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SÅ ER NEDTÆLLINGEN STARTET

DANMARK RUNDT 2018 TUREN TIL FORDEL FOR

NYHEDSBREV NR. 2 - AUGUST 2018

Så er der kun få dage til 
Danmark Rundt 2018 Team 
Bodenhoff begiver sig ud på 
årets tur til fordel for børn 
med kræft og deres familier. 
Som det tidligere er med-
delt, starter vi på toppen af 
Danmark, nemlig i Skagen, 
som har sat alle sejl til for at 
vi får en god start og med 
forhåbentlig mange men-
nesker som deltager på den 
ene eller den anden måde.

Vi er blevet mødt med en 
utrolig velvilje vejen rundt. 
Og selv på vores overnat-
ningssteder bliver vi taget 
godt imod, først og frem-
mest på Hotel Herman Bang 
i Frederikshavn. Senere 

kører vi videre til Grenå og 
bor på Kystvejens Konferen-
cecenter inden vi fortsætter 
til Randers og overnatter på 
Hotel Randers. Ved ankom-
sten til Viborg er vi inviteret 
til at overnatte på Palads 
Hotel. Når vi kører videre 
tager Hotel Eyde i Herning 
imod os inden vi fortsætter 
til det sønderjyske, hvor Uge 
Lystfiskeri & Camping invite-
rer os på 2 overnatninger.

Hele holdet glæder sig til 
nu at komme af sted, og 
vi håber naturligvis på at 
rigtig mange vil bakke os 
op på turen rundt, hvor der 
er mulighed for at stige på 
cykelturen hvor man måtte 

fondens direktør, Marianne 
Benzon Nielsen. Endvidere 
stiller BandetDanmark op og 
underholder de forhåbentlig 
mange fremmødte menne-
sker, som er kommet for at 
tage imod cykelholdet.

ønske det. Ved at donere 
135 kr. pr. etape kan man få 
sig en super god cykeltur i et 
godt selskab i et smukt land.

Vi håber naturligvis på at 
den gode sommer ikke helt 
forlader os, og selvom vi 
ved at ’familien Danmark’ 
mangler vand, så håber vi 
ikke at vi bliver overrasket af 
hverken blæst eller regn på 
vores cykeltur.

Turen starter som nævnt i 
Skagen den 17. august og af-
sluttes på Nordtorvet i Fre-
deriksværk den 25. august. 
Her vil vi blive modtaget 
byens borgmester, Steffen 
Jensen samt Børnecancer-

Dato Start Tidspunkt Mål Tidspunkt

17. aug. Sparekassen Vendsyssel,
Sct. Laurentii Vej 33, 9990 Skagen

Kl. 10.00 Sparekassen Vendsyssel,
Parallelvej 23, 9900 Frederikshavn

Ca. 16.00

18. aug. Kvickly Ebeltoft,
Østeralle 16, 8400 Ebeltoft

Kl. 12.00 Torvet 1, 8500 Grenå Kl. 14.15

19. aug. Kystvejens Hotel og Konferencecenter,
Kystvej 26, 8500 Grenå

Kl. 10.00 Hotel Randers, 
Torvegade 11, 8900 Randers C

Ca. 14.30

20. aug. Gardin Lis,
Neptunvej 16, 8960 Randers

Kl. 10.00 Behandlingscenter Tjele,
Fastrupvej 3, 8830 Tjele

Kl. 14.00

21. aug. Andelskassen Viborg,
Gravene 1, 8800 Viborg

Kl. 10.00 Best Western Hotel Eyde,
Mindegade 1, 7400 Herning

Ca. 14.00

22. aug. Vestjysk Bank,
Dalgasgade 29B, 7400 Herning

Kl. 10.00 Skjern Bank,
Banktorvet 1, Skjern

Kl. 13.30

23. aug. A Hereford Beefstouw (Holdbi Kro),
Aabenraavej 24A, 6340 Kruså

Kl. 10.00 Deutsche Nachschule Tingleff,
Grønnevej 51, 6360 Tinglev

Kl. 16.00

24. aug. Uge Lystfiskei & Camping,
Åbenråvej 95, 6360 Tinglev

Kl. 09.00 Migges Bageri,
Kegnesvej 39, Sydals, 6400 Sønderborg

Kl. 15.30

25. aug. Trio Biler,
Energivej 22, 2750 Ballerup, morgenmad

Kl. 08.30 Nordtorvet Kl. 12.30
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Craft Dk er utrolig stolte 
over at være en del af dette 
fantastiske projekt, som 
Claus Bodenhoff har stillet 
på benene.

