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Konger og Dronninger og den bedst udklædte 



 

 

Besøg hos Falck 

Mandag d. 
14 januar tog 
ulvene og ju-
nioner til 
falck i Vi-
borg. Hvor 
Carsten vil 
vise dem 
rundt. Vi kør-
te i bus der-
ned, som 
Martin havde 
lejet. Det 
første vi så, 
var de store 
lastbiler, som kun trak biler op af grøften.  Derefter så vi en 
ambulance og sygetransport. I ambulancen så vi alle tingene. 
Cornelius fik boldtrykmåler på fingeren, der var ikke noget 
glat med hans blodtryk. Kirsten fik en skinne på armen, som 
om hun havde brækket armen. Rikke fik halskrave på, det 
kunne vi alle lide. Til sidst gav Carsten alle børnene en tur i 
ambulancen. Alle børnene fik en tur og synes det var rigtigt 
sjovt. Så gik turen hjem igen, alle havde haft en rigtigt god 
oplevelse. Og 
vi vil alle ger-
ne sige tak til 
Carsten og 
falck i Viborg, 
for en rigtigt 
god oplevel-
se. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen alle børnene og ledere 



 

 

Fastelavnsfest ved Spejderhuset. 
 
På bedste pionervis var der 
bundet stativer af rafter og 
knob, da der fastelavnssøn-
dag blev slået katten af tøn-
den ved Spejderhuset i Aale-
strup. At tøndeslagningen fo-
regår udendørs, stiller også 
store krav til udklædningen. 
Børn og voksne blev delt i 
fem hold, og så blev der slået 
til tønderne, som bæverne 
havde haft travlt med at de-
korere. Nogle hold gik mere 
til stålet end andre, men for 
alle lykkedes det at slå hul i 
tønderne, så man kunne ka-
ste sig over tønder-

nes indhold – karameller. 
 
Herefter var der tid til hygge inden-
dørs i Spejderhuset, og nu kom alle 
udklædningerne frem i lyset. Foræl-
dre tryllede fastelavnsboller frem, og 
der var små konkurrencer ved bor-
dene. Til sidst blev kattekonger og 
dronninger kronet, og den flotteste 
udklædning blev kåret (Mathis, som 

var 

klædt ud som Jokeren fra 
Batman). 
Og nu har man igen et helt 
år til at finde på en super fa-
stelavnsudklædning. 



 

 

 
WWW.OLESTORP.DK  

MED DE SENESTE NYHEDER. 

 



 

 

 Tømrermester 

EGON MØRCK JUSTESEN 
Dalgårdsvej 7, 9620 Aalestrup 

 
 TLF. 98 64 17 90 
 Mobil 20 31 44 90 

 

 

LEOKA a/s 
Borgergade 43 

Tlf. 9864 1010 

 

  

  

 

 
 
 

ALT i cykler - knallerter 

Jesper Andersen           Tlf. 98 64 15 44 

NØRSKOV’s 
Produktforretning 

og Containerservice 

Tlf. 98 64 13 08 - 98 64 10 55 

Toftegårdsvej 4 - 9620 Aalestrup  

Tjek  
 

WWW.SPEJDERNET.DK 

Tlf. 9864 1260 

AALESTRUP BILVÆRKSTED 
Vagn Laursen 

Borgergade 21 - 9620 Aalestrup 

Tlf. 98 64 13 88 

aalestrup 

autocyklerautocyklerautocyklerautocykler    

Testrupvej 8 
9620 Aalestrup 

everton 

Undertøj •Smart tøjUndertøj •Smart tøjUndertøj •Smart tøjUndertøj •Smart tøj    

Din ButikDin ButikDin ButikDin Butik    
Borgergade 4 Borgergade 4 Borgergade 4 Borgergade 4 ———— Aalestrup Aalestrup Aalestrup Aalestrup    
Tlf 98 64 17 97Tlf 98 64 17 97Tlf 98 64 17 97Tlf 98 64 17 97    

    



 

 

Juleafslutning hos spejderne i Aalestrup. 
 

KFUM Spejderne i Aale-
strup har haft juleaf-
slutning i Spejderhuset. 
Julestemning var der 
masser af, for den sid-
ste måned er blandt 
andet gået med forbe-
redelse af juleafslut-
ning. Der er blevet bagt 
pebernødder, klippet ju-
lepynt og lavet meget 
laaaange guirlander. 

