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Nyttige oplysninger
Alarm 112

Politi 114

Lægevagten 70113131

Vivild Lægehus 86487711
Langgade 63B Vivild

Allingåbro Lægehus 86481500
Fyrreparken 44 Allingåbro

Lægehuset Glesborg 86387122

Tandlægerne i Vivild 86486055
Nørregade 13A Vivild

Grenå Apotek 86321422
Kannikegade 12 Grenå

Allingåbro Dyreklinik 86481414
Rougsøvej 33 Allingåbro

Reno Djurs 87597777

Skovgårde Vandværk 86317013

Aqua Djurs spildevandsvagt 24694204

Støt vore annoncører 
– de støtter os!



3

Godt nyt år og velkommen 
 til medlemsbladet 2020

 
I 2019 blev den længe ventede cykelsti 
imellem Skovgårde og Fjellerup en  rea-
litet. Der er blev lavet stier, som forbinder 
de eksisterende veje og opsat skilte, som 
angiver cykelstien. Det forventes at blive 
markeret med en officiel åbning til foråret. 
Arrangement vil blive lagt på foreningens 
facebookgruppe skovgårde grundejerfor-
ening og hjemmesiden skovgaarde.dk, 
når arrangement er på plads. 
Hermed en opfordring til at blive medlem af vores facebookgruppe og bruge 
vores hjemmeside, hvor der hele tiden vil være seneste nyt.

Vi har i foråret sat 2 hjertestartere op på Fyrrevej 11 og Dalgårdsvej 5. Der blev 
afholdt kursus i brug af hjertestarter lørdag den 3. august med 25 deltagere, 
og vi forventer at gentage kurset igen foråret 2021.

Vores midsommerfest i 2019 blev igen en succes med stor opbakning, godt 
vejr, super underholdning af Peter Wildmand med Kim Larsens sange, mid-
sommertale af borgmester Jan Pedersen.
Der blev dog ikke afbrændt bål på festaftenen den 22. juni, da var blevet ind-
skærpet, at der kun må afbrændes bål Sct. Hans aften. 
Sct. Hans aften var der mange fremmødte, som kunne se et stort og flot bål.
Midsommerfesten bliver i år afholdt den 20. juni med spisning, midsommer-
tale, snobrød og aftenen slutter med underholdning af John Mogensens Live, 
som synger masser godt af John Mogensen.
Sct. Hans aften er der bålafbrænding kl. 20, Ole er tovholder for arrangemen-
tet.

Tak til annoncører, som bakker op om vores medlemsblad og midsommerfest.
En stor tak til alle, som har ydet et godt stykke arbejde og til alle, som bakker 
vores forening op. 

Anders Futtrup, formand 

Godt nyt år og velkommen til medlemsbladet 2020                                        
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Formand og veje/stier/forstrand
Anders Futtrup Andersen
Nørre Langgade 24B
8840 Rødkærsbro
Mobil 2330 9132
Sommerhus adr. Enebærvej 3
Mail: formand@skovgaarde.dk 
 
Kasserer:
Lars Mandrup
Kildehaven 92
8520 Lystrup
Mobil 2425 5783
Sommerhus adr. Hybenvej 14
Mail: kasserer@skovgaarde.dk
 
Veje/stier/forstrand
Annette Munk Sørensen
Trehøje 3, Skovgårde
8961 Allingåbro
Mobil 3080 3239
Sommerhus adr. Trehøje 3
Mail: annette_ams@hotmail.com 
 
Sekretær og hjemmeside
Knud Kirkegaard
Absalonsvej 21 
8960 Randers SØ
Mobil 2999 5709
Sommerhus adr. Hybenvej 7
Mail: fam.kirkegaard@tdcadsl.dk

Bestyrelses-suppleant
Tove Dahl
Fyrrevej 11

 Redaktør af foreningsbladet
Inge Mikkelsen
Fyrrevej 15, Skovgårde
8961 Allingåbro
Tlf. 8631 7319
Mobil 2889 4790
Sommerhus adr. Fyrrevej 15
Mail: ingemik@live.dk
 