Børn som rammes af cancer 
skal igennem en svær tid og 
det gælder også for deres 
familier.

Craft har igennem mange 
år leveret og produceret 
sportstøj i top funktionel 
kvalitet til atleter på højeste 
plan i flere sports grene.

Derfor håber vi, at Claus 
Bodenhoff og hans team vi 
nyde godt af vores produk-
ter, som vi har sponseret 
i samarbejde Intersport 
Danmark.

CRAFT  SOM TØJSPONSOR
Jan Nielsen, som har 
skrevet vores sang ’Som en 
vinder’ har været på besøg 
hos Craft / Newave og fået 
udleveret vores cykeltøj til 
turen. Claus Lyseen, Craft 
og Poul Valdbjørn, Inter-
sport tog imod og udleve-
rede årets cykeltøj til Jan.
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DANMARK RUNDT TEAM 
BODENHOFF KOMMER IGEN 
TIL DJURSLAND

Tiden nærmer sig, hvor 
”Danmark rundt 2018 Team 
Bodenhoff” ankommer til 
Djursland.

Det er tredje år, cykelholdet 
besøger Djursland og anden 
gang jeg er en del af holdet 
”Danmark rundt 2018 Team 
Bodenhoff/Djursland”

Desværre, har mit arbejdet 
krævet sin tid igennem for-
året, så indsatsen har været 
mere begrænset end i de 
tidligere år. Heldigvis har vo-
res ankermand på Djursland, 
Gert Christensen, lagt sig 
frem i selen, og den har han 
formået at holde stram! Gert 
har begået en kæmpe ind-
sats for projektet, som be-
står i at få indsamlingsbøtter 
stillet op i forretningerne. 
Ca. 125 bøtter er opstillet, og 
heldigvis er folk på Djursland 
flinke til at putte mønter og 
sedler i.

Gert Christensen har ligele-
des været rundt i butikkerne 
på Djursland, for at høre om 
mulige bidrag til den auktion, 
der har kørt se seneste ca. 2 
måneder og helt frem til cy-

kelholdets ankomst på Tor-
vet i Grenå. Gert er blevet 
mødt med stor velvilje, og 
der er kommet rigtig mange 
flotte ting på auktion.

Her kan f.eks. nævnes: flere 
vinpakker, rom- og gin pak-
ker, kosmetik og gavekort og 
legetøj, lamper og tøj m.m.
Nogle butikker, mente ikke 
de kunne bidrage med effek-
ter, men puttede så et beløb 
i den medbragte indsam-
lingsbøtte.

Det er overvældende, med de 
mange ting, og gruppen bag 
Danmark Rundt 2018/Djurs-
land vil gerne sige tak for den 
fantastiske opbakning.

Seneste bidrag har været en 
fin pigecykel samt frugt og 
vand til feltet på turen fra 
Ebeltoft til Grenå.

Disse auktioner samt andet 
omkring Danmark Rundt 
2018 Team Bodenhoff kan 
følges på vores facebook 
side: Danmark Rundt 2018/
Djursland
www.facebook.com/
groups/200682570421726/

udgifter har på administrati-
on, idet alt arbejde beror på 
frivilligt arbejdskraft.

Projektet er nu i fuld gang, 
og kører planmæssigt. Nu 
mangler vi ”bare” at finde 
formen, til cykelturen.

Der køres fra Ebeltoft-Grenå 
d. 18 august kl. 12.00 og fra 
Grenå til Randers d. 19/8 kl. 
10.00.

Vi håber mange vil dukke op, 
og tage en eller gerne begge 
ture og dermed give et be-
løb til indsamlingen samtidig 
med en hyggelig tur med 
glade mennesker.

Der er pt. tilsagn fra en 10 
– 12 cyklister der dukker op, 
men der er plads til mange 
flere, så mød endelig op og 
doner kr. 135 for at cykle 
med på turen.

Sidste år blev vi mødt af 
mange på cykel lige inden 
feltet kørte ind i Grenå. Det 
var et flot syn med så mange 
cyklister på torvet i Grenå. 
Det håber vi gentager sig i 
år.

