
AVCnet.dk
NetOp nu i Hinnerup

Bystævne 2002
program og omtale
på midtersiderne

Optog i Hinnerup
Tilmelding nu

YoungKids.dk
Kun for børn
vind præmier for 6.000,- kr.

AVC Orange Bog
Find Hinnerups varmeste menneske
2002 som vinder 10.000,- kr.

AVCnet
Gennem fest.avcnet.dk får du adgang 
til festlige begivenheder i verden

Maj 2002         Oplag 5.500              Husomdeles  i Hinnerup  Kommune til samtlige husstande
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Aktivitetskalender
Se   aktivitet.avcnet.dk
Aktivitetskalenderen viser 
aktiviteter i byen for foreninger, 
møder fester, mærkedage o.m.m.

* Indskriv selv
* Ret selv
* Tilføj selv

...Det er gratis!

Se   job.avcnet.dk

Du kan søge efter job eller opslå 
et ledigt job. Det er helt gratis at 
indrykke annonce.

Hvis du får kontakt 
koster det 100,- kr.

Se   bolig.avcnet.dk

Bolig dækker alle 18 netbyer
i Østjylland
• Søg/find bolig
• Søg/find erhvervslokale

Det er gratis at indrykke annonce
Hvis du får kontakt koster det 
100,- kr.

Du kan også finde lokale 
ejendomsmæglere samt link til andre 
boligsider.

Nyttige links Se   fagbogen.avcnet.dk

Helt gratis kan du indlægge dit 
firmanavn, adresse, telefon, fax 
og mail.
Udvidet fagbog
Indlæg bomærke og link til din 
firmaside
… det koster 200,- kr.

eller indlæg de varegrupper du 
handler med
… det koster 100,- kr.

Fagbogen dækker 18 netbyer i 
Østjylland med over 500.000
indbyggere.

Se   links.avcnet.dk

Nyttige Links giver dig hurtig kontakt 
til de mest besøgte hjemmesider.

Du kan selv fremsende gode links.

På forsiden kan du gøre 
AVCnet.dk til din opstartside
på nettet.
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Service.AVCnet.dk 
Benyt gratis aktiviteter på Hinnerup lokale net

Bolig Privat/Erhverv til leje Job søg & tilbyd

Fagbog søg erhverv

Havedoktoren 
Gode råd om haven

Se   havedoktor.avcnet.dk
om skadedyr, gødning, beskæring
og diverse o.m.m.
Vores havedoktor giver svaret
Se  havedoktor.avcnet.dk

Se lokalhistorie.avcnet.dk
Gamle billeder og historier fra 
din egn.

Vi har bemærket stor søgn-
ing til disse netsider - især fra 
ikke herboende, som er født, 
opvokset eller bare flyttet fra 
egnen
Send billeder og tekster til 
redaktionen 

Kupon rabatter 
fra hele Østjylland 

Se kupon.avcnet.dk

På AVCnet.dk kan du få rabat-
ter i forskellige butikker overalt 
i Østjylland.

Reglerne er simple:
Udskriv en rabatkupon og 
medtag den til butikken.
Se rabatter under den enkelte butik

Landsbyerne 
Foreninger & forsamlingshuse 

Se
haldum.avcnet.dk
sandby.avcnet.dk
grundfoer.avcnet.dk
soeften.avcnet.dk
norring.avcnet.dk
foldby.avcnet.dk
tinning.avcnet.dk
vitten.avcnet.dk

Opslag 
Brug os til at informere 
om begivenheder i din 
landsby

AVCnet.dk gør det helt gratis i år
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 Business.AVCnet.dk
  firmasider med håndværkere, liberalt erhverv, 
  butikker & virksomheder 

Her kan firmaet selv oplægge 
nyheder på nettet.

Aktuelle tilbud kan oplægges 
direkte på nettet.

Fra firmasiden linkes til egen 
hjemmeside.

Her kan firmaet vise op til 
32 billeder fra virksomh-
eden og dens produkter. 
Billeder vælges enkeltvis 
eller automatisk som 
slidefremvisning

Det er gratis!
F.eks kate@avcnet.dk

Firmasiden koster
82,- kr. om måneden.
Billedbehandling koster
200,- kr. pr. billede.

Selvoplægning af tilbud &
nyheder med billeder
Opstart 998,- kr.
+ hotel 100,- kr. pr. mdr.
Priser er excl. moms
Du har 5 varegrupper og ubegrænset plads
Ret til prisændringer

 Firmasider er et visitkort, der i billeder og tekst fortæller om 
 firmaet og dets produkter. 
 Din firmaside sender kunder videre til dig - det er billig reklame

 AVCnet henter kunder fra hele Østjylland til Hinnerup
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 Inspiration

 Egen mail under AVCnet

 Nyheder

 Tilbud

 Link

 Priser

 QuickWeb
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                     Går du i salgstanker ?

 Vi har fart over feltet-
 få en uforpligtende 
 vurdering ...

 Skal din bolig 
 sælges så kontakt os.

 Vi kører din 
 bolighandel sikkert 
 igennem.

 Ring og aftal tid for et 
 møde.

Skødts Ejendomskontor
 Storegade 7, 8382 Hinnerup
 Telf.   86 98 65 66
 Mail: info@hinnerup.danbolig.dk

Søften AUTO
VÆRKSTED
v/ Allan Mortensen
Århusvej 56, Søften

Telefon 86 98 52 01
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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
& Entreprenørfirma ApS
Rønbækvej 38, 8382 Hinnerup
Telf. 86 98 72 66 Mobil 20 46 72 66
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AVCgruppen Programmering 

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

 Oplægning af 10 søgeord på 
 10 søgemaskiner + 1485,-
 Oprettelse af statistik på hjemmesiden 
  + 750,- kr.

