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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
Doktorvej 6, Glesborg 69160281
Tandlægerne i Vivild 86486055
Nørregade 13A, Vivild
Grenå Apotek 86321422
Kannikegade 12, Grenå
Auning Apotek 86488011
Centervej 4B, Auning
Allingåbro Dyreklinik 86481414
Banesvinget 3, Auning
Reno Djurs 87597777
Skovgårde Vandforsyning 
Driftsleder Erik Bjerregård 21659725
(se venligst annoncen side 6)
Aqua Djurs spildevandsvagt 24694204

Støt vore annoncører Støt vore annoncører 
– de støtter os!– de støtter os!
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Velkommen til 2023 
Vores cykelsti er siden 2020 gået fra Skovgårde til 
Fjellerup, og herfra kan man cykle videre blandt 
andet til Bønnerup. Det er nu besluttet, at den mod 
vest skal udvides fra Skovgårde til Lystrup med 
forventet åbning i 2024. 

Efter 2 år med Coronarestriktioner var det godt,vi 
igen kunne have stort telt på vores forstrand, hvor 
vi kunne holde vores generalforsamling og 
Midsommerfest som tidligere.  

 
To arbejdsdage med godt fremmøde, lige fra strandrensning til 
diverse reparationer, og nu også naturpleje af vores forstrand. 
Der er meget, vi kan gøre, så vi opfordrer alle til møde op. Der 
er også plads til masser af social hygge. 

Opbakning til vores Midsommerfest og arbejdsdage vil styrke 
vores venskab og sammenhold i foreningen. Sammen kan vi 
klare meget og forebygge små problemer, der let kan opstå.  
 

Ole Larsen har efter mange år valgt at stoppe som 
servicemand på vores forstrand. Stor tak til Ole for 
alle årene.  

Martin Elfenbein har taget over med klipning og 
diverse naturpleje. 

Jan Vinther og hans Ferguson forsætter med at 
klippe vores forstrand og holde vejene. 
 
Tak til alle medlemmerne for at bakke foreningen op, og til Jan og Martin for at holde 

vores veje og forstrand i høj standard.  

Tak til alle vores annoncører og sponsorer.  

Bestyrelsen har forsøgt at lave nogle gode 
arrangementer, som vi håber at se jer til i 2023. 
 
Anders Futtrup  

Formand 



4

Formand og veje/stier/forstrand
Anders 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
Sussanne Bjerregaard
Søndergade 69, Vivild
8961 Allingaabro
Mobil 6014 3961
Sommerhus adr. Blåmunkevej 7
Mail: scbjerregaard@gmail.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
Elin Christensen
Fyrrevej 9, Skovgårde

 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 ? 

Der henvises også til den 
nye facebook side: 

Skovgårdes historie (Norddjurs) 
Redaktøren er Tine Rydahl
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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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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 WS-installatør - 
WS-installatør. Michael Ungstrup, WS og Blik , Rimsøvej 6, 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 kor-
tere 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 skader, ind-
brud eller andet unormalt ved et sommerhus. Bestyrelsen formidler gerne disse 
oplysninger videre til ejerne. Det kræver dog, at vi har opdaterede kontaktop-
lysninger til alle sommerhusejerne.

De registrerede kontaktoplysninger fremgår af medlemsbrevet, der udsendes 
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 Skov-
gårdes 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



8

Kontingent
Kontingent og vejbidrag bedes indbetalt på foreningens konto: 9388-
7900943568 eller mobilepay: 78305, husk at pågøre sommerhusadresse, 
senest den 1. marts 2023.  Husk rettidig betaling, så sparer foreningen ar-
bejdet 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 betale vej-
bidrag.

Generalforsamling 2023
Lørdag den 24. 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 2024.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a)    2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, jf. § 11
      (Lars Mandrup og Knud Kirkegaard er på valg)
      Valg af suppleant til bestyrelsen (Elin Christensen, Fyrrevej 9, er på valg).
b)   Revisor for 2 år.
      (Steen Baunsgaard, Blåmunkevej 2, er på valg)
      Valg af revisor suppleant 
      (Lars Pedersen Hybenvej 11 er på valg)
7. Eventuelt.
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Kalender 2023
1. marts til 1. maj:  Aflevering af grene til Sct. Hans bål.

Lørdag 20. maj kl. 9 – 12: Arbejdsdag

Torsdag 22. juni kl. 19: Rejsning af telt

Fredag 23. juni kl. 20: Sct. Hans bål

Lørdag 24. juni: Generalforsamling og midsommerfest. 

