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Spar Nord Støvring

 Bavnebakken 4, 9530 Støvring
 96 86 02 60
 stoevring@sparnord.dk

 sparnord.dk/stoevring
  facebook.com/sparnordstoevring

Lisa og Rasmus 
har fået Swipp

Rasmus Nøhr
Kundechef
Telefon 96 86 02 66
rar@sparnord.dk

Lisa Kjær
Direktør
Telefon 96 86 02 78
lkj@sparnord.dk

Det kan du også få. Læs hvordan 
på swipp.dk og bliv i stand til at 
betale op til 10.000 kroner med 
din smartphone. 

Vi er hovedsponsor for Stubhuset 
og glæder os over, at du fremover 
kan betale med Swipp i baren. 
Så kan du koncentrere dig om 
at nyde arrangementerne i det
spændende 2015 program.

Book et møde med os, hvis du 
har brug for en bank, der tager 
beslutningerne lokalt og er med 
dig i hverdagen.



Velkommen
til forårets program i STUBhuset - her er du helt tæt på musikken...

Traditionen tro starter vi året med at ”flytte lidt hjemmefra” og for en kort stund ”bor” vi i 
Arena Himmerland, som igen i år vil danne den helt perfekte ramme om Nytårskoncerten med 
Aalborg Symfoniorkester, der sammen med solister fra Den Jyske Opera, baryton Lars Møller og ikke 
mindst Poul Elming vil føre publikum igennem de mest elskede og iørefaldende melodier fra operettens 
verden. Overskriften på årets første koncert er ”Operettens Perler”, og perlerækken fortsætter derefter på 
hjemmebanen i STUBhuset. 

Her har vi igen gjort vort bedste for at sammensætte et program der indeholder vidt forskellige genre. Der 
er både udenlandske og danske kunstnere og der er blues, rock, jazz, folk og pop - en bred vifte, så vi sikrer 
at der er oplevelser for alle. 

Netop det at opleve live musik sammen, gir’ god energi og glæde - så kom og vær med, 
og få en god oplevelse med hjem. Rigtig god fornøjelse og på gensyn! 

Helle Jørgensen 
                                                  
Kulturoplevelser er gode for helbredet! 

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.

BILLETNET
På www.billetnet.dk kan du med TicketFast 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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STUBhuset
er røgfrit

Handicap p-plads lige
ved hovedindgangen

Gratis
P-pladser

 S
tø

tt
et

 a
f:

P

KØB BILLET PÅ

M
ød

 os på Facebook

Mød os på

Hovedsponsor:

Udgiver: STUBhuset, 9530 Støvring
Marketing: Helle Jørgensen, hjo@stubhuset.dk
Layout/tryk: Rabøl A/S  ●  Oplag: 6.000 stk.
Alle priser i kataloget er inkl. gebyr. Forbehold for trykfejl. Ret til ændringer forbeholdes.
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KONCERT
   Buffet

Ved udvalgte koncerter er 
der mulighed for tilkøb af 
buffet. Cafeen - kl. 18.00.

kr. 129.- 
Forudbestilling nødvendig

Center Natur og Miljø
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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

Tilmeld dig vores Facebook side Her kan du se billeder fra vores koncerter samt holde dig opdateret med vores arrangementer
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Jazz Galla er en aften fuld af underholdning, festlig jazzet pop og store stemmer. Festen og den gode 
stemning er sikret, når poprocksangeren Søren Sko, poppigen Maria Montell, crooneren Bobo Moreno 
og gospeldivaen Marie Carmen Koppel indtager scenen med charmerende jazzede evergreens fra 
”When I fall in love” til ”Smile” og ”What a Wonderful World” 

Fire af Danmarks mest kendte og elskede solister finder sammen på tværs af pop, soul og gospel og 
får publikum op af stolene med kendte klassikere og forførende ballader. Entertainerne bakkes op 
med musikalsk medvind fra saxofonist Benjamin Koppel som kapelmester for et hold af fremragende 
musikere på klaver, bas og trommer.