Revisor:
Steen Baunsgaard
Blåmunkevej 2
 
Inger Steensgaard Pedersen
Rødkløvervej 3
 
Revisor-suppleant:
Lars Pedersen
Hybenvej 11

Bestyrelsen

Brug vores 
hjemmeside 

skovgaarde.dk
eller vores 
facebook

Skovgårde Grundejerforening

Har du noget 
du vil dele med andre ? 
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God skik og orden i Grundejerforeningen Skovgårde
 Vis hensyn til naboer, omkringboende og bløde trafikanter. Skovgårde skal 
være et godt sted for alle, så vis hensyn til hinanden. Kør langsomt, og tag en 
snak med naboen – en fælles løsning er bedst for alle.

 Kørsel på grusvejene skal foregå forsigtigt og hensynsfuldt for at mindske 
støj- og støvplage samt  beskytte gående og cyklende.

 Parkering i området skal ske uden unødig gene for de øvrige beboere, og 
således at der er fri adgang langs vejene.

 Ridning er ikke tilladt på foreningens veje, stier og fællesarealer.

 Husdyr må holdes på en sådan måde, at de ikke er til unødig gene for de 
omkringboende. Eventuelle efterladenskaber opsamles og bortskaffes.

 Rabatten ud for egen parcel skal holdes renholdt og klippet ind til skel af 
grundejeren, således at der er fri adgang og oversigt langs vejene.

 Vedligeholdelse af veje varetages af grundejerforeningen via grundejernes 
kontingentbetaling til veje. Mindre og akutte reparationsarbejder kan med for-
del udføres af de enkelte grundejere. Grus kan til enhver tid afhentes på P-
pladsen ved Daugårdsvej.

 Afbrænding af haveaffald o.l. er ikke tilladt i sommerhusområdet. De nær-
mere regler fremgår af kommunens affaldsregulativ.

 Græsslåning og andre meget støjende aktiviteter skal foregå med hensyn-
tagen til naboerne. Det henstilles til, at græsslåning, træfældning m.m. primært 
foregår på hverdage/lørdage mellem kl. 9 og 15 eller søndage efter kl. 15.

 Træer og beplantning bør beskæres, så alle kan få sol og læ, og så havud-
sigten bevares. Vis hensyn til naboer og bagvedliggende.

 Halvårlige arbejdsdage arrangeres af grundejerforeningen for at gøre en 
fælles indsats for at ren- og vedligeholde området. Grundejerne opfordres til at 
deltage i disse for at mindske udgifterne og fremme fællesskabet. Se tidspunkt 
og læs mere om arbejdsdagene i medlemsbladet og ved skiltningen i området. 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Skovgårde
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Skovgårde Vandforsyning a.m.b.a. 
      Spurvevej 2a - Skovgårde 
www.skovgaardevand.dk 

 
Formand: Formand: Børge Asferg, mobil 21 42 18 19 
Sommerhus: Berberisvej 6, Skovgårde. 
Kasserer: Henning Vestergård, mobil 20 19 50 73 
Sommerhus: Daugårdsvej 2, Skovgårde. 
 

           Driftsleder: Erik Bjerregård, Fjellerup Strand - Tlf.: 21 65 97 25 
            mailadresse: drift@svfpost.dk  
  

Adresseændringer og skift i ejerforhold samt måleraflæsning 
skal sendes til: 
Rita Carlsen, c/o Djursland Landboforening, Føllevej 5, 8400 Rønde 
e-mail: rc@landboforening.dk - eller tlf.: 87 91 20 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved driftsforstyrrelser og ledningsbrud på vandværkets 
ledninger kontaktes driftslederen på 2165.9725                         
Såfremt driftsleder ikke træffes - kontaktes vandværkets VVS-installatør - 
VVS-installatør:  Michael Ungstrup,  VVS og Blik, Strandvejen 34, 8585 
Glesborg . Tlf.:  30 70 77 63                                                                                                        
Besøg vores hjemmeside på: www.skovgaardevand.dk                       
- med bl.a. vedtægter, regulativ, forretningsorden og takstblad... 
                                                                                                          
