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Der er lukket og slukket ved route 66 i struer. Foto: stine kjærside

spisested gået konkurs
Route 66 i Struer er gået konkurs efter det, som den ene af partnerne
beskriver som "samarbejdsvanskeligheder".
erhverv
Jan briks

søndag 15.
april

struer

15.00: Sang eftermiddag ved
valgmenighedspræst Lisbet
Jacobsen og organist Arne
Svendsen. Sange fra ”100”
salmer og andet. Sted: Voldhøj Kirke Park Allé 18

jabri@dagbladetholstebro.dk

struer: Der blev serveret
hotwings, spareribs og amerikansk-inspirerede burgere en masse, da spisestedet Route 66 åbnede i november sidste år. Grillbaren
på adressen Østergade 34 i
Struer havde stået tom i flere
år og gentagne gange havde
man forsøgt at sparke gang i
grillbaren igen. Nu er det nye

Hent vores nye app taxi.eu
Send besked ”taxi” til 1204
Nu er det nemmere og
hurtigere end nogensinde
Med appen er bestilling
af din næste taxi kun
et par klik væk!

Tlf. 9787 8080
Degnemarken 2, Struer • Email: struerthyholmtaxa@gmail.com
www.struerthyholmtaxa.dk.

CC

Jeg er så frygtelig ked af, at vi blev nødt til at
lukke, for jeg synes, at vi lavede noget godt.
PaW kronborg,

spisested efter fem måneder
gået konkurs. Det skete den
20. marts.
- Jeg er så frygtelig ked af,
at vi blev nødt til at lukke, for
jeg synes, at vi lavede noget
godt, siger Paw Kronborg,
der drev grillbaren i samarbejde med Nordkap Udlej-

ning. Og det var det samarbejde, der mislykkedes:
- Vi var ikke gode sammen,
og vi skændtes simpelthen
hele tiden, siger Paw Kronborg, der dog på ingen måde
ønsker at rette kritik mod sin
gamle samarbejdspartner.
Der var ellers godt gang i

fritureolie og grill i de fem
måneder spisestedet eksisterede:
- Det kørte godt, og vi havde rigtig mange positive tilbagemeldinger, siger Paw
Kronborg, der stadig kan
huske dagen, hvor spisestedet åbnede.
- Vi havde simpelthen så
travlt den første dag - og det
har vi egentlig haft lige siden,
siger han.

stor opbakning

Paw Kronborg er uddannet
butiksslagter og har en lang

fortid i fødevarebranchen.
Han er nu arbejdssøgende
og er i gang med et kursus i
projektledelse. Men selvom
drømmen om et spisested
brast, så er han evigt taknemmelig for den store opbakning fra lokalsamfundet:
- Det er helt vildt, at Struer
har givet så stor en opbakning, siger han.
Hans gamle partner, Thomas Jakobsen, har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.

Kreative dage på Mississippi
hånDarbejDe

express

express1@jfmedier.dk

holstebro: I løbet af foråret
vil man på Mississippi kunne
deltage i en række kreative
dage med alt fra bogfolding
og kreativ hækling til betonstøbning af pynteting til haven på programmet.
Første gang er tirsdag 24.
april, hvor man kan give si-

ne bøger nyt liv ved at folde
dem om til noget dekorativt.
- Det er sjovt at se, hvordan
kunstværker vokser frem af
siderne i en slidt bog og vide, at bogen endnu engang
får lov at vise sig frem, siger
Bruno Nordensgaard, der er
instruktør på bogfoldekurset.
Der vil være en bog klar til
alle deltagere, som selv skal
medbringe en spids blyant
og en lang lineal og/eller en

tegnetrekant.
Onsdag 25. april og 16. maj
vil der være kreativ hækling
på programmet, og tirsdag
29. maj kan man lære at støbe pynteting til haven i beton
under kyndig vedledning af
Birgit Nielsen. Her kan man
lave både fuglebade, blomsterkummer, paddehatte,
græskar og andre pynteting.
Tilmelding til kurserne foregår på www.mississippi.dk.

giv de gamle byger nyt liv med
et helt nyt foldet udseende.
Pressebillede

