan på 117 m2 og 131 m2, alle har 
2 badeværelser med brus, gulvvarme overalt, centralstøvsuger, 2 altaner samt 
en terrasse, alt i hårde hvidevarer. Fantastisk udsigt. Bådeplads kan lejes. Vil 
I forkæle jer selv, er det her I skal bo. Husleje kr. 11.700,- - 14.513 kr. pr. md. 
Forbrug afregnes direkte til forsyningsværkerne.

For mere information kontakt Maj-Britt hos RealMæglerne på tlf. 4044 0227.

håndværkere
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Tagarbejde
Nybyg, tilbyg, industribyg og totalbyg
Bygningsrenovering
Døre og vinduer
Gulve

Kontakt:
Mads eller Nikolaj Lyse Hansen
Fakkegravvej 23 · 7140 Stouby
Tlf: 7589 7072 · Fax: 7589 7073 
Mail: Nikolaj@hyrup-tomrer.dk
Mads Mobil: 2238 3444 · Nikolaj Mobil: 2255 4949

Vi har egen bygge-

lift til 12 m’s højde.

Hyrup Tømrer- og 
Snedkerforretning A/S

Havearbejde
81811414

Søger De bolig i Vejle?
Så kig ind på: www.vejlegrundejerforening.dk

75 m2 villalejl.
3-vær. i Vinding udlejes
til rolig lejer. Stor have.

Leje pr. md
5.100 + forbrug.

2160 1509/2670 8641

Lerbæk gods
Hus på ca. 195 m2 +
garage + have med sø
udlejes. Husleje kr.
7.100 pr. md + forbrug.
Dep.: 3 mdr. leje.

40 45 70 54

I Mølholm
Nyistandsat 80 m  lejl.
m. 2 altaner. Adgang til
gæstevær., vaskem. og

tørretumbl. Ledig for
rolig lejer uden husdyr.

Md. leje kr. 5.500 +
forbrug. Dep. 15.000.

Tlf. 51 55 63 56

Lejlighed
udlejes på Fredericiavej

2A, stuen.
3 værelser, 80 m2.

Egen P-plads. Md. leje
kr. 4.900 + forbrug.

Henv. 2014 0780

Boliger

Vi tilbyder
haveservice

og hækklipning
70 20 27 03

Til leje på St. Grundet Allé, Vejle
Flot 4 vær. lejl. på 115 m2 med 2 altaner 7.900 kr. pr. md. Ligger i 
naturskønt område og med flot udsigt, opført 2009. Her er elevator og 
p-pladser.

Åbent hus fredag kl. 16.00 - 16.30 i nr. 10, 1 th.
For mere information kontakt Maj-Britt hos
RealMæglerne på tlf. 40 44 02 27

Vejle C
2 stk. 2-vær. lejligheder
på 60 m2 udlejes. Den
ene snarest, den anden
pr. okt./nov. Fælles vas-
kerum og fælles gård-
have.

Beliggende Koldingvej
25, 1. tv. samt 2. tv.

Husleje kr. 4.210,- og
kr. 4.160,- + forbrug.

Henvendelse
29274618

Gågaden i
Vejle

Ny renoveret 3 vær.
lejlighed på 95 m2. 3 sal
med elevator, stor tag-
terrasse med god ud-
sigt og sol hele dagen.
Kr. 6.995 pr. mdr. +
forbrug og dep. Ring for
fremvisning ml. kl. 10-17

Tlf. 25 30 36 66

For mere information kontakt Tatjana Hjortshøj 
hos Tækker Ejendomsformidling på tlf. 41 71 14 17

3 og 4 vær. lejligheder fra 103 - 121 m2, lys og lækkert, gulvvarme, 
parkering, altan/terrasse, elevator, flotte omgivelser med udsigt 
til skov og natur. Tæt på skole, centrum, off. transport og 
idrætsfaciliteter. 

Husleje pr. md. 7.950 - 9.075 kr.
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VK Malerfirma ApS
Vi kan lave alt inden for
spartel & malerarbejde

Tlf. 60 86 82 53
E-mail: vk@vkmaler.com

www.vkmaler.dk
GF TrekantOmrådet  

Treldevej 3 , 7000 Freder ic ia · But ikstorvet 14B, 7 190 Bi l lund 

Vi har 2 kontorer, hvor vi 
sidder klar ved telefonen 
for at rådgive kunderne 
om deres forsikringsbehov,  
og for at give dem en  
hurtig og effektiv service.