Der er hentet efter gran, lavet juledekorationer og der har 
været ”grødfest” . 
 
Ved juleafslutningen var store og små spejdere samlet om-
kring juletræet. Først blev sunget bæversangen, ulvesangen 
og spejdersangen, og derefter gik man om juletræet og sang 
nye og gamle julesange. 
Herefter var der under-
holdning, sanglege og 
små optrin. Hvert år ud-
deles stjerne til spejdere, 
som har jubilæum, og i år 
blev uddelt tre 10-
årsstjerne. Der blev også 
givet en dolk til den ulv, 
som havde samlet flest 
penge til spejderhjælp. 
 
Julemanden dukkede heldigvis også op med en kurv, fyldt 
med slikposer, og til sidst var der æbleskiver og saftevand. 
Nu er der juleferie i Spejderhuset, men den 7. januar 2013 er 
bæverne klar igen. Nogle håber på, at der vil være masser af 
sne, for bag ved Spejderhuset ligger kælkebakken, og den 
skal jo gerne prøves af! 



 

 

PÅSKEQUIZ 
 
1. Hvad betyder påske?    
 A: Det er fuldbragt, B: Forbigang, C: Opstandelse 
 
2. På hvilken af påskens helligdage fejres Jesus opstandelse? 
 A: Påskedag, B: Langfredag, C: Palmesøndag 
 
3. Hvem forrådte Jesus? 
 A: Peter, B: Thomas, C: Judas 
 
4. Hvad kaldes til runde og flade alterbrød, som symbolisere Jesu 
 legeme, så vi husker Jesus. 
 A: Bønnebrød, B: Oblater, C: poletter 
 
5.  Hvornår startede traditionen med gækkebreve? 
 A: 1600 tallet, B:1700 tallet, C: 1950’ erne 
 
6. Hvornår kunne man første gang få en Tuborg Påskebryg? 
 A: 1924, B: 1931, C: 1939 
 
7. På hvilken dag korsfæstes Jesus? 
 A: Skærtorsdag, B: Langfredag, B: 2. Påskedag 
 
8. Hvad symboliserer påske-haren, som stammer tilbage fra før-

kristen tid? 
 A: Mange unger, B: Hurtighed, C: Forårsjævndøgn 
 
9. Når en høne skal udruge påskekyllinger, hvor lang tid skal den så 

ruge? 
 A: 14 dage, B: 21 dage, C: 25 dage  
 
10. Påskeæg er ofte lavet af chokolade, men hvor kommer chokolade 

fra? 
 A: Kakaobusken, B: Chokoladebønnen, C: Kakaobønnen 
 
11. Hvor kommer traditionerne med påskeharen og at gemme æg fra? 
 A: Frankrig, B: Tyskland, C: Sverige 
 
12. Hvad har man ifølge gammel tradition gjort før påske? 
 A: Lagt kartofler i jorden, B: Stillet grød til nissen  
 C: Fastet i 40 dage. 
 
 
Find svarene andet sted i bladet. God fornøjelse 



 

 

 

     www.BOLL-BILER.dk 
      
      Aalestrup Motor Co. ApS - 98641088 

En vellykket fest starter hos 
HIMMERLANDS SERVICEUDLEJNING 

Lene og Vagn Christensen 
Vestergade 18, 9620 Aalestrup 

Tlf. 98 64 22 69 - Fax 98 64 22 55 
WWW.HIMMERLANDS-SU.DK 

 

 

Aalestrup Tømmerhandel 
og byggemarked A/S 

Testrupvej 1 
9620 Aalestrup 
Tlf. 9864 1033 



 

 

P R O G RAMMER  

BÆVERE:   TIRSDAG KL. 17.30 – 19.00 
    Børnehavekl. og 1. kl. 

12-3 Knobaften 

19-3 Klip og æg 

26-3 Påskeferie 

2-4 Lave lys 

9-4 Boldspil 

12-14/4  Gruppeweekend 

16-4 Mærke Eventyr 

23-4 Mærke Eventyr 

30-4 5 km 

7-5 Bål pandekager 

14-5 Haletudser 

21-5 Kimsløb 

28-5 Hvalpsund i gummistøvler 

4-6 Besøg 

7/9-6 Sommerlejr Vestrup 

 

 

Forvent at bæverne er ude næsten hver 

gang. Ændringer forekommer. 

ULVE:  MANDAG kl. 18.30 – 20.00 
    2. kl – 3 kl. 

