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CONTAINERE

LØSER STORE PROBLEMER

Bojesvej 42, 8940 Randers
Mobil 29 43 79 01 . Fax 86 42 00 21

86 42 08 85
www.vognmanderlingandersen.dk

Vi kommer også ind hvor pladsen 
er trang. Bredde 2,2m - højde 2m.

levering af sten, sand og grus.

Medlem af DTL

 SV

FRIT VÆRKSTEDSVALG

Jens Hald Auto & Skadecenter

* Arbejder for alle
forsikringsselskaber * Egen autotransporter

* Kundevogn i rep. tiden

Reparation og serviceeftersyn af alle bilmærker

- også i garantiperioden!

Storegade 25, Assentoft, 8960 Randers SØ
Tlf. 86 494733 www.jenshaldauto.dk

FFæærrddiiggbbllaannddeett   bbeettoonn
Sand - Grus Leveres

MOBIL BETON APS
Tlf. dag: 30 86 96 70

Tlf. aften: 98 52 40 03 - 98 55 73 83

System-VVS ApS
VAND . VARME . VENTILATION . NATURGAS . BLIK

RUSTFRIT OG SMEDE ARBEJDE
FJERNVARME - TILKNYTTET FJR-ORDNINGEN

Bogensevej 13 C
Tlf. 86 40 95 00

Mobil: 26 80 39 89

FJERNVARME

- Vi laver også blikkenslager- og smediearbejde
PRAMVEJ 3 . 8900 RANDERS

TLF. 86 42 78 33

    

 

      Din lokale håndværker
• Reparationer ude / inde • Køkken / Bad 
• Tilbygning • Vinduer / Døre 
• Ombygninger • Gulv / Loft 
• Udestuer • Fliser / Klinker 

• Ring allerede i dag – større og mindre opgaver udføres. 
• Ring og få et uforpligtende tilbud til absolut fornuftig pris
 

Simon Simonsen ByggeFirma ApS 
Vester Allè 3         8900 Randers 

tlf.:  40756095 / 86436095   fax: 86426095 
e-post: s@simonsen.tdcadsl.dk 

www.ssimonsen.dk

BØSBROVEJ 3B TELEFON 86 42 50 33 UNIBANK 2212-0702-301882
8900 RANDERS TELEFAX 86 42 52 30 CVR-NR. 25 48 35 29

A /S

Læs også avisen på www.vorup-kristrup-ugeavis.dk

Er der noget bedre end en
rigtig god og veltilrettelagt
udflugt. Sådan tror jeg, at vi
er mange der tænker, derfor
blev udflugten med Motion
og Samvær i Assentoft forle-
den også en kæmpesucces,
og arrangørerne havde også
virkelig lagt sig i tøjret for at
skabe den helt rigtige
udflugt. 47 personer, for det
var bussen kunne rumme,
startede hjemme fra Assen-
toft med højt humør.

Først gik turen til Billund,
hvor vi besøgte nordens
største mjød fabrik Dansk
Mjød A/S, her blev vi modta-
get af ejeren som kunne for-
tælle os om mjødens histo-
rie, krydret i rigelig mængde
med diverse smagsprøver.
Mjød er formentlig verdens
ældst kendte berusende
drik. Den har været vidt
udbredt over hele verden, og
allerede for over 4000 år
siden skrev man i de indiske
hellige skrifter, Vedaen, at i
den tredje himmel flyder en
kilde af honningbryg. 

Efter disse berusende ople-
velser gik turen videre til
Mallehøje hvor vi i særdeles
landlige omgivelser fandt
restauranten Mallehøje som
har til huse i Mallehøje
Østergård. Her blev der ser-
veret et rigtig godt dansk
måltid, nemlig flæskesteg
med sprøde svær, brunede
kartofler og rødkål i rigelig
mængde, efterfulgt af en
dessert som var hjemmelavet
is. 
Men vi skulle jo videre, og
efter denne gastronomiske

oplevelse kørte vi mod Give,
og det betød at vi endnu
engang skulle ud og opleve
noget helt ud over det sæd-
vanlige. Derfor kørte bussen
os ud til den kendte ”Familie
på Farten”, som de fleste af
os kender fra TV2 hvor de
sammen med den dengang
91 årige farmor besøgte
Australien. Familien består
af farmor Else Marie, far Hel-
ge, mor Anne Grethe samt de
3 sønner Toke, Roar og Hjal-
te. Familien har rejst siden
den yngste af sønnerne var
et år. Det er efterhånden ble-
vet til 4 rejser af hver et års
varighed og en rejse som
varede 2 år. Desværre vil det
være alt for omfattende her,
at komme ind på familiens
oplevelser, men helt fanta-
stisk var det at høre, at hele
familien har holdt sammen
omkring de mange store rej-
ser, og selv om de 3 drenge
nu er voksne, så deltager de
stadig i familieaktiviteterne.

Mor Anne Grethe har opbyg-
get et lille museum med ting
som familien har samlet på
deres rejser, og hun fortæller
medrivende om deres ople-
velser, og de bøger de har
skrevet og de film de har
optaget. Og så havde hun
samlet et udvalg af klæde-
dragter fra forskellige egne,
derfor måtte flere af udflugt-
sdeltageren spille rollen som
mannequiner, så vi alle kun-
ne sætte os ind i klædedrag-
ternes historie og betyd-
ning. Vi havde afsat 2 timer
til besøget, men den dobbel-
te tid havde ikke engang

været nok.

Men vi havde endnu et vig-
tigt punkt på programmet,
vi skulle nemlig tilbage til
Restaurant Mallehøje for at
drikke kaffe og spise lagka-
ge.

Kl. 18.30 var vi hjemme
igen, trætte, mætte og fulde
af oplevelser

Hugo Sørensen

Udflugt med Motion og
Samvær, Assentoft

Klædedragterne demonstreres

Mjød smager jo dejligt....


