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Jafi festede for kunderne
VIBORG: Jagt- og fiskeributikken Jafi på Lundborgvej i Viborg fejrede forrige weekend
sin ni års fødselsdag både i
butikken og i det store telt på
parkeringspladsen.
Solen skinnede fra en skyfri himmel og teltet og butikken myldrede af glade menne-

sker. Jafi havde et par konkurrencer i løbet af weekenden.
Blandt andet kunne man vinde
en rejse til Sydafrika i samarbejde med LB Jagtrejser med
fem dages jagt inkluderet. Denne rejse blev vundet af Bjarne
Jensen fra Aalestrup.
En anden heldig vinder i

weekenden blev Patrick Leegaard som var heldig da hans
bon-nummer viste sig at være
det rigtige som vinder af en
VW UP i 30 dage kvit & frit,
sponsoret af Sølvsten Biler i
Viborg. Patrick ses her sammen med indehaver af Jafi,
Johnny Jørgensen.

KRÆMMERBODEN
“Stedet du shopper lopper”
BOOK EN
STAND PÅ:

FAST LAV
PROVISION
KUN 10%

kræmmer-boden.dk
eller

Patrick Leegaard blev den heldige vinder af en smart VW Up, sponseret af Sølvsten Biler. Privatfoto

33602333

Gratis måltagning!

RING 86625055...

ÅBENT ALLE
UGENS DAGE

RYD SKABET
OG
TJEN KASSEN

Man. – fre. kl 10 – 18
Lør. – Søn. kl 10 – 16

VÆVERVEJ 4, 8800 VIBORG



farver & idéer

Lundborgvej 4 - 8800 Viborg - Telefon 86 62 50 55 - www.rohrberggardiner.dk

- Dit alternativ til banken

Boliglånet i banken:

Boliglånet hos Vexa:

- Løbende ændringer i vilkår
og renter
- Hovedkontoret bestemmer
- Tænker i kasser og kunderating
- Skiftende krav og udmeldinger
- Ventetid og kø

- 100% sikkerhed i
HELE lånets løbetid
- Vi er hovedkontoret
- Fleksibilitet og sund fornuft
- Specialister med stor erfaring
- Altid direkte og personlig
kontakt på tlf.: 3113 7086

Vi har mere
end 40 års
erfaring!



VED SIDEN AF REMA 1000

Er du fanget i en af bankernes mange kasser?
Kontakt os...
Vi lytter til dig og ganger med sund fornuft.

Uforpligtende
tilbud gives

- cafeen med ægte “mormor”stemning, ærlig mad
og gode råvarer - hvor alt er lavet fra bunden!

Alle hverdage:

Byens bedste “mix-selv” Brunch!
Sammensæt din helt egen Brunch.
Vælg mellem 30 forskellige varianter
fra menu kortet. Vi anretter og serverer.

Mulighed
for selskaber
op til 32 personer
-brunch-, frokost-,
eller aften
buffet.

Lørdag og søndag

138,-

Å bent
alle dage

Ansøg nu på ---> www.vexa.dk

Hverdage 10:00-18:00
Lørdag 10:00-17:00
Søndag 11:00-17:00

Fischersplads 2b, 8800 Viborg, tlf 31137266
Du ﬁnder os ovenpå det gule pakhus

Autoriseret kloakmester og
entreprenør Jan Middelhede a/s
Vi servicerer private- og erhvervskunder inden for:
l
l
l
l
l
l

l
l

Kloakering, herunder forsikringsskader
Fjernelse af olietanke inkl. evt. miljøsanering
Anlæg af haver, græsplæner m.v.
Anlæg og renovering af indkørsler
Udgravning ifm. ny-, til- og ombygning
Levering af container, sand, grus,
granit, flis m.v. evt. med kran
Belægning og asfalt reparationer
Nedbrydning
og meget mere.

Klik ind på www.middelhede.com

Klokkestøbervej 8 – 8800 Viborg – Tlf. 40 68 11 77

15%

Lækker udsøgt Brunch Buffet
studierabat.
- spis alt du kan
Pr. person kun
inkl. 1 kop kaffe/the og 1 glas juice.

Du har fødderne

- vi har skoene
VESTERGADE 22, VIBORG. TLF. 86 62 09 52

