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Teknisk 
arrangør: Åbent hverdage kl. 8-17 samt weekenden kl. 10-15

BESTIL nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Kør-selv-læsertilbud
jFå rabat med rejsekoden BRÆDSTRUP gved bestilling

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79, .  Børnerabat ved to betalende voksne.Afbestillingsforsikring kan tilkøbes Ekspeditionsgebyr kr 79 - Børnerabat ved to betalende voksne

Schleswig-Holsteins midtpunkt
3 dage i Neumünster, Tyskland 

Best Western Hotel Prisma 
Oplevelserne ligger i en perlerække omkring Neumünster, der 
ligger 95 km syd for den danske grænse og med den mest 
ideelle placering midt i Schleswig-Holstein. Vadehavet og
østersøkysten, hansestæderne og middelalderidyllerne, golf-
banerne og storbyeventyrene – uanset hvad der tiltrækker, er 
Neumünster et oplagt udgangspunkt. Historien som klosterby 
på Hærvejsruten går tilbage til 1130, og på klosterøen og byens 
torv med de smukke borgerhuse, der huser cafeer, ølstuer og 
butikker, er meget af den gamle charme genskabt efter krigen.
På en udflugt kan man desuden få alle oplevelserne i kultur-
perlerne Lübeck (62 km) og Hamburg (68 km) med. 

Ankomst: Torsdage og fredage i perioden 3.1.-15.6. samt
påske 28.-31.3., st. bededag 25.-27.4. og pinse 16.-19.5.2013.

   Best Western Hotel Pris

m
a

Pris pr. person i dobbeltværelse

799,-
 Pris uden rejsekode kr. 949,-

Guö Värdshus

2 børn 
6-14 år
½ pris

3 overnatningerKUN 999,-

Min mand trængte forfærdelig til nye tænder. Men vi ville også
gerne på ferie. Tandprotetikeren tilbød at finansiere tænderne,
så vi kunne få begge dele. Tandproteser holder i mange år, så 
hvorfor betale dem på én gang? Kom og få råd.

FERIE OG NYE TÆNDER

Du kan betale dine tænder med små månedlige afdrag.

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

www.tpt.dk

Løvenørnsgade 15 · Horsens

Tlf. 75 62 54 73

Prøv Horsens Folkeblad  i  

3 mdr. til kr. 495,-*
incl. gavekort på kr. 100,- til KlubFolkebladet

SMS HFJANUAR + navn og adresse til 1912, 

eller bestil abonnementet  
via www.hsfo.dk/hf

* Tilbuddet gælder husstande i avisens udgivelsesområde, der ikke har haft abonnement 
på Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad eller Horsens Folkeblad de seneste 3 måneder. 

Tilbuddet gælder til og med 31.01.2013. Abonnementet er fortløbende til det opsiges.

Som sædvanlig styrede orkesterleder Hans Holm begiven-
hederne med sikker hånd. Privatfoto

BRÆDSTRUP - Igen i år
blev Badmintonudval-
gets Nytårskoncert med
Old Boys Big Band under
ledelse af Hans Holm et
tilløbsstykke for de loka-
le Brædstrupborgere.

For 4. år i træk under-
holdt OBBB en lørdag ef-
termiddag på Pejsegår-
den med deres glade og
humørspredende musik.
Det 32 mands store orke-
ster spillede kendte num-
re af Glenn Miller, Louis
Armstrong, Frank Sina-
tra, Elvis, Andrew Si-
sters, Four Jacks og an-
dre gamle kendinge.
Snart var publikum smit-
tet med orkestrets store
spilleglæde, og der blev
nynnet og klappet rigtigt
meget med på de kendte
toner.

Dette år bød på lokale
indslag. Publikum ople-
vede de unge dansere fra
Deepas Danseinstitut,
som bl.a. mestrede både
en tango og jive. Senere
gik Brædstrup Seniorkor
på scenen, og sammen
med OBBB og publikum
blev nyåret sunget ind.

I de gode rammer på
Pejsegården fik de 350
fremmødte Brædstrup-
borgere en 3-4 timers un-
derholdning med virkelig
dejlig og glad musik kryd-
ret med god mad  i ven-
ners og bekendtes lag.

BIFs Badminton-
udvalg arbejder allerede
nu med planlægningen af
næste års Nytårskoncert.

Udvalget vil gerne tak-
ke for den store lokale op-
bakning til Nytårskon-
certen.

Håber vi mødes igen
2014.

Vellykket og
velbesøgt
Nytårskoncert

Brædstrup Senior Kor var også med på scenen. Privatfoto 32 mand inklusiv sangere sørgede for god underholdning på Pejsegården, da der i week-
enden var Nytårskoncert. Privatfoto




