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Nyttige oplysninger
Alarm 112

Politi 114

Lægevagten 70113131

Vivild Lægehus 86487711
Langgade 63B Vivild

Allingåbro Lægehus 86481500
Fyrreparken 44 Allingåbro

Tandlægerne i Vivild 86486055
Nørregade 13A Vivild

Grenå Apotek (døgnåben) 30664478
Kannikegade 12 Grenå

Allingåbro Dyreklinik 86481414
Rougsøvej 33 Allingåbro

Reno Djurs 87597777

Skovgårde Vandværk 86317013

Aqua Djurs spildevandsvagt 24694204

Bibelcamping 27. juli - 3. august 2018
Senior Camp 4. august - 10. august 2018

Støt vore annoncører – de støtter os!
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Godt nytår og velkommen 
til medlemsbladet 2018

Først en stor tak til jer annoncører, fordi  I  bak-
ker vores medlemsblad op.  Vi opfordrer alle til at 
bruge vores annoncører.
Foreningen har 50 års jubilæum i 2018. Se vores 
jubilæumssider her i bladet. Vi fejrer vores 50 år 
jubilæum den 16. juni 2018 med en Sct. Hans/
jubilæums fest, hvor Tørfisk underholder. Se programmet på side 13.
• Vedr. vores hjemmeside skovgaarde.dk. Brug den, da det er en god 
måde at holde sig orienteret om foreningen og vores arrangementer.
• Cykelstien til Fjellerup. Det går stille og roligt, - lidt for roligt kan man 
godt sige. Vi kan kun håbe på, at der kommer gang i sagerne. Se ven-
ligst udviklingen på kommunens hjemmeside. Kommunen har også luf-
tet planer om en sti fra Skovgårde til Hevringholm, så måske har vi om 
nogle år stier på begge siden af Skovgårde.
• Vi har nu haft et år, hvor kommunen ikke har holdt vores veje. I stedet 
er det Jan og hans røde Ferguson, der med jævne mellemrum giver dem 
en tur, så vi holder vores veje jævne. Det er en løsning, som fungerer 
godt.
• Afslag fra Kystdirektoratet til en petanque-bane ved stranden, even-
tuel anden etablering uden for kystlinjen har der ikke været meget inte-
resse for, så petanque-banen er hermed helt droppet.
• Det er dejligt med træer og buske omkring vores huse, men det bliver 
absolut ikke mindre pænt af, at de bliver klippet og holdt nede, så alle 
kan bevare udsigten over vores flotte vand. 
For at fremme klipningen har vi udvidet afleveringsfristen for grene til 
Sct. Hans bålet med start den 27. april  til den 14. juni.

Jeg ønsker alle et godt jubilæumsår, og jeg håber, vi vil få et skønt forår 
og en dejlig varm sommer. 

Anders Futtrup Andersen
formand
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God skik og orden i Grundejerforeningen Skovgårde

A: Kørsel på foreningens veje sker efter skilteanvisningerne for at 
mindske støj- og støvplage samt beskytte gående og cyklende.

B: Parkering, der efter bestyrelsens skøn er til gene for medlemmerne, 
er ikke tilladt.

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

D: Husdyr må ikke holdes på en sådan måde, at de er til gene for de 
omkringboende.

E: Rabatten ud for egen parcel påhviles renholdt og klippet af den en-
kelte grundejer.  

F: Vedligehold af veje klares grundlæggende via betalingerne til grund-
ejerforeningen, men mindre reparationsarbejder kan med fordel udføres 
af de enkelte grundejere. Grus kan til enhver tid afhentes på P-pladsen 
ved Daugårdsvej.

G: Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i sommerhusområdet. De 
nærmere regler fremgår af kommunens affaldsregulativ.

H: Græsslåning henstilles til primært at foregå på hverdage eller lør-
dage mellem kl 9 og 15. Søndage efter kl. 15 så vidt muligt.

I: Vis hensyn til naboer og bagvedliggende – beskær jeres høje træer, 
så alle kan få sol og flere kan få havudsigt. Når man har valgt at have 
sommerhus ved stranden i Skovgårde, skal man jo ikke omslutte sig 
med en skov.

