
Flere haner til endnu 
flere gode fester

Viborg Bryghus 
- til flere og flere

Ingen fest - uden fadøl fra Viborg Bryghus! Flere og 
flere har fundet ud af, at godt fadøl kickarter en go fest 
og for at følge med efterspørgslen har Viborg Bryghus 
nu indkøbt flere fadølsanlæg til udlejning. SKÅL!

Viborg Bryghus oplever større og større opbakning 
både i Viborg Kommune - men også langsvejs fra. Der 
kommer flere og flere knappenåle i dækningskortet på 
kontoret. Se mere inde i avisen.

Nøøøj hvor har vi glædet os til at kunne afsløre de nye fantastiske rammer om nye kedler og tanke der fremover skal brygge det lækreste øl til vores tørstige ganer. 
Læs mere om det kommende nye Bryghus i avisen.

www.viborgbryghus.dk * Forår/sommer 2021

Ny, stolt medejer 
af Viborg Bryghus
Mia er en af Bryghusets senest tilkomne medejere.  
Faktisk har Mia i flere år ønsket sig et anpartsbevis. Og 
nu lykkedes det endelig! Se mere i avisen om, hvordan 
du også kan blive medejer.

Nøglerne til fremtidens Bryghus
er endelig fundet! 



8662 2350
aut. VVS & naturgasinstallatør

Oplev banebrydende
100% elektrisk transport.

Randersvej 61 · Viborg ·�Tlf   87 77 66 22 · www.frandsenbiler.dk



www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021 Side 3

Mød Viborg 
Bryghus’ 
bestyrelse:

Udgiver: Viborg Bryghus ApS · Sortebrødre Kirke Stræde 25 · 8800 Viborg · Tlf. 4693 8800
Oplag og tryk:  45.400 stk. Jysk Fynske Medier
Tekst: Andreas Søndergaard, Journalist, Viborg Stifts Folkeblad
Foto: Andreas Søndergaard, Viborg Stifts Folkeblad, Caroline Vollen, Henrik Zacho m.fl.
Ide og layout: Zacho & Co. · www.zacho.co
Ansv. red.:  Hans Jørgen Poulsen, driftchef for Viborg Bryghus

Viborg Bryghus Tidende
www.viborgbryghus.dk * November 2016

www.viborgbryghus.dk
#viborgbryghus

Michael Møller,
Formand

Henrik Karlsen Per Tandrup Claus Nordendahl Jakob HarrizHenrik Zacho,
Næstformand

Jan Myrthue

Leder
v. Kasper Rønning Nielsen 
Direktør i Viborg Bryghus

Kære læser

Der har været fart på hos os de seneste 
måneder, både salgsmæssigt men også 
med at få sat to spillere mere ind på hol-
det. Så selvom verden ikke endnu er nor-
mal, og selvom vi igen går en sommer i 
møde, hvor potentialet for fadøl bliver 
som sidste år, kan vi godt forsøge at holde 
hovedet højt. 

Men det, vi har haft allermest travlt med, 
er dette: For nu kan vi endelig løfte sløret 
for vores nye lokation, et stykke arbejde, 
som har stået på igennem en længere 
periode. Med Lundvej 60, får vi en helt 
unik profilering, hvor vi tidligere har 
været gemt meget af vejen, vi får loka-

ler, hvor der er plads i både bredden og 
højden, hvor der er fede muligheder for 
at gennemføre inspirerende og hyggelige 
rundvisninger, hvor vi får mulighed for at 
samle hele holdet under samme tag, og vi 
får nem adgang til både lager og kontorer, 
alt i alt får vi adgang til en løsning, som er 
noget nær komplet og perfekt. Dialogen 
med udlejer har været inspirerende og vi 
er glade for og stolte over, at vi har mødt 
nogen med hjerte på rette sted, og som vil 
være med til at bakke op om vores pro-
jekt, kæmpe stort tak for samarbejdet.

Der er mange spørgsmål, det forstår 
vi godt. Vores væsentligste behov er at 
kunne trække al vores produktion hjem 
på lokal grund, vi har prioriteret opti-
male faciliteter til produktionen, så der 
skulle være højt til loftet, der skulle være 
”rigeligt” med kvadratmeter til tanke, 
tapperi og så videre. Vi har også haft et 
stort ønske om at placere os synligt, fordi 
vi ved, at vores flere tusinde anpartsha-
vere gerne vil se ”giraffen”, og vi håber, at 
mange folk vil føle et tættere ejerskab til 
os, når vi kommer til at placere os et af de 
mest synlige steder i Viborg. Der er ikke 
noget større, end at have sine børn med i 
bilen, køre forbi Bryghuset og sige ”børn, 
det der Bryghus, det ejer jeg!” 