Mvh. Bestyrelsen 
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Hjælp os med at hjælpe dig.
Helt naturligt er der jo tidspunkter, hvor vi ikke er i vores sommerhus i en 
kortere eller længere periode. Det er derfor dejligt, at folk, der bor eller 
kommer i området, ser efter eventuelle uregelmæssigheder.

Vi får jævnligt opringninger fra personer om, at de har observeret ska-
der, indbrud eller andet unormalt ved et sommerhus. Bestyrelsen for-
midler gerne disse oplysninger videre til ejerne. Det kræver dog, at vi har 
opdaterede kontaktoplysninger til alle sommerhusejerne.

De registrerede kontaktoplysninger fremgår af medlemsbrevet, der ud-
sendes i starten af året. Er der ændringer til disse, bedes de opdaterede 
oplysninger (sommerhus- og privat(hjemme)-adresse, telefonnumre og 
email-adresser) sendt til: kasserer@skovgaarde.dk

Oplysningerne videregives ikke til andre. Se også Grundejerforeningen 
Skovgårdes privatlivspolitik på www.skovgaarde.dk. 

Åbningstider på Genbrugsstationerne
Glesborg Genbrugsstation
Håndværkervej 2, Glesborg

Mandag lukket
Tirsdag - fredag 13.00 - 18.00
Lørdag 9.00 - 13.00
Søn- og helligdage 9.00 - 13.00
OBS. Lukket 1. januar, 2. påskedag, 2. pinsedag samt 24., 25., 26. og 31. december

Drammelstrup Genbrugsstation
Jordrampen 3-5, Drammelstrup

Mandag lukket
Tirsdag - fredag 13.00 - 18.00
Lørdag 9.00 - 18.00
Søn- og helligdage 9.00 - 18.00
OBS. Lukket 1. januar, 2. påskedag, 2. pinsedag samt 24., 25., 26. og 31. december

PLASTIK
PLASTIK

GLAS

PAP
REST AFFALD

PLASTIK

PLASTIK
GLAS

PAP

REST AFFALD

PLASTIK

PLASTIK

GLAS

PAP REST AFFALD
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Kontingent
Kontingent og vejbidrag bedes indbetalt på foreningens konto: 9319-
3245632311 eller mobilepay: 78305, husk at pågøre sommerhus-
adresse, senest den 1. marts 2020.  Husk rettidig betaling, så sparer 
foreningen arbejdet med rykkere, og I sparer rykkergebyr. 

Kontingent til foreningen kr. 150,00
Bidrag til veje og forstrand kr. 200,00
Gebyr pr. rykker     kr. 100,00
Beboere i Fuglekvarteret er ikke med i vejordningen og skal ikke be-
tale vejbidrag.

Generalforsamling 2020
Lørdag den 20. juni kl. 13.00 

i teltet på fællesarealet, Strandfogedvej.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra formanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for året 2021.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a)    2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, jf. § 11
      (Anders Futtrup Andersen, Annette Munk Sørensen 
      og Inge Mikkelsen er på valg)
      Valg af suppleant til bestyrelsen (Tove Dahl, Fyrrevej 11 er på valg).
b)   Revisor for 2 år.
      (Inger Steensgaard Pedersen, Rødkløvervej 3 er på valg)
      Valg af revisor suppleant 
      (Lars Pedersen Hybenvej 11 er på valg)
7. Eventuelt.
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Kalender 2020

1. marts til 15. maj  Aflevering af grene til Sct. Hans bål.

Torsdag, den 9. april. Forventet indvielse af den nye cykelsti. 