GRENAA CITY 
MARATHON INDGÅR 
SAMARBEJDE MED 
DANMARK RUNDT

Dette er en nyhed, som først 
for nylig er blevet offent-
liggjort. JCI Djursland, som 
er arrangører af Grenaa 
City Marathon har indgået 
samarbejde med Danmark 
Rundt, som siden 2015 har 
samlet penge ind til Bør-
necancerfonden. 

Formanden for JC Djursland 
Henning Meisler udtaler: ’Vi 
ser frem til samarbejdet med 
Danmark Rundt og glæder 
os over at kunne støtte 
Børnecancerfonden. Det 
faldt helt naturligt at indlede 
et samarbejde nu hvor 
Danmark Rundt ankommer 
til Grenaa samme dag som 
JCI Djursland afvikler Grenaa 
City Marathon’.

JC Djursland valgt at donere 
20 kr. pr. løbsdeltager, 
hvilket beløb går ubeskå-
ret til Børnecancerfonden, 
eftersom Danmark Rundt 
2018 Team Bodenhoff ingen 

v/Jimmy Dooleweerdt

Ankomst til Grenå
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Hvert år får 200 børn kon-
stateret kræft, og Børnecan-
cerfonden er som privat og 
selvstændig 100 procent 
afhængig af gaver og dona-
tioner. 

I fredags overrakte Vejle 
Boldklubs direktør, Henrik 
Tønder, i pausen af opgø-
ret mellem Vejle Boldklub 
og Roskilde FC en check 
på 20.000 kroner til en af 
klubbens største legender 
Allan Simonsen. Checken gav 
Allan Simonsen direkte vi-
dere til Claus Bodenhoff fra 

Danmark Rundt 2018 Team 
Bodenhoff og Børnecancer-
fonden på Vejle Stadion.

De 20.000 kroner stam-
mer fra auktionen af de 
matchworn legendetrøjer 
fra Hummel, som Vejle 
Boldklubs hold i Nordic Bet 
Ligaen spillede i, da forårs-
sæsonen blev åbnet hjemme 
mod Thisted den 2. marts.

Europas bedste fodboldspil-
ler anno 1977 fortæller her 
om bevæggrunden for valget 
af Børnecancerfonden:

– Vejle Boldklub er glad 
for, at Hummel valgte 
at hylde Allan Simonsen 
med en legendetrøje. At 
Allan vælger at støtte 
Børnecancerfonden viser 
med al tydelighed, at han 
er en mand med stort 
format. Vejles tilhængere 
hyldede også Allan og 
rejste sig op i respekt, 
da han gik på banen. Det 
viser loyaliteten over for 
klubbens helte.

Tekst: Morten Pelch

– Det siger sig selv. Det 
har noget med børn at 
gøre og er en sag, man 
bør støtte. Jeg har også 
gennem min oplevelse 
med ‘Vild Med Dans’ 
støttet fondens arbejde. 
Jeg er glad for, at trøjer-
ne kunne samle 20.000 
kroner ind til et godt og 
vigtigt formål.

Direktør hos Vejle Boldklub, 
Henrik Tønder, er på linje 
med klubbens legende:

ALLAN SIMONSEN OG VEJLE 
BOLDKLUB STØTTER DANMARK 
RUNDT 2018 TEAM BODENHOFF

DU KAN OGSÅ STØTTE DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF/BØRNECANCERFONDENS ARBEJDE VIA MOBILEPAY. 
TAST VALGFRIT BELØB OG SEND TIL FONDENS MOBILNUMMER: 21 78 30 33
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Behandlingscenter Tjele er 
en privat institution, der 
siden 1990 har tilbudt be-
handling af alkohol, medicin- 
og hashmisbrug. Over årene 
har centret behandlet mere 
end 10.000 afhængige og 
deres pårørende. Behand-
lingen på Behandlingscenter 
Tjele foregår efter Minneso-
tamodellen, der er udbredt 
over hele verden, og som 
har hjulpet mange menne-
sker og familier til et godt og 
værdigt liv. Denne be-
handlingsform har gennem 
tiden vundet stadig større 
anerkendelse på grund af 
sine gode resultater. Alle 
tilbuddene bygger på vær-
dier som empati, værdighed 
og respekt, og målet med 
behandlingen er at give den 
enkelte værktøjer til løbende 
forbedringer og forandrin-
ger hen imod en ædru eller 
stoffri tilværelse. 