J: Halvårlige arbejdsdage arrangeres af grundejerforeningen for at gøre 
en fælles indsats i området. Disse annonceres i medlemsbladet og ved 
skiltning. Grundejerne opfordres til at deltage i disse for at mindske ud-
gifterne og fremme fællesskabet. 
Vi mødes på fællesarealet kl. 9 og går i gang med de udvalgte opgaver. 
Kl. 10.30 er der kaffe og rundstykker, og vi slutter med ”fyraftens-øl”, 
når vi er færdige ca. kl. 12. 
Af hensyn til planlægning og indkøb vil vi gerne have jeres tilmelding, jf. 
skiltning.
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Skovgårde Vandforsyning a.m.b.a.

Formand: Børge Asferg, mobil 21 42 18 19 
Sommerhus: Berberisvej 6, Skovgårde 
Kasserer: Henning Vestergård, mobil 20 19 50 73
Sommerhus: Daugårdsvej 2, Skovgårde.
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 ledningsbrud kontaktes vandværkets VVS-installatør: 
Ungstrup VVS og Blik, Rimsøvej 6, 8585 Glesborg
Michael Ungstrup, mobil: 30 70 77 63

Giv også gerne besked til bestyrelsen, hvis der konstateres 
utætheder på ledningsnet og stophaner samt andre 
uregelmæssigheder...

OBS. Foreningen har fået en hjemmeside!
www.skovgaardevand.dk
- med bl.a. vedtægter, regulativ, forretningsorden og takstblad...

Mvh. Bestyrelsen

Spurvevej 2a - Skovgårde
www.skovgaarde.dk
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Arbejdsdage 2018 + hjælp
Lørdag, den 28. april kl. 9.00 – ca. 12.00

Torsdag, den 14. juni kl. 19.00 rejsning af telt.

Lørdag, den 16. juni hjælp til borddækning. 

Lørdag, den 22. september kl. 9.00 – ca. 12.00

Tilmelding
formand 

Anders Futtrup Andersen på mail 

formand@skovgaarde.dk 

eller på tlf. 23309132

Hjælp os med at hjælpe dig.
Vi får jævnlig opringning fra politiet og fra personer, som går tur i om-
rådet om, at der har været indbrud i et sommerhus. Det kan også være 
stormskader og andet unormalt, som bliver observeret, og det er jo 
godt, at folk ser efter, når de er ude i området.
Derfor vil vi gerne have opdateret vores telefonliste, så vi kan give de 
rigtige numre videre til politiet, eller så vi kan ringe til jer (vi oplyser ikke 
numrene til andre). Hvert år får vi en adresseliste fra kommunen, men 
der er ingen telefonliste med.

Send en mail til kasserer@skovgaarde.dk

Skriv sommerhusadresse og det nummer/numre, som du bedst træffes 
på. Hvis du ikke har mail, kan du skrive en seddel og komme i vores 
postkasse ved trappen.
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Kontingent
Kontingent og vejbidrag bedes indbetalt på vedlagte indbetalingskort 
senest den 1. marts 2018.  Husk rettidig betaling, så sparer forenin-
gen arbejdet med rykkere, og I sparer rykkergebyr. 

Kontingent til foreningen kr. 100,00
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 2018
Lørdag, den 16. 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 2019.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a)    2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, jf. § 11.
       Anders Futtrup Andersen, Preben Degnbol og Inge Mikkelsen er på valg
       Valg af suppleant til bestyrelsen
       (Leif Andersen er på valg)
b)   1 revisor samt 1 revisorsuppleant, jf. § 16.
       Inger Steensgaard
       Valg af revisor suppleant 
       (Christian Bomholt er på valg) 
7. Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffen. Af hensyn til planlægningen og be-
værtningen vil vi gerne, at du/I tilmelder jer til formanden 
formand@skovgaarde.dk eller på tlf. 23309132
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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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Kløver   Fritidshuse

Tømrer- & Snedkerfirmaet
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Glarmesterarbejde