Kik ind på www.gfforsikring.dk/job og læs mere.

GF TrekantOmrådet  
søger assurandør nr. 2
- er det noget for dig?

Vi har 2 kontorer, hvor vi 

SOMMERTILBUD!
...gives på hækklipning og plænerens

Kontakt os for et
godt tilbud!

Omlægning af:
Indkørsler • Opretning af kørespor • Terrasser

kr. 125,-  pr. m2

www.soendermarkens.dk
fi nn@soendermarkens.dk

FLISE- & MURERARBEJDE 
UDFØRES
Min ERFARING
 din GARANTI 

ml@mlmurerservice.dkMogens Larsen
20 32 90 95

Rengøring
tilbydes

i private hjem af
ansvarlig dansk kvinde.

Henv.: 22 97 06 25

• Ejendomsservice
• Havearbejde
• Beskæring af frugttræer
• Vanskelig træfældning
• Gl. hæk til ny

Ring til Uffe og få et tilbud
75 840 917 – 27 246 246

Ejendomsservice
Havearbejde
Beskæring af frugttræer
Vanskelig træfældning
Hækklipning i alle højder

håndværkere

Open Service 4 You
Rengøring og Hjemmepleje

til private tilbydes.
Kontor- og

erhvervsrengøring tilbydes
til rimelige priser.

Ring og få et tilbud.

Tlf. 75 71 10 00
ell. 28 62 28 27

håndværkere

Udover at være en dygtig smed skal du gerne:

• Have erfaring/være god til MAC/Co2 svejsning, har du  
svejsecertifikat er det en fordel, men ikke et krav

• Have en praktisk tilgang til tingene og kan løse en 
opgave uden nødvendigvis at have en tegning at 
arbejde ud fra

• Have gode regnefærdigheder

• Have et godt humør og være fleksibel

• Have evnen til at kunne holde hovedet koldt i en 
presset situation

Dine arbejdsopgaver vil bestå i: produktion af trapper, altaner, 
gelændere, stålkonstruktioner mv., samt montage af dette.

Kan du leve op til ovenstående, kan vi tilbyde dig et fuldtidsjob, 
gode ansættelsesforhold, løn efter kvalifikationer, samt blive 
en del af et frisk team.

Hvis dette lyder som noget for dig vil vi bede dig sende os 
din ansøgning, eller blot et par ord om dig selv på en mail til: 
smedje@mail.dk

Grundet ferie er det desværre ikke muligt at komme i telefonisk 
kontakt med os før i uge 32. Dog vil vi læse din mail inden da.

Vilstrup Smedje A/S søger dygtig 
kleinsmed

Vi søger hurtigst muligt en dygtig kleinsmed. Og når vi 
skriver dygtig er det fordi vi mener det. Hos os går vi 

nemlig aldrig på kompromis med kvaliteten.

Vilstrup Smedje A/S, Sandagervej 2, 7100 Vejle

JJ RESTAURERING
Kærvej 94, Solkær . 8722 Hedensted 

Tlf. 4059 2127 . info@jj-restaurering.dk
www.jj-restaurering.dk

GRATIS 
eftersyn af:

tag, vinduer og døre

Medlem af:

jobmarked

Husk 
håndværker- 
fradraget

Hansens Tagdækning

Din tagdækker
i Vejle

*Villa 
*Garage
*Sommerhuse
*Reparation af tagpap
Vejle 
Tlf. 6024 7228

ALT I TAGPAP 

jobmarked
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Sol, saltvand og ture i pool-
en er godt for krop og sjæl. 
Men ikke godt for håret. 
Hvis man vil undgå, at som-
meren gør håret tørt og 
glansløst, kan man gemme 
det under en solhat. Men fik 
man ikke gjort det og står ef-
ter sommerferien med den 
kedeligste manke, er der råd 
at hente. 

Man kan gå til frisøren og 
blive klippet. Man kan lade 
være med at vaske håret for 
tit - hver anden dag eller 
sjældnere. Man kan købe en 
shampoo til tørt og skadet 
hår, så det får ekstra fugt, og 
man kan vaske håret i lun-
kent vand, fordi det udtør-
rer nemmere af varmt. Det 
er en god ide at bruge bal-
sam efter hver hårvask, og 
så lukker man hårstråene 
ved at afslutte hver hårvask 
med et skyl i koldt vandt. 