 Bemærk at tilbudet gælder denne måned

 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 skal opdateres
     løbende 

 Hvad er en god hjemmeside

 Når siderne er på internettet
 Gamle kunder:
 nuværende kunder oplyses om
 dit domæne navn. 
 annonce, brevpapir, kuverter,
 salgsbreve m.m.
 Nye kunder: Vigtigt !
 Søgemaskiner som jubii, altavista, 
 google + 700 andre, hjælper med
 at sende kunderne frem til netop din
 hjemmeside

 AVC oplægger søgeord på søgemaskiner

Wurth Danmark A/S - BMF Bygningsbeslag A/S - 
Kommune Data A/S - Silvan A/S - Profi l Køkken A/S - 
Hinnerup Erhvervsråd - PP Busser - Flexi Foldedøre - 
Alusnedkeren ApS - Brink Teltudlejning - 
Flemming Sørensen A/S - Hvid-Holm - Dan Vægt A/S - 
Bilcentret Hammel - Munk Designfrisør - 
Destination Provence - Frede Andersen A/S - Bådbørsen 
Gerson A/S - Hafa A/S - APEH - Køkkenlageret - Kuma A/S
Søften Auto Service - Hinnerup Autoservice - Vega A/S
Voka A/S - Univers Agency ApS 

Vi leverer: .html programmerede sider, Database programmer
                  QuickWeb , Netschop med betaling over dankort,
                  Video, lyd, animationer m.m.

 Reference

AVC NetHotel  leverer hotelplads
fra 25,- kr. pr. mdr. excl. moms
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 Infomaterne skal leveres 
 til Syddansk Universitet
 i Odense, hvor de skal
 afl øse de gamle 
 ophængstavler, 
 som i dag hænger overalt 
 på universitetet.

 Farver og mål
 Infomater leveres i mat stål eller
 lakeret i ønskelig RAL farve

 Handicapvenlig
 Infomaten kører ned til den 
 kørestolssiddende studerende. 
 Efter anvendelse returnerer 
 infomaten til almindelig højde

 Netforbindelse
 etableres således, at de studerende 
 hele tiden kan få sidste informationer
 om eksamen, studieplaner o. m.m.

 Tastatur
 bliver leveret med et dynamisk 
 3d skærmtastatur, som ruller op på
 skærmen og forsvinder, når 
 brugeren skal se hele skærmen

 Sikkerhed
 AVCgruppen leverer program, 
 der helt afskærmer infomaten fra
 uønskede sider på internettet - 
 eller rettere Universitetet opsætter 
 efter eget ønske de mulige 
 besøgsadresser

 Infomaterne har en 
 17” touch fl adskærm, 
 kombineret med en kraftig
 PCer med netkort

 Infomat 2002 kan anvendes
 på alle undervisningssteder

 AVCgruppen udvikler info-standere til

 Syddansk Universitet i Odense

 InfoMater  er 
 fremtidens 
 elektroniske 
 opslagstavler med
 online opdateringer
 af alle vigtige 
informationer.

 Fabrikker
 Fabrikker kan anvende infomaten til 
 personale, der ikke har netadgang

 Hoteller & udstillingscentre kan anvende  
 infomaten til løbende informationer

Infomater koster mellem 15.000 og 65.000 kr.

 
 AVCgruppen
 Farrevej 24 - 32 Voldby
 8450 Hammel
 Telf.     +45 8696 3400
 Mail      avc@avcgruppen.dk
 Home  www.avcgruppen.dk

 på alle undervisningssteder

 Infomater kan leveres
 med video således,  
 at en central 
 serviceperson kan giver
 en personlig og
 menneskelig kontakt
 med spørgeren
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Bystævne 13-16. juni
Malmros viser klip fra sin nye film

Filminstruktøren Nils Malmros er 
det store navn på førstedagen af 
årets Bystævne. Torsdag 13. juni 
vil Malmros i Vitten Forsamlingshus 
fortælle om sin nyeste film »At 
kende sandheden«, der har 
premiere i biograferne 25. oktober. 
Som et af de første steder i landet 
vil der også blive vist klip fra den 
nye Malmros-film. Det er Vitten 
Borger og Idrætsforening, der står 
for arrangementet med den kendte 
filmmand.

Vitten og Grundfør, der har fået 
ideen og lavet aftalen med Peter 
Belli.
- Jeg gør det meget sjældent, men 
en gang imellem kan jeg være nem 
at overtale, og det har jeg været i 
dette tilfælde. Hidtil har det været i 
forbindelse med advent, at jeg har 
holdt prædiken, så denne gang er 
det noget helt andet, forklarer Peter 
Belli.
Han har et afklaret forhold til de 
kirkelige spørgsmål, men det betyder 
ikke, at Peter finder det let at lave en 
prædiken.
- Det er både svært og et stort 
arbejde at skrive en prædiken. Jeg 
er ikke begyndt på den endnu, men 
budskabet bliver noget med, at vi skal 
være gode ved hinanden, vurderer 
den usædvanlige prædikant.
Efter sit gæstevisit i Grundfør 
Kirke kommer Peter Belli mere på 
hjemmebane, når han optræder til 
teltballet.
- Jeg har sammensat et meget 
blandet repertoire fra mine 40 år i 
branchen. Jeg skal nok gøre mit til, 
at det bliver en stor fest, lover Peter 
Belli, der har haft talrige hits gennem 
sin lange karriere.

»Hinnerup FESTdage LØB« 
skifter navn.