 Se nærmere på Facebook

Lørdag, den 25. april kl. 9 – ca. 12 - Arbejdsdag

Torsdag, den 18. juni kl. 19. - Rejsning af telt

Lørdag, den 20. juni Generalforsamling og midsommerfest. 
 (hjælp til borddækning mm.)

Søndag den 21. juni kl 10.  Nedtagning af teltet.

Tirsdag den 23. juni kl. 20. Sct. Hans bål

Lørdag den 19. september kl 9 – ca 12 – Arbejdsdag.

Bibelcamping uge 31 2020
Senior Camp uge 32 2020
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Midsommerfest
Fællesspisning i teltet

Lørdag den 20. juni kl. 17.30
Kom og få en hyggelig aften sammen med naboer, venner og John Mo-
gensen-sange. Der er musik i teltet om aftenen og hoppeborg til bør-
nene. 
I kan bestille nedenstående menu leveret af Slawteren i Tørring eller evt. 
selv medbringe maden og grille på vores grill.
Pris pr. person 150 kr. incl. menu. Børn under 12 år 75 kr. incl. bør-
nemenu. Hvis man selv medbringer maden, skal man betale 50 kr. pr. 
person til dækning af teltleje mm. Drikkevarer (vin, øl og vand) må ikke 
medbringes, men købes i teltet til favorable priser.

Tilmelding senest den 5. juni til kasserer Lars Mandrup på mail: 
kasserer@skovgaarde.dk og betalingen indsættes på foreningens konto 
9319-3245632311 eller mobilepay på nr. 78305
Husk: Påfør sommerhusadressen og antal i feltet ”meddelelse til modtager”.

Tilmelding er godkendt, når betalingen er registreret.

PROGRAM:

Kl 17.30  Velkomst og spisning

Kl 19.30  Midsommertale

Kl 20.00 - 22.00 John Mogensen Live spiller incl. pause
  Børnehygge uden for teltet, snobrød på bålfad

Menu: Forret: Høns på ananas ring /møllehjul
Hovedret: Kalvefilet, ølmarineret svinekam, flødekartofler, 
stegte kartofler, 3 slags salat  (årstidens ), brød og dressing

Børnemenu: Grill pølser og frikadellespyd med kartoffelsalat og brød

John Mogensen
kopiband

underholder i teltet
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Annoncører til John Mogensen

KUNDEVENLIGE

ÅBNINGSTIDER:
HVER DAG 630 - 2200

Tips og Lotto Frisk bagerbrød hver dag
Øl, og vand Stort udvalg af kolonial og 

kølervarer Frisk frugt og grønt 

NØRAGER

KUNDEVENLIGE ÅBNINGSTIDER

HVER DAG 630 - 2200

Vi har altid gode tilbud!

Frisk bagerbrød hver dag fra Bach'eriet Allingåbro

Tlf. 86 48 63 26

Nørager Vandrehjem/Ferielejligheder
Booking www.ferie-djursland.dk • Tlf. 22 56 63 50

NØRAGER

Å
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Toyota har for 15. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2017)

Særligt standardudstyr
17” alufælge

Klimaanlæg, 2-zoner
Multimediesystem med bakkamera

Multifunktionsrat i læder
Regn- og skumringssensor

Toyota Safety Sense1

TOYOTA C-HR 1.2T C-ENTER
Ny pris 274.990 kr. Nedsat 15.000 kr. 

TOYOTA C-HR HYBRID C-ENTER
Ny pris 289.990 kr. Nedsat 32.000 kr. 

Priser er ekskl. lev.omk. 3.980 kr. og metallak fra 7.490 kr. Brændstofforbrug bl. kørsel 16,9-26,3 km/l. CO2-udslip 86-135 g/km.  
Den viste model er en Toyota C-HR 1.2T C-ENTER 274.485 kr. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk.

1 Toyota Safety Sense: Pre-Collision System med fodgængergenkendelse, Lane Departure Alert, Road Sign Assist, Automatic High Beam og Adaptiv fartpilot.

