
Stationsvej 21, Vindblæs
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Telefon 98 68 30 01

JULEMARKED OG 15 ÅRS JUBILÆUM
hos Ostemanden i Vindblæs fredag d. 26. november kl. 13.00-17.00

Fra Skotlander 
(Nordisk Spirit) kommer 
Kristian og laver coktails 
smagsprøver, det bliver en 
fest!

Tanja Forhandler 
Pompdelux børnetøj 
Hils på og hør nærmere, 
mens du smager de 
lækre hjemmebagte 
julesmåkager(sunde)
Fra Anja & John GymogFit 4U 
… Snak om små ting i hver-
dagen der er med til at gøre 
en stor forskel så bliver livet 
lidt ”lettere”

Sanne og Brunos Biavl 
Flot stand med smagsprøver 
fra deres gode honning.

Birgit Stigstrup
Kommer med hjemmestrik 
og dekorationer.

Sparekassen Danmark
Kom og hør om den nye 
sparekassen.

Fra Ranum Efterskole
Kommer Jesper – Han er kok 
og laver smagsprøver med
ost (tapas), det bliver så godt.

Fra Bendertærter 
Kaffe og Bendertærter, vi 
holder jo jubilæum, så der 
skal kage til

Bjarne og hans heste 
Kom og få en tur i hestevogn, 
det er så hyggeligt.

Mathias og vennerne 
Spiller julemusik og laver en 
god og rar stemning på
dagen.

VI HAR 15 GAVER 
(15 års jubilæum) du trækker en seddel 

og ser straks om du er heldig og har vundet. 

Du skal blot komme på lageret

 fredag d. 26 november 13.00-17.00 og deltage…

Vi laver julekurve 
og gavekort…

Det bliver en 
super duper dag. 

Julius er med 
os hele dagen

MASSER AF 
SMAGSPRØVER, 

KAFFE OG SODAVAND
OG SLIK TIL 
BØRNENE.
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kage til 
Bjarne og hans heste – kom og få en tur i hestevogn, det er så hyggeligt. 
Mathias og vennerne – spiller julemusik og laver en god og rar stemning på 
dagen. 
Vi har 15 gaver (15 års jubilæum) du trækker en seddel og ser straks om du er 
heldig og har vundet. Du skal blot komme på lageret fredag d. 26 november 13-
17 og deltage….Det bliver en super duper dag. Julius er med os hele dagen 

Stationsvej 21, Vindblæs Se øvrige salgssteder på hjemmeside Besøg www.ostemanden.dk 

Annonce til Vesthimmerlands folkeblad uge 47 

Julemarked	&	15	års	Jubilæum	
Ostemanden	i	Vindblæs 

Fr ed a g d . 26  n ovem ber  13- 17,00 

Bjarne og hans heste – kom og få en tur i hestevogn, det er så hyggeligt. 
Mathias og vennerne – spiller julemusik og laver en god og rar stemning på 
Vi har 15 gaver (15 års jubilæum) du trækker en seddel og ser straks om du er 
heldig og har vundet. Du skal blot komme på lageret fredag d. 26 november 13-
17 og deltage….Det bliver en super duper dag. Julius er med os hele dagen 
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