Mindst to gange om ugen 
bør man give håret en fugt-
maske og lad så være med at 
frottere håret tørt men tryk i 
stedet vandet ud med et 

håndklæde. Så knækker og 
ødelægger man ikke hår-
stråene.

Hold igen med hårtørrer, 
glattejern og krøllejern og 
spray gerne håret med en 

varmebeskyttende spray, 
hvis du alligevel tørrer det. 

Så er man klar til sensom-
meren med brun kulør og 
lækkert hår. 

Sådan redder du dit 
solskadede hår
Godt sommerGarn? 
så skal du passe på 
solen oG pleje dit 
hår ekstra Godt. 

hvis du vil undgå at håret 
bliver tørt og glansløst i 
sommertiden, 
så kan du med 
fordel tage en 
solhat på.

HVAD 
SKER DER
i VEjlE?

Læs det i  
Ugeavisen Vejle 

hver onsdag

www.ugEAViSEnVEjlE.DK



Bekendtgørelser

VÆDDEREN 21.3-20.4

TYREN 21.4-21.5

TVILLINGERNE 22.5-21.6

KREBSEN 22.6-22.7

LØVEN 23.7-23.8

JOMFRUEN 24.8-23.9

VÆGTEN 24.9-23.10

SKORPIONEN 24.10-22.11

SKYTTEN 23.11-21.12

STENBUKKEN 22.12-20.1

VANDMANDEN 21.1-18.2

FISKENE 19.2-20.3

Det kan godt blive en noget blandet 
uge, hvor du på arbejdspladsen og 
specielt i forholdet til en af dine 
nærmeste overordnede, kan blive 
udsat for ganske irriterende oplevel-
ser. Dit rolige sind kommer dig imid-
lertid til gode, for du har ingen 
grund til at være temperamentsfuld.

Du kan nu vente en række gode 
inspirationer udefra, som i høj grad 
vil medvirke til at få løst de tekniske 
eller praktiske problemer, som du 
nu, selv har tumlet med i nogen tid. 
Det er på kærlighedens område 
klogt, at du selv gør lidt mere ud af 
det, end du på det sidste har formå-
et. Intet kommer af intet.

En chance for at nå til tops i et 
bestemt fag vil måske blive en reali-
tet sidst på ugen. Denne chance kan 
også komme til at betyde noget for 
dig rent økonomisk. I forbindelse 
med en fest vil du komme i kontakt 
med en skytte, som fremover vil bli-
ve din bedste ven. For dem, der er 
født først i stjernetegnet, bliver 
ugens lykketal 9.

På dine private interesseområder 
kan der i de nærmeste dage ventes 
en større begivenhed. Et ønske, du 
længe har næret i det stille, ser ud 
til at gå i opfyldelse. Der er god 
grund til at se med optimisme på 
fremtiden. Muligheder, du ikke har 
turdet håbe på, vil nu komme 
indenfor din rækkevidde, og det 
gælder om ikke at lade dem gå til 
spilde.

Prøv i lidt større udstrækning at vise 
din chef eller nærmeste foresatte, at 
du i virkeligheden er i besiddelse af 
en betydelig arbejdsvilje. Det vil sik-
kert få de forventede resultater til 
følge. På det økonomiske område 
ser de sidste dage ud til at skulle bli-
ve de bedste. Du får nu råd til at 
gøre lidt flere indkøb. 

Du føler dig i denne periode på sik-
ker grund og intet kan ændre den 
følelse af tryghed omkring dig. Der-
for er det ikke mærkeligt, at dine 
medmennesker drages af den styrke 
du udviser, og beder dig om hjælp. 
Skulle noget mod forventningerne 
ende i fiasko, har du den utrolige 
evne til ændre det til en succes. Nyd 
det så længe det varer. 

Personer med kunstnerisk interesse 
kan vente sig et par behagelige 
overraskelser i den kommende tid. 
Din sindsstemning bør du ændre 
overfor din partner. Personen har 
ikke på noget tidspunkt fortjent at 
se dig i så dårligt humør. En god 
måde at gøre det dårlige godt igen, 
er at tænke fremad.