Søren Sko (vokal), Maria Montell (vokal), Bobo Moreno (vokal), Marie 
Carmen Koppel (vokal), Benjamin Koppel (altsax), Eythor Gunnarsson 
(piano), Jesper Bodilsen (bas), Espen Laub von Lillienskjold (trommer) 

Fredag, 23. januar kl. 20.00
          Billetpriser: 295 kr. / Medlem: 270 kr.  incl. gebyr

Feat. søren sko,  Maria Montell, 
Bobo Moreno og Marie Carmen Koppel 

Benjamin Koppel’s Jazz Galla
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Mulighed for til-
køb af spisning 

inden koncerten 

En aften med jazz, pop, soul og gospel
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Fredag, 6. februar kl. 20.00
Billetpriser: 175 kr. / Medlem: 150 kr.  incl. gebyr

Wolfstone
Mulighed for tilkøb af spisning inden koncerten 

Hun sprang ud som fuldtidsmusiker i en alder af 
bare 17 år, og har siden turneret flittigt, og spillet 
alt fra små ydmyge steder til musikhuse, festivaler 
og opvarmning for bl.a. Bon Jovi, Walter Trout og 
Status Quo.
I foråret 2015 udkommer Michelles 5. album med 
danske sange skrevet af hende selv og med Billy 
Cross som producer. Michelle er især kendt for sin 
hæse stemme, sine anekdoter og gode historier. 
Og selvfølgelig ikke mindst sine sange som ofte er 
så hudløst ærlige at de går lige i hjertet på publi-
kum. Hun forstår samtidig at skabe ”gang i den” 
og synge en blues, så hårene rejser sig.

- med band

Michelle Birkballe: vokal, guitar.  Jakob Baumgartner: guitar, kor.  
Jakob Skytte: bas.  Josef Baumgartner: keys, kor.  Eddi Jarl: trommer

Fredag, 27. februar 
kl. 20.00
Billetpriser: 150 kr. / 
Medlem: 125 kr.  incl. gebyr

Michelle Birkballe

 S
tø

tt
et

 a
f:

P

KØB BILLET PÅ

M
ød

 os på Facebook

 S
tø

tt
et

 a
f:

P

KØB BILLET PÅ

M
ød

 os på Facebook

Wolfstone blev dannet i 1989 af Duncan Chisholm, en første klasses eksponent for den traditionelle 
skotske Highland violin, og sanger og akustisk guitarist Stuart Eaglesham.
Med 9 meget roste albums i bagagen, og flere succesfulde koncerter på store festivaler i hjemlandet, 
det meste af Europa og ikke mindst i Skandinavien, er bandet populært som aldrig før.
Wolfstones succes kan uden tvivl også tilskrives deres evne til at overføre deres meget roste indspillet 
materiale til de mest fantastiske og uforglemmelige live-optrædener. Wolfstone er simpelthen et band, 
der tror på styrken og ånden i deres musik. Glæd jer! 

Mulighed for tilkøb af 
spisning inden koncerten 
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Torsdag, 12. marts kl. 20.00 
Billetpriser: 250 kr. / 
Medlem: 225 kr.  incl. gebyr

Poul Krebs & 
Henning Kvitnes

Det blev en kæmpesucces, da Poul Krebs og hans norske ven og kollega Henning Kvitnes i 
både 2012 og 2013 delte scene og rampelys på flere ture rundt i Norge og Danmark. Med et 
repertoire af velvalgte greatest hits og andre højdepunkter fra de to populære sangskriveres 
imponerende bagkataloger, resulterede turen i kanonstemning, medlevende publikummer og 
masser af god feedback til Krebs & Kvitnes, overalt hvor de kom frem.  

Den helt specielle kemi er stadig intakt - og de har sagt ja til igen at drage på tur sammen i 
2015.

