
AVC

December 2002         Oplag 5.500              Husomdeles  i Hinnerup  Kommune til samtlige husstande

NetAvis Hinnerup
hinnerup.avcnet.dk

* NetTv omkring Halmkirken
* Julekalenderen 2002 
* Orange Bog 2003
* Jul i gammel Hinnerup
* Kun for børn

Julegaven 
til ham

2 par cowboybukser
400,- kr.

Bosch Car Service
Hinnerup Autoservice ApS

VI GØR ALT FOR DIN BIL

KLITTE og JENSEN ApS

Juletilbud
Merbau trægulv

328,- pr. m2

Nedlagt

 86 910088

“ Vi er med på verdens
   stærkeste hold”

AVCnet.dk ønsker dig 
en glædelig jul 
og et spændende nytår

Julegaven

HALDUM BYBRØND
86 987089

1 vandkarraffel+ 2 vandglas

200,- kr.
Hånddekoreret-glasblæst

... en personlig gave



Foreninger i Hinnerup
bliver synlige på AVCnet
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    Foreninger på AVC-lokalnet
NetAvis Hinnerup
Udgives af

AVCgruppen
Skanderborgvej 150,Haldum
8382 Hinnerup

Redaktionen
Telefon 86 98 70 89
Fax        86 91 13 55
Mail: avc@avcnet.dk

Ansvarshavende redaktør:
Frits Skov

Kontorets åbningstider
Mandag-fredag 9.00 - 15.00

Netavisen 
udkommer i 5000 eksemplarer 
og husomdeles 
i Hinnerup Kommune 
fire gange om året.
Udgives samtidig på 18 AVCnetbyer i hele 
Østjylland med over 500.000 borgere

Send os nyheder, 
mærkedage, udstillinger

Aktivitetskalender:
Skriv selv ind på 
www.hinnerup.avcnet.dk

Redaktionen
Kontakt os med nyheder - vi 
er altid friske 

Alle foreninger i Hinnerup har fået deres egen 
foreningsside, som fortæller om foreningen i tekst og 
billeder. RET SELV betyder, at du selv kan 
rette tekster og oplægge billeder på sekunder

Hvad koster det 
at blive oprettet ?
Alle foreninger bliver oprettet
gratis, og bestemmer selv om de 
vil være synlige.

Sider er gratis i 30 dage til 
afprøvning af RET SELV

Efter 30 dages afprøvning op-
kræves symbolsk 20,- kr. om 
måneden.
Siden inaktiveres automatisk, 
hvis foreningen ikke vil fortsætte.

Databasen viser dog stadig fore-
ningens navn.

Hvis din forening ikke er  
oprettet, er det en fejl, og du 
bør kontakte din lokale Net-
master omgående.
Telf. 86 987089

Foreningen kan 
tjene penge på 
“foreningssiden”
I bunden af hver 
foreningsside er der plads til 
fire bannerreklamer, som 
foreningen frit kan sælge til 
sponsorerende virksomheder.

Vi foreslår ( du bestemmer 
selv) at prisen skal være 
100,- kr. pr. banner om 
måneden.
Hvis foreningen sælger alle 
fire bannere, vil det give fore-
ningen 4.800,- kr. i indtægt 
om året, hvorfra du skal betale 
10% i administrationsomkost-
ninger.
Resultat: indtægt 4.300,-



Firmaside              Pr. mdr     Opst.
* Aktiv side m. RetSelv & mail 149,-        0,-
* Aktiv Logo m. link                      5,-     100,-
* Tilbudsmodul -10 varer            27,-     395,-
* NetShopmodul -10 varer        27,-     995,-
* Link til NetTV                             27,-     995,-
* Banner m. link                          27,-     195,-

Alle priser excl. moms

 Priser RET SELV  QuickWeb OPLÆG SELV

 Firmasider i Hinnerup + nabobyer
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Opret selv 5 varegrupper 
samt ubegrænset antal 
varer med billede.
Billeder formateres 
automatisk og oplægges 
på nettet
Opstart 995,- pr. mdr. 100,- kr

Kate i Hinnerup får 
stort udbytte af sin 
RET SELV firmaside
Kate  får ekstra meget ud af 
sine hjemmesider i Galten, 
Aarhus N, Hinnerup, Randers 
og Rønde, idet firmasiderne i 
disse 5 byer automatisk vises 
i 25 nabobyer - det er billig 
reklame, der ses.

