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Die Herren

Joey Moe
- og mange flere...

Sanne 
     Salomonsen
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LAND Live er en symbiose mellem musik, billedkunst, lyrik og 
levende billeder, og et usædvanligt samarbejde mellem ver-
densstjerner, etablerede kunstnere og morgendagens profiler 
på tværs af generationer. 

Det er et godt samarbejde mellem Rebild Kommunes Kulturråd, 
STUBhuset og Kristian Lilholt, der har fået LAND Live til Arena 
Himmerland i Støvring. Reaktionerne fra de hidtidige shows 
vidner om en overordentlig positiv og – ikke mindst – meget 
dansk oplevelse. Ordet 'fantastisk' bruges igen og igen i de 
mange mange spontane tilbagemeldinger, Kristian Lilholt har 
modtaget via mails og facebook.

Udgangspunktet for LAND Live er 8 store ekspressive land-
skabsmalerier af billedkunstner Carsten Frank.

Da Kristian Lilholt i 2006 for første gang så Carsten Franks 
LAND, blev han fuldstændig tændt. De imponerende land-
skabsmalerier med tilhørende digte nærmest bad om at blive 
sat i musik. 
I de følgende år komponerede Kristian Lilholt original musik 
og sange over LAND, og indspillede al musikken med en skøn 
blanding af kompetente danske musikere og sangere.

TID OG STED:
TID: LØRDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 20.00
Sted:  Arena Himmerland 

Brunagervej 1, 9530 Støvring
Billetter:  250 kr. på www.billetnet.dk og i  

STUBhuset, Grangårdsvej 11, 9530 Støvring 
tlf. 96827611

Arrangør: STUBhuset

LAND HOLDET ER:

Kristian Lilholt (komponist, tangen-

ter, guitar), Michala Petri (fløjter),  
Benjamin Koppel (saxofon), Nan-
na Lüders (sanger, sangskriver), Ida 
Friis Virenfeldt (sanger), Kajsa Vala 
(sanger, guitarist, sangskriver), Cecillie 
Hyldgård (cello), Frede Panduro 

(guitar), Jakob Storm Mahler (trom-

mer), Rune Vestergård Schmidt 

(bas), Lasse Jørgensen (bas, slagtøj), 

Carsten Frank (billedkunstner), Kim 
Søgård (filmproducent), Mia Stærk 

(lysdesign), Johannes Stærk og 
Søren Bjerrum (lydteknik).

Kristian Lilholt er en fremragende komponist, og musik-
ken til LAND er stemningsfuld, original og iørefaldende, 
trods dét at den er gennemkomponeret uden ét eneste 
tilbagevendende omkvæd.

Filmproduceren Kim Søgaard blev inviteret til at give 
LAND en 4. dimension, og han producerede 8 originale 
film over malerierne, lyriken og musikken. 

Udstillingen af original malerierne kan opleves fra kl. 16. 
Malerierne (udstillingsvolumen ca. 2x22 meter) ejes af 
Jyske Finans i Silkeborg, som storsindet udlåner disse, så 
den totale LAND oplevelse bliver muliggjort. 

KONCERTENS 1. AFDELING: 
LAND sangene/musikken spillet live til originalfilmene vist 
på storskærm bag musikerne. 

KONCERTENS 2. AFDELING: 
Det bedste fra de medvirkende solister, samt et par ge-
digne musikalske overraskelser fra både de klassiske og 
rytmiske solister. 

LAND Live er meget mere end en 
koncert. LAND Live er en totalop-
levelse. LAND er en tværkunst-
nerisk rejse gennem årstidernes 
danske landskaber. 
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Oplev Kristian Lilholt’s LAND 
musik, lyrik, billedkunst, 

levende billeder  

Signe Svendsen
- anmelderrost nyt album 



tættere på

Prøv en bank, 
der forstår dig
Når der sker noget stort eller uforudset i dit liv, er 
det vigtigt, at du kan stole på din bank. 

Og det er altafgørende, at du kender og har tillid 
til din bankrådgiver. 

Hele holdet i  Spar Nord Støvring sidder klar  
til at rådgive dig gennem alle livets økonomiske 
udfordringer. 

