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MAJFESTEN
Så er det endnu en gang tiden til at få pudset festtøjet af, når Majfesten igen åbner op for fire dage i skøn forening
med fodbold, socialt samvær og masser af musik.
Ole Gas varmer igen HIF-teltet op med klassiske Kim Larsen og Gasolinnumre, mens børn op til 7. klasse kan fyre
den af i det store telt til børnediskoteket torsdag aften.
Fredag aften byder på en forrygende fodboldkamp mellem DBU’s Old Boys-landshold, der møder Hedensted IF’s
Old Boys A på grønsværen.
Efter kampen byder “Lineout” og ”Diskotek Infinity” op til dans i festteltet, mens partybandet ”Banana Jam”
sørger for musikken til dansegulvet lørdag aften.
Lørdagen bliver skudt i gang med det traditionsrige optog gennem byen, og Hedensted Løbet vil tilbage til rødderne som et familieløb, hvor alle kan være med på de tre ruter.
Søndag kan poderne give den gas i Mosen til ”Middelfart Sparekasse Cup”, mens der kan nydes en sild og en snaps
med musikalt indslag. Royal Garden Jazzband lukker og slukker årets Majfest i HIF-teltet.
Der er noget for enhver smag og årgang til dette års Majfest. Du kan læse mere om de forskellige dage i
programmet. Vi glæder os til at se dig.

Herning Tivolipark sætter som altid rammerne for fest og glæde for alle.

Husk:

Alt overskud går ubeskåret til ungdomsarbejdet i Hedensted IF

MAJFESTEN

-Børnetøj med
Tlf:22 93 56 01
www.silleogsilas.dk

Bredgade 11b
8722 Hedensted

AB Revision ApS
Østerbrogade 25, 8722 Hedensted
T: 75-891199, F: 76-740404

HEDENSTED

BOGHANDEL
& LEGETØJ
Bytorvet 5 - Tlf. 75 89 91 22

2019

SIDE 4-5

- vi ses...

www.majfesten.dk

-ALTID FRISK
MED ET
GODT TILBUD

- Livet er for kort til dårlig vin...

Besøg vores butik, og få en smagsoplevelse.
N ørre br oga d e 13 - 8722 Hed en s ted - www. d r ags h o lmv ine. dk

- Vi leverer vinene til årets Majfest...

TORSDAG
17.00 17.00 - 01.00
17.30 - 20.00
17.30 - 20.00

18.00 - 21.00
19.00 19.00 22.00 - 01.00

Fodbold
Forkamp til Danmarksserien – HIF Ungdom
HIF-teltet åben
Helstegt pattegris, bagte kartofler, salat,
dressing & flütes. Pris á 80,- kr.
Serveres direkte fra grillen.
Alkoholfri Børnediskotek - fra 0. til 7. klasse.
DJ Musik fra scenen
- dans og konkurrencer med præmier.
Sodavand, slikposer, chips - kun 10,- kr. stk.
Entré 30,- kr.
Per Andersen spiller i HIF-teltet
Gratis entré
Tivoli åbner
Fodbold: Danmarksserien
Hedensted IF – B1909
Kongen af Hedensted er klar igen!
Ole Gas spiller op i HIF-teltet.
Gratis entré
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HOVEDSPONSOR

Sunset Boulevard, Hedensted

Torsdag kan du stille sulten med helstegt pattegris,
bagte kartofler, salat, dressing og flutes serveret direkte fra grillen til den favorable pris á 80,- kroner.
Per Andersen spiller op til dans, så grisen kan rystes
godt på plads i maven.
Vi gentager succesen fra sidste år med alkoholfrit diskotek for skolebørn op til 7. klasse torsdag aften. Der
vil være DJ på scenen, der spiller op til dans, og i løbet
af aftenen vil der blive afholdt forskellige konkurrencer
med gode præmier. Der kan købes sodavand, slikposer
og chips til kun 10,- kroner. Det koster 30,- kroner at
komme ind.