11-3 Basismærke 

18-3 Mærke Sygeplejerske 

25-3 Påskeferie 

1-4 Påskeferie 

8-4 Klar dig selv 

12-14/4  Gruppeweekend 

 

 

 

 

I perioden efter gruppeweekenden 
og indtil sommerlejren skal vi ar-
bejde med: 
 -Basismærket Lind - du kan læse 
om mærket i din lille bog " Ar-
bejdstræet for ulve" 
- Forberede os til sommerlej-
ren  d.v.s. lære lidt flere knob, 
bruge dolken og lidt om bål. 

 

 

Spejderuniformer 
Jeg tager gerne imod bestilling på uniformer til leje, på  
TLF. 98 64 31 06 bedst omkring kl. 18.  
 
Med spejderhilsen 
Jørgen E. Løvendahl 



 

 

Møde for seniorer 8 kl. til 17 år 
 
Kontakt ledere 

Møde for rovere fra 17 år 
 
Klan Ænder uden Tænder 
 
Klan 77 grader syd 
 
Kontakt ledere 

SPEJDERE:  TORSDAG: KL. 19.00 – 21.00 
      6 kl. og opefter. 

14-3 Byggetårn 

15/16-3 Overnatning i tårn 

21-3 Bålhygge 

28-3 Skærtorsdag 

12-14/4  Gruppeweekend 

 

 

 

Møder kan ses på 

www.olestorp.dk 

P R O G RAMMER  

JUNIORSPEJDERE: MANDAG: KL. 18.30 – 20.00 
      4 kl. - 5 kl. 

25-3  Påskeferie 

1-4  Påskeferie 

8-4  Juniormøde 

12-14/4  Gruppeweekend 

15-4 Juniormøde 

22-4 Juniormøde 

29-4  Juniormøde 

6-5  Juniormøde 

13-5 Juniormøde 

20-5  Juniormøde 

27-5 Juniormøde 

3-6 Juniormøde 

10-6  Juniormøde 

17-6 Juniormøde 



 

 

Grupperådsformand 
Henrik Klausen 
Kirkevangen 18 
98642624 
 
Gruppeleder 
Brian Larsen, Vestermarkvej 26 
9610 Nørager 
tlf 9855 2800 - 2680 2800 
b-larsen@sol.dk 
 
Kasserer 
Anne-Marie Sørensen 
Engparken 16 
9864 2282 
engparken16@familie.tele.dk 
 
Forældrerepræsentanter 
Lone Laustsen 
Testrupvej 11 
98641439 
laustsen5@privat.dk 
 
Gitte Holmberg 
Møllegade 6 st. h 
98649058 
gholmberg1@gmail.com 
 
Jørgen Laustsen 
Kirkevangen 57 
98642890 
niknan@mail.dk 

 
Kirsten Ryberg 
Vestergade 60b 
98641983 
 
Maibritt Pederen 
Borgergade 33 
98641642 
maibritt.petersen@skolekom.dk 
 
Joan Sørensen 
Elmevej 8 
98642898 
 
Kirkelig repræsentant 
Vagn hedegaard 
Markedsdalen 63 
98641796 
v_hedegaard@yahoo.dk 
 
Enhedsledere 
Jette Taankvist 
Martin Holmgård 
Lasse Damtoft Nielen 
Martin Thomsen 
Carsten Laustsen 
Dennis Oht 
Mads Fisker Sørensen 
 
 

GRUPPENS ADRESSER 
GRUPPERÅDET 

BÆVERLEDERE 
 
Pia Christiansen, Nybrovej 10,  
Ravnstrup, 8800 Viborg 
tlf. 8664 7811 
dahllarsen@energimail.dk 
 
Jette Taankvist, Aaparken 12 
tlf. 9864 1748,  
jtaankvist@gmail.com 
 
Morten Nielsen, Engparken 66 
tlf. 9864 3438 
vogterhusvej@gmail.com 
 
Rasmus Sørensen 
Mathias 
 

ULVELEDERE 
 
Martin Holmgård, Jyllandsgade 5 1.tv 
9600 Aars 
tlf. 3068 4073 
k500@sol.dk 
 
Kirsten Dalgaard Christensen 
Hovedvejen 166 
tlf. 50904942,   kdc70@me.com 
 
Anna Laustsen, Fredensvej 12 
tlf. 4024 6179 
annalaustsen@hotmail.com 
 
Henrik Damgård Hansen 
Jasminvej 3, Hobro 
tlf. 9852 5125 
hdh@aalestrupelektro.dk 