Book et møde – du risikerer ikke andet end at få 
et godt tilbud. 

Hvis du bliver kunde kvitterer vi med to billetter 
til en udvalgt koncert i STUBhuset.

På gensyn i
Spar Nord Støvring
Bavnebakken 4
Telefon 96 86 02 60
www.sparnord.dk



Velkommen
Vi har været ”oppe på lakridserne” - og det er der kommet et spændende efterårspro-
gram ud af. Jeg kan garantere, at der bliver rig mulighed for at opleve live musikken helt 
tæt på. Flere af efterårets musikere kommer med spritnye albums i bagagen, men de har 
selvfølgelig taget alle ørehængerne med samtidig, for dem skal vi også høre (og måske synge med på).  
Jeg glæder mig især over, at et godt samarbejde mellem Rebild Kommune, musikeren Kristian Lilholt 
og STUBhuset mundede ud i, at vi i efteråret kan præsentere Kristian Lilholts store flotte og eksklusive 
koncert ”LAND”, hvor bl.a. Michala Petri, Benjamin Koppel og Nanna Lüders også medvirker. 
Kan anbefales! Det bliver en oplevelse ud over det sædvanlige. 

Netop det at opleve live musik sammen gir’ god energi og glæde, 
så kom og vær med, og få en god oplevelse med hjem. 

På glædeligt gensyn - vi ses!                                                  
STUBhusets daglige leder Helle Jørgensen 

BillETBEsTilling og salg
BILLETSALG:
STUBhusets billetkontor telefon 9682 9611 - info@stubhuset.dk
Mandag-torsdag kl. 12 - 16. Fredag lukket.

BILLETRESERVATION
Bestilte billetter skal hentes inden 3 dage enten i STUBhusets Billetkontor eller på et post-
hus med BILLETnet. Din reservation foretages under dit telefonnummer.
OBS! Købte billetter byttes ikke og tages kun retur i tilfælde af en aflysning eller ændring 
af spilledato, dog minus gebyr.

TICKET FAST
Med TicketFast kan du ordne dit billetkøb hjemme fra computeren - du betaler for billetten 
på nettet og printer selv en billet med stregkode ud, som du bare skal vise ved indgangen.
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KonCERT
smørrebrød

Spis smørrebrød før kon-
certen. Cafeen - kl. 18.30.

3 stk. kr. 79.- 
Forudbestilling nødvendig

Center Natur og Miljø
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Moonjam 
Gennem tre årtier har brødrene 
Morten og Rasmus Kærså sat deres
dybe spor i dansk pop og rockmusik. 

Oplev det bedste fra de to bands: 
MOONJAM og SNEAKERS. 
Et festfyrværkeri af hits fra mere 
end tre årtier i dansk rock..!

Moonjam lægger op til masser af
syng-med-fest, når de går på 
scenen, og da de besøgte 
STUBhuset for ca. 2 år siden, 
blev der i den grad danset 
og sunget med.

Fredag, 12. september kl. 20.00
Billetpriser: 225 kr. / Medlem: 200 kr.  incl. gebyr

- med brødrene Kærså

Dansk pop og musik i særklasse!

Torsdag, 25. september kl. 20.00 Mange gode ting opstår, 
når man vil lave noget for 
sjov, og sådan kan man 
sige det er gået for SING 
SING SING.
Selv om ensemblet er op-
stået ved en hyggelig brain-
storm på en bedre frokost-
restaurant som en aldeles 
afslappet musikalsk fritids-
spøg, så står gruppen i dag 
som et seriøst musiknavn 
for det voksne publikum.  
Glæd dig til en skøn aften.

SING SING SING består af:
Sascha Dupont Connor
Lonnie Kjær
Alex Nyborg Madsen
Ivan Pedersen
Søren Jacobsen

Sing Sing Sing

Billetpriser: 200 kr. / Medlem: 175 kr.  incl. gebyr
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Die Herren er måske det orkester i verden, der formår at viderebringe U2´s musik mest autentisk og 
nærværende - ud over selvfølgelig U2 selv. Gennem Die Herrens lange liv er der i hvert fald mange, der 
har påstået dette. Om det er sandt eller ej, ændrer ikke ved det faktum, at Die Herren har turneret med 
U2´s fremragende musik siden 1991, og det er blevet til flere end 1600 koncerter.