Ole Gas
Danmarksserie herrerne møder B1909 på grønsværen, inden Ole
giver den gas i HIF-teltet. Den imiterende Kim Larsen sanger, Ole
Gas synger sig igennem klassikere fra både Gasolin og Kim Larsen
og sørger for, at aftenen igen står i ”hele Danmarks nationalskjald”
navn. Der er gratis entré, så kom og vær med til at få teltdugen til
at løfte sig.
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Kr. 19.840,-

Kr. 18.840,-

Kr. 21.840,-

Greenline 65NG

- blødt vand i hjemmet

- blødt vand i hjemmet

Helge Nielsens Allé 6B
8723 Løsning

info@jyskvandteknik.dk
• www.jvt.dk
Vandteknik ApS
Jysk

tlf. 3210 7010

ringsanlægget. Dvs.:
- Standard installation: Montering og installation med indholdet i et standard installationssæt, montering af
ysk Vandteknik
bypass direkte efter vandmåleren, direkte adgang til hovedledning, vandur,
el og afløb, og derApS
skal være
gulvafløb eller afløb i gulvhøjde.
Helge Nielsens Allé 6B
- Standard installationssæt består af: Bypass med 1” tilslutning, 40 mm. airgab, 2 stk. stålarmerede flex
slanger á 1 meter med 1” gevind samt 1 stk. afløbsslange á 2 meter.8723 Løsning

Helge Nielsens Allé 6B
J8723 Løsning
tlf. 3210 7010
info@jyskvandteknik.dk • www.jvt.dk

J

*) ForudsætterAlle
en standard
ved brug af det standard installationssæt, der følger med blødgøringsanlægget. Dvs.:
priserinstallation
er inkl. moms.
- Standard installation: Montering og installation med indholdet i et standard installationssæt, montering af bypass direkte efter
vandmåleren, direkte adgang til hovedledning, vandur, el og afløb, og der skal være gulvafløb eller afløb i gulvhøjde.
ysk
Vandteknik
ApS
- Standard installationssæt består af: Bypass med 1” tilslutning, 40 mm. airgab,
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Alle Greenline NG blødgøringsanlæg er med indbygget Wi-Fi funktion,
indbygget Wi-Fi funktion, og de er selvfølgelig alle
og detiler
selvfølgelig alle godkendt til drikkevand.
godkendt
drikkevand.

Alle Greenline NG blødgøringsanlæg er med

Greenline 40NG
Greenline 25NG

Tilbudspriser inkl. montering,
Tilbudspriser
inkl.og
montering,
installation
og opsætning*)
*)
installation
opsætning
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MAJFESTEN

FREDAG
17.30 -

18.30 -

19.00 19.00 - 02.00
19.45 - 00.00
21.00 - 02.00
21.00 - 22.00

Hedensted Stadion åbner
Old Boys-landskamp
VIP arrangement i Kjærgaard Loungen
Fra 18:00 – 22:00 - Pris 350,- kr. pr. person
Billetter købes i SuperBrugsen Hedensted og
HIF Kiosken fra 11. april. Begrænset antal!
Hedensted IF Oldboys A – Old Boys-landsholdet
Entre kr. 30,- pr. stk. ved køb senest den 8. maj
2019 – herefter kr. 50,- pr. stk. Billetkøb i forsalg
fra 11. april i SuperBrugsen og HIF Kiosken.
Børn u/ 16 år gratis
Tivoli åbner
HIF teltet åben
NYT NYT NYT NYT
Lineout spiller i HIF-teltet
Gratis entré
En kæmpe succes 2017 og 2018
Raw Friday v/Diskotek Infinity
Entré hele aftenen: Kun 50 kr.
Specialpris på øl og Majfest-kander i
det store telt: KUN kr. 100,- !!!