Godt håndværk i mere end 30 år.
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djursbyg@mail.dk - www.DjursByg.dk
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Formand
Anders Futtrup Andersen
Nørre Langgade 24B
8840 Rødkærsbro
Tlf. 2330 9132
Sommerhus adr. Enebærvej 3
Mail: andersen195@msn.com
Mail: formand@skovgaarde.dk

Kasserer
Lars Mandrup
Kildehaven 92
8520 Lystrup
Mobil: 2425 5783
Sommerhus adr. Hybenvej 14
Mail: kasserer@skovgaarde.dk

Knud Kirkegaard
Kristrupvej 29
8960 Randers SØ 
Tlf. 8640 5018 
Mobil 2999 5709 
Sommerhus adr. Hybenvej 7
Mail: fam.kirkegaard@tdcadsl.dk

Preben Degnbol 
Nordlyvej 6
8981 Spentrup
Sommerhus tlf. 8631 7294                                       
Mobil 2889 7500                                                        
Sommerhus adr. Fyrrevej 13
Mail: prebendegnbol@gmail.com                        

Inge Mikkelsen
Fyrrevej 15,
8961 Allingåbro
Mobil 2889 4790
Tlf. 8631 7319
Mail: ingemik@live.dk

Revisor: 
Steen Baunsgaard, Blåmunkevej 2 og 
Inger Steensgaard, Rødkløvervej 3

Suppleant  til bestyrelsen:  
Leif Andersen, Elmevej 4

Suppleant til revisor: 
Christian Tromholt

Bestyrelsen

Brug vores hjemmeside skovgaarde.dk
Har du noget du vil dele med andre ? 

Det kan være billeder, historie eller andre oplysninger.
Send det til os, så kan vi lægge det på hjemmesiden, 

så alle kan se det.
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Sct. Hans bål i Skovgårde
Lørdag, den 16. juni 2018 
Bålet tændes ca. kl. 19.00

Som sædvanlig forsøger vi at gøre det lidt festlig på stranden med bål 
og hekseafbrænding.
Der er gratis is til alle børn under 16 år.
Alle er velkommen i teltet, hvor der kan købes vin, øl, vand.
Kaffe og kage er gratis og kan nydes i teltet eller ved stranden. 
Underholdning i teltet ved Tørfisk: Se program for aftenen side 13.

Aflevering af grene til bålet skal ske ved afmærkningen på skrænten ved 
det blå flag, indkørsel fra fællesarealet.
Der er åben fra fredag den 27. april til torsdag den 14. juni kl. 12.00.

Husk: Det er kun grene, der må afleveres, ikke store stammer eller af-
fald. Vi får en traktor til at flytte grenene hen på bålet.

Her er en god lejlighed til at komme af 
med grene fra udtynding og fældede 
træer, for vi husker vel alle at tage hen-
syn til naboerne, så også de får sol og 
måske udsigt.
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50 års jubilæumsfest i teltet.
Lørdag, den 16. juni kl. 17.00

Kom og få en hyggelig aften sammen med naboer og venner. Der er le-
vende musik med Tørfisk i teltet og hoppeborg til børnene. I kan selv med-
bringe maden og grille på vores Weber grill eller bestille nedenstående.

Pris pr. person 130 kr. Børn under 12 år halv pris. Maden leveres af Slawte-
ren fra Tørring.
Vin, øl, vand købes i teltet til en favorabel pris. Drikkevarer må ikke med-
bringes, men købes i teltet.

Tilmelding senest den 5. juni til formand Anders Futtrup Andersen på 
mail formand@skovgaarde.dk eller til kasserer Lars Mandrup på kasse-
rer@skovgaarde.dk og betalingen indsættes på foreningens konto 9319-
3245632311. Hvis man selv medbringer maden, skal man betale 25 kr. pr. 
person til dækning af teltleje. Husk at påføre sommerhusadressen i feltet 
”meddelelse til modtager”

Tilmelding er godkendt, 
når betalingen er registreret.

Vi håber på, at vi igen bliver mange til vores jubilæums-fejring.

Menu: Forret: 1 tigerreje-spyd Hovedret: 1 hakkebøf med oste barba-
cue sauce, grillpølser m. m. Tilbehør: 3 forskellige slags kartofler og 3 
forskellige slags salater.