De mange år og koncerter taler deres eget sprog, nemlig at Die Herren har bemærkelsesværdig, stor 
appel hos publikum. Et publikum som altid er et af de vigtigste elementer ved enhver Die Herren kon-
cert. Publikum SKAL have en oplevelse med hjem. 

Kom og vær med, når Die Herren spiller deres bedste koncert nogensinde.

Fredag, 3. oktober kl. 20.00
Billetpriser: 225 kr. / Medlem: 200 kr.  incl. gebyr
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Har du lyst til at 
blive frivillig i sTUBhuset? 
Alle - unge, midt imellem og ældre - kan blive frivillige i STUBhuset. Det kræver ingen særlige 
forudsætninger, men blot at du har tid og lyst til at hjælpe en gang i mellem. Du kan blive 
frivillig fx til koncerter, i baren, i billetten, i døren, i køkkenet. Du kan også blive frivillig på vores 
bankohold, eller komme som ”handymand” når lamper skal hænges op, vægge skal males, 
eller skruer skrues i. 

Kontakt gerne daglig leder Helle Jørgensen på 96 82 96 11 
eller send en e-mail til info@stubhuset.dk 
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signe svendsen  
Signe Svendsen har et hold af landets bedste musikere, der fungerer som hendes faste band. 
Det er Lars Skjærbæk, guitar, Troels Skærbæk, bas og Søren Poulsen på trommer. De spiller 
stensikkert igennem og kommer helt ud over scenekanten sammen med Signe. 
Koncerterne er kendetegnet ved at være vedkommende, nærværende og velspillede. Signe 
lægger meget vægt på, at publikum skal føle sig som medspillere. Musikalsk kan man betegne 
koncerterne som historiefortællende pop med udgangspunkt i folk og 70’er bandlyd. 

Torsdag, 9. oktober kl. 20.00
Billetpriser: 200 kr. / Medlem: 175 kr.  incl. gebyr

- med band

Nyt anmelder-rost album i efteråret 2013 ”Kun de faldne rejser sig igen” 



8

Torsdag, 30. oktober kl. 20.00

Den dansk-hawaii-
anske sanger Joey 
Moe har mere end 
1000 liveshows  bag 
sig på venues lige 
fra klubber til store 
festivalscener i ind- 
og udland. Han har 
5 albums i bagagen, 
23 guld og platin cer-
tificeringer, 15 mil-
lioner views på You-
Tube, 125.00 fans 
på facebook

Kom og oplev en helt 
ny side af den popu-
lære R&B sanger. 
Kom og oplev Joey 
Moe helt ærligt og 
helt tæt på sit publi-
kum. 

Joey Moe
– Ærligt & akustisk 

Billetpriser: 250 kr. / Medlem: 225 kr.  incl. gebyr

”Jeg elsker 
at afprøve nye ting 

og mine tanker har længe 
kredset om at skabe et 

nærværende set-up, hvor jeg 
virkelig får lov at give 

mine fans en unik 
oplevelse”.
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Fredag, 7. november kl. 20.00 
Billetpriser: 225 kr. / Medlem: 200 kr.  incl. gebyr

Mike andersen
Den danske singer-songwriter, soul/blues-
guitarist og -vokalist Mike Andersen debu-
terede i 2002 med et album, der meget 
betegnende fik titlen My Love For The Blues. 
Og i september i år udsender han så sit fem-
te album ”Raindrop in a Drought”. 

Til en koncert med Mike Andersen får du 
fuld valuta for pengene. På trods af mange 
shows bliver det aldrig rutinepræget for ham 
og heller ikke for det meget velspillende og 
sammentømrede band. De kommer alle 
helt ud over scenekanten. 

Fyns Amts Avis skrev bl.a. ”Gudevokal ind-
friede forventningerne”.. ”Lad det være sagt 
med det samme, Mike Andersen besidder 
en absurd stærk vokal”

Fredag 10. oktober kl. 20.00:
The Dutch All Stars Jazzband.
Billet: 150.- /200.- medlem. Spisning kl. 18.00: 125, - kr.

