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Butikkens åbningstider: 
Mandag-torsdag kl. 14.00-17.30
Fredag kl. 14.00-18.00
Lørdag kl. 9.30-12.30

BREDGADE 141
7760 HURUP
www.wdata.dk  -  mail@wdata.dk

23 20 88 09
Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, samt specifi kationsændringer uden varselKundebesøg

efter aftale
 kl. 8.00-14.00

2 års Garanti
Grade A: Højestes standard
Skærmen vil ikke have 
mærker eller tegn på brug 
Windows 10 Pro

Priser fra 1.999,-

Refurbished
Computer

 

 

 
 

 

Vi hjælper dig med dit byggeprojekt! 
 

Vælg Hassing-Huset når du har brug for en håndværker. 
Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejder 

både i fag- og hovedentreprise 

 Tagarbejde 
 Vinduer og døre 
 Tilbygning 
 Renovering 
 Nybygning 
 Energirenovering 

 

Tjek vores hjemmeside: 
www.hassinghuset.dk 

 

 Fra ide til færdigt projekt! 
 Hjælp til byggeansøgning 
 Projektering i 3D 
 Skitser 
 Myndighedsprojekt 
 Udbudsmateriale 

  

  

KORT OG EFFEKTIVT BYGGERI

Ring og snak 
med Karsten

ApS

VI PRODUCERER 
ELEMENTER 
INDENDØRS. 
DET SIKRE
PROBLEMFRI 
BYGGEPROCES.

VIL DU 
HØRE MERE?

Hos Hassing-Huset:
✔ Dit projekt tegnes og vises i 3D
✔ Vi søger byggetilladelse
✔ Bygger med fokus på energiforbrug
✔ Nybyggeri, om- og tilbygning

Se hvordan vi bygger

www.hassinghuset.dk
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Vælg Hassing-Huset når du har brug for en håndværker. 
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FRA IDE TIL FÆRDIGT PROJEKT

ApS
HAR DU ET 
PROJEKT?
Ring og snak 
med Karsten

PROFESSIONEL  
FIBERINSTALLATION

Kontakt
Erik Linnet , Tlf. 20 41 70 96

•  Vi er eksperter i installation og fejlretning  

på alle former for fiberinstallationer.

•  Vores fibermontører er alle uddannede 

’Certified Fiber Optic Specialist’ og har alt 

i fiberudstyr til både installation og fejl- 

retning (Fussionssplidser, OTDR, Power-

meter, Fiber inspektionsprobe mm.)

V
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T RYGH E D  O G  VÆ R D I  FO R  K U N D E R N E  –  O G  M E R E  T I L

Mere info

v/ Erik Linnet · Vestervigvej 58 · 7755 Bedsted Thy · Tlf. 97 94 50 59 · www.elkontakten-thy.dk

LØRDAG 20. marts åbner Mis-
sissippi årets første udstil-
ling. 

På grund af coronaen vil 
der ikke være fernisering.  

Mississippi har valgt at ha-
ve galleriåben, hvor børne-
rummet vil være lukket og 
der serveres ikke kaffe. 

Udstillingen kører frem til 
søndag 2. maj. 

I hele udstillingsperioden 
er der åben torsdag, fredag, 
lørdag og søndag kl. 13.30-
17.00, samt alle dagene i på-
sken. 

Samtidig vil man selvføl-
gelig rette sig efter statens 
henvisninger.

Der bliver to udstillinger. 
Den ene udstilling hedder 
”Overflade”. 

Her er der tale om syv 
kunstnere, der sidste år hav-
de afgangsudstilling på Aar-
hus Kunstmuseum. 

Påskeudstilling
Den anden udstilling, er 
Mississippis påskeudstilling, 
der består af tre kunstnere.

Påskeudstillingen er de tre 
kunstnere:  Billedkunstner 
Gonzalo Dupont, Argentina, 
billedkunstner Lone Ertbøl-
le fra Fyn og keramiker Loui-

se Gaarmann, Djursland.
Gonzalo Duponts materia-

ler er gerne akryl på lærred, 
blyant, gouache og tusch på 
papir, men alt kan bruges, så 
der er også malet på træpal-
ler og avispapir, arbejdet 
med fotos. Det er det pulse-
rende liv, det er menneske-
ne, som breder sig i billeder-
ne, menneskene fra Gonzalo 
Duports kvarter: de rare og 

de skumle, fodboldspilleren, 
politimanden, de skønne 
kvinder.

Lone Ertbølle opfatter ikke 
sig selv som sentimental - 
heller ikke i forhold til hen-
des billeder. Hun ilægger ik-
ke så mange følelser i sit ar-
bejde med sine billeder. Om-
vendt ligger der mange tan-
ker og idéer bag. Hun forhol-
der sig meget konkret til det 

enkelte billede - den grund-
læggende idé, måden bille-
det bliver komponeret, be-
slutninger omkring materia-
ler og billedets udformning. 

Louise Gaarmann er ud-
dannet på den Dansk Design 

Skole i 2002, samme år etab-
lerede hun keramisk værk-
sted i Aarhus. I dag bor og 
arbejder hun i Mols Bjerge. 
Louise Gaarmann undervi-
ser også på Aarhus Kunst-
akademi. Louise eksperi-

menterer hele tiden med 
former, farver og glasur.

Udstilling ”Overflade”
Mississippi lægger vægge og 
rum til udstillingen “Over-
flade” med syv kunstnere, 

Så er Mississippi klar med årets første udstilling
KUNSTUDSTILLING: På grund af coronaen vil der ikke være fernisering

Louise Gaarmann.

Gonzalo Dupont.



der dimitterede fra Aarhus 
Kunstakademi i sommeren 
2020.

De syv kunstnere er Kurt 
Ejvind Nielsen, Signe Kir-
stein Lanter, Lotte Kejser, 
Bente Felding, Kirsten Sch-
midt Nielsen, Heidi Hansine 
Kirkegaard Nielsen, Marie 
Kaarøe.

“Overflade” udgør dels 
den fysiske flade, hvor én 
materialitet afløses af en an-
den. Samtidig er “Overfla-
de” det observerbare men-
neske med alle sine skjulte 
træk underneden. En maske 
vi som mennesker gemmer 
os bag. 

Alt sammen aspekter i te-
maet som en grænseflade 
mellem indhold og udtryk. 

De enkelte kunstnere 
kommer med hver deres for-
skellige tilgange og giver in-
teressante bud på facetter af 
begrebet. Udstillingen byder 
på både malerier, grafiske 
værker og skulpturer og vi-
ser aktuelle strømninger i 
dansk billedkunst.

 -calh
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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.

Her er mekaniskværksted,pladeværksted og autolakering samlet under et tag
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Så er Mississippi klar med årets første udstilling
KUNSTUDSTILLING: På grund af coronaen vil der ikke være fernisering

Kurt Ejvind Nielsen.

Lone Ertbølle.

Marie Kaarøe.