Vi har et ambitiøst mål om at kunne 
krydse en omsætning på ti millioner kro-
ner indenfor de næste tre år. Det kræver 
selvsagt også at vi kan lidt mere selv, så 
den ekstra omsætning kommer til at lune 
på vores egen bundlinje. Vi har godt 
fat i områdets detailbutikker, men vi vil 
gerne lidt mere, vi vil gerne være en bedre 
medspiller for områdets spisesteder, vi vil 
gerne øge vores samarbejdsaftaler med 
byens foreninger og virksomheder, så de 
også husker at fadøl er lig med Viborg 

Bryghus, at gæster er lig med Viborg 
Bryghus og at gaver er lig med Viborg 
Bryghus. Vi vil gerne være en spiller, der 
kan lidt mere, når der sker store begiven-
heder i byen, såsom koncerter, festivaler 
og andre kulturelle events. Vi har lance-
ret en spritny og, synes vi selv, ret læk-
ker web-shop, fordi vi gerne vil give alle i 
landet muligheden for at få leveret vores 
lækre øl hjem til døren. Tak til alle jer, 
der har bakket op om os, og tak til jer 
der gør det fremadrettet, uden jer, intet 
Viborg Bryghus!

Med hensyn til investeringens størrelse, 
så kigger vi ind i et likviditetsbehov på 
cirka ti millioner kroner, det lyder af 
meget (og er det også), men vi forven-
ter, at investeringen kommer til at gavne 
vores virksomhed minimum 15 år frem. 
Og når vi skal investere så langsigtet, har 
vi også et ønske om, at vores investering 
ikke skal kunne begrænse os. Derfor 
har vi skitseret et anlæg, som kan klare 
op til 500.000 liter øl, sidste år solgte vi 
lige under 200.000 liter øl, vi arbejder 
på en løsning, hvor vi undervejs kan til-
købe og tilbygge en løsning, som gør at 
vi kan skifte fra flasketapning til tapning 
på dåser, uden at hele tappeanlægget skal 
udskiftes. Og sidst, men ikke mindst, har 
vi gjort os tanker om at kunne øge vores 
brygning af økologiske varianter.

Der forsvinder selvsagt noget historie, 
når brygningen i Latinerkvarteret ophø-
rer, men vi er ikke i tvivl om, at det til 
rigelighed kan opvejes af de muligheder, 
vores nye lokation kommer til at byde 
på indenfor afholdelse af rundvisninger, 
større udendørs arrangementer og den 
helt generelle mulighed for at kunne gøre 
byens nye flagskib til et udflugtsmål, hvor 
der kan parkeres ved døren og selv busser 
kan komme med grupper.

For mit eget vedkommende, har vinteren 
og foråret (hvis man kan kalde det det, 
vejret taget i betragtning) givet lettere 
svedtendens på panden og issen, da udfor-

dringen med at løbe med dette projekt er 
både spændende og tidskrævende. Derfor 
er jeg også glad for at mine kollegaer har 
givet den en stor skalle, så vores generelle 
forretning og igangsætning af vores nye 
webshop har fungeret godt sideløbende 
med vores projekt på Lundvej. 
Stort tak for et fantastisk samarbejde til 
mine kollegaer, selvom pladsen er trang, 
er der altid plads til et godt grin, på 
kontoret, og selvfølgelig velkommen til 
Antoni, som pt, er i gang med en af sine 
signatur øl på vores nuværende bryggeri. 
Til de af jer, der ikke har været heldige 
at møde vores nye Brygmester endnu, så 
glæd jer.

Tak til den store gruppe af frivillige, 
som altid springer beredvilligt til, ved de 
utallige opgaver, som opstår undervejs 
og som (heldigvis) igen bemander Bryg-
gerstuen. Tak til vores praktikant Maja, 
som startede ved os sidste efterår og har 
udviklet sig eksplosivt og derfor efterhån-
den er flyvefærdig.

Tak for støtten til vores samarbejdspart-
nere, for at være med til at finansiere 
denne avis med annoncer, og for den helt 
generelle støtte vi møder alle steder.

Tak for det gode og inspirerende sam-
arbejde med bestyrelsen, som virkelig 
har taget ansvar, så vi kan få skubbet til 
udviklingen af vores virksomhed.

Tak for et fantastisk samarbejde med 
drengene ved Ejlskov Design for at bruge 
dag og nat for akut at lave en ny webshop 
til os. 
Jeg håber alle vil klikke ind på den.

Den der ... Viborg-bevægelse!
Den er i gang

Og husk at øl er bare den bedste måde 
at socialisere på!

God læselyst!

Kære læser!