KAMPSPONSOR:

BOLDSPONSOR:

Vi har en forrygende fredag klar til dig. Helt specielt
i år spilles der Old Boys-landskamp fredag aften, så
vi håber, at du vil komme ud og heppe på de grønne.
Måske får du også chancen for at møde din gamle
landsholdhelt. En billet til kampen koster 30,- kroner i
forsalg ved køb senest 8. maj, herefter koster billetten
50,- kroner.
Er du til lidt ekstra forkælelse, så køb en billet til
VIP-arrangementet i Kjærgaard Lounge. Du får
mulighed for at se kampen lidt fra oven, og efterfølgende kan du spise med spillerne. Billetten koster 350,kroner, og der er begrænset antal.
Begge billetter kan købes fra 11. april i SuperBrugsen i
Hedensted og HIF-kiosken.
Efter kampen spiller Lineout op til dans i HIF-teltet.
Der er gratis entré.

Lineout

I år skal vi til det pulserende Las Vegas ved dette års fest i Mosen fredag aften. Raw Friday byder på et røg- og lysshow, der leder tankerne
hen på de populære rå natklubber i spillebyen, der holder på alle
hemmeligheder. ”Mobildiskotek Infinity” fyrer den af på scenen i det
store festtelt. De har samlet et hold af forskellige dj’s, som dækker
det brede dansegulv. Der vil blive spillet noget deep/tech House stil,
som er en elektronisk moderniseret jazz, funk, soul musik, der ofte
bliver spillet på mange af verdens store natklubber.
Det koster 50,- kroner at komme ind, og billetten kan købes online
via hjemmesiden. Fra klokken 21.00-22.00 kan der købes majfest- og
ølkander til 100,- kroner. Der sælges ikke alkohol til unge under 18
år i baren, men du er stadig velkommen til at indtage dansegulvet
til et brag af en aften. Alle bliver tjekket ved indgangen, så husk
BILLED-ID. Vi giver IKKE armbånd til baren (18+), hvis ikke der kan
forevises gyldigt BILLED-ID. (Kørekort, pas) (Sygesikrings-, kredit- og
studiekort er IKKE gyldigt BILLED-ID)

2019
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MAJFESTEN
ratis
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0,-

i hele jan

uar

ÅBENT HUS /
ÅBEN TRÆNING I HEDENSTED
løRDaG DEN 6.1 kl. 9.00-13.00
kom og se klinikken og hør hvad
vi kan tilbyde.
Tag et nyt medlem med
i januar og træn hver især
for 99,- i en måned.

Bredgade 14 • 8722 Hedensted
Telefon: 75 89 21 72

Fysiofitne
ss
Fysiofitne
ss
Junior
Fysiofitne
ss
familie

Hedensted/Hornsyld Fysioterapi og Træning
Bytorvet 27 C, 1 sal
Bjørnkærvej 16 Hornsyld
Tlf. 7589 2522 . www.hedenstedfysioterapi.dk
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Vi holder åbent
til kl. 05.00

O N S Følg
D Aos
Gpå

Facebook og Instagram @MajfestiHedensted
www.majfesten.dk
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må MAJFESTEN
Drikkevarer
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på pladsen.
Kun salg af øl
/spiritus
til personer ov
er 18 år

TORSDAG

FREDAG

DEN 9. MAJ

2.00
Torsdag kl. 2

Ole Gas

17.00 17.00 - 01.00
17.30 - 20.00

17.30 - 20.00
HOVEDSPONSOR

18.00 - 21.00
19.00 19.00 -

.45
Fredag kl. 19

Lineout

22.00 - 01.00

.00
Fredag kl. 21

Raw Friday

Fodbold
Forkamp til
Danmarksserien – HIF Ungdom
HIF-teltet åben
Helstegt pattegris, bagte
kartofler, salat, dressing & flütes.
Pris á 80,- kr.
Serveres direkte fra grillen.
Alkoholfri Børnediskotek - fra 0.
til 7. klasse.
DJ Musik fra scenen - dans og
konkurrencer med præmier.
Sodavand, slikposer, chips - kun
10,- kr. stk.
Entré 30,- kr.
Per Andersen spiller i HIF-teltet
Gratis entré
Tivoli åbner
Fodbold: Danmarksserien
Hedensted IF – B1909
Kongen af hedensted er klar
igen! Ole Gas spiller op i
HIF-teltet.
Gratis entré