Klitte & Jensen
lokal tømrermester i Hinnerup, 
har en firmaside under AVC-
net, som automatisk kan ses i 
alle nabobyer.
 
Firmasiden giver hurtigt svar 
om firmaet og har åbent altid.

Fra siden linkes til egen 
firmaside med endnu flere 
informationer.

Hinnerup Boghandel
lokal butik i Hinnerup har en 
firmaside under AVCnet. 

RET SELV betyder, at billeder 
flyttes op på nettet med et 
klik og tilpasses automatisk til 
siden. 

Preben kan selv oplægge 
tilbud med billeder på 
sekunder og kunne oplægge 
de mest solgte varer i en shop 
med åbningstid hele døgnet.

Ret & Råd i Hinnerup
Som liberalt erhverv har 
Ret & Råd en firmaside i 
Hinnerup, som giver hurtigt 
overblik over de vigtigste 
informationer og linker 
så videre til Ret & Råds 
fælleshjemmeside, hvor der er 
flere informationer.

Niels Søndergård har samtidig
valgt logo på AVCnets 
forside for Hinnerup, således 
at kunderne hurtigt kan finde 
frem til hans side.

Gadeberg i Hadsten 
er på i Hadsten og vises sam-
tidig i tre andre AVCnetbyer 
Det er billig og effektiv 
reklame,  han selv kan 
opdatere med tekst og 
billeder.

Frode Laursen
i Vitten bruger 10 AVCnetbyer 
til at finde nye medarbejdere.
Forsidelinket finder omgående 
frem til Frode Laursens egen 
hjemmeside, hvor nye medar-
bejdere kan få oplysninger om 
jobtilbud.

Radio Silkeborg
har valgt at oprette en firma-
side i Silkeborg, hvor de kan 
RETTE SELV
Samtidig vises siderne på 25 
andre AVCnet i hele Østjyl-
land.
Det smarte er, at rettelser i 
Silkeborg automatisk rettes i 
alle de andre Netbyer
Opdatringen kan foretages
uanset hvor man befinder 
sig, bare der er netadgang.

Hvis dit firma ikke er 
oprettet, er det en fejl, og du 
bør kontakte din lokale Net-
master omgående.
Tlf. 86 987089

Prøv RET SELV siden i en 
måned - helt gratis

Incl. AVC- domainenavn, mail, hotel, tæller 
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   NetMaster i din lokale by
Velkommen til ny Netmaster 
i Hinnerup
Jeg er uddannet fotograf og er i 2002 uddannet som Webdesigner på 
IDVcentret i Hadsten. Jeg har boet i Hinnerup siden 1977 og kender 
således byen særdeles godt. 

Min opgave er at udbrede kendskabet til AVCnet i Hinnerup, 
herunder oprette firma-, forenings- og offentlige sider i Hinnerup.

Disse RET SELV sider er udviklet til almindelige mennesker, som 
selv kan oplægge billeder og tekster på sekunder.

Jeg hjælper også gerne, hvis du selv vil oplægge i 
Aktivitetskalenderen eller hvis du har en redaktionel nyhed

Hans Christian Fleng

AVCnet vokser med en ny by hver måned !
Vi leder konstant efter nye samarbejdspartnere, som lokalt kan være vores øjne og ører.  
Du skal være nysgerrig omkring det lokale erhvervs- og foreningsliv, samt være den udfarende informator og
sælger af AVCnet i den by du bor i.
Arbejdstid: ........Du arbejder når det passer dig bedst og bruger den tid du har til rådighed.
Uddannelse:..... Almindelig PCbruger - gerne med fastnetforbindelse - AVCNet oplærer dig
Løn:.................. Efter kvalifikationer
Kontakt os på 86 987089 for mere info - eller ..........www.avcnet.dk/avcnet/doc/-Job/

Hammel
Anders Kleinstrup

Bjerringbro
Niels Jakobsen

Aarhus S
Jacob Feldsager

Rønde
Johnny Pedersen

Silkeborg
Preben Vestergaard

Aarhus N
Jørgen Jacobsen

Velkommen til nye NetMastere i Østjylland

AVCnet består nu af 25 NetByer, med virksomheder, foreninger, kalender og redaktionelt stof. AVCnet bygger på lette RET SELV
sider, som almindelige mennesker selv kan opdatere. AVCnet suppleres af en trykt NetAvis,  samt lokalt NetTV,  som viser levende billeder.
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 Vi har lækre tilbud til ham              