LEDERE 



 

 

 
Katja Løvendahl, Markdiget 46 
tlf. 28 60 82 72  
katjaloeve@hotmail.com 
 
Julia Nielsen 
Signe Møller Nielsen 
 
JUNIORTROPLEDERE 
 
Lasse Damtoft Nielsen, Engparken 66 
Tlf. 2877 3438 
lasse-damoft@hotmail.com 
 
Sebastian Findinge 
Lone Sørensen 
 
TROPLEDERE 
 
Brian Larsen, Vestermarkvej 26 
9610 Nørager 
tlf 9855 2800 - 2680 2800 
b-larsen@sol.dk 
 
Lars Th. Jensen, Engvej 17 
tlf.9864 1907 
lars_th@mail.tele.dk 
 
Andreas Taankvist, Aaparken 12 
tlf.: 9864 1748 
andreas_taankvist@hotmail.com 
 
Martin Thomsen, Langmosen 28 
tlf 6126 9620 
martinthomsen@live.dk 
 
SENIORLEDERE 
 
Carsten Laustsen, Fredensvej 12 
tlf. 2123 6479 
laustsen1971@gmail.dk 
 
Line Gundersen, Hostrupvej 66 
st. 5 
9500 Hobro 
Line.holstgundersen@gmail.com 
 
Martin Olsen, Parkvænget 42 
tlf 98647574 
martinstrunckolsen@gmail.com 
 
Rover Klan ”Macleod” 
 
Dennis Oht, Sønderstrandvej 39C 
8592 Anholt 
tlf.61676562 
d_oht@hotmail.com 

 
Hans Jørgen Sørensen 
Engdiget 13 1.tv 
2230 2979 
hansipost@stofanet.dk 
 
Martin Olsen 
Parkvænget 42 
9864 7574 
martinstrunckolsen@gmail.com 
 
Rover Klan ”Ænder uden tænder” 
 
Mads Fisker Sørensen 
Skelbækvej 164G 1, 9800 Hjørring 
tlf.: 2991 9263 
fisker_15@hotmail.com 
 
Christian Leegaard 
lopi_christian@hotmail.com 
 
Roverklan 77grader syd 
 
Marianne Haugaard Sørensen 
Engparken 16 
tlf.: 2883 6827 
marianne_haugaard@hotmail.com 
 
Andreas Taankvist 
Aaparken 12 
tlf.: 9864 1748 
andreas_taankvist@hotmail.com 
 
Martin Thomsen, Langmosen 28 
tlf 6126 9620 
martinthomsen@live.dk 
 
UNIFORMER  sælges/udlejes 
 
Jørgen Løvendahl 
Markdiget 2 
tlf. 9864 3106 
jel.kl@mail.tele.dk 
 
HUSMESTER 
 
Jørgen Laustsen 
Kirkevangen 57 
98642890 
niknan@mail.dk 
 
Udlån hus og nøgler 
Ivan Oht, Aaparken 80 
tlf. 9864 2264 
oht@mail.tele.dk 



 

 

Borgergade 41 
9620 Aalestrup 
Tlf. 98 64 25 25 
post@naturefterskolen.dk 
www.naturefterskolen.dk 

SPEJDERHAGL 
 
ER ET BLAD MED OPLEVELSER, NYHEDER OG  
PROGRAM FOR KFUM-SPEJDERNE I AALESTRUP. 
 
HUSK DEADLINE DEN: 28. FEBRUAR 
      20. MAJ 
      30. AUGUST 
      10. NOVEMBER 
Alt nyhedsstof indleveres til  
Hans Jørgen Taankvist, Aaparken 12. 
Telefon 9864 1748 E-mail: jtaankvist@gmail.com 

  
Støt vore sponsorer 

 de støtter os 

 
AALESTRUP 

ELEKTRO ApS 

 

  

 
 

 

 

Borgergade 5,  9620 Aalestrup 
Tlf.  98 64 14 22 

Aalestrup@apoteket.dk 

Jernbanegade 2A - 9620 Aalestrup 
98 64 22 27 

www.aalestrupfys.dk 
aalestrupfys@mail.dk 

Assurandør 
Frede Østrup 
Fre@almbrand.dk 

Individuelle 
forsikringer 

Markedsdalen 34 
9620 Aalestrup 
Telefon  9864 1999 
Fax  9864 1484 

KRISTIAN JENSEN 
Mobiltlf. 20 12 84 48 

Farver    Gulve    Gardiner 
Vestergade 34, 9620 Aalestrup   9864 1005 

Søndergade 8, 9640 Farsø   9863 1127 

Vestergade 32 
9620  

Aalestrup 



 

 

Formandsberetning for Oles Torp Gruppe 2012. 

