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GRATIS ENERGI FRA SOLEN

Sommertilbud
Bordbestilling
på tlf 59 622820

frit valg

salgsvurderingafnu,
FåFåenensalgsvurdering
Sven Øvre og sæt til salg nu
og sæt til salg inden påske!

Bothwell wienerschnitzel
eller vores kendte Plankebøf

150.-

du fin
i klubhder os
Dragshuset,
Golfcluolm
b

tilbudet gælder hele juli måned
Åben for alle

A la carte restauranten: Åben tirsdag-søndag kl 11.00 - 21.00
Golfsvinget 1 - 4540 Fårevejle - tlf 5962 2820

Solgt eller gratis

Køberne er på markedet igen!
Så går du og overvejer at
sælge, så kontakt mig og hør

MED SOLVARME BRUGER DU ENERGI
UDEN AT FORURENE NATUREN!

mere om at få SOLGT!

Sven Øvre

BATEC SOLVARME KAN MED FORDEL KOMBINERES MED
ALLE FORMER FOR EKSISTERENDE VARMEANLÆG
OG KAN INDPASSES I AL SLAGS BYGGERI

Asnæs
MAIL: ASNAES@DANBOLIG.DK
STOREGADE 17, ASNÆS • TLF. 5962 8404

SELSKABER - Fest i huset - Selskaber ud af huset
Se menukort og Selskabsmenu på www.bothwell.dk

L. Østergaard´s Erhvervsservice tilbyder
Din hjælpende hånd til forårets projekter til en meget
favorabel timepris.
Har du lyst til at gå i gang med en større
forbedring eller udbygning af dit hus?

FORSTAND PÅ BOLIGMAR KEDET

DETTE TILBUD GÆLDER HELE UGEN

AFTENTILBUD: GÆLDER KUN ONSDAG D. 7/7 KL. 18.00 – 20.00

FERSKE
SVINEMØRBRAD
1300-1450 g

GRØN TUBORG/CARLSBERG
PILSNER
30 STK.
33cl. flasker

3 STK.

7995

00

100

• Du vil gerne lave det hele selv
• Du vil gerne have arbejdet færdigt til en bestemt tid
• Det skal se pænt ud, og det må ikke koste for meget
• Jeg vil gerne tilbyde en hjælpende hånd under projektet
• Jeg har mange års erfaring med tømre, mure og betonarejde
• Jeg har alt det værkstøj der skal der skal bruges - træbearbejdningsmaskiner på værkstedet og alt håndværktøj i bilen
• Jeg er der kun når du har brug for det, til at hjælpe dig
over eventuelle vanskeligheder.

+ PANT
V/ køb af mere end 2 ks. pr. kunde er prisen 119,95 + pant

ÅBENT:

Mandag – tirsdag kl. 8.00 – 19.00 Onsdag kl. 8.00 – 20.00
Torsdag – fredag kl. 8.00 – 19.00 Lørdag kl. 8.00 – 18.00 Søndag kl. 9.00 – 17.00

TIPS OG LOTTO
FORHANDLER

VIG HOVEDGADE 32 • VIG • TLF. 59 31 50 10

Højgårdsvej 4 • 4540 Fårevejle • Bil 2442 2874

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Gigantshow med
70 dyr og artister
i manegen

og i årets forestilling er der
lagt særlig vægt på de flotte
dyrenumre.
Familien Casselly viser deres
fantastiske afrikanske elefanter i en forrygende opvisning. Arenas elegante hvide
araberhingste i frihedsdressur fremvises for første gang
af Laura Berdino.
Laura er pigen fra Viborg,
der startede som feriebarn
og mange år senere giftede
sig med Jackie Berdino.
De skal se en herlig eksotisk
fremvisning af dromedarer,
zebraer og alpakaer ved Patrick Berdino, 4. generation i
familien Berdino.
Menneskets og ikke mindst
Wolfgang Lauenburgers bedste venner er en samling af
herlige hundebasser, som
mestrer de sjoveste kunster.

Klovne og akrobatik

Der bliver masser af sjov og spas i arenaen.

Cirkus Arena 2010
præsenterer det
største opbud af
stjerneartister og
cirkusdyr - der er set i
mange år i Danmark.
Med 55 år i morskabens tjeneste er Cirkus Arena fast
forankret som danskernes
foretrukne cirkus nr. 1. Giv
lattermusklerne frie tøjler,
læn Dem tilbage og nyd forestillingen. Cirkus Arena 2010
tager udgangspunkt i det traditionelle cirkus med den
runde manege, flotte dyrenumre med heste og elefanter – hunde - zebraer – dromedarer – alpakaer.
Herefter suser forestillingen
lige ind i nutiden på ryggen
af 6 motorcykler.
De skal se artisteri i verdensklasse og med en høj humorfaktor. Vi lover topunderholdning til alle generationer kort sagt: Her er cirkusforestillingen for hele familien.

havde set i Danmark. Så gik
drengene fra Brasilien hjem
og øvede sig og vendte tilbage i 2005 med 4 kørere i
kuglen. 3 år senere påstod
Daniel og hans Hell Drivers,
at de kunne presse 5 kørere
ind i kuglen – samtidigt. Alle,
der oplevede dette nummer i
2008, var enige om, at nu var
grænsen nået! Nu prøver de
igen – de vil slå deres egen
rekord!
Samme kugle,
samme motorcykler, Men nu
med 6 kørere samtidigt. Det
bliver vildt nervepirrende.