 (hjælp til borddækning kl. 9)

Søndag 25. juni kl 10: Nedtagning af teltet.

Lørdag 23 . september kl 9 – 12:  Arbejdsdag.
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Midsommerfest
Fællesspisning i teltet

Lørdag den 24. juni kl. 18.00
Kom og få en hyggelig aften sammen med naboer, venner og BamseMadsen. 
Der er musik i teltet om aftenen. 
I kan bestille nedenstående menu leveret af Superbrugsen Auning eller evt. 
selv medbringe maden og grille på vores grill.
Pris pr. person 150 kr. incl. menu. Børn under 12 år 50 kr. incl. børnemenu. 
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.
Børnehygge uden for teltet, hoppeborg og snobrød på bålfad

Tilmelding senest den 5. juni til kasserer Lars Mandrup på mail: 
kasserer@skovgaarde.dk og betalingen indsættes på foreningens 
konto 9388-7900943568 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  Hoppeborg og Festtelt åbner.

Kl 18.00  Velkomst og spisning

Kl 20.00 - 22.00 
BamseMadsen spiller incl. pause

Menu: Forret: Tunmousse med rejer, dressing og flutes.
Hovedret: Hakkebøf i folie med løg og tomater og hjemmelavet hamburgerryg, flø-
dekartoftler og krydder petit kartofler med bearnaise, broccolisalat, salat og flutes.

Børnemenu: Grill pølser og frikadellespyd med kartoffelsalat og brød + 1 stk. is



12

Annoncører til BamseMadsen

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

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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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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Annoncører til BamseMadsen
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Har du lyst til at vide mere om Skovgårde før i tiden?

Så er der flere muligheder: 
1) Gå ind på Facebookgruppen ”Skovgårdes historie”. Her finder du interviews 
med folk med tilknytning til Skovgårde - sommerhusejere såvel som fastbo-
ende. Der er også temaartikler om f.eks. Skovgårde Voldsted, campingpladsen 
og kiosken. Søger du efter noget bestemt, så skriv et søgeord foroven i ”Søg i 
Skovgårdes historie”. Alle historier er krydret med sjove billeder fra Skovgårde 
før i tiden. 
Fordelen ved Facebook er, at du her kan kommentere på historierne. Det sæt-
ter jeg stor pris på, men også bare på et ”like”, der viser, at du fandt fortællingen 
interessant.
2) Gå ind på ”Skovgaarde.dk”, der er Grundejerforeningens hjemmeside. Her 
ligger alle historier også og er nemmere at læse her, da billeder og tekst følges 
ad. Desuden er der en indholdsfortegnelse, der er opdelt i 3 dele: det oprinde-
lige Skovgårde – sommerhusene – samt div. temaartikler. Sommerhusdelen er 
inddelt efter veje, så du nemmere kan finde stof om dit eget område. 

Ruingården ses i forgrunden, i baggrunden ses nogle af de første sommerhuse 
i Skovgårde

Skovgårdes historie
Skovgårdes historie 

Har du lyst til at vide mere om Skovgårde før i tiden? 
Så er der flere muligheder:  

1) Gå ind på Facebookgruppen ”Skovgårdes historie”. Her finder du interviews med folk med tilknytning til 
Skovgårde - sommerhusejere såvel som fastboende. Der er også temaartikler om f.eks. Skovgårde Voldsted, 
campingpladsen og kiosken. Søger du efter noget bestemt, så skriv et søgeord foroven i ”Søg i Skovgårdes 
historie”. Alle historier er krydret med sjove billeder fra Skovgårde før i tiden.  
Fordelen ved Facebook er, at du her kan kommentere på historierne. Det sætter jeg stor pris på, men også 
bare på et ”like”, der viser, at du fandt fortællingen interessant. 

2) Gå ind på ”Skovgaarde.dk”, der er Grundejerforeningens hjemmeside. Her ligger alle historier også og er 
nemmere at læse her, da billeder og tekst følges ad. Desuden er der en indholdsfortegnelse, der er opdelt i 
3 dele: det oprindelige Skovgårde – sommerhusene – samt div. temaartikler. Sommerhusdelen er inddelt 
efter veje, så du nemmere kan finde stof om dit eget område.  