4you 

Kate...har tøj til hele familien

 Flot habit,    Jakke m/ strib
                         + Buks m/ strib 9999549995 

 Hinnerup handler

Martinique 

Krøl skjorte print............................. 29995

Habit sæt
Sort....................................sætpris 149995

  Jack & Jones 

 Vi har altid den helt rigtige løsning til ham             

Selected 

Flot bluse
Off white, sand........................................ 29995

JERNBANEGADE 16 -  8382 HINNERUP                                                            TLF. 86 98 88 29



Grundfør Vejunderføring
v/ Christian Snebæk
Rønbækvej 38, 8382 Hinnerup

Telf. 86 98 55 29

Kabel- og ledningsarbejde
Renovering af kloak med
crackingsystem

*Entreprenørarbejde
*Minigraver
*Fejekost
*Slamsuger med rodskærer
*Reparation af kloak

Søften Maskinstation
& Entreprenørfi rma ApS
Rønbækvej 38, 8382 Hinnerup
Telf. 86 98 72 66 Mobil 20 46 72 66
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    Hinnerup erhverv

Opslagstavlens afl øser opfundet

Info-mat 2002 opdateres gemmen internettet og tilpasser
sig til børne- eller kørestolsbruger med et tryk
Mere info.... 86 963400    

Redaktionsnyheder

Oplæg selv produktnyheder på AVCnet.dk
Boligen og lokaler på AVCnet.dk

Lejlighed til leje
* 60 m2         3.200,- pr. mdr.
Lejlighed søges
* 8 personer søger bolig 
Erhvervslokaler til leje:
*   65 m2       1575,- pr. mdr.
* 165 m2       3485,- pr. mdr.
* 222 m2       4625,- pr. mdr.

Håndværker søges
Seniorsælger søges
Programmør søges
Rengøringshjælp søges
Piccolo søges
Job som chauffør
Job på lageret
Job på kontoret
Job på værkstedet
Elev hos FL (kontor, chauffør,lager og værk-
sted)
Deltidsjob i butikker 

Job lokalt på AVCnet

Fra siden
 7 cm



 Programudvikling erhverv

 1.  Sider skal komme frem
     i en fart
 2. Navigationen skal være
     logisk
 3. Farverne skal være 
     harmoniske
 4. Kunden skal hurtigt nå
     den ønskede information
 5. Siderne bør opdateres
     løbende 

 Hvad er 
 en god hjemmeside

Hvornår har du sidst oplagt 
din adresse på 
søgemaskiner
Søgemaskiner som, jubii,
altavista, google + 700 andre, 
hjælper med at sende  
kunderne frem til netop din 
hjemmeside
 
Oplægning af 10 søgeord på 
10 søgemaskiner ......................1485,- kr.

Statistikprogram fortæller dig om de besø-
gende herunder antal, tidspunkter o.m.m 

Statistik på hjemmesiden  ........ 750,- kr.

Wurth Danmark A/S 
BMF Bygningsbeslag A/S 
Kommune Data A/S  
Silvan A/S 
Profi l Køkkenet A/S 
TripTrap A/S
Hinnerup Erhvervsråd  
PP Busser 
Flexi Foldedøre - 
Alusnedkeren ApS - 
Brink Teltudlejning  A/S 
Hvid-Holm Hjemmeservice
Dan Vægt A/S 
Bilcentret Hammel 
Munk Designfrisør 
Destination Provence 
Bådbørsen 
Gerson A/S  
Hafa A/S  
APEH  
Køkkenlageret  
Kuma A/S
Søften Auto Service  
Hinnerup Autoservice  
Wega A/S
Voka A/S  
Univers Agency ApS
 o.m.f.

Vi leverer: 
* html programmerede sider
* Database programmer
* QuickWeb, 
* Netshop med 
  Dankort betaling 
* Video, lyd, animationer m.m.

 AVCNetHotel  
 leverer ErhvervsHotelplads
 fra 100,- kr. pr. mdr. 
 Privat fra 25,- kr. pr. md.

 mail fra10,- kr. pr. md.
 excl. moms

 Hjemmeside tilbud 
 denne måned
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 Kunde reference

 Domænenavn              350,- 
 Opstart                         998,-
 Forside                      1.000,-
 Efterfølgende sider +   500,-
 Incl. 5 billeder tilr.        750,-
 Samlet pris.....3.598,- kr. 
                                                                          excl. moms

 Fast pris
 på en ny

 hjemmeside

* Hvor mange besøger din hjemmeside ?
* Kan du selv rette din hjemmeside ?
* Er du tilfreds med din hjemmeside ?