Torsdag 6. november kl. 20.00:
Jens Nørholms trio. 
Feat. Kristian Jørgensen
Billet: 175.- /125.- medlem. Spisning kl. 18.30: 125, - kr.

Fredag 12. december kl. 18.00:
Julejazz med East Harbour Jazzband
Billet til jazz + spisning: 325.- /275.- medlem. 

www.jazzistovring.dk

Mike Andersen: vokal og guitar
Johannes Nørrelykke: guitar
Kristian Fogh: tangenter 
Kristian Kold: bas
Jens Kristian Dam: trommer 

Nyt album i
september 2014!



LAND Live er en symbiose mellem musik, billedkunst, lyrik og 
levende billeder, og et usædvanligt samarbejde mellem ver-
densstjerner, etablerede kunstnere og morgendagens profiler 
på tværs af generationer. 

Det er et godt samarbejde mellem Rebild Kommunes Kulturråd, 
STUBhuset og Kristian Lilholt, der har fået LAND Live til Arena 
Himmerland i Støvring. Reaktionerne fra de hidtidige shows 
vidner om en overordentlig positiv og – ikke mindst – meget 
dansk oplevelse. Ordet 'fantastisk' bruges igen og igen i de 
mange mange spontane tilbagemeldinger, Kristian Lilholt har 
modtaget via mails og facebook.

Udgangspunktet for LAND Live er 8 store ekspressive land-
skabsmalerier af billedkunstner Carsten Frank.

Da Kristian Lilholt i 2006 for første gang så Carsten Franks 
LAND, blev han fuldstændig tændt. De imponerende land-
skabsmalerier med tilhørende digte nærmest bad om at blive 
sat i musik. 
I de følgende år komponerede Kristian Lilholt original musik 
og sange over LAND, og indspillede al musikken med en skøn 
blanding af kompetente danske musikere og sangere.

TID OG STED:
TID: LØRDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 20.00
Sted:  Arena Himmerland 

Brunagervej 1, 9530 Støvring
Billetter:  250 kr. på www.billetnet.dk og i  

STUBhuset, Grangårdsvej 11, 9530 Støvring 
tlf. 96827611

Arrangør: STUBhuset

LAND HOLDET ER:

Kristian Lilholt (komponist, tangen-

ter, guitar), Michala Petri (fløjter),  
Benjamin Koppel (saxofon), Nan-
na Lüders (sanger, sangskriver), Ida 
Friis Virenfeldt (sanger), Kajsa Vala 
(sanger, guitarist, sangskriver), Cecillie 
Hyldgård (cello), Frede Panduro 

(guitar), Jakob Storm Mahler (trom-

mer), Rune Vestergård Schmidt 

(bas), Lasse Jørgensen (bas, slagtøj), 

Carsten Frank (billedkunstner), Kim 
Søgård (filmproducent), Mia Stærk 

(lysdesign), Johannes Stærk og 
Søren Bjerrum (lydteknik).

Kristian Lilholt er en fremragende komponist, og musik-
ken til LAND er stemningsfuld, original og iørefaldende, 
trods dét at den er gennemkomponeret uden ét eneste 
tilbagevendende omkvæd.

Filmproduceren Kim Søgaard blev inviteret til at give 
LAND en 4. dimension, og han producerede 8 originale 
film over malerierne, lyriken og musikken. 

Udstillingen af original malerierne kan opleves fra kl. 16. 
Malerierne (udstillingsvolumen ca. 2x22 meter) ejes af 
Jyske Finans i Silkeborg, som storsindet udlåner disse, så 
den totale LAND oplevelse bliver muliggjort. 

KONCERTENS 1. AFDELING: 
LAND sangene/musikken spillet live til originalfilmene vist 
på storskærm bag musikerne. 

KONCERTENS 2. AFDELING: 
Det bedste fra de medvirkende solister, samt et par ge-
digne musikalske overraskelser fra både de klassiske og 
rytmiske solister. 