Masser af flotte dyr

Forestillingen byder på fremragende akrobatik, bl.a. de
forrygende flyvende mennesker fra den prisbelønnede
kinesiske stortrup The Sailors, der sammen med de tre
Wozniewski giver forestillingen stil og klasse.
Den italienske spasmager
Jimmy Folco er på spil både
indenfor og udenfor manegen. Konstantin Mouraviev
og Max Weldy er umulige at
sætte i en artistisk bås, men
når akrobaterne klovner og
klovnen er en akrobat, så letter latteren fra stolerækkerne, og forestillingen bliver til en totaloplevelse.
Forestillingen varer ca. 2 timer og 20 minutter inkl.
pause.

Cirkus og dyr hører sammen

Første gang Daniel Diorio og
hans Globe of Death optrådte
i Cirkus Arena var de 3 kørere i kuglen, Det var en sensation, man ikke tidligere
Elefanter gør altid lykke.

Hver uge i sommerferien
udsættes der ørreder

Et fantastisk syn
mødte odsingene på
en af Danmark
smukkeste
sommeraftner
Søndag aften landede en luftballon på en families græsplæne i Næsvang ved Asnæs.
Men i stedet for Kaffe, blev
der budt på kolde drikke i det
flotte sommervejr.
Luftballonen startede fra Faarevejlegaard ved Dragsholm
Golf Club med Greven af
Næsdal, Hans Jensen, søster
Kirsten og Luftskipper om
bord.
Turen gik over Faarevejle
Kirkeby mod Asnæs med en
lille kontrolleret nedtur ved
Ingersholm og derefter videre over Næsdal og med
landing i Næsvang.
Det var en fantastisk oplevelse at se det hele lidt fra
oven og nyde den utrolige
stilhed, der var oppe i 250 meters højde. Turen var Hans
Jensens fødselsdagsgave fra
Roughens Syndere.
Tidligere kaldte de Hans for
Baronen, men efter luftturen
blev han af Skipper ophøjet til
»Greve af Næsdal«.

Har du set »Slumdog Millionaire«, eller hørt de sidste
nye hits fra de bedste bands?
Hvis ikke, så brug bibliotekets hjemmeside - www.odsbib.dk
Biblioteket i Odsherred er til
stadighed det sted, hvor
kommunens borgere har
mulighed for at holde sig orienterede og blive oplyste,

Bordplader af granit

Priser pr. stang:
2 timers kort kr. 80,4 timers kort kr. 120,Heldagskort
kr. 180,Børn u/13 år 1/2 pris
Toilet • Mulighed for grill • Skøn natur.
Ingen fangstbegrænsninger.
7 km vest for Jyderup mod Kalundborg

Levering indenfor 14 dage efter opmåling

Sjællands
billigste og
Sjællands
ældste
Børne- og
voksenkart

Beregn prisen på din bordplade på

Tlf. 28 11 66 30

men de tider hvor det kun
kunne foregå indenfor den fysiske åbningstid er for længst
forbi.
Filmstriben.dk er et tilbud til
alle kommunens borgere om
gode film direkte til din computer - eller TV - over nettet.
Netmusik.dk er et tilbud om
musik over nettet, og bemærk at alle tilbud er lovlige
og væsentlige.
Lydbøger, E-bøger, artikler,
opslag i leksikons, næsten
alle væsentlige udenlandske
aviser, oplysninger om forfattere med meget mere, kan
man gratis tilgå gennem
bibliotekets hjemmeside. Bemærk at de fleste lydbøger
og E-bøger er klar på udgivel-

sesdagen, ligesom for øvrigt
alle de almindelige bøger i
biblioteket er det.
Bemærk også bibliotekets
undervisningsfilm, der fortæller om brug af bl.a. Google,
SKATs hjemmeside, E-boks,
Borger.dk mm. Filmene kan
hentes fra hjemmesiden - eller
find
dem
på
www.youtube.com , søg på
»odsbib«.
Odsherred Lokalarkiv har
flere tusind billeder og film
liggende på hjemmesiden,
måske har du billeder som
arkivet burde have til upload,
- tjek siden.
Ferietiden nærmer sig, så
muligheden for at reservere
bøger, film og musik er jo
også tilstede hele døgnet - alt
sammen
foregår
på
www.odsbib.dk
Som det sidste nye er det nu
også muligt at downloade
spil og andre medier (eks.
sprogkurser) fra hjemmesiden. Lad dit barn prøve et
Pixeline undervisningsspil
o.a.

Udendørs
GOKART UDLEJNING
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Giv dig selv en
oplevelse når du
har brug for det
Biblioteket er en 24
timers mulighed.

En verdenssensation
vender tilbage

Ta’ ud og fiske

Hvad byder man
uventede gæster?

www.diapol.dk

60%

r opmåling
Vi står fote
g - du
og mon rin
t efter
betaler førs
montering.

Email: salg@diapol.com - Tlf. 36 95 34 23

Elektronisk
tidstagning
Kør banens
eller månedens
bedste tid,
og vind
et 5-turs kort.

KARTINGRACE
Frederiksholm 20 . 4470 Svebølle

Telefon 59 29 46 09
www.svebollegokart.dk