De to sangere har gennem årene også optrådt på hinandens udgivelser – senest er Poul Krebs 
at høre på erindringssangen ”Vesterbro 88”, fra Kvitnes albummet ”Ingen Tid Å Miste”. Henning 
Kvitnes lader til gengæld sin stemme høre og er del af bandet på det nyeste Poul Krebs-album 
”Asfalt”. Glæd dig til en stor aften!

Mulighed for tilkøb af spisning inden koncerten 
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FÅ BILLETTER 

TILBAGE!
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Intimkoncert med 
Esben Just
I sit nye show ”helt normal” vil Esben Just 
prøve at overbevise om ikke andre, så sig selv 
om at han er helt normal. At der intet forkert er 
i at posere i bar overkrop og to tommelfingre 
på et pressebillede. At Esbens kærlighed til 
musikken, som den findes lidt syd for hjertet, 
er det eneste saliggørende. At Esbens måde 
at angribe et flygel og en mikrofon samtidig, er 
måden den ged skal barberes på. Og at Esben 
kan fortælle en historie, så man tror på den. 
Selvtillid, charme og godt håndværk, kører 
den hjem for Esben, der qua sin tid i ”trioen” 
må siges at være en yderst kapabel entertai-
ner. 
Hvad kan vi sige! Der venter publikum 
endnu en stor oplevelse. 

søndag, 15. marts 
kl. 13.00 i Huset
Billetpriser: 150 kr. / 
Medlem: 125 kr.  incl. gebyr
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Afholdes i
HUSET

(Tidl. frikirke bag
STUBhuset)

Fredag, 20. marts kl. 20.00

Så er det legendariske band, med kapelmester Niels Abild i spidsen, tilbage i STUBhuset. Danmarks 
ældste, professionelle jazzband med over 60 år i det danske jazzliv og mere end 40 lp/cd indspilninger 
bag sig. 
Niels Abild lærte i en ung alder at spille klarinet. Sammen med nogle skolekammerater grundlagde han 
i 1951 Kansas City Stompers, og dette orkester har han siden - med få afbrydelser - stået i spidsen for.

Billetpriser: 150 kr. / Medlem: 125 kr.  incl. gebyr

Kansas City stompers
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feat. Rikke Mølgård
Mulighed for tilkøb af spisning inden koncerten 

Til frokost
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Fredag, 27. marts kl. 20.00 
Billetpriser: 200 kr. / Medlem: 175 kr.  incl. gebyr

Folkeklubben

Folkeklubben vil noget mere!
Folk-pop trioen er klar med 2. singlen fra det kommende album ”Danmarksfilm”. Sangen ”Ske noget 
mere” er en rendyrket og dansabel popsang - dog med en poetisk opsang til bandet selv og det sam-
fund, det er en del af.
Efter på debutpladen ”Nye Tider” og gennem 450 koncerter på 3 1/2 år at have uddelt lussinger til 
højre og venstre - med to guitarer og en rejsekuffert - blev trioen i starten af 2014 enige om, at der 
skulle ”ske noget mere”. En ny og anderledes plade begyndte at tegne sig mod horisonten. Sangene 
på ”Danmarks film” er skrevet under den ”neverending-tour” som har kørt siden orkesterets start i 
maj 2011: i tourbussen, til lydprøver, langs vejkantens pile, på hotelværelser, og den er indspillet i de 
pauser og fri-weekender, der har været undervejs. Vi glæder os til at byde Folkeklubben velkommen i 
STUBhuset, og kan kun opfordre publikum til at komme og være med til at få ”noget mere til at ske”.

Folk-pop
på dansk!
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som medlem får du bl..a.:
- Rabat ved sTUBhusets 
 arrangementer
- Mulighed for leje af lokaler
- stemmeret på sTUBhusets
 generalforsamling

støt sTUBhuset

B
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Vmedlem



Tørfisk

Siden 1981 har TØRFISK leveret soundtracket til Vestjylland. Thyborøn-gruppen TØRFISK hører til 
blandt de allerbedste i Danmark til at forene irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og per-
sonlige tekster. De synger, spiller og underholder, så det er en fryd - med typisk vestjysk charme, som 
ikke er til at stå for. Samtidig er TØRFISKdrengene dygtige musikere, som forstår at udnytte musikken 
sammen med deres helt stærke side: de karakteristiske, vestjyske, forblæste mande-stemmer.
Naturlig charme, humor og ægthed er TØRFISK i en nøddeskal.