VI ANBEFALER  
TRE ØL TIL VORES 
LÆKRE MENUER

nytorv11.dk   ·   30 66 80 11

ÉN FØR,
ÉN UNDER OG

ÉN EFTER

Bon            appetit

RealMæglerne Viborg Ole Havvig
Ring 8667 1400 
Vesterbrogade 8, 8800 Viborg 
www.realmæglerne.dk/viborg · 8800@mailreal.dk

·  Vi har stort lokalkendskab  
og mange års erfaring.

·  Vi prismatcher på salgsomkostninger

·  Høj kundetilfredshed

·  Vi laver en pakke tilpasset  
dit boligsalg

·  Digital markedsføring i særklasse 
bl.a. med RealMatch

·  Unikt stort køberkartotek med vores 
mange guldkøbere

– Vi søger alle typer af ejendomme 
til salg bl.a. landejendomme, villaer, 
rækkehuse, lejligheder og sommer
huse, ligeledes i alle prisklasser.

Kontakt os og få en gratis  
salgsvurdering på tlf. 8667 1400

Din lokale  
mægler fordi...

MONTERING
Vi kan montere 

dine gulve og 
gardiner for dig

OPMÅLING
Gratis opmåling 

til gulve og 
gardiner

LÅN MED HJEM
Se om det 

passer i dit hjem 
inden du køber

GARANTBUSSEN
Book os til et ufor- 
pligtende hjemme-
besøg på garant.nu

TÆPPER
LØSE TÆPPER
TRÆGULVE
VINYLER
LINOLEUM 
FLISER
GARDINER
MARKISER

Garant Viborg 
Brich Gulve og Gardiner  
Lundborgvej 2 C, 8800 Viborg, 86 62 95 77 
www.garant.nu

KIG IND 

I BUTIKKEN

– vi står klar til 

at hjælpe dig



Side 5

”Det her kan næsten ikke blive bedre”, 
udbrød brygmester Antoni, da han første 
gang trådte ind ad døren til de kom-
mende lokaler.

Endelig: Her er Viborg 
Bryghus’ nye fremtid

Flere års intensiv søgen 
og hårdt arbejde kulmi-
nerer, når nøglerne til det 
nye bryggeri forhåbentligt 
kan overdrages efter som-
merferien.

Biler udskiftes med lækkert specialøl på 
Lundvej, hvor Viborg Bryghus frem-
over skal have hjemme. Flere års intensiv 
søgen og hårdt arbejde kulminerer, når 
nøglerne forhåbentligt kan overdrages 
efter sommerferien.
Underskrifterne er sat, og nu mangler 
kun den sidste del af finansieringen. I 
Viborg Bryghus er glæden stor, fordi slø-
ret nu langt om længe kan løftes for, hvor 
man fremover skal have til huse.

Lundvej 60
Adressen bliver Lundvej 60, hvor Viborg 
Biler før havde hjemme. Efter at bilhu-
set er rykket i nye lokaler, slog Viborg 
Bryghus til. Fremover er det altså her, der 
skal brygges Mageløs, Latinerhaven, Sort 
Magi, Sound of Mosaic og hvad der ellers 
er af lokale øl.
Med den endelige underskrift kan Viborg 
Bryghus’ bestyrelse og organisation for-
håbentligt sætte ekstra gang i salget af 
anparter. Jo flere anparter, der sælges 
netop nu, jo større er mulighederne for, 
at Viborg Bryghus kan lancere det bedst 
mulige bryggeri i domkirkebyen.
- Det er en stor forløsning at være nået 
hertil, og i ejerne af vores kommende 
lokation har vi virkelig fundet nogen, der 
vil os det godt. Det er ret fedt at mærke 
den Viborg-følelse, der er. De vil også 
gerne støtte bryghuset og er vilde med 
idéen om, at vi nu skal bo i deres byg-
ning, fortæller Kasper R Nielsen, direktør 
i Viborg Bryghus.

Selv har han været med ude og kigge på 
10 forskellige lokationer undervejs i den 
lange proces. Endnu flere idéer har været 
smidt op i luften. Det er altså et stort 
arbejde, der nu kan afsluttes. 
De allerførste idéer handlede om at 
Viborg Bryghus fortsat skulle have 
hjemme i centrum, men det viste sig 
umuligt med alle de krav og nødvendig-
heder, et moderne bryggeri skal leve op 
til. Hvis bestyrelsen dengang havde hand-
let hurtigt og indgået aftaler med nogle 
af de første bygninger, man besøgte, ville 
Viborg Bryghus allerede være vokset ud 
af de rammer.
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En butik med sjæl 

 

 

Henrik Zacho

STÅR DIT BRAND STÆRKT
I GENSTARTEN?

Vi holder vejret bag vores mundbind imens vi krydser 
fingre for, at Covid19 snart vil slippe sit tag i os, og vi 
kan få lov at trække vejret uden filter.

Men bliver alt så normalt igen? Eller ser din virksom-
hed ind i et ændret marked med nye udfordringer - 
men også nye potentielle muligheder?