Din nærmeste fremtid ser ud til at 
blive præget af stærkt skiftende 
stemninger uden nogen påviselig 
grund. Lad dig ikke slå ud af mørke 
tanker, men prøv i stedet at få de 
lyse og glade stemninger til at domi-
nere, så der ikke skabes unødige 
vanskeligheder i forholdet til dine 
omgivelser. Mindre kontroverser vil 
næppe kunne undgås. 

For de, der er født sidst i stjerneteg-
net, bliver det svært at leve op til de 
krav, som bliver stillet for tiden. Især 
når du samtidigt skal sørge for at 
passe dit arbejde som tidligere. Det 
er heldigvis kun en periode på en 
uge eller to, hvor du vil have disse 
problemer. Derefter vil alt være ved 
det gamle.

Som man sår - høster man. Det gæl-
der også for dig. Du må lære at 
behandle andre mennesker, som du 
selv vil behandles. En mindre 
udflugt sammen med familien vil 
genskabe det sammenhold, som har 
kendetegnet jer. Ugens lykkedag er 
torsdag, især for de, som er født 
først i stjernetegnet.

Torsdag og fredag bør benyttes til 
at reparere på et gammelt forhold 
til en person, som du har raget uklar 
med. Du vil næsten have held med 
alt, hvad du satser på i den kom-
mende uge, så har du nogle projek-
ter på trapperne, skal de skydes af 
nu. For de, der er født sidst i stjerne-
tegnet, er ugens lykkedag tirsdag.

Vellykkede udfordringer har gavnet 
din selvtillid, og du høster utallige 
roser for det arbejde, du allerede 
har lavet. Nu må du vende blikket 
mod hjemmefronten, hvis proble-
merne ikke skal tårne sig op. Værd-
sæt det du efterhånden betragter 
som en selvfølge, og lad det være 
en ny udfordring.

31. JUL.
6. 

AUG.DERES
STJERNER

DERES
STJERNER

VEJLE KOMMUNE INFORMERER ...

Tandplejen har ferielukket 
De � este af vores tandklinikker har ferielukket i 
perioden 1. juli - 7. august 2013, begge dage inkl. Vi 
har åbent for nødbehandling 1.- 5. juli og 5.- 7. august 
samt hver mandag i uge 28, 29, 30 og 31.

  Mere på: www.vejle.dk/tandplejen eller      
     76815510. 

Kiropraktisk Klinik 
Vestergade 13, 1. sal 

Tlf. 75 83 36 22
Ingeborg G. Rasmussen 

Steen M. Larsen 
Annette Nielsen 

Sandy L. V. Rasmussen 
Åben mandag til fredag 

kl. 8.30-17.30 
Konsultation efter aftale 
www.vejlekiropraktor.dk

 kvalitet   tryghed   velvære

Annette og Claus har begge 
stor erfaring med behandling 
af patienter med tandlæge-
skræk. Se vores hjemmeside 

for flere gode råd!

www.dinetandlaeger.dk

7582 0043

tandlægeskræk?

Dommergården  |  Vedelsgade 1
7100 Vejle

undervisning

sundhed & velvære

www.bliv-massør.nu
Bedste massøruddannelse på markedet
Infomøde 23. maj og 13. juni kl. 17.
Uddannelsesstart, aftenhold 8. august.
Formiddagshold 15. august.

Ndr. Strandvej 15, Nebel, 8700 Horsens
Tilmelding ring/sms 2440 0036

  Jysk Fysiologisk
Massage Institut
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Ugeavisen
Vejle 

- Lad os hjælpe 
med markeds-

føringen... 
Ugeavis, dagblad, 

netavis, radio, 
tryksager...

Skal  
dU Ud?

Find inspiration  
på Kulturetten 

siderne



KFUM SPEJDERNE I GREJS/LINDVED

 i lokalet under Lindved-hallen.
 LØRDAG DEN 17. AUGUST 2013 KL. 10-14

AUKTION KL. 11.00

LOPPEMARKED
Kvalitets Loppemarked

Mange gode effekter. Cykler,
musik, modetøj, møbler, lege-
tøj, antikviteter, bøger, design,
trampolin, 2 gummikajakker,
partytelt, metervarer, tilbehør
og meget mere :-)

3. og 4. august
 kl. 10.00 - 16.00.