Toyota Grenaa
Trekanten 20 · tlf. 86 32 79 00
www.toyota-grenaa.dk

Toyota Randers
Kristrupvej 168 · tlf. 89 11 33 33
www.toyota-randers.dk

Toyota har for 15. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2017)

Særligt standardudstyr
17” alufælge

Klimaanlæg, 2-zoner
Multimediesystem med bakkamera

Multifunktionsrat i læder
Regn- og skumringssensor

Toyota Safety Sense1

TOYOTA C-HR 1.2T C-ENTER
Ny pris 274.990 kr. Nedsat 15.000 kr. 

TOYOTA C-HR HYBRID C-ENTER
Ny pris 289.990 kr. Nedsat 32.000 kr. 

Priser er ekskl. lev.omk. 3.980 kr. og metallak fra 7.490 kr. Brændstofforbrug bl. kørsel 16,9-26,3 km/l. CO2-udslip 86-135 g/km.  
Den viste model er en Toyota C-HR 1.2T C-ENTER 274.485 kr. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk.

1 Toyota Safety Sense: Pre-Collision System med fodgængergenkendelse, Lane Departure Alert, Road Sign Assist, Automatic High Beam og Adaptiv fartpilot.

Toyota Grenaa
Trekanten 20 · tlf. 86 32 79 00
www.toyota-grenaa.dk

Toyota Randers
Kristrupvej 168 · tlf. 89 11 33 33
www.toyota-randers.dk

Støtter det gode 

arrangement med

John Mogensen Live

Ægte sigøjnermusik er en sjældenhed, men trioen 
DJANGO TIGERS leverer varen tilsat fortællinger 
om sigøjnerkulturen og dens særegne musikalitet og  
farverighed. Den verdensberømte franske jazzguita-
rist DJANGO REINHARDT, var selv sigøjner og mixede  
allerede i 30’erne den traditionelle sigøjnermusik med 
jazz, som gik verden rundt, ikke mindst i USA, hvor den i 
dag har høj status på niveau med Louis Armstrong, Duke 
Ellington m.fl. 
DJANGO TIGERS vil denne aften give os deres egen for-
tolkning af denne musik i inspiration og respekt for den-
ne kultur, der har sine helt egne spilleregler og altid har 
haft det svært med den borgerlige vestlige kultur.

Entré: 180 kr. inkl. spisning -  
Adgang u. spisning 120 kr. fra kl 20.00
Fjerupgårde  Forsamlingshus ”Las Vegas”,  
Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro
www.lasvegasdjurs.dk

   
 

DJANGO TIGERS Gipsy music & kultur

FJERUPGÅRDE
fredag 8. nov.
 
Spisning  kl. 19.00 
Musik  kl. 20.00 

Tilmelding  
T. 8648 6817  
eller 6128 6817
torehorn@hotmail.com 

Støtter det gode 

arrangement med

John Mogensen Live
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Annoncører til John Mogensen

Støtter det gode 

arrangement med

John Mogensen Live

Støtter det gode 

arrangement med

John Mogensen Live



14

Hjertestartere i Skovgårde
For at vi kan være trygge i vores område, har grundejerforeningen købt 
to hjertestartere, som er placeret på 

Fyrrevej 11 og Dalgårdsvej 5
Hjertestarterne er placeret udendørs, 
så de er let at komme til døgnet rundt.

Flere af områdets beboere deltog i vo-
res første kursus. Det forventes, at der 
kommer et nyt kursus i foråret 2021.
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Billeder fra vores skønne område
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Billeder fra vores skønne område
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Vibes Træpleje
Specialist i vanskelige træer  

ETW-certificeret - mere end 20 års erfaring og fuldt forsikret 
Fældning/beskæring, fjernelse, stubfræsning. 