Oplev RET SELV hjemmesider, hvor du opdaterer tekster og 
billeder automatisk. Programmeringen fornyr automatisk din 
forside med nyheder eller gode tilbud

.....trænger din fi rmaside til en kærlig hånd.

Nye programmer

Vi arbejder seriøst
 med små og store 

hjemmesideopgaver

Ring og få et uforbindende 
oplæg og tilbud 



   Jul i forrige århundrede
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Vi ønsker alle i Hinnerup en glædelig jul og et 
spændende nytår med billeder fra 1999

December i 1999 var uden 
sne, hvorfor den lokale brand-
bil måtte træde til med snevejr.

Ungerne nød det sammen med 
forældre og bedsteforældre.

AVC Net optog en stribe 
billeder fra 

begivenheden, 
som du finder på 

hinnerup.avcnet.dk 
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 Jul i forrige århundrede

Julemanden kom forbi Hinnerup i 1999
til glæde for de små nisser i byen

Mageløst hvad en brandslange kan 
bruges til !!!

På 2 minutter blev årets juletræ 
forvandlet med sne 

Dejlig varm gløg til næsen
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   Hinnerup handler

Vi binder brudebuketter,
dekorationer, buketter og 

kranse
I butikken fi nder du 

potteplanter 
sammenplantninger  o. m. m.

Skanderborgvej 131, Haldum
8382 Hinnerup

Telf. 86 98 75 40

Bosch Car Service
Hinnerup Autoservice ApS

VI GØR ALT FOR DIN BIL

   Reparation af alle bilmærker

   Verdensomspændende 
   værkstedskæde, der gør os 
   til nogle af de bedste

   Din garanti for tryghed, tillid og 
   kvalitet

Hinnerup Autoservice ApS
Samsøvej 11
8382 Hinnerup
Telf. 86 98 68 88

www.boschcarservice.dk

Pli-Consult
Solsortevej 16
8382 Hinnerup

Tlf.: 87 64 02 10
Fax: 87 64 02 11

Mobil: 21 76 83 10
e-mail: pli@pli.dk

Rådgivende Ingeniør
* Bærende konstruktioner
* Varmetabsberegninger

* Tilstandsvurderinger m.m.

youngkids.dk
Har du en fed hjemmeside 
Vind 2000,- kr i præmier

Oplæg link til din hjemmeside, 
så andre unge kan fi nde den.
På siden er der mulighed for 
at stemme på 
den bedste hjemmeside.

Vinderne får udbetalt:
1. 1.000,- kr.
2.    500,- kr.
3.    500,- kr

Idebinderiet

Badskabe

Farrevej 24-32
Voldby
8450 Hammel
Tef. 86 96 34 00

Sort Space
Softede laminatlåger med soft spor 
eks. gråskala i 3 toner

Motivfl iser leveres i samme design
...bemærk de nye badlamper
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 Håndværkere

11

KLITTE og JENSEN ApS
Bogøvej 14, 8382 Hinnerup. 
Tlf. 86 91 00 88
Mail: fi nn@klitteogjensen.dk   Home: klitteogjensen.dk

Ahorn, massive stave

Ask, massive stave

Bøg, massive planker

Klitte og Jensen udfører  totalentreprise, 
tømrer- snedker- og glasarbejde...Kontakt os for uforpligtende tilbud

328,-
Merbau 
3 stavs, lakeret

incl. nedlægning
og moms

Hevea 
3 stavs, lakeret

incl. nedlægning
og moms

310,-

Juletilbud
...Prisen er for nedlagte gulve

incl. lim & underlag............ min. køb af 25 m2
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   Halmkirken på NetTv+ billeder
Fra Halmkirke til 
kirkecenter
Mange borgere fra 
Hinnerup strømmede til 
halmkirken i Hinnerup.
Formålet var, at gøre alle 
opmærksom på, at der i Hinnerup 
bor omkring 7000 mennesker, som 
skal til landsbyerne for at blive gift, 
konfi rmeret o.s.v. 

