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• Tag- & facaderenovering
• Tømrer og snedkerarbejde
• Glarmesterarbejde
• Låse- & tyverirsikring
• Gulvsalg
• Tegnestue & projektering
• Salg af vinduer og døre
• Køkken og bad inventar
• Totalbyggeri til tiden

Kontakt os
og få et
uforpligtende
tilbud!

Reparation eller ombygning af dit

SOMMERHUS?
eller måske et helt nyt sommerhus ....

I Ydby kan du få det hele.
Vi har ledige pladser i vores lille vuggestue, 

hvor der er mange hænder til få børn.
Her kan de fortsætte videre i børnehave og 

senere i skole, så alle børn kan trives sammen 
og afl everes og hentes det samme sted. 

Vores priser er familievenlige:
Vuggestue:           kr. inkl. madordning 
Børnehave:           kr. inkl. madordning 

Friskole:  kr. 
SFO:        kr.

Alle priser pr. måned i 11 måneder.
Der kan opnås familie/søskenderabat, når fl ere 
børn er tilmeldt vuggestue, børnehave og skole.

Ring på 9795 6370 eller 2374 8344 
og hør mere om dine muligheder

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus
Ydbyvej 193 * 7760 Hurup

Mail: skolen@boddum-ydby-friskole.dk 
www.boddum-ydby-friskole.dk

Vuggestue
Børnehave og 

Friskole

Passion og engagement i dine børn
I Ydby får du det hele: 

Vuggestue, børnehave og friskole
 

Vi har gode normeringer til alle børn
Vi har ofte to lærere pr. klasse.

SFO kan benyttes også efter 3. klasse.
 

Vi elsker morgensang, musik, krea, julestue, 
forårsfest, lejrskole, hyttetur, emneuge, 

fællesspisning, læring, nærvær og fællesskab.

En investering i dine børn, der følger dem hele livet.

Der kan opnås familie/søskenderabat, når flere børn 
er tilmeldt vuggestue, børnehave og skole.

Ring på 2374 8344 
og hør mere om mulighederne.

VI LEVERER EN KOMPLET 
OG EFFEKTIV LØSNING 
UDEN BØVL

DIN SPECIALIST NÅR 
DET GÆLDER ROBOT 
PLÆNEKLIPPERE

ROBOTKLIPPERE

TIL PRISER FRA

6.699,-
EXCL. INSTALLATION
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Ballerumvej 104, Brund · 7700 Thisted · Tlf. 9617 0555
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TRYGHED TRYGHED
Hos os er du i trygge hænder, vi laver alt selv, besøger dig og ser 

plænen, opsætning/igangsætning, instruktion, vinterservice på 

eget værksted, opbevaring (hvis ønskes) – ALT I ET HUS

MANGE ÅRS ERFARING OG EGET SERVICEVÆRKSTED

Salg · Service · Reservedele

VI KOMMER GERNE GRATIS OG 
UFORPLIGTENDE I HELE THY, MORS &
JAMMERBUGT – OG SER HVAD FOR EN

 LØSNING DER PASSER I NETOP DIN HAVE

VI HAR HELE HUSQVARNAS 
PROGRAM I AUTOMOWERE 

SØNDAG DEN 16. maj får pub-
likum lejlighed til at komme 
til Mississippis censurerede 
kunstudstilling, der i år har 
haft stor tilmelding.

Igen i år har Mississippi in-
viteret kunstnere fra hele 
landet til at deltage i den år-
lige censurerede udstilling. 

Der vil lørdag den 15. maj 
være en lukket fernisering 
for de deltagende kunstnere. 

På grund af covid19 vil 
kunstnerne blive lukket ind i 
hold over hele dagen. 

Kunstudstillingen bliver 

lukket op for publikum søn-
dag den 16. maj kl. 13.30. 

Der vil kun blive adgang 
for op til 25 personer ad gan-
gen. 

Udstillingen kan ses frem 
til søndag den 13. juni. Der 
er åben for udstillingen hver 
torsdag, fredag, lørdag og 
søndag kl. 13.30-17.00, 
samt alle helligdage.

Rigtig mange kunstnere 
havde indsendt kunst til cen-
surering i sidste weekend på 
Mississippi.  Tilslutningen i 
år har været rigtig stort. Cen-

sureringen foregik lørdag 8. 
maj og søndag 9. maj. 

Geografisk er der kommet 
kunst fra hele landet. 

Der er indsendt kunst i føl-
gende kategorier: maleri, 
tegning, grafik, foto, kera-
mik, skulptur og blandform. 
Så det bliver spændende at 
se hvor mange af kunstvær-
kerne, der kommer igennem 
censorkomiteens nåleøje.

Der var i år fremsendt 495 
værker af 102 kunstnere. 
Heraf blev 91 værker ud-
valgt. Disse værker var ind-

sendt af 56 kunstnere. Cen-
sorerne udtrykte stor til-
fredshed med kvaliteten af 
de indsendte værker.

Der blev udpeget to kunst-
nere af censorerne, til at 
modtage en 1. og 2. præmie. 

Navnene på de to kunstne-
re vil først blive afsløret lør-
dag den 15. maj. 3. præmien 
vil blive afgjort ved en publi-
kumsafstemning under ud-
stillingen, der løber frem til 
den 13. juni.

Censorkomiteen bestod af:
Külli Suitso, billedkunst-

ner og underviser på Aarhus 
Kunstakademi.

Vivi Frederiksen, kerami-
ker og underviser på Aarhus 
Kunstakademi.

Birthe Reinau, billed-
kunstner og underviser på 
Aarhus Kunstakademi.

Kunsten strømmer til Mississippi
Fremvisning af kunstværk til bedømmelse. Privatfoto

Censorerne klar til gennemgang af de mange kunstværker, fra venstre, Birthe Reinau, Külli Suitso, Vivi 
Frederiksen, samt formanden for Mississippi, Bruno Nordensgaard. Privatfoto

Her ser man et udpluk
af de mange værker,
der var indkommet.