Fredag, 10. april kl. 20.00
Billetpriser: 250 kr. / 
Medlem: 225 kr.  incl. gebyr

Mulighed for tilkøb af 
spisning inden koncerten 
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James Rasmussen 
  Trio

Mere end tyve år er det blevet til, siden James star-
tede med at underholde med Four Jacks og John 
Mogensen sange. 
Kom og oplev en musikalsk stjerne-eftermiddag i 
selskab med James Rasmussen trio. James var en 
fjerdedel af den hæderkronede sang kvartet Four 
Jacks, hvor også John Mogensen, Bent Werther og 
Poul Rudi deltog. 
Jamens Rasmussen Trio underholder publikum 
med de allerstørste radio-hits fra dengang, og un-
dervejs fortæller James Rasmussen anekdoter fra 
hans tid i legendariske Four Jacks. 
En enestående mulighed for at høre og se den 
ægte vare synge bl.a. Mandalay, Tom Dooley, Chaio 
Chaio Bambina, og Åh Marie A’ve hjem te dig. 

Torsdag, 16. april kl. 14.30
Billetpriser: 150 kr. / 
Medlem: 125 kr.  incl. gebyr
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Eftermiddagskoncert!
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James Rasmussen: vokal og guitar.  Søren Engel: bas og vokal.  Klaus Menzer: Trommer og vokal 

Anker Hviid: 
bouzouki, fløjte, 
harmonika, sang
Bent Kirk: 
bas, sang, 
Egon Kirk: banjo,
mandolin, sang, 
Bent Bro: 
guitar, sang,
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GASOLINE

Torsdag, 23. april kl. 20.00
Billetpriser: 175 kr. / Medlem: 125 kr.  incl. gebyr
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Kvinder der spiller Gasolin....! - kan man det? Ja - gu’ ka’ man så - når det drejer sig om Gasoline!

I vil blive overraskede over, hvor høj oktan de brænder af - de 5 tøser. 
Så spænd rock-hjelmen for der bliver virkelig trykket til den - de leverer den fede fest!

Gasoline er jo heller ikke hvem som helst - Line er kendt som sangerinde og skuespiller fra mu-
sicalerne Atlantis og Miss Saigon på Østre Gasværk samt TV-vært på programmet Villa Medusa. 
De andre tøser har alle en stor bred erfaring fra det danske rock/pop-miljø - bl.a. kan nævnes 
Troels Trier & Rebekka Brüel, Gangway, Walkers + mange flere.

Gasoline består af:
Line Münster-Swendsen: Vokal
Lisbeth Rysgaard: Guitar & kor
Birgitte Bjørn: Lead guitar
Annette Bork: Bas
Didde Brodde: Trommer
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Melanie 
Dekker (CAN)

- er tilbage i STUBhuset...
Melanie Dekker - en energifyldt sanger-
inde, med indtagende, både let og rå 
stemme, kalder selv sin genre for ”folk” 
og ”singer-songwriter”. Der er dog masser 
af sjæl og inspiration fra såvel soul, pop 
og rock i hendes repertoire. 
Der er indtil flere muligheder for at have 
hørt Melanie Dekker allerede enten via 
hittet: ”I said I” eller med sangen: ”Until 
the wind stops blowing” – også kaldet 
”The Denmark song” . 
Melanie Dekker kommer fra Vancouver, 
Canada - født af hollandske forældre. 
Hun har optrådt med stjerner som Bryan 
Adams, Diana Krall og Faith Hill, sunget 
for præsident Bill Clinton samt skrevet 
filmmusik og har vundet flere priser.