Som noget forholdsvis nyt er forældrerådet erstattet af et grupperåd, 
så vi nu er organiseret i overensstemmelse med KFUM-Spejdernes 
vedtægter. 

Samtidig har vi fået ny gruppeleder og ny grupperådsformand, så der 
er brugt tid på at finde os selv, samt finde ud af arbejdsdelingen mel-
lem grupperåd og ledere. 

Som noget af det første i 2012, deltog vi i den børnevenlige faste-
lavnsgudstjeneste i Aalestrup Kirke. Herefter gik turen til Spejderhu-
set, med tøndeslagning, kåring af kattekonger og fortæring af faste-
lavnsboller. 

I april var der gruppe-weekendtur i en hytte ved Madum Sø i Rold 
skov. Hytten lå helt ned til søen og temaet var vikingetiden, så der 
blev bl.a. lavet vikingemad på bål, og enkelte spejdere var ude og ba-
de i det kolde blå vand. 

Knaberfest med indsamling af Loppe effekter og optog gennem byen. I 
år blev, vores forhenværende gruppeleder gennem mange år, Lars kå-
res som knaberkonge. 

I begyndelsen af juni havde vi oprydningsdag i Spejderhuset med stort 
fremmøde af ledere og forældre. 

Det var en god og effektiv dag, med oprydning både inde og ude. Bl.a. 
blev der lavet et raftestativ, så vi fremover har mere styr på vores raf-
ter. Som afslutning på en hyggelig og effektiv dag, holdt vi en lille 
sammenkomst om aftenen i Spejderhuset med spisning og underhold-
ning. 

Sommerlejre: 

Ulvene var på MUS-lejr på Thorup Hede. Temaet var cirkus, så der 
kom mange små klovne hjem fra den sommerlejr. 

Spejdere og seniorspejdere var på den store 2012-lejr ved Holstebro, 
hvor de fleste spejderkorps deltog. 

Der var over 20.000 deltagere, så det var en helt speciel oplevelse. 

Efter sommerferien, blev der holdt ”Spejder for en dag”-arrangement. 
Forud var der annoncering i aviser, og omdeling af informationsmateri-
ale på skolen. Det gav pote i form af nye bævere og ulve. 



 

 

Spejderhuset, Rolighedsvej 39, tlf. 9864 2348 

Løsning på Påskequiz 1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9b, 10c, 11b, 12c 

Det lykkedes ligeledes at skaffe nok juniorspejdere, til at starte denne 
gren op igen. 

Igen i år var november en travl måned. 

Spejderne hjalp med opsætning og nedtagning af scene m.m. ved ju-
lemessen. 

For at få nye ideer til vores gruppe, havde vi inviteret en konsulent fra 
korpset til at komme og hjælpe med at se på de processer der foregår 
i Spejderhuset. Er der synlighed nok? Kommunikerer vi nok med om-
verdenen? Hvilke værdier er der i spejderarbejdet? Til foråret kommer 
Konsulenten igen på besøg, for at følge op på de aktiviteter der blev 
sat i gang. 

I forbindelse med ”Ulvenatten”, var ulvene i skoven og samle gran, 
mos og kogler til det kommende arrangement, hvor pensionister og 
bedsteforældre mødte op i Spejderhuset og lavede deres egen julede-
koration. Dette arrangement blev en stor succes, idet mange lod vejen 
gå forbi Spejderhuset for at lave en dekoration, og få sig en kop kaffe. 

Som afslutning på året, holdt vi i december juletræsfest, hvor bæver-
ne havde pyntet træet. Det var en 

hyggelig aften, bl.a. mødte distriktschefen op, og uddelte 10-års stjer-
ner til tre af vores medlemmer. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til lederne, tak til de forældre der har 
bagt og på anden vis bidraget til diverse 

arrangementer, og en stor tak til Anne-Marie for hendes store indsats 
som kasserer. 

Hilsen Henrik 



 

 

Hvorfor er vi KFUM-spejdere? 
 