Koldingvej 432, 7100 Vejle,
Ny Højen.

Under Markedspladsen kan indrykkes annoncer vedr. KØB/SALG/BYTTE for privatpersoner uden 
erhvervsmæssig hensigt. Dog ikke annoncer vedr. f.eks. biler, campingvogne, udlejning af ejendomme, 
boligannoncer, klinikker, husdyr, efterlysninger m.m. hvor vi henviser vil vores normale rubrikannoncer.
Annoncer med erhvervsmæssig hensigt kan indrykkes under Markedspladsen, men til normal mm-pris 
som er 6,05. Ellers henvises forretningsannoncer til Ugeavisens normale rubrik- og tekstmarked.
Markedsannoncer modtages ikke pr. telefon/fax. OBS: Internet/e-mail adr. modtages ikke. 
Betaling skal vedlægges kontant/check.
50,- kr. for de føreste 20 ord. Efterfølgende ord á kr. 1,-.
 Indlevering: Senest fredag kl. 10.00.

Brug blokbogstaver:

Markeds
PLADSEN

Kuponen sendes til

Bugattivej 8, 7100 Vejle

!

Sælges: Elseng 90 x 200 med 
elektrisk bund og god spring-
madra kr. 2.995. Klaverbænk 
med magasin 295. 3 + 2 pers. i 
� ot moderne design og stof kr. 
1.995. 3 pers. sofa med � ytbar 
puf i sort stof kr. 1.495.  Hjørne-
skab i syret eg med blydør kr. 
995. 3-1-1 stue i smart spraglet 
stof som ny 2.795. Flot entre-
sæt i mahogni kr. 495.  Meget 
� ot glas spisebord 140x90 + 
6 spisestole i crem/hvid rattan 
i bedste kvalitet Nypris ca. kr. 
12.000. Nu kr. 3.495. Sika ha-
vestuemøbler i lys rattan, be-
stående af 3 pers - 2 lænesto-
le, ovalt glassofabord + rundt 
spisebord Ø 80 + 2 spisestole, 
nypris kr. 19.500. Nu ialt kr. 
7.995. Box madras 120x200 
i god kvalitet m.top madras, 
bøge meder kr. 1.295. Hammel 
Byggereol, bøg m. glasskab, 
ialt 5 moduler kr. 1.995. Hep-
plewhite spisestue i hvid/grå 
(Svensk model) spisebord + 6 
stole og lav skænk kr 5.995. 
3+2 pers. i sort læder, � ot kr. 
2.795. Flot Bendixen marmor 
safabord 110x110 m. mahogni 
træ indlagt i pladen Nypris kr. 
9.470, NU 1.995. 2 stk 2 pers. 
London sofaer fra Stouby i 
bøffellæder, bøg arme, Nypris 
kr. ca. 25.500 NU kr. 5.995. 
3+2+1+puf i læder  kr. 2.995. 
3+1+1 højrygget læderstue i 
� neste kvalitet læder, nypris kr. 
18.795 NU 5.995. Dækketøjs-
skab i syret eg kr. 1.295 Sove-
sofa i � ock stof med magasin 
i ryggen og udtræksmadras 
kr. 1.795. 6 pladset hjørne-
sofa i sort bøffellæder m. puf, 
meget  � n kvalitet,  brugt 2 år. 
Nypris kr. 28.900 Nu kr. 14.995.
Tlf. 75 86 76 88 / 20 44 02 05

S K A D E D Y R

I N S P E K T I O N       R Å D G I V N I N G       S I K R I N G       B E K Æ M P E L S EL S E

Effektiv bekæmpelse 
af sommerens plager!

Få en aftale med
Søren Nygaard på
telefon 2841 1675

Mere info på:
www.detectskadedyr.dk 

Luksus pooLhuse
Havudsigt, boblebad, rutche-

bane, børnebassin, sauna 
m.m. udlejes billigt. 