PROGRAM:
Kl 17.00 Velkomst
Kl 17.15 Spisning 
Kl 19.00 Bål og Båltale
Kl 19.30  Tørfisk underholder
Kl 20.15  Kaffe m.m
Kl 20.40  Tørfisk underholder
Kl 21.30  Hygge i teltet

 

  

 Program for Sct. Hans/Jubilæumsfest lørsdag, den 16. juni 2018  
Kl 17.00 Velkomst 
Kl 17.15  Spisning          Kl 19.00 Bål og Båltale                    Kl 19.30 Tørfisk underholder   Kl 20.15 Kaffe m.m                    Kl 20.40 Tørfisk underholder         Kl 21.30 Hygge i teltet 
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Tlf. 86 48 34 40

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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50 års jubilæum
Grundejerforeningen Skovgårde blev stiftet 6. februar 1968 og fik i 1997 for-
æret vejene i området og forstranden af Johannes og Frede Sørensen, der 
oprindeligt ejede jorden, hvor der i dag er sommerhuse.

De næste sider er tilbageblik på de sidste 50 år

En beretning 
om den første tid i Skovgårde

Skrevet af Arne Esbensen

Min far Sigvald Esbensen købte i 1959  tre grunde for 500 kr. pr stk. Det er det 
stykke jord, som i dag tilhører Henning Vestergaard med huset, der hedder Ebse. 
Dengang eksisterede Nordkystvejen ikke. Vi kørte fra Tustrup ned forbi Ruingår-
den. 
Ved siden af den ejendom, som i dag har Økoboden/tidligere kiosk, har der ligget 
en ejendom, der hed Skippergaard. Den brændte en gang i 50 ´erne. Gården har 
givet navnet til Skipperholmen. Dengang havde vi ikke vand, men hentede dette 
i et kildevæld ved siden af Økoboden. Min far fik gravet en brønd, så vi kunne 
pumpe vand op med en gammeldags vandpumpe.
Få år senere blev jorden på Johs. og Frede Sørensens gård udstykket, og Pe-
dersen fra Dalgaard Camping  gravede vandrør ned. Disse havde man en del 
problemer med, idet de kun var ca. 50 cm nede i jorden. Vandet frøs om vinteren. 
Berberisvej var en af de første veje, der blev udstykket  grunde på.  Johs. Søren-
sen  gik med rundt, når man havde valgt et stykke jord, og det blev målt op med 
et favnmål. Dette betød at mange af grundene blev for små, og man måtte så 
efterfølgende købe et stykke tillægsjord, efter de nye regler for grundstørrelser.
Vejen fra Skipperholmen – det første stykke af Dalgaardsvej – eksisterede heller 
ikke den gang, så trafikken til området gik forbi  Johs. Sørensens ´s  ejendom.
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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

Støtter det gode 

arrangement med

 

 
 

 

Program for Sct. Hans/Jubilæumsfest lørsdag, den 16. juni 2018 
 

Kl 17.00 Velkomst 

Kl 17.15  Spisning  
        Kl 19.00 Bål og Båltale 

                   Kl 19.30 Tørfisk underholder 
  Kl 20.15 Kaffe m.m 

                   Kl 20.40 Tørfisk underholder 
        Kl 21.30 Hygge i teltet 

    

               

Støtter det gode arrangement med

 

 
 

 

Program for Sct. Hans/Jubilæumsfest lørsdag, den 16. juni 2018 

 
Kl 17.00 Velkomst Kl 17.15  Spisning  

        Kl 19.00 Bål og Båltale 

                   Kl 19.30 Tørfisk underholder 

  Kl 20.15 Kaffe m.m 

                   Kl 20.40 Tørfisk underholder 

        Kl 21.30 Hygge i teltet 
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Billeder fra gamle dage
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Lidt om Skovgårde Rideklub
Skrevet af Inge Mikkelsen