Står din virksomheds brand ligeså stærkt i det nye 

marked eller har det behov for at blive styrket, 
så det er klar til genstarten?

Med mere end 30 års erfaring i branding, rebranding 
og kommunikationsstrategi, er jeg din stærke samar-
bejdspartner, når du skal styrke din virksomhed i 
markedet.
Se mere på www.zacho.net



Det helt rigtige sted
Lundvej 60 ligner det helt rigtige sted, 
hvorfra Viborg Bryghus kan tage hul på 
fremtiden.
- Da jeg trådte ind i de her lokaler før-
ste gang, kunne jeg straks se, at det her 
kunne blive fedt. Da det gik op for mig, 
at der også var en stor kælder og et lager 
lige ved siden af, var jeg ikke i tvivl om, 
at vi havde fundet fremtiden. Det bliver 
næsten ikke bedre, siger Kasper R Niel-
sen.

Om et halvt år
Selvom Kasper R Nielsen kun har været 
direktør i Viborg Bryghus i halvandet 
år, har han kendt til det viborgensiske 
mikrobryggeri langt længere. For år til-
bage sad han i bestyrelsen for bryghuset, 
ligesom han har haft utallige vagter som 
frivillig i baren, igennem Viborg Brygge-
riforening. 

Alligevel er der ikke så meget vemod over 
at flytte produktionen fra Sortebrødre 
Kirkestræde, som har været bryghusets 
base, siden det slog dørene op for første 
gang.

- Der er nogle meget hyggelige serve-
ringslokaler på 1. sal men selve produk-
tionen er på ingen måde tidssvarende. 
Alle der har fået en rundvisning, kan se, 
at det er begrænset hvad der er af plads til 
produktion i de rammer. Hvis vi skal tro 
på en fremtid for Viborg Bryghus, så skal 
vi brygge mere effektivt. Vi har overlevet 
godt og fornuftigt i 15 år. Nu er det på 
tide, at vi tager skridtet videre, siger Kas-
per R Nielsen.

- Bryggerstuen i Sortebrødre Kikke-
stræde drives foreløbig uændret videre, 
og når det nye bryggeri er etableret vil vi 
se på hvilke muligheder vi allerbedst kan 
udnytte. For naturligvis skal man også 
fremadrettet kunne nyde vores gode øl 
efter en spændende rundvisning.

Hvis anpartssalget går som de håber hos 
Viborg Bryghus, kan der brygges øl på 
den nye adresse i begyndelsen af 2022 – 
eller måske endda før. 

Utålmodigheden er efterhånden stor, for 
de nuværende vilkår for at brygge øl pres-
ser økonomien og mulighederne.
- Når vi selv kan brygge alt vores eget øl, 
kan vi brygge det væsentligt billigere, end 
vi kan lige nu, forklarer Kasper R Niel-
sen, der også ser frem til langt mere flek-
sibilitet, når man for alvor bliver herre i 
eget hus.

Den nye verden, der venter, er ikke skabt 
som en luksus. Den er skabt af nødven-
dighed, understreger direktøren.
- Selvom der er mange gode minder ved 
det gamle bryggeri, så tror jeg at alle i 
Viborg er interesserede i, at vi forhåbent-
ligt snart kan indvie vores nye bryghus 
– og dermed fremtidssikre Viborg Bryg-
hus, siger han.

Side 7

Viborg Bryghus får stor glæde og nytte af 
den nye brygmester, Antoni’s erfaring med 
at bygge et nyt bryggeri fra bunden.

Der er nok at tage stilling til, og det skal 
sikres at kapaciteten er stor nok til den 
store efterspørgsel på det gode øl fra 
Viborg Bryghus.

Bestyrelsesformanden, direktøren og bryg-
mesteren skåler for at Viborg Bryghus’ nye 

lokation endelig er på plads.
Fra den høje balkon bliver der er fri 

udsigt over hele bryg-anlægget.
”Det bliver altså fedt at komme på rund-

visninger her” lover brygmesteren.

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021



TK-Bus
Jegindøvej 9
8800 Viborg
Tlf.: 60 29 10 11 
info@tk-bus.dk 
www.tk-bus.dk

Vi tilbyder kørsel i alle situationer: 
foreninger, udflugter, familiefester mm.

Ring og få et godt tilbud!
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 Flindt Garden
 Design by Christian Flindt
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Imellem ølbrygning og udvikling af 
nye opskrifter har brygmester Antoni 
Aagaard Madsen nogle store og særdeles 
vigtige beslutninger, han skal træffe.
Viborg Bryghus er ved at gøre klar til at 
flytte ind i de store og indbydende lokaler 
på Lundvej 60, hvor der skal etableres et 
helt nyt bryggeri fra bunden. 