 
Tlf. 9188 2764

6 pladset hjørnesofa i læder kr. 
1.795. Seng bøg 90x200 med 
Dux-boxmadras 1.995. 6 stk. 
Skovby spisestue i lys eg, mo-
del SM 64 EMU, dagspris ca pr. 
stk 1.750, 6 stk 2.995. 3+2 pers. 
med bøgearme og lyst heluldent 
stof kr. 1.995,-. 4 stk. flotte spise-
stole i syret eg med beige almue 
stof kr. 1.295. Stouby 3+2 pers. 
med buet bøg tremmegavle hele 
vejen rundt. Nypris ca. 15.000 
NU 2.995. Hvidt sofabord 90 x 
90 kr. 395. Fratone spisebord 
100x190+2 plader i kirsebær + 6 
spisestole, model Paco Capdell, 
flot, Nypris kr. ca. 22.000 NU kr. 
7.995 Rundt spisebord Ø 122 + 
2 plader i palisander + 4 stole, 
flot kr. 2.795,- 2 stk. små lænest. 
med buet ryg + 2 fodsk. i brunt 
læder kr. 2.295. 2 stk højrygget 
lænestole model Opus i sort 
lækkert Annelin læder, trinløse, 
fast fod. Nypris ca. kr. 16.000 
NU 2 stk kr. 6.995. Skrivebord, 
teak 70x150 m. 6 skuffer kr. 495. 
Chartol i syret eg m. overskab, 
flot,  højde 202 cm, bredde 98 
cm. kr. 2.995. Læderstue, høj-
rygget 3+2 i chremefarvet kvali-
tetslæder, stor model NYpris ca. 
kr. 22.000 NU kr. 6.995. Højryg-
get 3 pers. med bøgekant i læk-
ker cognacfarvet kvalitetslæder.
Nypris kr. 15.000 Nu kr. 4.995.
Tlf. 75 86 76 88/20 44 02 05

Hej
Mand på 58 år, søg-
er en sød dame på
50-55 år, som vil
lære en sød mand at
kende. Hende jeg
søger, skal være
slank, se godt ud.
Klar til et fast
forhold. Jeg håber
der er en derude der
vil ringe til mig, så
kan vi mødes. Du
skal ikke sende sms,
ring/-eller læg en
besked, så ringer jeg
tilbage til dig. Håber
der  er en der ringer!

Tlf. 27 49 02 98

Bekendtskab
søges med en sød
dame. Alder betyder
ikke så meget. Jeg
er en rar mand på
72 år, lidt kraftig,
men godheden selv.
Har lejlighed i tre-
kantområdet, er ikke-
ryger. Interesser: Na-
tur, rejser, hjemlig
hygge. at få lov at
være noget for et
andet menneske
man kan dele sorger
og glæder med. Lille
handicap ingen hind-
ring. Kun seriøse
henvendelser.

Billetmrk. 40
Ugeavisen Vejle

Bugattivej 8
7100 Vejle

FESTSANGE FORFATTES

Maja K. Hyldgaard
Tlf. 7583 9964 / 2165 8875

E-mail: majakh@ofir.dk

DU OG JEG

køb & salg øvrige

SPECIAL-BUTIK FOR
BRUGTE MØBLER 

I VEJLE
1000 m² sprængfyldt med

pænere brugte møbler.

Åbningstid dagligt: 12.00-17.00
Lørdag 9.30-12.00

Fragtfri levering.
Masser af P-pladser lige ved døren.

Se også vores annoncer på
www.abc-moebler.dk
ABC Møbler

SOLDALEN 2, VINDING - 7100 VEJLE
(det gamle BMW)

TLF. 75 86 76 88 • 20 44 02 05

Dødsboer m.m.?
www.boring-brugte-ting.dk.

Tlf. 7583 9522
dødsboer købes

ArrAngementer

Dødsboer modtages 
meget gerne. 

 Kan afhentes efter aftale på 
75830075.

 Genbrugsartikler modtages 
ligeledes.

 Vindinggård Ringvej 1A, 
7100 Vejle.

 Kom en tur ind i vores 
genbrugsbutik, hvor vi konstant 

har gode genbrugsvarer.

1. marts åbner Danmission Genbrug en ny stor genbrugsbutik på Vindinggaard Ringvej 1A 
(den tidligere tæppeforretning)

Vi modtager meget gerne varer til butikken, så hvis I har møbler, ting og sager, lamper, 
tøj, sko eller andet i overskud, vil vores chauffører meget gerne afhente salgsbare ef-
fekter. Kontakt os på tlf.: 41 999 339
PS... Har DU lyst til at være frivillig? − vi tilbyder et godt socialt fællesskab, der arbejder for en god sag.