Uforpligtende tilbud ved Jacob Vibe  
www.vibestraepleje.dk  

Tlf. 86 36 57 39 - mobil 21 49 84 39

Vi har stor erfaring med alle slags reparationer
Blandt andet kan nævnes:
• Alt i motortest og fejldiagnose
• Reparation af klimaanlæg
• Elektronisk 4 hjulsudmåling
• Klargøring til syn 
• Service eftersyn 
• Stenslag eller udskiftning af rude. 
• Liqui Moly Gear Tronic 
 – olieservice og problemløsning på alle automatgearkasser 
 
Åbningstider:
Mandag til Torsdag: 7 - 16
Fredag: 7 - 14
Salgsafdeling: åben efter aftale, kontakt 21262872
 
Norddjurs Bilcenter
Rougsøvej 98 – 8950 Ørsted
Tlf. 86488377 - www.norddjurs-bilcenter.dk
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Træfældning - Topkapning - Beskæring
Stubfræsning - Flishugning samt salg af nåletræsflis

SKOVTOP

www.skovtop.dk

Kort sagt SKOVTOP - den totale træservice

Erfaren fagudlært skovarbejder
Fuldt dækkende forsikring    

Uforpligtende tilbud 

Peter Steen - Tlf.  40 51 86 57

Tag venligst hensyn 
til de beboere, der bor bag 
ved jeres sommerhus.

Vi vil alle gerne have havudsigt
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12

Multi Montøren 
V/ Anders Futtrup Andersen

     Tlf. 23 30 91 32
           
 

        
           
 
 
 

Kvalitet byggeri i Multiplader

Tlf. 86 48 34 40
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�
www.pottehuset.net

Keramikvej 6, Fjerupgårde, 
Nørager (ad Munkhusevej)

Åbent
30. maj – 13. september

Alle dage 10-17
Lørdag lukket

Keramikværkstedet

☎
www.pottehuset.net

Keramikvej 6, Fjerupgårde, 
Nørager (ad Munkhusevej)

Åbent 
8. juni – 15. september

Alle dage 10-17
Lørdag lukket

Keramikværkstedet

☎
www.pottehuset.net

Keramikvej 6, Fjerupgårde, 
Nørager (ad Munkhusevej)

Åbent 
8. juni – 15. september

Alle dage 10-17
Lørdag lukket

Keramikværkstedet
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40180133 / 86481008
paul@vvsmester-pc.dk

Din Frisør
Dame og herre    Tysk frisørmester

Tirsdag - Fredag     efter aftale
Tel.: 87 86 48 93  Nordkystvej 38  8961 Allingåbro
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Lej dit sommerhus ud  
gennem dansommer 
– kontakt mig allerede i dag for et uforpligtende møde

Din lokale ejerrådgiver 
Poul Svendsen
Tlf. 20 42 61 22
ps@dansommer.dk

    

Hurtigt trådløst bredbånd og telefoni i hele Norddjurs

Bredbåndsforeningen Primanet, Postboks 20, 8961 Allingåbro • www.primanet.dk

Tlf.: 7020 0605
E-mail: support@primanet.dk

Supporten er åben alle hverdage
mellem 16-20
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Prebens Fisk
Klitvej 1

Fjellerup Strand
Tlf. 86 31 82 11

Åbent hele året

Prebens Fisk
Klitvej 1, Fjellerup Strand
Tlf. 86 31 82 11 

Å b e n t  h e l e  å re t

Tlf.: 86 47 69 99   -   Mail: salg@slawteren.dk

God sommer til alle
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Vi udfører kvalitetsbevidst 
kloak- og entreprenøropgaver 
på Djursland

www.jgen.dk

Tilslutning 
til kloaksystem 

udføres

Voldby Teltudlejning I/S 
CVR nr. 37 35 08 42 

     

  Udlejning af festtelte med og uden gulv samt tilbehør 
 Tlf. 22 73 19 52 
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DJURS BYG.dk
Nybygning
Tilbygning

Ombygning
Totalentreprise

Isolering
Vinduer/Døre
Udskiftning af tag
Glarmesterarbejde

Godt håndværk i mere end 30 år.