DEN 10. MAJ

17.30 -

18.30 -

19.00 19.00 - 02.00
19.45 - 00.00
21.00 - 02.00
21.00 - 22.00

Hedensted Stadion åbner
Old Boys-landskamp
VIP arrangement i Kjærgaard
Loungen. Fra 18:00 – 22:00
- Pris 350,- kr. pr. person
Billetter købes i SuperBrugsen
Hedensted og HIF Kiosken
fra 11. april. Begrænset antal!
Hedensted IF Oldboys A – Old
Boys-landsholdet
Entre kr. 30,- pr. stk. ved køb
senest den 8. maj 2019 – herefter kr. 50,- pr. stk.
Billetkøb i forsalg fra 11. april i
SuperBrugsen og HIF Kiosken.
Børn u/ 16 år gratis
Tivoli åbner
HIF teltet åben
NYT NYT NYT NYT
Lineout spiller i HIF-teltet
Gratis entré
En kæmpe succes 2017 og 2018
Raw Friday v/Diskotek Infinity
Entré hele aftenen: Kun 50 kr.
Specialpris på øl og Majfest-kander i det store telt:
KUN kr. 100,- !!!

MAJFESTEN

Søndag kl. 14-17
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Royal
Garden
Jazzband

LØRDAG

SØNDAG

DEN 11. MAJ

11.00 11.30 - 02.00
11.45 - 12.30
13.00 13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00
13.15
13.20
13.25
14.00 - 17.30
18.30 - 21.00

21.00 - 02.00

Stort optog gennem byen med
musik og HIF spillere foran
kortege med veteranbiler.
HIF-teltet åben
Børneunderholdning i HIF-teltet:
hr. Plys - kendt fra Lalandia
- gratis entré
Tivoli åben
Tivoli-turbånd sælges.
Pris 200,- kr.
Salg af vafler
Hedensted Løbet:
- Fælles opvarmning
- 10,2 km ruten starter
- 5 km ruten starter
- 3,8 km familieruten starter
Live musik i HIF-teltet:
Next Train
Forårsfest med spisning og
musik. Pris kun 100,- kr.
Billetter købes i SuperBrugsen
og HIF Kiosken fra 11. april.
Husk: køb i god tid
– udsolgt de sidste 4 år!!!
Partymusik med Banana Jam
Entré 100,- kr.

DEN 12. MAJ

09.00 - 18.00
11.00 - 17.30
12.00 - 13.00
HOVEDSPONSOR

HEDENSTED
SOGNEGÅRD
&
CLUB FITNESS

13.00 13.00 13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
17.30

Middelfart Sparekasse Cup
– Fodboldstævne på Hedensted
Stadion
HIF-teltet åben
Gratis silde- og pølsebord i
HIF-teltet
1 øl og 1 snaps kun 50,- kr.
Frederik Brohus spiller til
maden (ungt musiktalent fra
byen)
Gratis entré
Tivoli åbner
Salg af vafler
Tivoli-turbånd sælges.
Pris 200,- kr.
Jazz musik i HIF-teltet
Royal Garden Jazzband
Gratis entré!
Festpladsen lukker og
Majfesten siger tak for i år!

Turbånd til Tivoli
lørdag eller søndag 13-17

KUN 200.- kr.

Forårsfest

med
i det store festtelt lørdag aften
e musik
gend
forry
og
entertainment, show

”B A N A N A
JA M ”

100.- kr.