Her har Antoni Aagaard Madsen en 
afgørende rolle at spille, for det er en af 
hans vigtigste opgaver at udvælge og ind-
købe netop det udstyr, der kan få Viborg 
Bryghus godt ind i en ny og bæredygtig 
position i et svært og konkurrencepræget 
marked.

Viborg Bryghus v.2.0
I årevis har Viborg Bryghus af nød fået en 
stor portion af dets øl brygget på lejede 

kedler i Thisted, hvor Viborgs brygme-
stre er valfartet til for at brygge det øl, 
viborgenserne skal drikke. 
Hele tiden har det været en udtalt ambi-
tion, at Viborg Bryghus engang kunne få 
al produktionen hjem til domkirkebyen, 
og det er den ambition, som nu bliver en 
realitet, når dørene inden for en oversku-
elig fremtid låses op til Viborg Bryghus 
version 2.0. Et bryghus, den rutinerede 
brygmester Antoni Aagaard Madsen altså 
skal være med til at udvikle.

- Vi har fået tilbud hjem på et komplet 
bryggeri fra fire forskellige leverandører. 
Det er både tanke, tappeanlæg, pasteuri-
sering og så videre, så det er ret kom-
plekst, fortæller Antoni Aagaard Madsen 
om det omfattende arbejde.

Opgaven har taget meget af hans tid, 

men det er forhåbentligt og formentligt 
godt givet ud. Hele processen skal munde 
ud i, at Viborg Bryghus træder godt ind 
i fremtiden, og kunsten ligger derfor i at 
træffe de rette valg og lave de rette prio-
riteringer.

- Målsætningen er, at vi skal kunne 
lave alt vores øl, selv – og så skal vi gerne 
kunne fordoble den volumen vi sælger i 
dag, for vi håber da på at kunne nå endnu 
bredere ud med vores øl fremover, og især 
at få viborgenserne til at drikke nogle 
flere Viborg Bryghus øl, siger brygmeste-
ren.

Fællesskab og sammenhold
Mængden og funktionaliteten er noget af 
det vigtigste på det anlæg, Viborg Bryg-

hus skal bruge fremover. Så må der til 
gengæld slækkes lidt på mulighederne for 
automatisering. 
Og netop det gør måske egentlig ikke så 
meget i et bryghus, der er skabt på tan-
ken om sammenhold, fællesskab og bredt 
ejerskab. Også i fremtiden vil Viborg 
Bryghus nemlig gerne have, at brygge-
riet er et fælles projekt, hvorfor der også 
i fremtiden bliver et ønske om frivillig 
hjælp fra Viborg Bryggeriforening. 

- Absolut. Der bliver masser af frivillige 
opgaver stadig. Måske kommer nogle af 
dem til at ændre karakter, men vores fri-
villige betyder meget – både rent prak-
tisk, men også for vores bryghus’ identi-
tet, siger Antoni Aagaard Madsen.

Han ved godt, at han står over for nogle 
svære og meget definerende beslutninger. 
Heldigvis har han været igennem den 
samme øvelse på netop Thisted Bryghus, 
som han var med til at transformere og 
etablere i nye og større omgivelser. 

- Så jeg ved lidt om, hvad der er vigtigt, 
siger han med ro i stemmen. 

At skabe et 
bryggeri fra 
bunden
Viborg Bryghus har i flere år taget 
tilløb til at udvide både dets produkti 
on og dets muligheder betydeligt.  
Nu står bryghuset endelig med nye 
lokaler – og med en brygmester, der 
skal træffe nogle meget afgørende valg.

Det er et stærkt hold der sammen skal stå i spidsen 
for etableringen af det nye Bryggeri. ”Netop det 
at vi er så forskellige er en stor styrke, fordi vi skal 
have alle facetter med i beslutninger og udviklin-
gen”. Den erfarne brygmester står i spidsen for den 
endelige udvælgelse af det helt rette, og fremtidssik-
rede brygudstyr.
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Flere boliger - kun
ét abonnement
Har du sommerhus, kolonihavehus eller anden bolig for-
uden din helårsbolig? Så er Saml-El et tilbud til dig. Med 
Saml-El får du samlet strømforbruget for alle boliger på én 
regning - og du skal kun betale ét abonnement.

Få Saml-El nemt og hurtigt på energiviborg.dk 
eller gennem vores kundeservice på 8929 2923

Energi Viborg A/S · Industrivej 15 · 8800 Viborg · Tlf. 8929 2923 · energiviborg.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

   
 
 
 

APS

Murer-Entreprenør og aut. kloakmester
Per Yding  |  Tlf. 20 14 15 05



Side 11

Viborg Bryghus står på to ben: Anparts-
selskabet og de frivillige, som er forenet i 
Viborg Bryggeriforening.