Når Hinnerup Løberne torsdag 
kl. 19.15 for tredje gang skyder 
løbet i gang, er det den samme 
publikumsvenlige rute på 4 km der 
løbes på, men navnet er et nyt.
Den 21⁄2 år gamle forening med ca. 
150 aktive medlemmer har indgået 
en aftale med den lokale bank filial 
om et sponsorat, så løbets officielle 
navn er nu »Jyske Bank LØBET«.
»Vi har indgået en god aftale med 

Jyske Bank« siger formand Lars B. 
Kjær »Vi får bedre mulighed for at 
udvikle klubben, endvidere bidrager 
Jyske Bank med præmier og andre 
aktiviteter i forbindelse med løbet« 
fortsætter Lars. »Vores mål med 
løbet er ikke nødvendigvis at få flere 
medlemmer. Vi vil bare gerne ha’ 
flest mulige mennesker ud at løbe 
en tur for motionens skyld. Hvis det 
så betyder, at de får smag for at løbe 
og melder sig ind i klubben er det 
kun en dejlig side gevinst« slutter en 
forventningsfuld formand.
Der løbes enten én eller to runder 
på den 4 km lange rute. Tilmelding 
kan ske til Hinnerup Løberne eller 
på løbsdagen frem til kl. 18.45. 
Startgebyr er for voksne kr. 60,- og 
for børn under 15 år kr. 20,-

Verdensmusik ved Bystævnet

Paraplyen præsenterer musik fra 
Vestafrika.
Der vil utvivlsom komme fart over 
feltet når gruppen, Djamano, ved 
Bystævnet 2002 lægger ud med 
deres vestafrikanske rytmer. 
Trommerytmerne drøner  og de 
afrikanske sange bliver sunget med 
saft og kraft.
Gruppen spiller den traditionelle 
Djembe samt diverse andre 
slagtøjsinstrumenter. Og gruppens 
optræden udgør et særdeles levende 
show.  Djamano går heller ikke går af 
vejen for at give enkle instruktioner 
så publikum kan være med i dansen 
til de inciterende rytmer.
»Djamano« består af fire musikere 
der alle kommer fra vestafrikanske 
lande, henholdsvis Ghana, 
Gambia og Senegal. Så de har 
den musikalske tradition med 
hjemmefra.
Musikerne er nu bosat i Danmark. 
Og Lamin der leder gruppen, bor 
i Hinnerup. Sammen med de tre 
andre har han dannet »Djamano«, 
der nu optræder ved arrangementer 
rundt i landet.
Man kan roligt glæde sig til en 
spændende oplevelse.

Nils Malmros, der er 58 år, har 
siden 1968 lavet otte film, og den 
niende handler om hans far, Richard 
Malmros, der var en af landets 
ledende hjernekirurger tilbage i 
30’erne og 40’erne.
- Det har taget fem år at lave filmen 
, og jeg har undervejs uddannet mig 
til hjernekirurg ved at arbejde to år 
på en neurokirurgisk afdeling. Når 
der i filmen bliver vist klip fra en 
operation, er det mine egne hænder, 
publikum ser, fortæller Nils Malmros. 
Under foredraget i Vitten vil Malmros 
vise videoklip fra filmen.

Peter Belli kommer til Hinnerup
 - og Grundfør

Sangeren og entertaineren Peter 
Belli er en alsidig herre. Det viser 
Belli specielt, når han lørdag 15. 
juni kommer til Hinnerup og er 
hovednavn ved Bystævnet. Inden 
Peter Belli om aftenen sammen 
med orkesteret Zena sørger for 
den rette stemning til teltballet ved 
Rønbækcentret, går sangeren på 
prædikestolen i Grundfør Kirke. 
Det er menighedsrådene i Haldum, 
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Bystævne 13-16. juni
Torsdag 13. juni
Kl Hvor Aktivitet & Arrangør
10:00-12:00 Festpladsen Institutionsbørn har gratis adgang til Dahlgårds Tivoli
10:00-18:00 Midtbyen Tombola Arr.: Hinnerup Orkester & Tamburkorps
15:00-23:59 Midtbyen Lions teltet åbnet Arr.: Lions Club Hinnerup
16:00 Kulturhuset “Lus i skindpelsen” gadeteater for hele familien 

Arr.: Hinnerup Bibliotek og Kulturhus
17:00-23:59 Vitten Nils Malmros arrangement i Vitten Forsamlingshus 

Arr.: Vitten Borger og Idrætsforening
18:00 Midtbyen Tombola, Popkorn & Pølser (Flødebollemaskine) 

Arr.: SGF’s Venner
18:30 Midtbyen Sund mad at løbe på Arr.: Kræftens Bekæmpelse
19:00-21:00 Festpladsen Grease, Uddrag fra den populære musical 

Arr.: Ungdomsklubberne
19:00-23:59 Festpladsen Dahlgårds Tivoli
19:00-22:00 Rønbæk skolen Lær at danse Lancier Arr.: Hinnerup Kvadrillen
19:15 Midtbyen Jyske Bank LØBET Arr.: Hinnerup Løberne
19:30-23:59 Haldum Kirke Koncert med Århus Brass Band 

Arr.: Haldum, Grundfør & Vitten menighedsråd
20:00-23:59 Midtbyen JESUS-CAFE ved Missionshuset 

Arr.: Indre Missions Hinnerup
20:30-23:59 Midtbyen Musikalsk 60’er underholdning Arr.: Lions Club Hinnerup

Fredag 14. juni
Kl Hvor Aktivitet & Arrangør
06:00-08:00 Hinnerup Badet Ordinær morgensvømning m. kaffe og rundstykker
09:00-12:00 Hinnerup Badet Varmtvandsbadet holder åbent hav. Gratis adgang for 

pensionister og handicappede med instruktør. 
09:00-16:30 Stationen Åbent hus med arbejdende værksteder 