I dag er Behandlingscenter 
Tjele landsdækkende med 
fem døgnbehandlingscen-
tre – fire i Jylland og et på 
Sjælland. Dertil kommer en 
veludbygget udslusnings-af-
deling og en afdeling for på-
rørende. Behandlingscenter 
Tjele har endvidere et lands-
dækkende ambulant tilbud 
med afdelinger i København, 
Odense, Kolding, Aarhus 
og Aalborg. Endelig er der 

tilbud om gratis ambulant 
behandling af ludomani i 
København og Aarhus.

FAMILIETILBUD

Afhængighed påvirker hele 
familiens trivsel i negativ 
retning. Derfor har Behand-
lingscenter Tjele et meget 
omfattende familieprogram 
med pårørendetilbud, der 
bl.a. giver en øget indsigt i de 
roller, et familiemedlems af-
hængighed tvinger de øvrige 
pårørende ind i. Der er tilbud 
til både voksne og børn. 
I Jylland har centret fået 
statsstøtte til et stort anlagt 
program, De små Skuldre, 
der tilbyder hjælp til børn og 
unge fra misbrugsfamilier.

PERSONALE

Behandlingscenter Tjele 
prioriterer en stærk faglig 
profil. Medarbejderne er alle 
veluddannede inden for de-
res område. Personalestaben 
tæller bl.a. læger, psykiatere, 
sygeplejersker, psykologer, 
afhængighedsrådgivere og 
vagtpersonale.

Som Danmarks ældste og 
største behandlingsinstitu-
tion glæder Behandlings-
center Tjele sig over igen i 

på vores center, Langsødal 
den 20. august kl. ca. 14.00, 
lige ved den smukke Tjele 
Langsø. På gensyn til august 
og rigtig god tur.

år at være topsponsor for 
Danmark Rundt 2018, denne 
helt fantastiske cykeltur 
rundt i landet. Vi glæder os 
også til at modtage rytterne 

BEHANDLINGSCENTER TJELE STÅR 
IGEN BAG TEAM BODENHOFF

JESPER SKIBBY, CYKELRYTTER ER 
PROTEKTOR FOR DANMARK RUNDT 
TEAM BODENHOFF

Det er med glæde og stolthed, at vi kan meddele, at den 
tidligere cykelrytter, Jesper Skibby stiller op i rækken 
af kendisser som protektor for Danmark Rundt Team 
Bodenhoff. 

Jesper Skibby er kendt for sin tidligere karriere som 
professionel cykelrytter, og var op gennem 90’erne en 
af Danmarks største cykelhelte. Han er den dansker, der 
besidder rekorden i at have deltaget i Tour de France 
feltet flest gange. Jesper er desuden den eneste dansker, 
som har vundet etaper i alle de tre største løb Vuelta 
a Espana, Giro d’Italia samt Tour de France. Jesper er 
kendt som cykelverdenens sjove ’drengerøv’, der kunne 
levere underholdende og sjove kommentarer, selv efter 
den umenneskelige smerte ved diverse store cykeløb.

Jesper er en fantastisk person med et altid positivt og 
smittende humør, som vi er stolte over, nu at kunne kal-
de protektor for Danmark Rundt Team Bodenhoff.
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/ 19.00 /
Velkomst v/ lokal arbejdsgruppe Danmark Rundt 2018 samt Claus Bodenhoff / Team Bodenhoff for Børnecancerfonden.

 
/ 19.15 / 

Mød TV-lægen og forfatteren, Charlotte Bøving, til en ærlig og direkte peptalk om livstil, børn & kræft.
 

/ 20.15 /
Vi holder en kort pause.

 
/ 20.30 /

Adm. Direktør i FC Midtjylland, Claus Steinlein, til en snak om socialt ansvar, 
frivillighed og fælleskab hos De Danske Mestre.

/ Billetpris per person kr. 150,- /
Billet købes på www.billetten.dk (søg på datoen 21. august).

Overskuddet fra denne aften går ubeskåret til Børnecancerfonden.
 
 

V E L G Ø R E N H E D S A F T E N
for Børnecancerfonden

Tirsdag 21. august kl. 19.00
Best Western PLUS Hotel Eyde

A L V O R      P E P T A L K S      H Y G G E

Claus SteinleinCharlotte Bøving

♥ ♥

 
Kom i god tid og hyg Jer med lækker mad - og støt samtidig den gode sag.