Entré og spisning lørdag aften kun
Først til mølle princippet
11. april i
Billetterne frigives til salg fra den
samt i
SUPERBRUGSEN i Hedensted
HIF Kiosken

*Bordreservation ved
Tina Andreasen
på fest@majfesten.dk
-------------------

Mad fra
d Sognegård:
ste
den
He

t
Oksetyndsteg, marineret steg
ekarflød
d,
tbor
sala
t
stor
m,
eka
svin
s
tofler, stegte kartofler, flüte
og kryddersmør.
------------------e 4 år!
Køb i god tid - Udsolgt de sidst

MAJFESTEN
Flise- og facaderens, algebehandling og imprægnering

N.S. Brolægning v/ Nicolai Storbank
Tlf: 22806213 - Mail: nsbrolaegning@gmail.com

DauGaard

DauGaard

Selskaber

Arrangementer

Fester Møder

God mad
i smukke omgivelser
TLf: 4026 0675 * caferindbaek.dk

DauGaard

Murer ApS

Murer ApS

Murer ApS

DauGaard

Dau

Murer

DauMurer
Gaard

DauGaard

ApS

DauGaard
Murer
DauGaard
Hjemmeside:
3d-vent.dk
DauGaard
Murer ApS
DauGaard
Murer
Telefon: 23644062

E-mail: info@3d-vent.dk
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Anlægsgartner
Søren Sørensen
Udfører alt i
belægnings- og
vedligeholdelsesopgaver.
Ring på 60934203 og få et godt tilbud

MAJFESTEN
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Denne plads kan
blive din for

600kr
ex moms.
Mere info på

www.Majfesten.dk

MAJFESTEN

LØRDAG
11.00 11.30 - 02.00
11.45 - 12.30
13.00 13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00
13.15
13.20
13.25
14.00 - 17.30
18.30 - 21.00
21.00 - 02.00

Stort optog gennem byen med musik og
HIF spillere foran kortege med veteranbiler.
HIF-teltet åben
Børneunderholdning i HIF-teltet:
hr. Plys - kendt fra Lalandia - gratis entré
Tivoli åben
Tivoli-turbånd sælges.
Pris 200,- kr.
Salg af vafler
Hedensted Løbet: - Fælles opvarmning
- 10,2 km ruten starter
- 5 km ruten starter
- 3,8 km familieruten starter
Live musik i HIF-teltet: Next Train
Forårsfest med spisning og musik. Pris kun 100,- kr.
Billetter købes i SuperBrugsen og HIF Kiosken fra
11. april. Husk: køb i god tid - udsolgt de sidste 4 år!!!
Partymusik med Banana Jam. Entré 100,- kr.

Lørdag starter med larm i gaden, når hele børneafdelingen marcherer gennem byen i de grøn/hvide
dragter ført an af en toptunet studenterbil fra Bøje
Studenterkørsel. Studenterbilen er udover at være
et transportmiddel for studenter også et rullende diskotek, hvor Michael Hasselager fra ”Diskotek Infinity”
vil stå bag pulten og spille fodboldsange, som alle kan
synge med på. Når optoget slutter i Mosen, er der
mulighed for at komme op i bilen og være student for
en stund, og man kan også nyde underholdningen med
”Snydekunstneren Hr. Plys”.
I år skal vi tilbage til rødderne med fokus på familie og
et Hedensted Løb, hvor der er plads til alle både barnevogne, løbecykler, kørestole, gående, motionister,
hurtigløbere, børn, unge, voksne og alle der vil have en
hyggelig og fælles oplevelse. Der er tre distancer; 3,8
km – familieløbet, 5,0 km og 10,2 km.