Arr.: Ældrecenteret Stationen
10:00-20:00 Midtbyen Tombola, informations- og slags boder 

Arr.: HOT, Paraplyen, SGF’s venner
10:00-23:59 Festpladsen Dahlgårds Tivoli
14:00-17:00 Hinnerup Badet Offentlig åbent hele anlægget med kæmpe badedyr.
14:00-01:00 Rønbæk søen Lej en kano og se Hinnerup fra Søsiden 

Arr.: Ungdomsklubberne & Spejderne
15:00 Hinnerup Badet Opstart på 24 timer stafetsvømning, alle kan deltage.
15:00-01:00 Midtbyen Lions teltet åbent
15:00-18:00 Det lille telt Musik & Show Arr.: Fritidscentrene
16:00-19:00 Festpladsen Kræmmermarked
17:00 Platantorvet Gymnastikopvisning på Platan Torvet (Nyt Syn) 

Arr.: Hinnerup Gymnastiksamvirke
17:00-23:59 Midtbyen JESUS-CAFE ved Missionshuset 

Arr.: Indre Missions Hinnerup
17:30-18:30 Midtbyen HOT spiller op
18:00-01:00 Festpladsen OpenAir i teltet Arr.: HAMF
18:00-01:00 Midtbyen Irsk aften med spisning og underholdning Arr.: Lions Club
18:00-22:00 Rønbækskolen Bystævnerevyen, med spisning 
20:00-23:59 Hinnerup Badet Kuraften/stilleaften for voksne med hyggebar, hyggemusik, 

massage, sol, lidt spisning m. v. Varmtvandsbassin med 
undervandslys og undervandsblues.

Lus i Skindpelsen.
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus 
har i øjeblikket større problemer 
end insektangreb, men har 
alligevel kræfter til at deltage i 
Bystævnet, idet man har hyret 
teatergruppen Rakkerpak  at 
vise teaterforestillingen »Lus i 
Skindpelsen«, som er gadeteater 
for hele familien.

Har du set Harry Potter?
Ja, godt nok bli’r det ikke 
Troldmands skak, men levende 
brikker kan du opleve til Bystævne 
2002. Hinnerup Skak Klub har 
lånt 32 sjove skakbrik-dragter, 
som skoleskakspillere vil iføre sig 
for at deltage i Bystævneoptoget. 
Bagefter spilles der skakspil med 
disse levende brikker på et 50 
m2 stort skakbræt. Bagefter kan 
du få et spil skak sammen med 
information om skoleskak og om 
Skakklubbens virke i Hinnerup.
Søndag afholder klubben Hinnerup 
Mesterskab i Skak med store 
brikker. Mesterskabet er for 
klubbens medlemmer og for de af 
byens borgere, der har lyst til at 
prøve kræfter med det ædle spil.

Har du glemt din børnelærdom?
Indre Mission arrangerer Jesus-
café udenfor missionshuset, 
hvor folk kan komme hen og 
høre om det arbejde der foregår i 
missionshuset og få en snak om 
kristendommen. Der serveres 
kaffe, te og  kage og og der bliver 
lidt afdæmpet hyggemusik, ligesom 
der vil være salg af kristne bøger 
og cdér. Cafeén vil være åben 
uden for Hinnerup Missionshus  
Lørdag er der et arrangement for 
børnene i missionshuset , hvor 
der bl. a. vises tegnefilm en gang 
i timen . Der vil også være en 
tegnekonkurrence for børnene og 
information til  børn og forældre om 
det børneklub-arbejde, der foregår 
i missionshuset. Arrangementet vil 
være for børn op til 8 års alderen.

HOT i nye uniformer
I optoget lørdag, deltager HOT 
sammen med Musikskolen med 
sambamusik og dans – og der 
vil man opleve HOT i en meget 
anderledes uniform end normalt. 
Hvis vejrguderne tillader det, vil 
man helt sikkert opleve nogle 
»spændende udklædninger«.
Hot deltager endvidere over alle 
dagene med tombola og salgsboder, 
og så spiller de naturligvis 
over det meste af Hinnerup by.

Fritidsvæsenet spiller med
Til Bystævnet opfører 
medlemmer fra Kommunens 
fire ungdomsklubber en kabaret 
over de mest populære numre 
fra den kendte musical Grease. 
Mange unge har siden marts 
øvet dans, musik og sang og 
fremstillet kostumer og kulisser 
som et projekt i løbet af foråret.
Forestillingen er opstået 
som et samarbejde mellem 

Stykket handler om to venner, der 
sidder på en bænk i den varme 
sommersol og udveksler drømme. 
En tredje kommer forbi og vil være 
med, men afvises, og vender så 
tilbage, iført utallige forklædninger  
for at så splid.
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Bystævne 13-16. juni
Lørdag 15. juni
Kl Hvor Aktivitet & Arrangør
00:01-05:00 Hinnerup Badet Natcafe i forbindelse med stafetsvømningen
06:00-08:00 Hinnerup Badet Ekstraordinær morgensvømning
08:00-10:00 Hinnerup Badet Morgenkaffe m. rundstykker og VM -fodbold i cafeen
09:00-12:00 Rønbæksøen Spejder byen bygges 

