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MODETØJ

Åbningstider:
Mandag-fredag
10.00-17.30
Lørdag
10.00-13.00

til hverdag, fest og sport
..... til kvinder i ALLE

Så ertilbage
Tectyl tilbage
Så er Tectyl
på Vestsjælland
på Vestsjælland

cameleon.dk - 2016065

aldre og størrelser.....

cameleon.dk - 2016065

.
.
.

til id.gang
1. juni 2016 er i gang
Nedtællingen til d.Nedtællingen
1. juni 2016 er

Lundbakvej 1, Pandrup • Tlf.: 28 14 56 18

Folkedansere
afviklede stævne

Book tid hos

TECTYL CENTER
PANDRUP

Dit lokale undervognscenter

Tlf. 9824 7510

Skal du have din bils
Tectyl
undervognsbehandling
er:
undervogn
smurt?
Tectyl
undervognsbehandling
er:
• Højgodt
kvalitet
= Imponerende
godt
håndværk,
udført af erfarne sprøjteoperatører
• Høj Så
kvalitet
=
Imponerende
håndværk,
udført
af
erfarne
sprøjteoperatører
ring ti• l Ingen
Kurt
overspringshandlinger
= Kontrolleret
• Ingen overspringshandlinger
= Kontrolleret
af Teknologisk
Institut af Teknologisk Institut
•
•
•
•

Billeddokumentation
Din
for at bilen har været adskilt
Billeddokumentation =•Din
absolutte sikkerhed =for
atabsolutte
bilen har sikkerhed
været adskilt
• Miljøbevidsthed
= Enestemed
leverandør
på markedet med
unikke vandbaserede produkter
Miljøbevidsthed = Eneste
leverandør på markedet
unikke vandbaserede
produkter
• bedste
Mindrebehandling
støj = Markedets
bedste behandling til støjdæmpning
Mindre støj = Markedets
til støjdæmpning
• Sikkerhed
Garantiordning
der varer op til 30 år
Sikkerhed = Garantiordning
der varer= op
til 30 år

Interesseret?

Interesseret?

For eller
yderligere
information,
eller hvis du vil være samarbejdspartner,
Dine fordele
med
Tectyl:
For yderligere
information,
hvis du
vil være samarbejdspartner,
kontakt Kim Birkjær på tlf.: 40 37 75 92

kontakt
Birkjær på tlf.:afmonteres
40 37 75 92
Inderskærme
ogKim
bundskjold
Din bil bliver behandlet efter speciﬁkt sprøjteskema
● Grundig afvaskning/tørring inden behandling
● Eneste rustbeskyttelse i Danmark med 3 års
behandlingsinterval
● Op til 30 års garanti og gratis kontrol hvert andet år
● Mulighed for støjdæmpning af bilen for bedre
komfort og større køreglæde
●

Det var før de strenge påbud om at undgå store forsamlinger, at det årlige folkedanserstævne i Nols
Hallen i Saltum blev afviklet med 120 folkedansere, ledere og spillemænd fra store dele af Nordjylland. Privatfoto

●

PANDRUP
UNDERVOGNSCENTER
v/ Kurt Christensen. Bødkervej 8 · 9490 Pandrup
98 24 75 10 · Mobil 22 72 21 68

www.pandrupundervognscenter.dk

VI KALDER DET LIFE STYLE

ALT INKLUDERET

DANSE: De nåede det lige, inden Corona lukkede alting
DET VAR før de strenge påbud
om at undgå store forsamlinger, at det årlige folkedanserstævne i Nols Hallen i Saltum blev afviklet med 120
folkedansere, ledere og spillemænd fra store dele af
Nordjylland. Men bevidste
om den uundgåelige nærkontakt under dansen gjorde, at deltagerne ikke forsømte at gøre flittig brug af
håndsprit mellem dansene.
Arrangørerne,
Biersted
Folkedanserforening og Saltum Folkedanser- og Spillemandsforening, var tilfredse
med den store opbakning,
og deltagerne havde en fornøjelig aften at dømme efter
danselysten.
Formanden for danserne i
Biersted, Ingerlise Frederik-

sen, bød velkommen og bad
gæsterne gå til sildebord og
smørrebrød, som blev nydt
ved de lange borde pyntet i
forårets farver. Mange nordjyske foreninger var repræsenteret, og i dansene kom
deltagerne endnu længere
omkring, idet danselederne
Lene og Karsten Christensen
havde lagt et program med
danse fra de danske landsdele fra nord til syd og med
en enkelt afstikker til Tyskland og Sverige. Spillemændene Arthur, Kim og Aase
sørgede for musikken.
I kaffepausen blev flotte
kager bragt ind, og Ingerlise
Frederiksen huskede i sin afsluttende tale at takke de
mange, der havde bagt og
hjulpet med de utallige an-

dre gøremål, der knytter sig
til et så stort stævne. Også
Saltum-dansernes formand,
Aksel Lange, takkede for den
store tilslutning og danselyst.
Saltums og Biersteds folkedansere har nu i flere år
haft et godt samarbejde, der
udmønter sig ved flere lejligheder i løbet af året. Saltum
dyrker også jævnligt dansen
sammen med folkedansere
fra Vrå og Tårs, og Biersted
har haft fællesdans også
med Aabybro og Tranum folkedansere. Der er således
fortsat stor interesse på egnen for at danse folkedans.
Selv om mange af danserne
har dyrket folkedans i nogle
år, er der god plads til nybegyndere.

√ VÆLG 3 ELLER FLERE BRILLER
√ FORSIKRING INKLUDERET

En brille til hvert behov

Du er godt dækket, når uheldet er ude

√ NYE GLAS UDEN BEREGNING
NÅR SYNET ÆNDRES
Du behøver ikke bekymre dig om
uforudsete udgifter

√ BYT EN BRILLE HVERT ÅR
På den måde har du altid det sidste nye

√ SYNSUNDERSØGELSER INKLUDERET

fra 79.pr. md.*

*Ingen udbetaling, renter, afgifter eller kreditomkostninger.
ÅOP er 0%. Løbetid er 36
måneder. Kontantpris: 2.844,Månedlig ydelse 79,-. Samlet
tilbagebetaling: 2.844,-

Vi indkalder dig hvert år

Aabybro Centret 10, 9440 Aabybro - www.profiloptik
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Betal hurtigt
og nemt med

Apple Pay

Mange nordjyske foreninger var repræsenteret, og i dansene kom deltagerne endnu længere omkring. Privatfoto

Du kan bruge dit kort fra
Sparekassen Vendsyssel med Apple Pay.
En nem og lynhurtig måde
at betale i butikker, i apps
og på nettet med iPhone, Apple Watch,
iPad og Mac.

Musikken var også på plads. Privatfoto
Jammerbugts folkedansere deltager blandt mange
andre i et stort folkedanserstævne i Blokhus 12. til 14.
juni med folkedansernes Region Nordjylland og Mølle-

kvadrillen som arrangører.
Jetsmark Idrætscenter bliver
centrum for overnattende
folkedansere, for samvær og
legestue. Om lørdagen kulminerer stævnet med optog

gennem Blokhus til Torvet,
hvor der bliver opvisninger.
Søndag slutter stævnet med
kirkekoncert i Jetsmark Kirke.

www.sparv.dk
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