Torsdag, 30. april kl. 20.00
Billetpriser: 150 kr. / 
Medlem: 125 kr.  incl. gebyr
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Et internationalt 

gennembrud!
Glæd dig!

Albert Hammond
Spændende aften med sangeren og sangskrive-
ren Albert Hammond, der står bag verdenshits 
som Down By The River, It Never Rains In Sou-
thern California, To All The Girls I Loved Before 
og Little Arrows + et utallige andre iørefaldende 
hitsange. En del af dem har han indspillet selv, 
andre blev leveret til andre kunstnere.
Nævnes skal da også, at Albert Hammond var 
med til at skrive kendingsmelodien til sommer-
OL i 1988, One Moment In Time, der blev sunget 
af Whitney Houston og blev en kæmpesucces.
Albert Hammond er således en mand, der virke-
lig ved, hvordan man skal skrue et hit sammen. 
Han kommer sammen med et fire mand stort 
band vil servere en lang række af sine mere end 
30 internationale hits.

Fredag, 29. maj kl. 20.00
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Medlem: 225 kr.  incl. gebyr Mulighed for tilkøb af spisning inden koncerten 
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Dodo and the Dodos 
Torsdag, 21. Maj kl. 20.00 
Billetpriser: 250 kr. / Medlem: 225 kr.  incl. gebyr
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Rigtig mange kan huske og synge med på ”Re-sepp-ten” - fodboldsangen, som Dodo 
Gad sang og indspillede, også ind i alle danske fodboldfans hjerter ifm. VM i fodbold i 
1986. Sangen blev en ægte ørehænger og den blev startskuddet på en karriere, der 
indtil videre har strakt sig over 4 årtier og resulteret i 6 albums, som er solgt i impo-
nerende 1,5 million eksemplarer! 

Succesen resulterede i dannelsen af Dodo & The Dodo’s, hvor Dodo Gad sammen med 
Jens Rud, Steen Christiansen, Lars Thorup og Anders Valbro gav danskerne nogle af de 
største hits som 80’erne kastede af sig, og det siger ikke så lidt! ”Vågner I Natten”, 
”Gi’ Mig Hvad Du Har”, ”Sømand Af Verden” er tre af de mest markante sange, som 
danskerne stadig ikke kan få nok af her mere end 25 år efter at de ramte æteren for 
første gang! 

Stående
koncert!

Gå ikke glip af denne aften 
som bliver et festfyrværkeri af de mange hits, 

som bandet har leveret gennem tiden. 
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Torsdag, 15. januar kl. 19.00
Billetpriser: 100 kr. incl. gebyr
Billet: www.himmerlandsbilletten.dk

Jane Faber
om LCHF
Jane Faerber er forfatter, blogger og kostrådgiver 
med speciale i LCHF og Palæo. På Madbanditten 
blogger hun bl.a. om LCHF - Low Carb High Fat, 
som er en hastigt voksende kosttendens, hvor 
man spiser få kulhydrater og meget fedt. 
Jane’s foredrag er for dig, der er træt af elevator-
vægt, træthed, humørsvingninger og sukkertrang 
og som vil vide mere om hvordan du kan afhjælpe 
problemerne gennem kosten 

Foredrag forår 2015

Samarbejde 
mellem:

Torsdag, 26. februar kl. 19.00
Billetpriser: 150 kr. incl. gebyr
Billet: www.himmerlandsbilletten.dk

søs Egelind
KRÆFT, TRIT & RETNING
Søs Egelind er Dobbelt Verdensmester i Overle-
velse af kræft, og deler rundhåndet ud af egne 
erfaringer i et personligt, livsbekræftende, tanke-
vækkende og positivt foredrag om livstruende syg-
dom og hvordan man kan gå igennem en voldsom 
krise og komme ud på den anden side som et klo-
gere, mere lykkeligt og taknemmeligt menneske.