LAND Live er meget mere end en 
koncert. LAND Live er en totalop-
levelse. LAND er en tværkunst-
nerisk rejse gennem årstidernes 
danske landskaber. 
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dansk oplevelse. Ordet 'fantastisk' bruges igen og igen i de 
mange mange spontane tilbagemeldinger, Kristian Lilholt har 
modtaget via mails og facebook.

Udgangspunktet for LAND Live er 8 store ekspressive land-
skabsmalerier af billedkunstner Carsten Frank.

Da Kristian Lilholt i 2006 for første gang så Carsten Franks 
LAND, blev han fuldstændig tændt. De imponerende land-
skabsmalerier med tilhørende digte nærmest bad om at blive 
sat i musik. 
I de følgende år komponerede Kristian Lilholt original musik 
og sange over LAND, og indspillede al musikken med en skøn 
blanding af kompetente danske musikere og sangere.

TID OG STED:
TID: LØRDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 20.00
Sted:  Arena Himmerland 

Brunagervej 1, 9530 Støvring
Billetter:  250 kr. på www.billetnet.dk og i  

STUBhuset, Grangårdsvej 11, 9530 Støvring 
tlf. 96827611

Arrangør: STUBhuset

LAND HOLDET ER:

Kristian Lilholt (komponist, tangen-

ter, guitar), Michala Petri (fløjter),  
Benjamin Koppel (saxofon), Nan-
na Lüders (sanger, sangskriver), Ida 
Friis Virenfeldt (sanger), Kajsa Vala 
(sanger, guitarist, sangskriver), Cecillie 
Hyldgård (cello), Frede Panduro 

(guitar), Jakob Storm Mahler (trom-

mer), Rune Vestergård Schmidt 

(bas), Lasse Jørgensen (bas, slagtøj), 

Carsten Frank (billedkunstner), Kim 
Søgård (filmproducent), Mia Stærk 

(lysdesign), Johannes Stærk og 
Søren Bjerrum (lydteknik).

Kristian Lilholt er en fremragende komponist, og musik-
ken til LAND er stemningsfuld, original og iørefaldende, 
trods dét at den er gennemkomponeret uden ét eneste 
tilbagevendende omkvæd.

Filmproduceren Kim Søgaard blev inviteret til at give 
LAND en 4. dimension, og han producerede 8 originale 
film over malerierne, lyriken og musikken. 

Udstillingen af original malerierne kan opleves fra kl. 16. 
Malerierne (udstillingsvolumen ca. 2x22 meter) ejes af 
Jyske Finans i Silkeborg, som storsindet udlåner disse, så 
den totale LAND oplevelse bliver muliggjort. 

KONCERTENS 1. AFDELING: 
LAND sangene/musikken spillet live til originalfilmene vist 
på storskærm bag musikerne. 

KONCERTENS 2. AFDELING: 
Det bedste fra de medvirkende solister, samt et par ge-
digne musikalske overraskelser fra både de klassiske og 
rytmiske solister. 

LAND Live er meget mere end en 
koncert. LAND Live er en totalop-
levelse. LAND er en tværkunst-
nerisk rejse gennem årstidernes 
danske landskaber. 
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lørdag, 20. september kl. 20.00 
i arena Himmerland 

Billetpriser: 250 kr. / grupper over 10 pers.: 219 kr.

Center Natur og Miljø

Kontakt STUBhuset for billet til spisning.Mad leveres afNørlunds Gæstebud. Pris kr. 158.- Forudbestilling nødvendig
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BACK IN BLACK

Elias Ehlers præsenterer den perfekte udgave 
af sig selv i selvsatirisk nyt one man show.

Livet er en balancegang mellem målet at være 
det perfekte menneske og hvile i sig selv som 
den man er. For Elias Ehlers hedder det balance-
punkt voksen - og det prøver han så at blive. På 
godt og ondt. Og sjovt! For det bliver Elias Ehlers 
med garanti, når han i HELT PERFEKT leverer en 
guidet stand-up-tour i sin egen identitetskrise.

HELT PERFEKT byder på et gensyn med den ek-
sistentialistiske satire, der efterhånden er blevet 
Elias Ehlers’ komiske varemærke.