Vi købte vores sommerhus på Fyrrevej i 
1982. Vores to piger fandt hurtigt ud af, 
at der var nogle andre rideinteresserede, 
der tilbragte deres tid hos Harald Kæm-
pe på Skovgårdevej 31 A. 
Nede ved skoven var der opstillet en 
togvogn som klubhus, og der var lavet 
baner til spring og dressur. Alle eftermid-
dage og aftener var der mange unge og 
forældre, der kom der. Kæmpe og Margon hjalp med at spænde gjorder 
og hjalp børnene med at komme op på hestene.
Snart kom der flere interesserede fra lokalområdet. Flere havde også 
egne heste med. Rytterne kom fra hele Skovgårdeområdet, Nørager og 
Fjellerup. Efter kort tid blev det aftalt, at der skulle laves undervisnings-
hold et par gange om ugen. I starten var der også et hold  for de voksne, 
men dette blev hurtigt nedlagt.  Der var vist for mange unge tilskuere, 
der fik sig et billigt grin!

Ingen problemer med at få børn og unge med i sommerhuset.  
Vores heste blev transporteret ud i sommerhuset hvert år i sommerfe-
rien. De blev opstaldet hos Kæmpe, og vi lejede noget jord til græsning 
nær vores hus. Flere andre havde også hestene med, så efterhånden 
var der en hel flok ryttere.
Skovgårde Rideklub  blev stiftet,  og  der blev valgt en bestyrelse. I de 
næste mange år blev der arrangeret  mange  ridestævner her i Skov-
gårde. 
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Rytterne deltog også i 
stævner hos nabo-ride-
klubberne. Blandt andet 
i Løgten-Skødstrup og i 
Udby Rideklub.  Der var 
mange dygtige ryttere i 
Skovgårde Rideklub, så 
der blev vundet  adskil-
lige pokaler mm.
Ud over at arrangere  ri-
destævner blev der også 
lavet grillaftener for alle 
rytterne og forældrene. Også mange andre interesserede deltog.
Rideklubben deltog også i byfester bl.a. i Fjellerup. Her var der optog 
gennem byen, og der blevet givet opvisninger i spring og dressur. Ved 
fejring af fødselsdage og andre mærkedage deltog ryttere fra Rideklub-
ben også. 

Ringridning
Et af de faste indslag som afslutning på ridestævnerne  og ved festerne 
i klubben var ringridning. De fleste ryttere var udklædt. Der var nemlig 
præmier til den/de bedste udklædte og til den vindende person i ring-
ridning. Ofte deltog både de unge og deres forældre, så der var altid 
meget at grine af….

Det nye store klubhus med cafeteria
Da Kæmpe solgte sin gård, tilbød den nye ejer Steen at bygge et nyt 
stort klubhus og lave nye baner næsten bag ved vores hus.
Alle forældrene hjalp til, og snart var det nye hus og de nye baner klar 
til at blive brugt til nogle meget store ridestævner. Nye spring blev lavet 
og opsat. Dressurbanen havde de rigtige mål osv.  Dommere fra Dansk 
Rideforbund blev tilknyttet stævnerne, så alt var meget professionelt.
Det skal nævnes, at de ryttere fra Skovgårde Rideklub, der normalt var 
medlemmer  i andre rideklubber, fik tilladelse af Dansk Rideforbund  til 
at deltage i disse sommerstævner.
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10 års jubilæum.
Der blev i forbindelse med 
dette jubilæum afholdt 
et stort ridestævne  med 
efterfølgende jubilæums-
fest. Et Dannebrogs flag 
med Skovgårde Ride-
klubs logo blev overrakt 
til Klubben af nogle af 
bedsteforældrene (Anders 
Mikkelsen og Verner Ve-
stergaard).

Hesteture og cykleture
Den første tur for ryttere, 
forældre og gæster fore-
gik med en hestevogn til 
folk uden hest. Bagerst  
kom alle rytterne til hest. I 
alt ca. 15 ryttere. 
Men turen til Mejlgaard gennem skoven var slem på grund af de mange 
fluer. Det hjalp dog meget, at hestene og rytterne til slut på dagen fik sig 
et velfortjent bad i havet ved stiindgangen til Bønnerup. 
De næste år blev hestene skiftet ud med cykler. Vi er mange, der har 
skønne minder fra disse ture.