Arr.: DDS Hinnerup Gruppe & KFUM Søften & Moselund
09:00 Hinnerup Badet Offentlig åbent hele anlægget. Fiskedam og kæmpebadedyr
09:00-12:00 Rønbæksøen Fiskekonkurrence Arr.: Hinnerup Lystfiskerforening
09:00-13:00 Midtbyen Lions teltet åbens med morgenkaffe Arr.: Lions Club
09:30-12:00 Midtbyen Børnearrangement Arr.: Indre Missions Hinnerup
10:00-18:00 Festpladsen Gademusikanter ved søen. Arr.: HAMF
10:00-17:00 Hinnerup Badet Udendørs fortovscafe m. borde parasoller og grill
10:00 Midtbyen Bod med oplysningsmateriale Arr.: Kræftens Bekæmpelse
10:00-19:00 Festpladsen Tombola, Informations- og salgsboder 

Arr.: Paraplyen, HOT, KIF, SGF’s Venner, 
10:00 Festpladsen Basket konkurrence Arr.: HOG Basket
10:00-23:59 Festpladsen Dahlgårds Tivoli
10:00-19:00 Festpladsen Kræmmermarked
10:30-11:00 Festpladsen HOT spiller op Arr.: HOT
11:00-16:00 Rønbækhallen Hoppeland (Entre) Arr.: HGS
11:00-13:00 Hinnerup Badet Åbent hus i teknikkælderen.
12:00-18:00 Festpladsen Oppustelig fodboldbane, fartmåler Arr.: HOG Fodbold
12:00-20:00 Rønbæksøen Spejderbyen byder på aktiviteter. Bla. Snobrøds bagning, Bål 

pandekager, Risbådes sejlads, Vandret Bungy-jump 
Arr.: DDS Hinnerup Gruppe & KFUM Søften & Moselund

12:00 Kulturhuset Seneste mødetid for deltagere i optoget 
12:30 Kulturhuset Optoget afgår fra Kulturhuset 
14:15-14:30 Festpladsen Opvisning af Hinnerup Kvadrillen Arr.: Hinnerup Kvadrillen
14:30 Festpladsen Skakspil med levende brikker Arr.: Hinnerup Skakklub
14:30-18:00 Festpladsen Fransk Hjørne med Petanque og Franske Vine Arr.: GUI
14:30-15:00 Festpladsen Hinnerup Brass Band in koncert Arr.: Hinnerup Brass Band
14:45 Blokvognsscenen Præmier for bedste indslag i optoget overrækkes 
15:00 Hinnerup Badet Afslutning på 24 timers stafetten 
15:00-17:00 Hinnerup Badet Vandbisserne sælger prøvedyk og demonstrerer udstyret 
15:00-15:40 Blokvognsscenen “Tørfisk” underholder i Dalgårds Tivoli 
15:00-16:30 Rønbækcenteret Grease, Uddrag fra den populære musikal

Arr.: Ungdomsklubberne
15:45 Blokvognsscenen Overrækkelse af AVC’s Orange Pris (10.000 kr. + maleri)
15:45-16:15 Rønbækcenteret Opvisning i Square Dance

Arr.: Østjysk Square Dance Club
16:00 Hinnerup Badet Badet lukker for offentlig svømning 
16:00 Grundfør Kirke Gudstjeneste med Peter Belli. 

Arr.: Haldum, Grundfør & Vitten menighedsråd
19:00-01:00 Festpladsen Teltbal Peter Belli & Zena sørger for underholdningen 

Søndag 16. juni
Kl Hvor Aktivitet & Arrangør
10:00-16:00 Festpladsen Dahlgårds Tivoli
10:00-16:00 Festpladsen Kræmmermarked
10:00-15:00 Festpladsen Hinnerup mesterskab i SKAK på store brikker. (Tilmelding: 86 

98 84 31 senest 14. juni) Arr.: Hinnerup Skakklub
10:30 Haldum Kirke Børnegudstjeneste. 

Arr.: Haldum, Grundfør & Vitten menighedsråd
12:00 Festpladsen Tombola, Flødebollemaskinen Arr.: SGF’s Venner
14:00 Festpladsen “Abe Sjovt Show” 

Underholdning for børnene leveret af Dalgårds Tivoli
16:00 Festpladsen “Abe Sjovt Show” 

klubberne og er sammensat af 
de to klubmedarbejdere Peter 
Dideriksen og Lars Berthelsen, 
som begge er udøvende musikere.
Kabareten, der varer ca. 1,5 time 
vises i cirkusteltet torsdag aften 
kl. 19 og lørdag eftermiddag 
kl. 15.00 og der er gratis entré.

Fredag eftermiddag fra kl. 15 er der 
musik på programmet i cirkusteltet. 
Der er optræden af mange solister 
og bands fra de fire fritids- og 
ungdomsklubber og det er et 
sammendrag af begivenhederne 
ved klubbernes MusicEvent, der 
blev afviklet 31. maj. Hér kunne 
børn og unge prøve kræfter med 
at stå på scenen foran et stort 
publikum af kammerater og forældre 
og de får nu igen muligheden for at 
optræde for endnu flere børn og 
voksne. Koncerten vil vise, at der 
er mange talenter og kommende 
stjerner i Hinnerup, og der spilles 
både egne værker og kopimusik af 
pop og rock , så kom og giv dem en 
hånd. Også her er der gratis entré.

Se Hinnerup fra søsiden.
Når Bystævnet løber af stabelen 
bliver der også mulighed for at se 
Hinnerup fra søsiden. Medlemmer 
fra Rønbæk Fritidscenters 
ungdomsklub tilbyder nemlig 
i samarbejde med Hinnerups 
spejdere kanoture på Rønbæksøen 
med og uden styrmand, så kom og 
få en hyggelig oplevelse. Det foregår 
lørdag fra kl. 14 – 01, så der er også 
mulighed for en måneskinstur 
sidst på dagen. Der er afgang fra 
bådebroen neden for fritidscentret.