 
Vi serverer et udvalg af:

ITALIENSKE & SPANSKE PØLSER + OSTE
HERTIL LÆKKERT TILBEHØR + HJEMMEBAGT BRØD

 
Kr. 150,00 per person (Kr. 25,00 går ubeskåret til Børnecancerfonden)

 
Bordbestilling nødvendig på info@eyde.dk eller på tlf. 97 22 18 00 – senest søndag 19. august

H y g g e  &  s p i s n i n g  f ø r s t

UNIK
STØTTE
AFTEN
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Den sønderjyske smykkede-
signer Claus Scheelke har i 
samarbejde med velgøren-
hedscykelholdet Danmark 
Rundt 2018 Team Bodenhoff 
skabt et armbånd til støtte 
for Børnecancerfonden. Hele 
fortjenesten går ubeskåret 
til gode formål, så børn og 
deres familier kan få den 
støtte og omsorg, de har 
brug for igennem et svært 
sygdomsforløb.

- Jeg hjælper, fordi jeg sim-
pelthen ikke kan lade være. 
Da Danmark Rundt kontak-
tede mig om at designe et 

armbånd, vidste jeg, at det 
blev jeg nødt til at gøre – det 
er jo det mindste jeg kan 
gøre, for de børn og familier, 
som rammes af kræft, siger 
Claus Scheelke.

Armbåndet lanceres samti-
dig med at velgørenhedscy-
kelholdet, Danmark Rundt 
2018 Team Bodenhoff, for 
fjerde år i træk tager turen 
rundt i Danmark for at samle 
penge ind til Børnecancer-
fonden. Og som et ekstra 
tiltag tog de i år kontakt til 
Claus Scheelke for at få de-
signet armbåndet, som man 

samtidig støtte det gode 
formål og købe armbåndet.  
Danmark Rundt 2018 sam-
arbejder med flere bagere 
over hele landet, samt også 
andre forretninger, som med 
glæde sælger armbåndet i 
den gode sags tjeneste.  

FAKTA

I 2015 startede ildsjælen 
Claus Bodenhoff Dan-
mark Rundt med ønsket 
om at samle penge ind til 
kræftramte børn og de-
res familier. Han tog turen 
rundt i Danmark på cykel 
for at sprede budskabet, og 
siden dengang er Danmark 
Rundt og støtten til det gode 
formål vokset. I år starter 
cykelturen den 17. august i 
Skagen og slutter 25. august 
i Frederiksværk. Alle kan 
køre med, så langt og så 
længe de har lyst. Og under-
vejs har man mulighed for at 
købe et armbånd, der koster 
349 kroner, og det hele går 
direkte til Børnecancer-
fonden, der er ingen mel-
lemled. Efter turen hjælper 
Børnecancerfonden med 
at distribuere armbåndet. 
Det kan købes i forskellige 
forretninger og hos bagere 
rundt om i landet.

Kontaktinformation
For mere information kon-
takt Bernd Søndergaard på 
telefon 21541872 el. mail: 
bernd7070@gmail.com

kan købe under hele turen, 
hvor indtjeningen går direkte 
til Børnecancerfonden.  

- Alt både i forbindelse med 
armbåndet og cykelturen 
beror på frivilligt arbejde, så 
der er ingen administrati-
onsgebyr eller lignende, der 
sluger noget af indtjeningen. 
Det hele går til Børnecan-
cerfonden, som virkelig kan 
bruge de penge til at give 
børnene og familierne en 
trøst eller glæde i hver-
dagen, og det synes jeg 
personligt er værd at støtte, 
uddyber Claus Scheelke.

Turen varer ni dage, og her 
kommer man rundt i hele 
Danmark, fra nord til syd og 
øst til vest. Den 23. og 24. 
august sker det i det Søn-
derjyske, når turen går fra 
Aabenraa til Padborg og fra 
Tinglev til Sønderborg

BAGERNE TAGER 
OVER BAGEFTER

Men selvom cykelturen 
slutter sidst i august, ender 
det gode arbejde ikke her. 
For til jul får man mulighed 
for at tage i bagerforretnin-
gen og udover at bede om 
en honningkage, kan man 

CLAUS SCHEELKE 
DESIGNER ARMBÅND TIL EN 
GOD SAGS TJENESTE

Danmark Rundt Team Bodenhoffs protektor, 
Charlotte Bøving, viser her armbåndet.
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SG Flensburg-Handewitt 
blev dannet i 1990 som en 
fusion af håndboldklubberne 
fra TSB Flensburg og Han-
dewitter SV. Begge klubber 
havde indtil da spillet flere 
år i anden, og delvis også i 
første liga. 