Hvorfor er vi egentlig medlem af et spejderkorps, der giver os ret 
til at kalde os KFUM-spejdere? Det var et af de spørgsmål, som 
spejdertroppen fik svar på, da der d. 24. januar var lagt op til en 
aften, hvor de skulle blive lidt klogere på sig selv. 

Programpunktet for aftenen var “Hvem er vi, og hvad vil vi?”. Idé-
en var at spejderne skulle få en viden om det fællesskab, som de 
er en del af nationalt og internationalt, men også få en indblik i 
hvad de kan bruge det til. Gennem aftenen blev spejderne kloge-
re på opbygningen af KFUM-spejderne som organisation og be-
tydningen af det at have et spejderkorps. Mulighederne som 
KFUM-spejderne tilbyder kunne Rikke, som har været flittig bru-
ger af KFUM-spejdernes uddannelsesmuligheder, fortælle resten 
af spejdertroppen om. Hun fortalte bl.a., om det at komme på 
kursus og hvad det har givet hende med i bagagen. 

Spejderne fik også mulighed for selv at diskutere, hvordan de op-
lever det at være spejder og de kommentarer det medfører fra 
venner og skolekammerater. De bidrog også flittigt til diskussio-
nen om hvorvidt spejderarbejdet skal udvikles, og hvad man i så 
fald kan gøre for at gøre 
spejderarbejdet endnu mere 
spændende og givende. 

For mange af spejderne gav 
aftenen dem en forståelse 
for den dybere mening med 
spejderarbejdet, og at det 
at være spejder også hand-
ler om at udvikle sig selv-
stændigt som menneske, og 
i høj grad også som en del 
af et fællesskab. 



 

 

Spejdertroppen tester spartphone-app 

 

Torsdag d. 31 januar stod der Woop-app på programmet for 
spejdertroppen. Det er formentlig første gang det er sket, og 
titlen kræver vidst også en forklaring.  

Woop-app er en app til smartphones, som er udviklet af 
KFUM-Spejderne i samarbejde med Det Danske Spejderkorps, 
De grønne pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps. 
App´en er en del af en fælles outdoorkampagne, som forsø-
ger at sætte fokus på spejderlivet og dets kvaliteter. 

Spejdertroppen 
testede 
App´ens funk-
tioner mens de, 
i patruljer, var 
på løb. En af 
funktionerne i 
den smarte app 
er nemlig, at 
den ved hjælp 
af smartpho-

nens indbyggede GPS kan finde frem til poster, der er place-
ret på forskellige GPS-koordinater. Når man har fundet frem 
til en post, popper der så et spørgsmål frem på spejdernes 
telefoner, som de skal besvare korrekt for at komme videre til 
næste post. Samtidig kan telefonen tracke hvor lang tid og 
hvor lang en rute patruljerne brugte for at nå frem til alle po-
ster. På den måde var det muligt at se, hvem der var hurtigst, 
og hvem der gik den korteste rute. 

App´en kan hentes gratis i App-store eller Google Play, og gi-
ver alle med en smartphone mulighed for at opleve naturen 
på en ny måde. 

Spejderne godkendte i enighed app´en og havde på en ny og 
anderledes måde nu fået frisk luft i lungerne. 



 

 

 Aalestrup 

 Autolakering Aps 
 Elmegårdsvej 4 

 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 07 

 

AALESTRUP-AUTOLAKERING.DK 
 

 

     

SKYUM POKALER 
Borgergade15 - Aalestrup 

Tlf. 9864 1063 
 

www.SKYUM-POKALER.DK 

 

  

    

    

 

 

 

U|~áxÇU|~áxÇU|~áxÇU|~áxÇ    
V/Connie Hvid - Svend Ejlskov 

Borgergade 15 - 9620 Aalestrup 
Tlf. 98 64 21 20 - Fax 98 64 21 24 

Se 12 88 70 86 

Aalestrup 

Ure & Optik 
 

Vestergade 15 - 9620 Aalestrup 
 

Tlf. 98 64 23 00 

IT-Jylland 
V/ Henrik Jensen 

Pilevej 3A 

9620 Aalestrup 

Tlf. 9864 3400 - Mobiltlf. 21634178 

Ettrup’s 

Køreskole 

V. Henning Ettrup 
Engvangen 4 - Aalestrup 
Tlf. 40 18 80 16 



 

 

Tillykke med 10 års stjernen 