Petanque som i Frankrig
GUI stiller også op til Bystævnet og 
det bliver i de franske farver, idet 
der bliver lavet »Fransk hjørne« 
ved de to petanquebaner bag 
Hinnerup Badet. Her kan publikum 
under kyndig vejledning af garvede 
spillere fra Grundfør få mulighed 
for at afprøve deres færdigheder 
indenfor petanquespillet og der 
er salg af god rødvin samt ost og 
flûte. Inviter naboen til en dyst 
(kugler udlånes) og bagefter kan 
spillet diskuteres i teltene, der er 
opstillet ved banerne, mens I nyder 
et glas godt rødvin.
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Bystævne 13-16. juni
Irland er temaet i Lionsteltet 
fredag aften.

En af de store aftener ved Hinnerup 
Bystævne 2002 bliver fredag den 14. 
juni, hvor Lions Club står for en Irsk 
aften i Lionsteltet i midtbyen. Det 
bliver en aften hvor mad, musik og 
dans går op i en højere enhed. 
Lions har allieret sig med Aarhus 
Céílí Band & Aarhus Set Dancers 
som møder op med 7-8 dansere og 
musikere, som vil underholde med 
en program bestående af Irsk folke-, 
underholdnings og danse musik. 

OpenAir i telt!

Hinnerup Amatørmusiker Forening, 
bedre kendt som HAMF sørger 
for, at der også bliver noget for de 
unge medborgere i forbindelse med 
Bystævne 2002.
HAMF gentager nemlig succesen fra 

således klar til at give sit musikalske 
bidrag til Bystævnet. 
Orkesteret som består af mere 
end 20 musikere ser frem til at 
møde mange nye publikummer ved 
Bystævne 2002 og præsenterer 
orkesteret i denne anledning som et 
Big Swinging Brass Band. 

Spejdere i tæt samarbejde

KFUM spejderne Moselund og Søften 
og DDS Spejderne Hinnerupgruppen 
er gået sammen om at bygge en 
arbejdende spejderby til Bystævnet, 
og den kommer meget passende til 
at ligge ved Bystævnestenene nær 
Rønbæksøen.

Lørdag fra kl. 9.00 kan man følge 
opbygningen af lejren, hvor der skal 
sættes tipier op, lave bålpladser og 
indrettes snitteplads og der skal også 
monteres et vandret BungyJump.
Fra kl. 12 – 20 kan børn og voksne 
komme og bage snobrød, sejle med 
risbåde, prøve BungyJumpet, snitte 
med dolke og bage pandekager over 
bål.  

Lørdag aften er der bålhygge, men 
allerede fredag mellem kl. 14.00 og 
01.00 tilbyder spejderne i samarbejde 
med Rønbæk Ungdomsklub mod 
betaling kanoture på Rønbæksøen 
med og uden styrmand, så der 
kan man komme og få en hyggelig 
oplevelse, og måske er der mulighed 
for en måneskinstur sidst på dagen. 
Der er afgang fra bådebroen neden 
for fritidscentret.

Samtidig vil dansetruppen give 
opvisning i traditionel Irsk Set Dance, 
med en blanding af solonumre, 
opvisning med Irsk Set Dance i 
grupper, samt indbyde til »kom og 
vær med dans«, hvor publikum får 
mulighed for at prøve kræfter med 
de fremmedartede dansetrin.
I de to indlagte pauser vil vi i 
fælles kor synge fra den Irske skat 
»hjemlandets vemodige sange« 
efter omdelte sanghæfter.
Aftenen starter kl. 18:30 med 
spisning af en traditionel »Irish Stew« 
som tilberedes  hos og serveres  i 
Lionsteltet af Superbrugsens Slagter 
personale. 

Lions tilbyder gæsterne denne 
menu for en pris af kun 

kr. 79,00

Sidste frist for køb af menubilletter 
hos Super Brugsen  er onsdag 
den 12. juni kl 17:30. Husk at du 
ved køb af menu samtidig er sikret 
en siddeplads i teltet til aftenens 
underholdning.

1999 og 2001, men er denne gang 
nogenlunde sikret mod vejrgudernes 
luner, OpenAir 2002 afholdes nemlig 
i et cirkus telt på feltpladsen ved 
Rønbækcentret.
Festivalkoncerten, starter fredag kl. 
15.00 med bands fra kommunens 
fritidscentre, kl. 18.00 går HAMF’s 
egne bands så på scenen og sørger 
for kanon underholdning frem til kl. 
01.00.

HAMF der har eksisteret siden 1995, 
har i dag omkring 40 medlemmer 
der kommer fra hele lokalområdet 
og som tilsammen udgør ca. 14 
bands, der øver på ugentlig basis i 
øvelokalet.
Se mere på HAMF’s hjemmeside 
www.hamf.net.

Hinnerup ka’ også

Torsdag er der koncert med Aarhus 
Brass Band i Haldum Kirke, men 
vidste I at vi også har et Brass Band 
i Hinnerup Kommune?
Nu er chancen der for at høre 
Hinnerup Brass Band som spiller 
en »OpenAir« koncert lørdag 
eftermiddag på festpladsen. Bandet 
spiller her ud med et varieret program 
af Pop- og swingstandards.

Orkesteret har med sin besætning 
af Trumpeter, Horn, Basuner, tubaer 
og slagtøj samlet en del af byens 
voksne amatør musikere og er 
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Bystævneoptog 15. juni kl. 12.30

Vind præmier for 10.000,- kr.
Enkeltpersoner, landsbyer, foreninger eller firmaer
...Deltag i et kæmpeoptog, som får byen i fest og farver

Dommerkomiteen:
9 festklædte dommere
fra foreningen Bystævnet,   
som har et medlem i hver 
by.