Torsdag, 13. november kl. 20.00
Billetpriser: 175 kr. / 
Medlem: 150 kr.  incl. gebyr

Fredag, 14. november kl. 20.00

Back In Black sætter en 
ære i at spille AC/DC så 
tæt på originalerne som 
muligt og levere et scene-
show med lige så meget 
”knald på”. Dermed er der 
lagt i kakkelovnen til et se- 
og høreværdigt ”allmost 
the real thing” - show med 
Back In Black.

Her er et band som i man-
ge år har givet den fuld gas 
som AC/DC og er fantasti-
ske, det skal opleves. Glæd 
jer til at svinge luftguitaren 
og til at synge med. 

Elias Ehlers

Billetpriser: 200 kr. / Medlem: 175 kr.  incl. gebyr

En aften med
fuld knald på!

En aften med 
Sanne Salomonsen 



   
Denne aften vil hun præsentere sine 
gamle sange i nye arrangementer, og 
på denne turné kommer det til at ske 
på intime spillesteder med optimale 
forhold for en nærmere kontakt med 
hele salen.

Sanne har til disse intime koncerter 
sammensat et lille hold af musikere, 
som hun gennem årene har delt en 
stor fælles spilleglæde med. 
Det er:

Torsdag, 27. november kl. 20.00
Billetpriser: 350 kr. / 
Medlem: 325 kr.  incl. gebyr

13

KUN FÅ BILLETTER TILBAGE!

En aften med 
Sanne Salomonsen 

Morten Woods - guitar og vokal
Annika Askman - keyboards og vokal 
Nikolaj Steen - guitar, keyboards, 
percussion, vokal samt rollern som 
kapelmester

”Jeg har længe 

haft lyst til at 

komme tættere på 

publikum og at de 

også kommer 

tættere på 

mig”

HJEM
2014



14

søndag, 14. december kl. 16.00

Den Unikke Trio besøger Støvring Kirke med deres stemningsfulde og glade julerepertoire.
Trioen består af Tina Siel, som er kendt for sin fjøjlsbløde stemme, skønne fortolkninger af salmer og 
sange og sit altid gode humør. Tine Lilholt er kendt fra sine mange år i Lars Lilholt band. Tine spiller 
både fløjter og harpe og er et geni til at finde ind i fløjtens sjæl i sine flotte improvisationer. Tine vil 
ligeledes spille harpe, som hun nu mestrer. Pianist Knud-Erik Thrane vil, med sin indføling og smukke 
harmonier, fuldende trioens ramme for en meget hyggelig og stemningsfyldt julekoncert. 

Koncerten varer ca. 70 minutter og indeholder både danske, svenske, norske og engelske julesange 
og salmer. Koncerten indeholder også instrumentale solopræstationer, men trioen er dog mest kendt 
for deres humørfyldte og dynamiske sammenspil. Der vil også blive lagt op til fællessang med nogle af 
julens bedste sange og salmer.

Glæd jer til denne koncert og 
tag en glad julestemning med hjem

i Støvring kirke med den Unikke trio,
Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik Thrane

Billetpris: 150 kr. 

Julekoncert
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Mandag, 12. januar 
2015 kl. 19.30
Billetpriser:  a= 255/230 kr.  
 B= 225/200 kr.  
 C= 225/200 kr. 
 incl. gebyr

Dirigent: Henrik Schaefer
Solist: Lars Møller, baryton
Solister fra Den Jyske Opera:
Estrid Molt Jensen, mezzosopran, 
Pernille Stolting Madsen, sopran, 
Lina Valentiejute, sopran, 
Jens Bové, bas, 
Erik Bekker Hansen, tenor
Konferencier: Poul Elming

AFHOLDES i 
ARENA HIMMERLAND, 
Støvring

nytårs-
koncert 

med

Gammeldags 
   JUlETRÆsFEsT
i sTUBhuset søndag den 
7. december kl. 14.30
Rebild Kulturskole og STUBhuset byder alle vel-
kommen til gammeldags hyggelig juletræsfest 
i Salen i STUBhuset. Billetsalg og tilmelding til 
Helle Jørgensen på mail:  info@stubhuset.dk  

 
Vi ses til en 
hyggelig 
eftermiddag!
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FRITIDSHUSE