AVCnet fulgte begivenheden med 
billed- og NetTv optagelse 

PS.
Se den nye lange optagelse, som 
er oplagt i denne uge. 
Bemærk at denne version varer 
ca. 10 minutter-  normale NetTv 
indslag varer max 5 minutter

Om søndagen var der udenfor kirken en 
ståen på tæer...ydmygt lyttende til 
handlingen indenfor. 
Massiv skubben og med halm i ørerne, 
lykkedes det at komme ind i 
kirkerummet. Stemningen var  højtidelig  
på en varm og humoristisk måde.
Deltagerne oplevede den største alter-
gang i byens historie, akkompagneret af 
korsang.
...Ses fremover på AVCnet

Se NetTv: canalavc.dk
Se billedreportage: 
hinnerup.avcnet.dk

Nærhed i modlys

Kirkebyggeri

Kirkeudsmykning

Aftenstemning

Søndag i Halmkirken

Udsmykning
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 Julehistorier fra landsbyerne
Julehistorier fra nær og fjern, er skrevet i forrige århundrede
Historierne er indsamlet  hos mennesker i landsbyerne omkring Hinnerup

24 fantastiske 
historier 

Hvis du får en ledig stund her op 
til jul, kan du få et herligt grin med 

disse historier.
Historierne er korte og du kan 
hurtigt snuppe dagens historie

på nettet

- se alle 24 historier på 
hinnerup.avcnet.dk

Det Haldumvand

Skæbnetime

Husk gemmeknappen

Nej tak hr. Kaptajn

Stjerner over sahara.

De glemte datteren

Den unge løve brækkede halen

Det var »bejste« der pruttede

Friske makrel - en molbohistorie

En fugtig præst fra Haldum

Den kloge mand og kongen

Bonden og de 25 kalkuner

Skrækkeligt uheld !!!!
Kokken på kroen har fået de ædlere 

dele i kartoffelskrælleren,
så nu har krofatter fyret kartoffelskrælleren



Vælg din lokale ildsjæl
   AVC Orange Bog 2003
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Den Orange Bog
er en varm bog for de mennesker, 
som gør en positiv indsats for deres 
egn og kommune - ildsjæle som
fortjener vores påskønnelse.

Gennem AVCnet.dk kan du opstille  
netop din kandidat 
Kandidater:
 Alle kan opstille en kandidat
Stemmer: 
alle kan stemme en gang om året
Stemmeafgivelse:
På www.hinnerup.avcnet.dk
fi nder du den Orange Bog, hvor 
du kan afgive din stemme og se 
hvordan der løbende bliver stemt på 
kandidaterne.
Der er interview med kandidaterne 
samt supplerende billeder.

Præmie: 

 10.000,- kr. 
 til den kandidat der får fl est 
 stemmer

Er din kandidat 
på listen for 
2003 ?
ellers kan du ringe på 
86 987089 og opstille din 
kandidat
Du kan altid se hvordan 
afstemningen går, samt læse 
om de opstillede kandidater 
på 
www.hinnerup.avcnet.dk

Tak til sponsorer

Hvem fortjener at vinde 10.000,- kr. 
+ et maleri til 30.000,- 

Maleri: Det varme menneske

Vinder af 
10.000,- kr
2002
Else Hougaard Hansen

Som det varme mesnneske hun er,
gav hun pengene videre til
Hinnerup Orkester og Tamburkorps
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 Hinnerup Erhverv
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Kom ud og få en
prøvetur i den 

nye 
Ford Fiesta 

  Blikkenslager

  VVS installatør

  Oliefyr

  Solvarme

  Badeværelser

HINNERUP BLIKKENSLAGERFORRETNING    v/ Henrik Hansen

Spændende badeværelser i tidløst design
.... Ring og få et uforbindende tilbud

Århusvej 34,  8382 Hinnerup  Telefon 8698 5550



Referencer:
Komunedata A/S
Silvan A/S
Trip Trap A/S
Wavin A/S
Grundfos A/S
Syddansk Universitet
Dan Dors A/S
Jysk Display A/S
VVS Trading A/S

AVCgruppen
Skanderborgvej 150, Haldum
DK - 8382 Hinnerup

Telf.     +45 8698 7089
Fax      +45 8691 1355
Mail:    avc@avcgruppen.dk
Home: avcgruppen.dk

Produktion
Farrevej 24-32 Voldby
DK - 8450 Hammel

Telf.     +45 8696 3400
Fax      +45 8691 1355
Mail:    avc@avcgruppen.dk
Home: avcgruppen.dk

InfoStander 
Model Galaxie

Lej en infostander til 
din næste udstilling

AVCgruppen sælger højkvalitetsprodukter 
der  tilpasses den enkelte kunde med ma-
terialer, farver og teknologisk kapacitet