Klubbens største successer 
var de tyske mesterskaber 
i Bundesligaen i 2004 og 
2018, finalen i EHF Cuppen 
2004 og 2007 samt sejr i 
DHB pokalen i 2003, 2004 
og 2005. 

Med en 30-28-finale-
sejr over THW Kiel vandt 
håndboldspillere fra Flens-
burg-Handewitt den 1. juni 
2014 for første gang VELUX 
EHF Champions League. 
Klubben spiller deres hjem-
mekampe i FLENS-ARENA i 
Flensburg.

FLENS-ARENA (indtil no-
vember 2012 Campushalle) 
har siden 2001 været hjem-
mebane for håndboldklub-
ben. Hallen har en kapacitet 
på 6.300 pladser, og har den 

tyske håndboldligas største 
ståplads-tribune (med 1.500 
pladser). 

SG Flensburg Handewitt har 
de seneste 3 år støttet Dan-
mark Rundt Team Boden-
hoff, og har således et logo 
på vores tøj – også i år. Vi er 
stolte over, at en af Tysk-
lands største håndboldklub-
ber, og som nu kan kalde sig 
tyske mestre, støtter vores 
projekt Danmark Rundt. 

DE TYSKE HÅNDBOLDMESTRE 
STØTTER DANMARK RUNDT 
TEAM BODENHOFF

Ønsker du at købe billetter til kampene kan du gøre dette meget enkelt online via klubbens online shop:

WWW.EVENTIMSPORTS.DE/OLS/SGFLHA/DA
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Sangen ’Som en vinder’ 
handler om at turde nyde 
livet og vende tilbage til et 
normalt liv efter sin sygdom. 
Nogle mennesker lider under 
en form for skyldfølelse over 
at have eller have haft en 
kræftsygdom. Det er med til 
at gøre folk mere syge. Så 
sangen er en tilskyndelse til 

at tage kampen op mod sit 
eget mindreværd og nyde 
livet igen.

Sangen er skrevet af Jan 
Nielsen til Danmark Rundt 
Team Bodenhoff, og sam-
men med BandetDanmark 

har Jan indspillet den. Jan 
Nielsen cykler selv med 
på turen rundt i Danmark 
fra den 17. - 25. august og 
støtter således op omkring 
indsamlingen til fordel for 
børn med kræft og deres 
familier.

Decentia har trykt og 
doneret 300 CD’ere, som vi 

har med Danmark Rundt.

STYREGRUPPEN DANMARK RUNDT 2018 TEAM BODENHOFF
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby Holbæk i 2014, cyklede Danmark rundt i 2015, 2016 og 2017.
Kurt Elmegaard, tidligere rytter på Team Rynkeby Øresund i 2015, cyklede Danmark rundt i 2016 og 2017.
Bernd Søndergaard, er ansvarlig for alt i det sydelige Danmark, og har ansvar for store dele af kommunikationen.
René Rasmussen, Nakskov, cyklede med i 2016 og 2017.
Gert Christensen, Grenå, som står med ansvar for alt på Djursland. Var med på serviceholdet i 2016 og 2017.
Jeanett Westergaard, servicechef og holdets massør. Var med Danmark Rundt i 2017.

Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere og andre interesserede. 
Abonnement tilsendes via e-mail.
Se mere på facebook: danmark rundt 2018 Team Bodenhoff
Tilmelding til etaperne kan ske via: https://www.sportstiming.dk/event/5338
Redaktør: Claus Bodenhoff, Maagevej 15, 3300 Frederiksværk, mobil 21 68 20 68, e-mail: bodenhoff8@gmail.com
Grafisk arbejde udført af: HeiDisign, Heidi Abeline Jespersen
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BROGAARDS BAGERI
...brød alle kan lí 

Centerpladsen 5     Tinglev    Tlf. 74 64 40 09

Køkken & Bad

Tisvildeleje & Liseleje
Tlf. 48 70 84 12

SI
D

IN
G

E 
GÅRDBUTIK & FRU

G
TPLANTAGE ·

Virksomheder der støtter DR2018

STØT BØRNECANCERFONDEN 
DIREKTE PÅ MOBILEPAY 21 78 30 33 ELLER VIA BANKOVERFØRSEL: REG.NR.: 4183 / KONTO-NR.: 11659837

BEST WESTERN