:
For børn
Hr. Plys

“Ban
spiller ana Jam”
op i fe
sttelte
t

Prisen er 50,- kroner incl. gebyr samt gavekort til en uges fri fitness/
svøm i Hedensted Centret. Ved tilmelding på dagen koster det 80,kroner incl. gebyr.
Der er præmier til de hurtigste løbere på hver rute, samt til det
største tilmeldte hold.
Derudover vil der være spurt- og lodtrækningspræmier for over
20.000,- kr.
Der er medaljer til alle børn fra 0-12 år. Tilmelding sker via
www.majfesten.dk, hvor du også kan se de nye ruter.
Om eftermiddagen kan Vejle-bandet ”Next Train” nydes. De spiller
hits og andre kopinumre, vi alle kender. Det har de gjort de sidste 25
år i Vejles natteliv, og nu kan du høre dem helt gratis, mens de i sikker stil styrer eftermiddagen på hæld.
Lørdag aften lægges der op til en festlig aften med spisning og dans i
det store festtelt. Det velspillende kopiband ”Banana Jam” sørger for
underholdningen til dansegulvet, mens ”Sognegården” i Hedensted
sørger for bespisningen. Prisen er 100,- kroner, og entréen efter klokken 21.00 er også 100,- kroner. Billetter kan købes i SuperBrugsen
og i HIF Kiosken fra den 11. april. Husk at købe i god tid, da der har
været udsolgt de sidste fire år.
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HEDENSTEDLØBET
Vi glæder os til at se alle i ”Mosen”
(Hedensted Stadion)

lørdag d. 11. maj kl. 13.00

til fælles opvarmning og efterfølgende familieløb, 5 km eller 10,2 km

Læs mere om løbet og tilmelding på: www.majfesten.dk eller følg os på Facebook og Instagram
Tak til vores hovedsponsorer:
Også en stor tak til sponsorater og gaver fra:
CAFÉ COZY
SPORTIGAN
SMILLAS BLOMSTER
SPAR
MIN KØBMAND DAUGÅRD
BYENS SMØRREBRØD & SANDWICH
SLAGTER MAX
LIDL
DRAGSHOLM VINE
SUPERBRUGSEN
JACOBSEN BAKERY
FAKTA
DEN JYSKE SPAREKASSE
CLUB FITNESS
OK BENZIN

4,9

MAJFESTEN
Alt tømrer -/
snedkerarbejde udføres
Tømrermester

BJARNE RIDDERSHOLM
Hornborgvej 2 - 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 17 70 - mobil: 51 96 53 09

Tlf.: 70 21 09 09
Anne Marie Wulff
Bottrupvej 45, Bottrup, 8723 Løsning

Østjydsk
Pejsecenter

Tilbehør til brændeovne
Rep. af gamle brændeovne
Åbningstider efter aftale

Vandmøllevej 6 . 8723 Løsning 75 65 17 30

Urlevvej 6B · 8783 Hornsyld
Tlf. 70 22 71 88 - Fax 70 22 71 58
e-mail: cenger@cenger.com - www.cenger.com

Simon Skov ApS
Murer- & Byggefirma
Ranunkelvej 44
8722 Hedensted
tlf. 23 29 81 80
simon-ss@hotmail.com

2019
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kunstafelingen
i Horsens
BUTIKKEN

t

BØJE
STUDENTERKØRSEL

MAJFESTEN

SØNDAG
09.00 - 18.00 Middelfart Sparekasse Cup
– Fodboldstævne på Hedensted Stadion
11.00 - 17.30 HIF-teltet åben
12.00 - 13.00 Gratis sild- og pølsebord i HIF-teltet
1 øl og 1 snaps kun 50,- kr.
Frederik Brohus spiller til maden (ungt
musiktalent fra byen)
Gratis entré
13.00 Tivoli åbner
13.00 Salg af vafler
13.00 - 17.00 Tivoli-turbånd sælges.
Pris 200,- kr.
14.00 - 17.00 Jazz musik i HIF-teltet
Royal Garden Jazzband
Gratis entré!
17.30
Festpladsen lukker og
Majfesten siger tak for i år!

HOVEDSPONSOR

HEDENSTED
SOGNEGÅRD
&
CLUB FITNESS

Søndag kl. 14-17

Royal Garden Jazzband

Søndagen bliver skudt i gang med en masse små fodboldspillere, når microfodboldstævenet ”Middelfart
Sparekasse Cup” skal afvikles. Stævnet er altid en stor
succes takket været de mange frivillige hjælpere, der
gør et stort stykke arbejde.