 
Ruingården ses i forgrunden, i baggrunden ses nogle af de første sommerhuse i Skovgårde 

Der kommer løbende nye historier og interviews til. Selvom Skovgårde er et lille område, gemmer der sig 
mange spændende historier. Man kan sige, at udviklingen i området er et slags spejl på udviklingen i 
samfundet generelt: det startede med en borg, der senere blev delt i et antal gårde. Mange år senere lå der 
fortsat kun lidt gårde og husmandssteder i Skovgårde, men da byboerne omkring 1950erne opdagede 
glæden ved strand og vand, udstykkede nogle af gårdene deres jorder og sommerhusbyggeriet begyndte så 
småt. Først i meget ydmyg form, hvor man opførte små huse af de forhåndenværende materialer og uden 
vand og strøm. Længere op i tiden blev der forbedret og bygget til og i dag ser vi store, ny- og ombyggede 
huse med alskens bekvemmeligheder.  
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Der kommer løbende nye historier og interviews til. Selvom Skovgårde er et 
lille område, gemmer der sig mange spændende historier. Man kan sige, at 
udviklingen i området er et slags spejl på udviklingen i samfundet generelt: det 
startede med en borg, der senere blev delt i et antal gårde. Mange år senere 
lå der fortsat kun lidt gårde og husmandssteder i Skovgårde, men da byboerne 
omkring 1950erne opdagede glæden ved strand og vand, udstykkede nogle af 
gårdene deres jorder og sommerhusbyggeriet begyndte så småt. Først i meget 
ydmyg form, hvor man opførte små huse af de forhåndenværende materialer 
og uden vand og strøm. Længere op i tiden blev der forbedret og bygget til og 
i dag ser vi store, ny- og ombyggede huse med alskens bekvemmeligheder. 
 
Sommerhusbyggeriet startede beskedent. Mon nogen ved, hvor dette 
herlige hus lå?
Har du noget at berette om Skovgårde før i tiden eller kender du nogen, der 
måske kunne fortælle, så kontakt mig på mail: Tinerydahl@gmail.com eller på 
mobil/sms 53701957. Jeg er altid interesseret i et interview og kommer meget 
gerne ud og besøger dig, enten i Skovgårde eller alternativt på din hjemadres-
se. Du må selvfølgelig også meget gerne selv nedskrive din historie, men ellers 
skal du bare fortælle, så nedskriver jeg og former til en historie. Jeg lægger 
intet ud, der ikke er godkendt af fortælleren.

Nogle gange er der forskellige, der fortæller om samme personer eller emner, 
så der kan forekomme varierende beskrivelser af tingene. Folk husker forskel-
ligt og opfatter ting forskelligt, så læs historierne som personlige erindringer, 
ikke nødvendigvis 100 procent sandfærdige eller objektive skildringer. 
Som supplement til de skriftlige historier, er der også mundtlig formidling om 
områdets historie. Forrige år var det Ejvind Nielsen fra Rougsø Lokalarkiv, der 
førte os rundt i området. I sommer holdt jeg et billedforedrag i Fjerupgårde for-
samlingshus, og er der interesse er der stof til en ny runde.
 
Jeg har haft tilknytning til Skovgårde siden 1967, hvor mine forældre byggede 
sommerhus på Borgmestervangen 24. Jeg elsker Skovgårde og denne glæde 
ved området deler jeg meget gerne med alle jer, der også har hus herude. Hå-
ber I har lyst til at læse med. 

Tine Rydahl 
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Hjertestartere i Skovgårde
For at vi kan være trygge i vores område, har grundejerforeningen købt to hjer-
testartere, som er placeret på 

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

Grundejerforeningen afholder jævnligt et hjertestarter-
kursus. Hold venligst øje med facebook.
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Restaurant,  Restaurant,  
Badehotel  Badehotel  
& Boutique& Boutique

Fjellerup Bygade 24, Fjellerup | 8585 Glesborg | Tlf. 26 22 40 40
www.restaurantmadamblaa.dk

RestaurantMadamBlaa DetlillebadehotelMadamBlaa

Hyggelig Restaurant m. Idyllisk Gårdhave
Dansk/ Europæisk Køkken 

Hjemmelavede Specialiteter af Friske Råvarer 
Gammeldags Personlig & Nærværende Betjening 

Vegetar, Veganer & Glutenfri
Selskaber, Firmaordninger & Møder

Take-Away 
Alle Dage Mod Forudbestilling

Det lille Badehotel 
Lyst og Stemningsfuldt Indrettet i bedste Badehotel Stil,  

eget Badeværelse, Tagterrasse,  
Morgenkåber & Minibar

Beliggende tæt på Strand, skøn Natur
& med adgang til Idyllisk Gårdhave

Boutique 
Gaveæsker, Brugskunst, Legetøj & Personlig Velvære

Åbent Hele Året
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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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NNooggllee  aaff  ffoorrddeelleennee  hhooss  ooss:
✓
✓
✓
✓

Lej dit sommerhus 
ud gennem 
Feriepartner

Ferie i Danmark er mere populært end 
nogensinde, og efterspørgslen på sommerhuse er 
høj. Derfor søger vi gode sommerhuse til 
udlejning. 