Guldbækvej 143, Hæsum . 9530 Støvring

Murerfirmaet

Preben Sørensen ApS 

A. THORHAUGE
Aut. kloakmester

Støvring

KAJ BISGAARD ApS
v/ Jan Bisgaard
Murer og aut. kloakmester

§ADVOKAT
RYE-ANDERSEN

LA-HOLDING

Shell Haverslev
Shell Aars · Shell Hadsund · Shell Hobro · Shell Randers

Linde Terp ApS

- Sammen bygger vi bedre

Danebo
tættere på

SØRUP  STORARDEN 
HANDEL OG NEDBRYDNING
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Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere:

     Lene Purkær Stefansen
     Udstilling: Fabriksparken 9, Svenstrup

             www.lenepurkaer.dk   

Billedhugger

 Bronzeskulpturer

Alt i gardiner og solafskærmning
Jernbanegade 6 - 9530 Støvring

A. THORHAUGE APS
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www.event-basen.dk I Telefon 98 55 77 48

Netto-Polering
– din vinduespudser...

 når kvaliteten tæller!

Tlf. 60 11 07 55 · www.netto-polering.dk

 tættere på

Ny kunde?

Spar Nord Støvring
Bavnebakken 4
9530 Støvring
stoevring@sparnord.dk 
Tlf. 96 86 02 60

Står du over for en 
større forandring i dit 
liv? Eller overvejer du 
at skifte til en bank, 
der er lidt tættere på 
dig? Så er Spar Nord 
et godt tilbud.

SMS ’sparnord ny’ + 
’dit post-nummer’ til 
1230.- så kontakter 
Spar Nord dig og 
aftaler et møde.

Du kan også gå direk-
te ind på sparnord.dk/
nykunde ved at scanne 
koden herunder.

Tal med en bank, der 
forstår dig.
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www.actiumplus.dk

KAJ BISGÅRD ApS
v/ Jan Bisgård
MuReR oG eNTRePReNØRFIRMA

AuT. KloAKMeSTeR

Tingager 1 · Øster Hornum · 9530 Støvring

Tlf. 98 38 54 07
www.kb-murer.dk · e-mail: post@kb-murer.dk

Tlf. 98 38 54 07
www.kb-murer.dk

KAJ BISGÅRD ApS
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KAJ BISGÅRD ApS
v/ Jan Bisgård
MuReR oG eNTRePReNØRFIRMA

AuT. KloAKMeSTeR

Tingager 1 · Øster Hornum · 9530 Støvring

Tlf. 98 38 54 07
www.kb-murer.dk · e-mail: post@kb-murer.dk

Murer · Entreprenør · 
Aut. Kloakmester

Skift til Jutlander Bank
Marie Juel Nielsen

9699 0848
mjn@jutlander.dk

Morten Pedersen

9698 2219
msp@jutlander.dk

*Eksempel på lån til køb af bil til 200.000 kr.: Debitorrenten: 4,050 (årlig pålydende rente i procent: 3,99) • Rentesatsen er variabel og tilskrives hvert kvartal • Hovedstol: 
205.179 kr. • Det samlede kreditbeløb: 200.000 kr. Dokument-gebyr: 1.075 kr. + stiftelsesprovision: 2 % af hovedstol: 4.104 kr. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) før skat: 
4,84 • Lånets løbetid: 7 år • Det samlede beløb, der  skal betales, før skat: 235.397 kr. med en ydelse på 2.802 kr. pr. måned • Forudsætter helkundeforhold og kreditvurdering, 
som ikke kræver sikkerhedsstillelse. Tilbuddet gælder fra 1. april til og med 31. maj 2014.