Turisterne og Rideklubben 
Det var en stor fornøjelse for rytterne at ride rundt i området og ikke 
mindst til stranden. Der var lavet aftaler mellem klubben og grundejerne 
om, hvordan man skulle forholde sig. Turisterne nød meget at se he-
stene. Deres børn fik ofte rideture, og de blev inviteret op i klubben til 
rideture og samvær.
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Støtter det gode 

arrangement med

 

 
 

 

Program for Sct. Hans/Jubilæumsfest lørsdag, den 16. juni 2018 
 

Kl 17.00 Velkomst 

Kl 17.15  Spisning  
        Kl 19.00 Bål og Båltale 

                   Kl 19.30 Tørfisk underholder 
  Kl 20.15 Kaffe m.m 

                   Kl 20.40 Tørfisk underholder 
        Kl 21.30 Hygge i teltet 

    

               

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
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Nedlæggelse af Skovgårde Rideklub
Da  rytterne blev 16 – 17 år, fik de andre interesser. Hestene blev solgt, 
og rideklubben blev nedlagt. Alle springmaterialerne blev givet til pi-
gerne fra Nørager, som startede en rideklub der.
Klubhuset blev flyttet til Skovgårdevej 31 og bruges nu til carport.
I årene derefter fortsatte cykleturene en gang årligt. Men nu må vi er-
kende, at nu mødes vi kun privat til hyggeligt samvær.
I gennem de mange år i Skovgårde Rideklub blev der udviklet mange 
venskaber blandt de unge og deres forældre, og disse venskaber består 
stadig.

Vi er mange, der har dejlige minder om Skovgårde Rideklub.

Sponsor liste til TØRFISK
Dancenter, Min købmand Nørager, Toyota v Peter Eriksen,
Wellmore, Mona og Henning Vestergård, Multimontøren
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FJELLERUP

NØRRE DJURS
KLOAKSERVICE

KLOAKRENSNING
• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Udskæring af rødder
• Tørstof sugning
• Slam afvanding
• Industri spuling 0-3000 Bar
• Olie og kemi destruktion
• Jord rensning
• Udlejning af mobile tolietkabiner

v/Ulrik Sinding · www.u-sinding.dk
DØGNVAGT

TLF. 86 31 71 29
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40180133 / 86481008
paul@vvsmester-pc.dk
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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 

Din Frisør
Dame og herre    Tysk frisørmester

Tirsdag - Fredag     efter aftale
Tel.: 87 86 48 93  Nordkystvej 38  8961 Allingåbro

Å b e n t  h e l e  å re t
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Voldby Teltudlejning I/S 
Udlejning af festtelte med og uden gulv samt tilbehør. 

CVR nr. 37 35 08 42 

     

  For yderligere oplysninger – se vores hjemmeside: www.voldbyteltudlejning.dk, 
   send os en mail på: info@voldbyteltudlejning.dk eller ring på tlf.22 73 19 52 

Vi udfører kvalitetsbevidst 
kloak- og entreprenøropgaver 
på Djursland

www.jgen.dk

Tilslutning 
til kloaksystem 

udføres
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Messingvej 74 - 8940 Randers SV
Telefon 86 44 76 30 (Priv. 86 44 56 51)

www.hosannemarie.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREPRENØRFIRMAET ERIK PEDERSEN A/S 
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@ofir.dk

Vi kan lave alt indenfor:

  Vand

  Varme

   Jordvarme

   Ventilation

   Sanitet

   Blik

   Solceller
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edc.dk

Fjellerup
Strandvejen, Fjellerup, 8585 Glesborg

Tlf: 86318000, e-mail: 858@edc.dk
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VALDEMAR´S
MALERFIRMA

Alt ind- og udvendigt malerarbejde udføres,
med miljøvenlige materialer, til rimelige priser.

Få malet dit hus medens du ikke bruger det.

Uforbindende tilbud gives

VALDEMAR JOHANSSON
Havet 54 - Bønnerup Strand - vj@valdemarsmalerfirma.dk

TLF. 8638 6132  -  MOB. 3082 0020 / 2173 6290
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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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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
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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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