Og mens anpartsselskabet længe har for-
søgt at finde ud af, hvor Viborg Bryghus’ 
fremtid skal ligge, så har de frivillige fulgt 
spændt med fra sidelinjen. Formand for 
Viborg Bryggeriforening bakker op om 
den løsning, der hedder Lundvej 60.

- Jeg tror, det bliver rigtig godt, men jeg 
er selvfølgelig også meget spændt på, om 
man kan skaffe de midler, der skal til for 

at gennemføre det, siger han.

Med fra starten
Finn Pedersen har været med i Viborg 
Bryggeriforening stort set siden, forenin-
gen blev stiftet. Han har dermed også 
været med i hele udviklingen af Viborg 
Bryghus – og han har brugt en hel del 
timer i de nuværende rammer.

Og selvom han har mange minder fra 
den adresse, der ligger midt i Viborg, 
er det ikke med særligt stort vemod, at 

bryghuset flytter selve ølproduktionen fra 
de brostensbelagte gader og ind i et mere 
industripræget kvarter.

Følelser
- Der skal nok være mange, der har 
følelser i klemme, og som synes det er 
ærgerligt, at det skal laves om. 
Min personlige holdning er, at vi ikke 
kan komme videre uden at lave noget om 

Vi kan ikke leve på følelser. Vi bliver nødt 
til at leve på, at virksomheden kan løbe 

rundt, for kan den ikke det, så får følel-
serne også en ende på et tidspunkt,

Finn Pedersen er sikker på, at der også 
fremover vil være masser kampgejst 
blandt bryggeriforeningens medlemmer 
til at hjælpe med stort og småt.

- Alt i alt tror jeg, at nyheden om flyt-
ningen modtages med glæde rundt 
omkring. Vi har jo ventet længe på det 
her, så det bliver rigtig spændende, siger 
han.

Antoni Aagaard Madsen har pillet lidt 
ved nogle af Viborg Bryghus’ kendte for-
års- og sommerøl.
Siden den nye brygmester tiltrådte, er det 
især Pink, Forårsbryg, Mageløs Hvede 
og Grillsparkeren, han har koncentreret 
sig om, og nogle af øllene har forandret 
sig en smule i hænderne på den garvede 
brygger.

- Jeg har ikke lavet fuldstændig om 
på dem, men jeg har lavet nogle små 
ændringer. Både nogle, der var nødven-
dige og nogle, som jeg synes fungerede 
bedre, fortæller Antoni Aagaard Madsen.

Forskel på smagsnuancer
En af årsagerne til, at der kan være for-
skel på smagsnuancerne i 2021-udgaven 
af forårs- og sommerøllene fra Viborg 
Bryghus er, at Antoni Madsen fortrinsvist 
brygger på Thisted Bryghus, hvor han 
kan være langt mere effektiv end med det 

udstyr Viborg Bryghus selv råder over.
- I Viborg kører man med gasopvarm-
ning af anlægget, hvilket betyder noget 
for smagen og farven. I Thisted kører 
man med damp og med en ret lav tempe-
ratur, fordi øllet ikke må brænde på. 
Det er to helt forskellige principper, og 
derfor kan man ikke bare føre overskrif-
ten over fra et anlæg til et andet, forklarer 
Antoni Aagaard Madsen.

Respekt for de gamle  
opskrifter
Endnu har han ikke selv sat de helt store, 
bevidste præg på de øl, han som ny bryg-
mester har overtaget opskrifterne til, siger 
han dog.
- Generelt har jeg forsøgt at lave det 
samme resultat som Rene (Sørensen, 
tidligere brygmester, red.). Jeg er først 
lige begyndt, så jeg synes næsten ikke, at 
jeg kan tillade mig andet, siger Antoni 
Aagaard Madsen, der også har respekt for 

den kærlighed, mange af Viborg Bryghus’ 
kunder og anpartshavere har til de eksi-
sterende øl.

22 timer pr. bryg
Antoni Madsen brygger både på det store 
anlæg, som Viborg Bryghus lejer sig ind 
på nordenfjords, og i Sortebrøde Kirke-
stræde i domkirkebyen, hvor det vibor-
gensiske bryggerudstyr står placeret.

- Men et bryg i Viborg tager nok 8 
timer – og så er der nok 14 timer oven 
i på grund af alle de langsommelige pro-
cesser, hvor øllet skal flyttes, tappes og så 
videre. 

Det hænger simpelthen ikke sammen, 
lyder erkendelsen fra Antoni Madsen, 
som glæder dig til at få meget mere godt 
øl ud af brygger-timerne i et top-mo-
derne lokalt bryggeri.

Opbakning fra 
bryggeriforeningens 
formand
Finn Pedersen, formand for Viborg Bryggeriforening, 
bakker op om Viborg Bryghus’ flytning til Lundvej.