Hovedsponsor for Team Vesthimmerland

Mads D. Poulsen

9698 2261
mdp@jutlander.dk 3,99%*

- og lån billigt til bil

• Svar indenfor 24 timer

• Attraktive priser

• Mulighed for at mødes hos dig

• Mulighed for at mødes, når du har tid 
- også udenfor almindelig åbningstid

• Individuel rådgivning af specialister

I Jutlander Bank får du:

Ring til os eller kig ind på Himmerlandsgade 74, Aars og få et godt tilbud ...
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Hele verden i ét kabel  Håndværkervej 27   |   9700 Brønderslev   |   Tlf. 98 88 99 90  |   www.bredbaandnord.dk  

Bor du ikke i Farsø Boligselskab?
Er du også interesseret i at få lynhurtigt fiberbredbånd? 
På www.bredbaandnord.dk kan du tjekke om du kan få fiber og 
bestille. Du er også velkommen til at ringe til vores Kundeservice på 
98 88 99 90. 

Tillykke til Farsø Boligselskab 
som nu kan få fiberbredbånd

Inden udgangen af 2014 får alle beboere i Farsø Boligselskab
- Plus Bolig, der bor i Farsø, lynhurtigt fiberbredbånd. 
Internet, TV og fastnettelefoni leveres af jeres lokale fiber-
leverandør, Bredbånd Nord. Glæd jer til vores produkt, der for 
tredie år i træk er kåret til ”Bedst i test” af vores kunder. 
Alle beboere vil modtage mere information fra os, efterhånden 
som vi nærmer os installationsdatoen.

Hele verden i ét kabel  Håndværkervej 27   |   9700 Brønderslev   |   Tlf. 98 88 99 90  |   www.bredbaandnord.dk  

Bor du ikke i Farsø Boligselskab?
Er du også interesseret i at få lynhurtigt fiberbredbånd? 
På www.bredbaandnord.dk kan du tjekke om du kan få fiber og 
bestille. Du er også velkommen til at ringe til vores Kundeservice på 
98 88 99 90. 

Tillykke til Farsø Boligselskab 
som nu kan få fiberbredbånd

Inden udgangen af 2014 får alle beboere i Farsø Boligselskab
- Plus Bolig, der bor i Farsø, lynhurtigt fiberbredbånd. 
Internet, TV og fastnettelefoni leveres af jeres lokale fiber-
leverandør, Bredbånd Nord. Glæd jer til vores produkt, der for 
tredie år i træk er kåret til ”Bedst i test” af vores kunder. 
Alle beboere vil modtage mere information fra os, efterhånden 
som vi nærmer os installationsdatoen.

ERIK 
CHRISTIANSEN

HOLDING

Gavekort
- til gode oplevelser!

En oplevelsesgave vil i langt højere grad huskes længere 
ud i fremtiden end en brugsgenstand. Giver du en ting, så 
kan folk glemme det, - men hvis du giver oplevelser, så 
huskes det, og derfor hitter kulturoplevelser som gaver til 
jul og fødselsdage.

Oplevelser fylder  i hjerte og sind. 

gavekort
En gave der huskes...

Hovedsponsor:
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Folk der har oplevet Per Christian Frost, er 
som regel mere end begejstrede for den gam-
le gnags guitarist, og hans helt igennem godt 
spillende band, der i de sidste par år har spillet 
mere intenst end tidligere, og derved fundet 
sig et udtryk som er yderst genuine og stærkt 
personligt.

Foruden Per Christian på telecasteren og vo-
kalen, er det lars daugaard der økonomiserer 
bag trommerne, den fire strengede bund leve-
res af Henrik Møller, der også synger kor, og 
på sorte og hvide tangenter og på kor, huserer 
Peter dencker. 

Tre fine musikere der også var med på indspil-
ningerne af det seneste og ganske glimrende 
album ”When the time Is right”, fra 2011! 

Per Frost - med band

Fredag, 27. februar 
2015 kl. 20.00

Billetpriser: 175 kr. / 
Medlem: 150 kr.  incl. gebyr

støt sTUBhuset 

Bliv medlem
som medlem får du bl..a.:
   -  Rabat ved sTUBhusets arrangementer
   -  Mulighed for leje af lokaler
   -  stemmeret på sTUBhusets generalforsamling
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-  Vi ses til  gode oplevelser 

for hele familien!
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Tilmeld dig vores facebook side Her kan du se billeder fra vores 
koncerter samt holde dig opdateret med vores arrangementer

STUBhuset   I   grangårdsvej 11   I   9530 Støvring   I   Tlf. 96 82 96 11   I   www.stubhuset.dk


