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Cheerleaders til VM

De får foden indenfor

Kristruppigen

De tre Randers-piger
Mie Høg Heegaard, Mia
Lassen og Sira Lund fra
Randers Cheerleaders
satte i går kursen mod
Florida, hvor de sammen med 21 andre danske piger deltager i verdensmesterskaberne i
cheerleading 2011

Senior Erhverv Kronjylland har et fælles
mål: At komme tilbage
på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. I den sammenhæng kan foreningen nu glæde sig over, at
tallene for sidste år viser
en vis form for succes:
Halvdelen er kommet i
arbejde

hedder Jette Fog, og
da hun fik ideen til at
starte sin egen tøjbutik,
var hun slet ikke i tvivl
om, at den skulle ligge i
”hendes” bydel

side 6

TV-OVERVÅGNING

side 9

Hun maler kunst på bestilling
Dine tanker om kunst
derhjemme, på arbejdspladsen eller til
gaven er ikke længere
væk end en telefonopringning. Romalts
kunstmaler klarer
resten

- komplet overvågningspakke

Det hedder maleri på
bestilling, begrebet, som
Mia Dyring-Olsen har
kastet sig over, og som
hun allerede har skabt
en stribe kunstværker
ud fra. Senest er det blevet til seks malerier med
lokale motiver, som nu
skal trykkes på receptkuverter.
Arbejdsmetoden kræver et tæt samarbejde
med bestilleren af kunstværket, men ellers forbeholder Mia Dyring-Olsen
sig retten til sin kunstneristiske frihed.

Komplet system:
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4
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stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

19” TFT farvemonitor
Harddiskrecorder 4 kanal’s m/500 Gb. Harddisk.
Indvendig DOME farvekamera 4-9 mm. Optik og IR belysning.
Strømforsyning for kamera.
Coax kabel 10m.
montering.

12.500,-

Pris i alt kr.

excl. moms.
TV-overvågningsanlægget kan tilsluttes internettet og derved
kan optagelser ses fra enhver computer på internettet.*
Nyere smartphones kan også benyttes til visning.*
*Opsætning af visning via internet
eller mobil er ikke medregnet i
ovenstående og udføres i regning.
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Mia Dyring-Olsen er her
fanget ved sit staffeli hjemme
i Romalt-haven. Pt. Er hun
ved at indrette nyt atelier,
så kunsten kan passes ind i
de helt rigtige og praktiske
rammer

Randers Låseservice A/S
Grenåvej 7 · 8960 Randers SØ

86 42 08 66

Læs mere side 10 og 11

FISKEBORD
Hver onsdag fra kl. 18.30

Kokken tryller med 14 forskellige
kolde og varme fiskeretter.
Pris pr. couvert

Kr.

nu m/østers

228,-

Med venlig hilsen

Hans Mikkelsen

Lambi

3 køkkenruller/
6 toiletruller
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Grenåvej 2 · 8960 Randers SØ · Tlf. 86 40 89 11
RESTAURANT - SELSKABSLOKALER - DINER TRANSPORTABLE

PLANTEMARKED
Arr. Randers Havekreds og Randers Cityforening

Glarbjergvej 75 - 8930 Randers NØ
ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL. 8.00 - 20.00

Tilbudet
gælder fra 2/3-6/3
Tilbudene gælder fra
d. 27/4-1/5
2011

Husk bordreservation
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Lørdag den 30. april
kl. 10.00 - 13.00
på Østervold

www.randerscity.dk