Scan QR-koden eller kom ind og  
hør nærmere om dine muligheder

Tjen  
4444..550000 kr. 
 skattefrit

Markedets laveste provision for professionel udlejning

Forsikring på alle lejemål

Ingen begrænsning på ejerferie

Gratis afhjælpning af småproblemer i sommerhuset

Din lokale ejerrådigiver
Susanne Jakobsen

suho@feriepartner.dk
30500507

Kom ind og hør nærmere på vores
lokalkontor på Strandvejen 42 i Fjellerup

www.feriepartner.dk
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Nybyggeri, tilbygninger, erhvervs byggeri –  

Ring og få et godt og uforpligtende tilbud. 

Se mere på www.atb-byg.dk 

Ole Taasti 40 57 52 23 – Tommy Pedersen 27 12 58 78 

CVR: 31158605 

                   Vi er medlem af Dansk Byggeri. 

Tømrer og Snedker firma 

Djurslands største madelskere!

Centervej 6, Auning

følg os på facebook
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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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Nikkelvej 5, 8940 Randers Tel. 86 44 84 84

Indretning til hele 
hjemmet

ØØnnsskkeerr  dduu  hhjjæællpp  ttiill  iinnddrreettnniinnggeenn??  Besøg os hos Invita Randers eller 

kontakt os på telefonnummer 86 44 84 84. 

Vi kan inspirere med alt fra køkken til bad og garderobe. Står du 

overfor en renovering eller skal du bygge nyt hjælper vi dig trygt 

gennem hele processen.
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Nikkelvej 5, 8940 Randers Tel. 86 44 84 84

Måder at optimere din
bolig på..

• Nyt køkken

• Køkken Ø

• Udtræksbakker i skabe

• Nye køkkenlåger

• Nyt bad

• Nyt bryggers

• Garderobeskabe

• Glasafskærmning til bruser
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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

Støt vore annoncører – de støtter os!
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• Køb og salg af bedre brugte biler 
• Opladning og servicering af el-/hybridbiler 
• Service og reparation af alle bilmærker 
• Autoriseret SUVO-undervognscenter 

Rougsøvej 98 • 8950 Ørsted 
Tlf. 86 48 83 77 • www.norddjurs-bilcenter.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
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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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Åbningstider
Öffnungszeiten

7 – 18:45

Fra uge 26 – 32

7 – 20:45

OK tank
Døgnåben 

Dagli’Brugsen

Fjellerup

Strandvejen 8

Fjellerup

8585 Glesborg

Tlf.: 86 31 70 10
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Søndermarken 1, Drastrup
8960 Randers SØ

Mail: maler@lenekaersner.dk

Tlf. 23 74 87 21
Billeder fra tidligere maleropgaver som jeg 

har lavet  
på hotelværelser. 

Søndermarken 1,  
Drastrup 
  
8960 Randers SØ 
 
 
Mail: maler@lenekaersner.dk 
 
Tlf. 23 74 87 21 
 
Cvr: 33177704 

 
Præsentation af: 

 

Billeder fra tidligere maleropgaver som jeg 
har lavet  

på hotelværelser. 

Søndermarken 1,  
Drastrup 
  
8960 Randers SØ 
 
 
Mail: maler@lenekaersner.dk 
 
Tlf. 23 74 87 21 
 
Cvr: 33177704 

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

www.hosannemarie.dk

    

Hurtigt trådløst bredbånd og telefoni i hele Norddjurs
            Intet gravearbejde - Dit miljøvenlige valg!

Bredbåndsforeningen Primanet, Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro • www.primanet.dk

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

Ring til supporten
– Vi er lige i nærheden
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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.

Lad os give dig et

gratis salgstjek

EDC Grenaa

Nytorv 7 ∙ 8500 Grenaa

Tlf. 8632 2088

852@edc.dk

EDC Fjellerup, Glesborg

Strandvejen ∙ 8585 Glesborg

Tlf. 8631 8000

858@edc.dk
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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

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

Bygger på erfaring siden 1973

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.dkmads@djursbyg.dk - www.DjursByg.dk
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Sammen om nem investering

 
Investeringskonto FRI

En nem og enkel måde at få mere 
ud af sin opsparing

Auning afdeling, Centervej 8, 8963 Auning, tlf: 8646 1322, auning@spardjurs.dk
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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
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30
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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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