Fjellerup - 86 31 71 05

Producent af

Kløver   Fritidshuse

Tømrer- & Snedkerfirmaet

djursbyg@mail.dk - www.DjursByg.dk
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Messingvej 74 - 8940 Randers SV
Telefon 86 44 76 30 (Priv. 86 44 56 51)

www.hosannemarie.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
EENNTTRREEPPRREENNØØRRFFIIRRMMAAEETT  EERRIIKK  PPEEDDEERRSSEENN  AA//SS  
Kirkegade 1         .                 8950 Ørsted 
Tlf 8648 8004        .            Fax 8648 8837 
www.eep-as.dk ep@eep-as.dk    

ENTREPRENØRFIRMAET
ERIK PEDERSEN A/S
Autoriseret kloakmester

Kirkegade 1 . 8950 Ørsted
Tlf 86488004 . Fax 86488837

www.eep-as.dk
ep@eep-as.dk

Rimsøvej 6 . 8585 Glesborg 

Tlf 30 70 77 63 
mail: ungstrup1@godmail.dk

Vi kan lave alt indenfor:

  Vand

  Varme

   Jordvarme

   Ventilation

   Sanitet

   Blik

   Solceller
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Det er ikke kun dig, der synes, 

din bolig er noget særligt
Vi ved, at bolighandel er en stor ting

Derfor gør vi os umage for at gøre det så enkelt som muligt. 
Kig ind, og hør mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Lad os give dig et 

Gratis Salgstjek

100 %*

Vi tilbyder

Fjellerup
Strandvejen · 8585 Glesborg 
858@edc.dk · 8631 8000

* Eksklusiv el/tilstandsrapport og energimærke.
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Din som
m

erhusm
æ

gler
Kontakt Nybolig Auning på 8648 4244
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KUNDEVENLIGE

ÅBNINGSTIDER:
HVER DAG 630 - 2200

Tips og Lotto Frisk bagerbrød hver dag
Øl, og vand Stort udvalg af kolonial og 

kølervarer Frisk frugt og grønt 

NØRAGER

KUNDEVENLIGE ÅBNINGSTIDER

HVER DAG 630 - 2200

Vi har altid gode tilbud!

Frisk bagerbrød hver dag fra Bach'eriet Allingåbro

Tlf. 86 48 63 26

Nørager Vandrehjem/Ferielejligheder
Booking www.ferie-djursland.dk • Tlf. 22 56 63 50

NØRAGER

Å
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n
6.

30
-2
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Ægte sigøjnermusik er en sjældenhed, men trioen 
DJANGO TIGERS leverer varen tilsat fortællinger 
om sigøjnerkulturen og dens særegne musikalitet og  
farverighed. Den verdensberømte franske jazzguita-
rist DJANGO REINHARDT, var selv sigøjner og mixede  
allerede i 30’erne den traditionelle sigøjnermusik med 
jazz, som gik verden rundt, ikke mindst i USA, hvor den i 
dag har høj status på niveau med Louis Armstrong, Duke 
Ellington m.fl. 
DJANGO TIGERS vil denne aften give os deres egen for-
tolkning af denne musik i inspiration og respekt for den-
ne kultur, der har sine helt egne spilleregler og altid har 
haft det svært med den borgerlige vestlige kultur.

Entré: 180 kr. inkl. spisning -  
Adgang u. spisning 120 kr. fra kl 20.00
Fjerupgårde  Forsamlingshus ”Las Vegas”,  
Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro
www.lasvegasdjurs.dk

   
 

DJANGO TIGERS Gipsy music & kultur

FJERUPGÅRDE
fredag 8. nov.
 
Spisning  kl. 19.00 
Musik  kl. 20.00 

Tilmelding  
T. 8648 6817  
eller 6128 6817
torehorn@hotmail.com 
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