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à 24 x 0
,33 liter

3 kasser

159,-

aribo dåser
lere varianter, dåse à 800 - 1000 gram

Kg max. = kr. 36,80

8831
3 dåser

3 dåser

Hip hip hurra - Vi fejrer fødselsdag

12756
Pr. dåse

Miniatures Mix
Dåse à 3 kg

Kg = kr. 42,52

3 kg

lle & Jessen
Pålægschokolade
Lys eller mørk, pakke à 216 gram
100 g = kr. 5,68

3 pakker

3680
3 pakker

Vind!
I samarbejde med

Carlsberg udlodder
vi 2 x ét årsforbrug

(12 kasser) af
Tuborg øl.

Du kan deltage i
konkurrencen

i butikken
Tuborg

assic, ilsner eller
N L Alkoh lfri Pilsner

Kasse à 4 x 0,33 liter
iter = kr. 7,47

17742
3 kasser

3 kasser

Baileys
Original
Flaske à 1 liter
7%

9747
Pr. flaske

1 liter

11209
6 flasker

Königs osel
R sling

Flaske à 0,7 liter
Tyskland
Liter = kr. 24,

6 x 0,75 liter

3 kasser
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Tilbuddene gælder fra 26. august - 6. oktober 2020

Tyskland har indført et krav, om at man
i butikker skal tildække mund og næse
med evt. mundbind eller tørklæde
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Skivemødet bliver aholdt igen i år. Pressefoto

Skivemødet med corona-begrænsninger 
håber på Viborg-gæster

Thomas Christensen Mark
thma@viborgfolkeblad.dk

VIBORG/SKIVE: Rigtig mange ar-
rangementer bliver i øjeblik-
ket alyst eller udskudt, men
der er også dem, som holder
fast i arrangementer. Blandt
andet Skivemødet, hvor man
til gengæld er meget op-
mærksom på afstand og smit-
tefare.

Men Skivemødet bliver af-
holdt igen i år - den 4. og 5.
september - og arrangørerne
håber, at man kan lokke folk
fra øst med til Salling, hvor
det meste af Skivemødet fore-
går på Jenle, der huser Jeppe

Aakjærs Kunstnerhjem.
For at komme derud, kan

man komme med bus fra Ski-
ve Station klokken 8:45 og er
tilbage igen klokken 16.50 -
og det skulle være tilpasset
busser fra Viborg og Fjends-
området.

Den bus, der kører fra Ski-
ve til Jenle, vil være afmålt
med corona-plads mellem
sæderne og zigzag-fordeling
ned gennem busgangen. På
den måde håber man på at
minimere smittefaren og
modsat kunne lokke folk
med til Jenle.

- Det skal være let for alle
at få en oplevelse af Skivemø-
det, der i år mest foregår på
Jenle, siger Poul Pedersen,

formand for Foreningen for
Branding af Skiveegnen om
det nye initiativ.

- Og når bussen nu allige-
vel er ude at køre, så har vi
faktisk lavet en hel udlugt ud
af det, fortsætter han, med
henvisning til, at bussen også
kører omkring Fur Bryghus,
Greenlab Skive og at man un-
dervejs kan møde prominen-
te navne som Tv-vært Cle-
ment Kjærsgaard og ilm-
mand Peter Aalbæk Jensen.

Man kan læse mere på
www.skivemødet.dk - vær
obs på, at sidste dag for til-
melding allerede er 26. au-
gust.

Dai Ki Haku 
børnesommer-
lejren blev ud-
skudt men alli-
gevel aholdt. 
Privatfoto

Dai Ki Haku børnesommerlejr i udvikling

Thomas Christensen Mark
thma@viborgfolkeblad.dk

VIBORG: Dai Ki Haku børne-
sommerlejren bliver normalt
aholdt i juni måned. I år blev
den lyttet til august og for-
kortet til en enkelt hel-
dagstræning – naturligvis på
grund af corona.

- Vi har holdt vejret, både
på grund af varmen, men
også for om der skulle kom-
me endnu en alysning. Solen
skinnede dog på os denne
gang, og vi kunne aholde en
god og varm træningsdag

med alle børnene, siger in-
struktør Torben Frank Peder-
sen i en pressemeddelelse.

Der var både børn fra Vi-
borg, Randers og Aarhus, der
havde medbragt de store
drikkedunke til træningsda-
gen. Det er sjældent børne-
sommerlejren bliver aholdt i
30 graders varme, men bør-
nene klarede det så int, og
med hjælp fra blandt andet
lidt vandkamp og en tur til
Sønæs lykkes det at holde
temperaturen nogenlunde
nede.

Dagen bød både på teknisk
træning med spark og slag, og
forskellige kamplege med fo-

kus på hurtighed og præci-
sion. De kæmpede også med
våben, fx med stave af aviser
eller træ, men fokus var, som
altid, især på kammeratskab
og samarbejde.

- I Dai Ki Haku gælder det
ikke om at vinde, men om at
udvikle sig og gøre hinanden
bedre. Børnenes sans for
holdånd og makkerskab så
man blandt andet i en leg,
hvor de skulle hjælpe deres
hold med at vælte de andre
holds vandlasker og samti-
digt beskytte deres egne. Her
gav børnene den gas, fortæl-
ler Torben Frank Pedersen.