Dommerne udvælger
vinderne mellem:
* Smukkeste ekvipage
* Smukkeste udklædning
* Frækkeste indslag
* Bedste ide
* Flest personer

Præmier:
1. præmie 5.000,- kr.
2. præmie 3.000,- kr.
3. præmie 2.000,- kr.

Tilmelding:
Telf. 86 987089
www.bystaevne.dk

 Tak til sponsorer:

 Optoget starter med biler, knallerter, traktorer, cykler og gående festligt udsmykket.
 Der må kastes lokkemad i form af flødekarameller, balloner, smagsprøver eller andet godt for gane, øre eller mund  

 ... Se mere under www.bystaevne.dk
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Seneste tilmelding 
8. juni kl. 12.00



Se den nye Ford Fiesta hos din lokale 
Ford forhandler 
Åbent Hus arrangement 
i weekenden 8.-9. juni fra kl. 10-16

Bilcentret Hammel I/S
 Gl. Frijsenborgvej 12-16    
 8450 Hammel
 Tlf. 86 961855           
www.bilcentrethammel.dk

500 m2 erhvervslokale 
til leje i Hammel 

Telf. 86 963400
Se mere bolig.avcnet.dk
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Annonce

Vi søger sælger til 
AVCgruppen

Telf . 86 987089
Se job.avcnet.dk

 
Tage Hvid Tønnesen

Nørregade 31, 8382 Hinnerup
Telf. 86 98 77 22

Mobil 40 35 91 09

Vi udfører alt i murerarbejde
* Reparation
* Badeværelser
* Ombygning
* Brændeovne/pejse



AVC Orange Bog 2002
 ...www.orangebog.avcnet.dk ......Opdateres løbende frem til Lørdag den 15. juni kl. 15.15
          Præmien overrækkes i det store telt ved Bystævnet 2002
 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 og du kan
 stemme en gang om året.
 Kandidater:
 Alle kan opstille en kandidat
 Stemmer: 
 alle kan stemme en gang om året
www.orangebog.avcnet.dk
 Præmie: 

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

Kandidater: 

Tak til sponsorer:

Niels Søndergård 
Erhvervsrådet

Niels P. Boye-Nielsen
Lokalhistorie

Gunnar Haar Svendsen
Kommunen

Jens Ole Poulsen
Landmand

Torkild Petersen
Musik

Jesper Jensen
Revy

Kim Christensen
Revy

Thyge Christensen
Forfatter

John Kortsgård
Revyforfatter

Kim Bjerregaard
Byfest

Birthe Engelbrecht 
Kirke, foreninger

Hanne Østergård
Revyforfatter

Per Schøler 
Politik

Vilhelm Lytken
Politik

Poul Aage Fogde
Lokalaktiviteter i Søften

Vivi Steen Nielsen
Lokalradio

 Vi mangler foto af disse kandidater - 
 Venligst send os foto hurtigst
 Gea Johansen, Jens Larsen, Frede Mogensen, Søren Kirkegård, 
 Thomas Stougård, Magnus Nielsen, Peder Meyhoff, 
 Søren S. Christensen, Per Nielsen, Per Christensen, Kaj Ove Højgård,
 Kaj Mogensen, Jens Lauritsen og Peter Andersen

 Er din kandidat på listen ? ...Stem på din kandidat !

  Årets billede:
Det varme menneske   Maler: Bent Bjerre

Vinderen må sælge billedet i teltet  ved 
overrækkelsen til over 30.000 kr.
Beløbet skænkes af vinderen 
til et af ham/hende velgørende formål 
i Hinnerup Kommune. 
Hvis det ikke sælges, må vinderen beholde 
det i et år. År 2003 indgår det igen på 
samme vilkår for en ny kandidat.
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OBH støvsuger
* Kraftig motor 1400 Watt
* 4 filtersystemer
* Elektronisk
  strømregulering

Før 899,- Nu 599,-

 Samsøvej 13, 8382 Hinnerup
 Telf. 86 98 76 22

        HINNERUP OG TRIGE
BEGRAVELSESFORRETNING

v/ Flemming Pedersen
Kvalificeret
hjælp og
vejledning !

Telf. 86 98 66 96

    ÅDALSVEJ 2
8382 HINNERUP

  Blikkenslager

  VVS installatør

  Oliefyr

  Solvarme

  Badeværelser

HINNERUP BLIKKENSLAGERFORRETNING I/S   v/ Henrik Hansen

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

Århusvev 34,  8382 Hinnerup  Telefon 8698 5550
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AVCnet.dk ...samler hele Østjylland

 aarhus.avcnet.dk
 bjerringbro.avcnet.dk
 ebeltoft.avcnet.dk
 galten.avcnet.dk
 grenaa.avcnet.dk
 hadsten.avcnet.dk
 hammel.avcnet.dk
 hinnerup.avcnet.dk
 langaa.avcnet.dk
 odder.avcnet.dk
 viborg.avcnet.dk
 randers.avcnet.dk
 skanderborg.avcnet.dk
 silkeborg.avcnet.dk

  AVCnet 
 udvides med
 en by om
 måneden

 Østjyllands bedste net-reklameplads

AVCnet dækker 
i dag Østjylland 
med 18 
AVC NetByer

 Vi søger Net Administrator 
  i flere byer  ...Telf. 86 987089

 Se mere www.bolig.avcnet.dk

 Autoværksted til leje 
 med tilstødende mindre
 lagerrum
 157 + 65 m2 - 
 udlejes samlet eller delt
 Telf. 86 963400

 
  Se netbutikker.avcnet.dk
 Besøg internetbutikker med
 et stort udbud af varer, som du 
 kan købe kontant eller over sikker
 Dankort betaling
 
 Hver butik kan få en
 billig netbutik på AVCnet.