Fra gas til damp
Viborg Bryghus’ nye brygmester Antoni Aagaard Madsen 
har sat damp under kedlerne – i bogstaveligste forstand.  
Der er lysere tider forude.
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Der er blevet hældt fadøl ud i kloakkerne. 
Der er blevet grublet, der er blevet knok-
let. Og helt ærligt er der også blevet ban-
det og svovlet en del. 
En virus, der forhindrer folk i at feste, gå 
ud at spise og i at samles mange menne-
sker sammen, er ikke en virus, der er sær-
ligt befordrende for et bryghus.

Nu, hvor vi går imod lysere tider, kan 
Viborg Bryghus’ direktør Kasper R Niel-
sen alligevel ånde lettet op.

Butikker, restauratører, kunder, anparts-
haver og alverdens gode folk har hver især 
gjort deres til, at Viborg Bryghus er kom-
met ud af 2021’s første måneder med 
skindet på næsen, fortæller han.
- Det er gået op for os, hvor mange der 

støtter os. Privatpersoner, foreninger, fir-
maer. Der er virkelig mange, som vil os 
det godt, og det er jo det fantastiske ved 
at være lokal, siger en taknemmelig Kas-
per R Nielsen.

Mens salget af fadøl blev bremset, var det 
noget helt andet med flaskeøl. Der er lan-
get mange klirrende flasker over disken i 
de forskellige butikker igennem 2020, 
lyder den gode nyhed.

Reddet af vores støtter
- Vi har aldrig solgt så mange flasker, 
som vi gjorde sidste år, hvor der var 
corona. Var vi ikke blevet reddet af vores 
støtter, så havde vi haft et kæmpe pro-
blem. Så havde det virkelig set skidt ud, 

fortæller Kasper R Nielsen.
Han har selv været rundt ved mange hus-
stande og leveret kasser med øl
- Den medvind, der har været, har 
været mega fedt at mærke. Folk har været 
enormt gode til at købe en kasse øl eller 
en gaveæske til deres medarbejdere eller 
til nogle venner eller familie, siger direk-
tøren, der naturligvis ikke håber, at støt-
ten stopper her.

- Vi mærker en medvind, som virkelig 
giver noget optimisme i forhold til frem-
tiden – men vi skal stadig sælge flere øl, 
flere anparter og mere af det hele, under-
streger Kasper R Nielsen.

Bryghus-direktør: 
Tak for alle de øl, 
I har drukket i en svær tid
Viborg Bryghus stod over for et meget hårdt år, da corona-virussen ramte landet. 
På vej imod bedre tider kan direktøren gøre status: På bundlinjen står der ”tak”.

I Viborg Bryghus er der glæde over den 
nye hjemmeside, der forleden blev lance-
ret. 
Viborgbryghus.dk har ikke bare fået et 
tiltrængt ansigtsløft - den er også blevet 
langt mere brugervenlig for både kunder 
og personale.

Tiltrængt opdatering med 
nye funktioner
- Den hjemmeside, vi havde, har ret 
mange år på bagen, og der var ikke blevet 
udviklet på den i lang tid. Vi har i lang 
tid ment, at den skulle shines op og blive 
lidt mere moderne. 
Der var mange ting, der ikke længere 
levede op til det, vi havde brug for, for-
tæller direktør Kasper R Nielsen.
Behovet for at få en ny hjemmeside blev 
ikke mindre af, at Viborgbryghus.dk i 
december blev hacket. Ikke bare en, to 
eller tre, men hele otte gange.

-Så vi blev faktisk overhalet af virkelig-
heden i den proces. Pludselig blev det et 
akut behov for os at få en ny platform, 
hvor vi kunne vise os selv frem, mindes 
Kasper R Nielsen.

Den nye hjemmeside er både flot og sim-
pel. Den er udviklet af Ejlskov Design 
i Toldboden i Viborg, og direktør for 
Viborg Bryghus, Kasper R Nielsen, er 
meget tilfreds med resultatet, fortæller 
han.

Vigtig platform
Der har været fokus på at gøre den nye 
hjemmeside brugervenlig, så kunderne 
og anpartshaverne let kan finde netop 
det, de søger – og samtidig understøtter 
den flotte grafik Viborg Bryghus’ identi-
tet på fornemmeste vis. Ikke mindst bety-
der den nye webshop, at varebestillinger 
fra både store og små kunder er let at 
håndtere for medarbejderne i bryghuset.

- Hjemmesiden er en vigtig platform for 
os. Det er herigennem, man kan leje fad-
ølsanlæg, købe anparter og købe øl hjem 
til sig selv – eller til andre. 

Vi har kunnet se, at der faktisk er mange 
af dem, der køber øl og anparter, som bor 
et stykke væk fra Viborg. Derfor er det ret 

vigtigt med en webshop, forklarer Kasper 
R Nielsen, og tilføjer:

- Vores digitale platform giver os et mar-
ked, hvorfra vi kan sælge til hele landet. 