Harpet muld
sælges. Evt. levering.
Tlf. 40 34 49 40
www.jj-transport.com

øvrige

Løsning Telt &
Serviceudlejning

Pakketilbud til 54 pers.:
Alu-telt, trægulv, borde, stole, lys,

varme - LEVERET IALT 3.500.-

www.deresfest.dk
75 65 00 59

Er du mand
70/75 år fri af tid-
ligere forhold, mang-
ler du en god ven-
inde. Så kontakt,
varm, voksen kvin-
de, 170 cm / 70 kg. -
der holder af hjemlig
hygge, en god mid-
dag, traveture hånd i
hånd, dans, rejser
og fælles oplevelser.

Billetmrk. nr. 39
Ugeavisen Vejle

Bugattivej 8
7100 Vejle
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SKAL DU HA’ 
LAVET EN FLYER?

Kontakt os og få et godt tilbud - 7583 1000

HVAD SKER 
DER I VEJLE?

Find det på 
Kulturetten siderne!

WWW.UGEAVISENVEJLE.DK



25
år

1988    2013

25
år

1988    2013
UDSALG

Slutspurt
BOSCH 
KØLESKAB A++
KSV 36NW33
• 346 liter køleskab
• Energiklasse A++: 
     kun 112 kwh/år
• H 186 cm 

B 60 cm
D  65 cm

WHIRLPOOL  KØLE/
FRYSESKAB 
WBE 33 NF W 
NO FROST
• 223 liter køleskab
• 97 liter fryser
• Energiklasse A+ 

- 310 kwh/år

SCAN 
KØLE/FRYSESKAB 
SKF 220 A+
• 167 liter køleskab
• 45 liter fryser
• Energiklasse A+
• H 145 cm

B   55 cm

BRANDT 
FRYSESKAB
BFU 282 LN W
• 239 liter fryseskab
• Energiklasse A+: 306 kwh/år
• No frost = ingen afrimning
• H 186 cm  

B  60 cm

ELECTROLUX KUMMEFRYSER
EC 3232 AEW
• 300 liter fryser
• Energiklasse A+: 286 kwh/år
• Low-frost = kun 
     afrimning hvert 4. år
• H   87 cm

B 105 cm
D  67 cm

GORENJE 
KØLESKAB
R 4121 AW
• 213 liter køleskab
• Energiklasse A+
• H 123 cm
     B  54 cm
     D  58 cm

ELECTROLUX 
FRYSESKAB
EUT 1106 AOW
• 91 liter fryseskab
• Energiklasse A+: 194 kwh/år
• H  85 cm

B  55 cm
D  60 cm

Svar på følgende spørgsmål:
Hvor mange vaskemaskiner er der udstillet i butikken?

___  Ca. 20 stk.___  Ca. 50 stk.___  Ca. 100 stk.

Navn:______________________________________
Adresse:______________________________________
Postnr./By:______________________________________
Tlf.:       mailadr.:______________________________________
Vinderen får direkte besked.

5499.-
SPAR 1800,-SPAR 1800,-
UDSALGSPRIS

3999.-
SPAR 2000,-SPAR 2000,-
UDSALGSPRIS

2199.-
SPAR 1300,-SPAR 1300,-
UDSALGSPRIS

1899.-
SPAR 600,-SPAR 600,-

UDSALGSPRIS

3999.-
SPAR 2000,-SPAR 2000,-
UDSALGSPRIS

3499.-
SPAR 1500,-SPAR 1500,-
UDSALGSPRIS

2499.-
SPAR 1000,-SPAR 1000,-
UDSALGSPRIS

Aflever kuponen i butikken senest 
på lørdag og vær med i 
lodtrækningen.

Vær med i 
konkurrencen om at 
vinde den nye Bosch 
vaskemaskine 
WAQ 28492 
til en værdi af

7499,-

JULI MÅNEDS 
KONKURRENCE

www.el-salg.com

HVIDEVARE-CENTRET
VESTRE ENGVEJ 10 · 7100 VEJLE • TELEFON 75 82 37 00

info@hvidevarecentret.dk 
!HUSK! GRATIS PARKERING I BAGGÅRDENwww.el-salg.com

GRATIS 
PARKERING I 
BAGGÅRDEN!
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