Søndag kl. 12-13

Gratis fiskefilét,
silde- og pølsebord

Der er naturligvis ingen Majfest uden det traditionelle
silde- og pølsebord, som kan nydes ganske gratis. Der
kan købes én øl og én snaps til 50,- kroner. Også i år
bliver silden akkompagneret med musik, når lokale
Frederik Brohus slår akkorderne an på sin guitar.
Majfesten lukker og slukker i år med et ordentligt
trut, når ”Royal Garden Jazzband” spiller op i HIF-teltet. Bandet er et af Danmarks ældste og traditionelle
jazzorkestre og har blandt andet spillet på en række
jazzfestivals i Danmark, Sverige, Tyrkiet, Grønland og
Færøerne. Selvom håret og skægget er blevet lidt gråt

med tiden, er de seks musikere i kontakt med publikum fra første til
sidste trut.
Repertoiret adskiller sig også fra de fleste andretraditionelle bands
med numre som f.eks. High Society, Ory’s Creole Trombone, Muscrat Ramble, Buddy Boldsens Blues og en masse andre populære
melodier. Og så er der i orkestret to fortrinlige sangere, der virkelig
sætter gang i publikum, så Majfesten kan gå på hæld på behørig vis.

2019
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KØ Brolægning
Stort som småt, fra bund til top!

Vi udfører:
Alt indenfor belægning,
stubfræsning og grov havearbejde
Kontakt Tlf. 2074 2328
www.koe-brolaegning.dk

Kasper Juhl Hansen
Revisor HD(R)
60 61 97 64
kjh@midtjyskrevision.dk
www.revisionhedensted.dk

MAJFESTEN

Danmarksvej 6 . 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 04 66

Privat- & erhvervsrengøring.
Kontakt
os og få et godt tilbud
Privat& erhvervsrengøring.
Kontakt
og få93
et godt
93os 92
53tilbud
kontakt@LL-Cleaning.dk
93 92 93 53
Læs mere og følg os gerne på Facebook
kontakt@LL-Cleaning.dk

Tlf. 2077 0743

www.facebook.com/llcleaningdk
Læs mere og følg os gerne på Facebook
www.facebook.com/llcleaningdk

JORD-, VEJ- OG
KLOAKARBEJDE
udføres
Udlejning af:

★
★

★

HYDRAULISKE
GRAVEMASKINER
RENDEGRAVERE,
GUMMIGEDE og
BULDOZERE
BLOKVOGNSTRANSPORT

TLF. 75 89 17 00
FAX 75 89 05 40
www.genknus.dk

SPAR

- det er nærliggende...

Åben alle ugens dage 7.00-21.00

2019
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TRANSPORT
Kolding
Tlf. +45 75 89 Hedensted
11 00 · Fax +45 75 89
08 58 · FaxevejFredericia
2 · 8722 Hedensted

www.fmfoliemontage.dk
Lundagervej 112 - 8722 Hedensted

Haralds Plads 10b - 8722 Hedensted - Tlf. 7589 1366 - annoncer@hedensted-avis.dk - www.hedensted-avis.dk

MAJFEST

TORSDAG D. 9. OG FREDAG D. 10.

ALLE BURGERE SAMT NACHOS SURPREME 85 KR.
TEMPT 4 STK. 100 KR. - 1/2 L FADØL 25 KR.

LØRDAG D. 11.

MINUS 15 % PÅ ALT TAKE AWAY HELE DAGEN.
(DER ER LUKKET SELSKAB I CAFEEN)

SØNDAG D. 12. - MORSDAG

KL. 11.00-14.00
BRUNCHBUFFET EKSL. DRIKKEVARER 75 KR.
KL. 17.00-20.00
MINUS 25 % PÅ ALT HVAD MØDRE SPISER OG DRIKKER.
GÆLDER KUN I CAFEEN.