Et åbenhjertigt foredrag, ikke kun om sygdom, 
men om mod, overlevelse, glæde og kærligheden 
til livet!

Samarbejde 
mellem: REBILD

FOREDRAG

FOREDRAG
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FOREDRAG

Chris 
MacDonald 
Foredrag om ”Livskvalitet, 
Trivsel og Drivkraft” 
Chris MacDonald er en inspire-
rende formidler og en af Danmarks 
mest anerkendte foredragsholdere. 
Han leverer unik viden med begej-
string og humor. 
Du har nu mulighed for at opleve 
Chris MacDonald i et foredrag om 
livskvalitet, trivsel og drivkraft. Hvor-
dan forener vi de elementer for at 
skabe ”high perfomance” på jobbet 
og privat?  
Hvordan bliver vi den gode partner, 
gode forældre, gode kollega og 
gode ven – og hvordan får vi startet 
den gode spiral for os selv - og så 
med den ”bivirkning”, at vi samtidig 
glæder dem omkring os? 

Onsdag, 6. maj 
kl. 19.00

Billetpriser: 175 kr. incl. gebyr
Køb billet på:
www.himmerlandsbilletten.dk

Samarbejde mellem:

REBILD

FOREDRAG
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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

APS
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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
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Tlf. 98 37 11 50

Tilmeld dig vores 

Facebook side 
Her kan du se billeder fra vores 

koncerter samt holde dig opdateret 
med vores arrangementer
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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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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
v/ Jan Bisgård
MuReR oG eNTRePReNØRFIRMA
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Tingager 1 · Øster Hornum · 9530 Støvring

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

støt 
sTUBhusets 
sponsorer...
De støtter os!
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Så er Stubhusrevyen igen på sporet, så man kan godt glæde sig til en revy der 
kommer til at køre på skinner. Endnu engang står holdet klar med en vifte af 
humor, og skønne sange. Der bliver rig mulighed for at trække på smilebåndet 
og bruge lattermusklerne når holdet igen står på scenen, og laver sjov med 
kendte fra land og by. 

FORPREMIERE TORsDAG DEN 5. MARTs KL. 20.00
Pris 150 kr. incl. gebyr. 150 billetter til salg. Der er på forhånd reserveret 150 billetter 
til denne forestilling. Der kan bestilles revyplatte i STUBhuset fra Rebildhus til spisning i 
Cafeen kl. 18.30. Pris 125 kr. incl. gebyr. Dørene åbnes kl. 19.00.

PREMIERE FREDAG DEN 6. MARTs KL. 20.00
Pris 150 kr. Incl. gebyr. Der kan bestilles revyplatte i STUBhuset 
fra Rebildhus til spisning i Cafeen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 19.00.

FEsTAFTEN LØRDAG DEN 7. MARTs KL. 17..30
Pris 350 kr. Incl. gebyr
Vi starter kl. 17.30 med spisning. Maden leveres af Rebildhus. Ca. kl. 20.00 starter 
revyen. Efter revyen spilles der op til dans af Prins Felix og Kongehuset indtil kl. 01.30.

sØNDAGsREVY sØNDAG DEN 8. MARTs KL. 15.00
Pris 150 kr. Incl. gebyr. Der kan købes revykage og kaffe fra kl. 14.00 - 15.00. 
Dørene åbnes kl. 14.00. Billetter kan købes på Billetnet og i STUBhuset.

stubhus Revyen 2015  
 - PÅ SPORET
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Super hurtigt internet! Det er, hvad der skal til, 
når gamerne mødes i STUBhuset for at spille 
flere dage i træk. 4 gange om året samles om-
kring 100 unge i STUBhuset  - som regel 4 dage 
i træk døgnets 24 timer for at fordybe sig i com-
puterspil og hyggeligt samvær. 