 Bestil din netbutik idag og du er
 igang i morgen 
  
 
 Lej et lagerhotel med lagermand
 
 Vi kan tilbyde lagerhotel varm- eller
 kold lager der tipasser sig din
 netbutiks behov for lagerplads
 Ring AVCnet lager 86 963400 og 
 få et tilbud på dit behov
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 Grøn & Gratis

 Tilbudssider

 Nethandel

 fra forretninger i hele Østjylland
 kan ses på 18 AVC netbyer
 Annonce A4 farveside ... i 1 år
 Pris  2.400,- kr. excl. moms
 ... og så er det i farver

 
 Grøn & gratis kan bruges gratis af 
 private. 

 Firmaer kan bruge siderne
 mod betaling af 25,- kr. pr. annonce

 
 Se redaktionen.avcnet.dk
 
 Du kan fremsende din 
 mening om dit lokalsamfund
 - det er helt gratis

 
Se job.avcnet.dk
 Har du lyst til at være vores lokale
 øjne og ører og kan du samtidig
 besøge de lokale forretninger med
 information om AVC net.
 Du skal arbejde fra din private
 adresse, bortset fra lokale møder 
 på vores kontor
 Du skal starte med deltidsarbejde

 Ring 86 987089 / Frits Skov

 Redaktionen

Annonce

 AVC Net lagerhotel



ALT MURER- OG
BETONARBEJDE

Freddy Jensen ApS
Murer & Entreprenør
Æbleparken 15, Søften
8382 Hinnerup
Telf. 86 98 53 23
Mobil 20 48 53 23

Oplev Bosch kvalitet næste gang din bil skal til service
        Velkommen hos Bosch Car Service
                          i Hinnerup

Bosch Car Service er en verdensomspændende værkstedskæde med totalservice af alle 
       bilmærker. Hos Hinnerup Autoservice ApS er vi Bosch Car Service værksted, 
            og det betyder at vi kan tilbyde vore kunder en række nye og spændende 
                              fordele. Bosch Car Service er et totalt værkstedskoncept, 
                              hvor teknisk service og knowhow om bilen suppleres 
                           med et højt informationsniveau. Som noget helt nyt, 
                      bruger vi Internettet til at sikre dig fuldt opdateret 
                information om service og reparationer på din bil.

          Besøg os allerede nu på 
         www.boschcarservice.dk – og 
       læs mere om de spændende
      muligheder hos 
     Bosch Car Service.

        Hinnerup Autoservice ApS
                            Samsøvej 11
                         8382 Hinnerup

                      Telf. 86 98 68 88

VIND!
Et Blaupunkt navigationsanlæg

Se konkurrencebetingelserne på www.boschcarservice.dk
eller kom ind på værkstedet og udfyld en konkurrencekupon.

   Værdi
12.500,-

 www.youngkids.dk

Du finder 
musik, 
videospil, 
fede 
historier 
- kort sagt 
kun for 
unge

 SkoleNet
 Har du en fed hjemmeside  Vind 6.000,- kr i præmie
 Oplæg link til din hjemmeside, så andre unge kan finde den.
 På siden er der mulighed for at stemme på den bedste hjemmeside.

Vinderne får udbetalt:
1. 3.000,- kr.
2. 2.000,- kr.
3. 1.000,- kr
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   Vi glæder os til at vise dig hvordan vi gør alt for dig
         og din bil – velkommen hos Bosch Car Service

           VI GØR ALT FOR DIN BIL



canal.AVCnet.dk lokal NetTV

Canal AVC NetTv henvender 
sig til mennesker med fast-
netforbindelse, ADSL eller 
lignende

Vores målsætning er at være 
på forkant med en frem-
tidssikret lokal reklame- og 
informationsplatform 

Mange oplevelser kan bedst 
beskrives med levende 
billeder.

Det kan være lokal NetTv fra 
byrådsmøder - indvielser af
kommunale opgaver, som har 
offentlighedens interresse.

Vi forestiller os kulturrelle ind-
slag om vor egns historie samt 
fortælle verden hvor smukt der 
er i Hinnerup

Firmaer kan få information-
sindslag og reklamespot, som 
bringer kunderne til egne 
hjemmesider. 

AVC NetTv er et frisk 
pust af morgendagens medie... 
er du frisk nu - det bliver
aldrig billigere

AVC NetTv har premiere i Hinnerup 
22. juni kl. 13.00

NetTv kan du se med en fast 
forbindelse

 
 Hvad koster det at 
 reklamere på Canal AVC
 500,- kr. for. en måneds reklameplads 

 Optagelse af NetTv
 Eksempel:
 1 minut video: 5.000,- kr. - og den
 kan bruges på din egen hjemmeside

 Logo med link til egen
 hjemmeside
 pr. mdr. 200,- kr.

 Nyhedstilbud
 - 10%  rabat på ordrer
 i denne måned.

 Rediger video til NetTv
 Vi redigerer og pakker din video 
 til NetTv.

 Ring og få fast pris

 Forbehold for prisændringer

 
 Læg NetTv på din 
 egen hjemmeside

 Du kan naturligvis vise 
 Net Tv på din hjemmeside.
 Det kræver kun at vi 
 redigerer og pakker den til
 nettet, således at 
 hastigheden  passer til net
 fremvisning

 Kontakt Canal AVC 
 for mere  information.
 86 987089
 eller besøg www.canalavc.dk
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Annonce
  Reklamefilm
  til NetTv
  Længde : 1 min
  
  Filmen kan anvendes 
  på  din egen hjemmeside
 

  Pris: 5.000,- kr.
   excl. moms
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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 kapasitet