”Sådan et arrangement kan kun lade sig 
gøre, hvis der er superhurtigt internet”, siger 
Janus Olsen, bestyrelsesmedlem i SLZ-fore-
ningen for spilleglade computernørder. 
Bredbånd Nord er sponsor af  en Gigabit inter-
netforbindelse til STUBhuset, og uden den var 
det ganske enkelt ikke muligt at gennemføre et 
stort spillearrangement.

”Vi har spillet i STUBhuset siden 1999, og i 
2006 måtte foreningen erkende, at den kob-
berforbindelse, der forsynede STUBhuset, ikke 
længere kunne følge med. Foreningen investe-
rede derfor i en fiberinstallation, og de første 
mange år kunne vi klare os med en 100/100 
Mbit, men det er slet ikke tilstrækkeligt læn-
gere. Derfor er vi super glade for, at Bredbånd 
Nord har mulighed for 
skrue hastigheden op. Vi 
har netop indgået en ny 
sponsor aftale med Bred-
bånd Nord for 2015, og 
det betyder, at STUBhu-
set i hele 2015 har rådig-
hed over 1 Gigabit - døg-
net rundt,” siger Janus.
Inger Nørgaard fra Bred-
bånd Nord er salgsan-
svarlig for salget af fiber 
i Støvring og siger om 
sponsoratet: 

”Det er vigtigt for os at 
være der, hvor kunderne 
har brug for de høje in-
ternet hastigheder. Vi har 
haft fiber i Støvring i flere 

år bl.a. til STUBhuset og til erhvervsdrivende, 
og nu, hvor 2014 snart ebber ud, er det med 
stor tilfredshed, at vi kan se tilbage på, at vi in-
den længe forsyner ca. hver anden husstand i 
Støvring med fiber,” siger Inger Nørgaard, der 
er salgsansvarlig for Bredbånd Nord i Støvring. 

”Både i den private bolig - 
og når man spiller i SLZ 
foreningen - er der i 
dag brug for væsentlig 
hurtigere internet end 
tidligere. Vi henter film 
og billeder via vores in-
ternetforbindelse, og det 
lægger et stor pres på kapa-
citeten. Når man i dag samles for at spille com-
puter i STUBhuset, så kræver det en lynhurtig 
og stabil forbindelse uden forsinkelse. Når vi 
henter data ned fra internettet, fylder det i dag 
meget mere end tidligere, fordi rigtig meget le-
veres i HD kvalitet. Vi er derfor rigtig glade for, 
at vi nu kan dække behovet for de hurtige ha-
stigheder i hele Støvring.” 

1000/1000 Mbit internet 
til sTUBhuset

HUsK
Påske-LAN

2015
www.slz.dk
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FORÅR 2015
præsenterer

 Januar: 
12.  kl. 19.30  nytårskoncert m/Aalborg Symfoniorkester 
15.  kl. 19.00  Foredrag om lCHF v/Jane Faerber
23. kl. 20.00 Benjamin koppels nytårs Jazz galla
  Feat. Søren Sko, Maria Montell, Bobo Moreno
  og Marie Carmen Koppel 
FeBruar: 
06.  kl. 20.00 Wolfstone 
26.  kl. 19.00 Foredrag - søs egelind 
27.  kl. 20.00 Michelle Birkballe m/band  
Marts:
05.  kl. 20.00 stubhusrevyen 
06.  kl. 20.00 stubhusrevyen 
07.  kl. 17.30 stubhusrevyen
08.  kl. 15.00 stubhusrevyen
12.  kl. 20.00 Poul krebs og Henning kvitnes
15. kl. 13.00 esben Just solo 
20. kl. 20.00 kansas City stompers & rikke Mølgård 
27.  kl. 20.00 Folkeklubben 
aPrIl:
10.  kl. 20.00 Tørfisk 
16. kl. 14.30 James rasmussens trio
23.  kl. 20.00  gasoline 
MaJ:
06. kl. 19.00 Foredrag - Chris Macdonald 
21.  kl. 20.00  dodo & the dodos 
29. kl. 20.00 albert Hammond 

KLIP UD &HÆNG OP

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