Der er ingen tvivl om, at der er et stort 
potentiale derude.

Viborg Bryghus har 
fået ny hjemmeside
Et lokalt firma har bragt Viborg Bryghus’ hjemmeside 
ind i en ny tid. Det var tiltrængt.
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Ingen batterier Høj sikkerhed

Brugervenligt  Bæredygtigt

*  abonnementet er fortløbende og vil automatisk fortsætte til normalpris med mindre 
du opsiger det telefonisk eller skri	 ligt.
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Få Viborg Sti� s Folkeblad 
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Der er sket rigtig meget i øl-markedet 
med mikrobryggerier siden 2005 hvor et 
hold øl-entusiaster var med til at etablere 
Viborg Bryghus.

Trofast kundeskare
Viborg Bryghus har en god skare af trofa-
ste kunder, der værdsætter den gode smag 
og høje kvalitet på vores øl. Det har givet 
bryghuset kunder rundt i hele landet og 
en sund økonomi til den daglige drift.

Bryganlægget kan ikke 
længere følge med
Bryghuset er presset med det nuværende, 
forældede bryganlæg, og snart skal vi 
vælge mellem kun at brygge meget spe-
cielle øl for de få, eller mere almindelige 
øl for de mange.
Begge scenarier er meget svære at føre 
bryggeriet videre på grundlag af.

Viborg Bryghus skal  
fortsat være et  
mikrobryggeri
Vi har intet ønske om at blive et stort, 
nationalt bryggeri, der skal bide skeer 
med de store, men vi er altid stolte, når 
øllet fra vores lille lokale bryghus kan 
vinde så mange priser og få så flot en nati-
onal omtale, som det har fået. 

Dette er i høj grad også med til at fast-
holde bryghusets berettigelse i et konkur-
rencepræget marked.

Opdatering af  
brygudstyret
En bæredygtig løsning er at opdatere bry-
ganlægget til et langt mere tidssvarende 
anlæg. 

Det kan sikre fremtiden for Viborg 
Bryghus i et konkurrencepræget marked 
og give vores brygmester en mere effek-
tiv arbejdsdag med langt mere kontrol 
over brygningen, så kvaliteten kan blive 
endnu bedre. 

Det kan også åbne flere muligheder for 
at eksperimentere med nye øl-typer og 
smagsvarianter der kan pirre vores smags-
løg og give os nye øl-oplevelser.

Hvorfor købe anpart  
i Viborg Bryghus
Som anpartshaver får du en række 
anparts-fordele og du er med til at støtte 
en lokal historie.

Dit køb vil gøre en stor forskel i at sikre 

dit lokale bryghus for fremtiden. Hvad 
enten du støtter med hjertet eller smags-
løgene, bliver du en del af et fællesskab, 
der bakker op om gode oplevelser og en 
fortsat mangfoldighed af nye og spæn-
dende øl.

Øl fra Viborg Bryghus skal 
også fremadrettet brygges 
i Viborg. Med omhu og en-
tusiasme. På nysgerrighed 
og kvalitetsråvarer. 

Vi er taknemmelige for din støtte, som er 
med til at sikre dette, og vi glæder os til 
at byde dig velkommen som medejer af 
bryghuset.

Bliv medejer af 
fremtidens 
Viborg Bryghus!
Vil du være med til at bevare og udvikle dit lokale, 
prisvindende og landskendte mikrobryggeri, 
så køb anpart i Viborg Bryghus!

Køb 1 anpart 
kr. 1.500,- 

og få følgende fordele med:

15 øl-billetter 
til Udskænkning af fadøl eller 

flaskesalg i Bryggerstuen 
(Værdi: kr. 35,-/stk.)

Anpartshaver-Øl 
Mulighed for at købe special-bryg 

kun for anpartshavere

Lagersalg
Adgang kun for anpartshavere

Generalforsamling
med fri øl-bar

(1 stemme pr. anpart)

Køb 2 anparter 
kr. 3.000,- 

og få følgende fordele med:

30 øl-billetter 
til Udskænkning af fadøl eller 

flaskesalg i Bryggerstuen 
(Værdi: kr. 35,-/stk.)

Anpartshaver-Øl 
Mulighed for at købe special-bryg 

kun for anpartshavere

Lagersalg
Adgang kun for anpartshavere

Generalforsamling
med fri øl-bar

(1 stemme pr. anpart)

Fri leje af fadølsanlæg 
(Værdi kr. 350,- pr. gang)

Køb 5 anparter 
kr. 7.500,- 

og få følgende fordele med:

90 øl-billetter 
til Udskænkning af fadøl eller 

flaskesalg i Bryggerstuen 
(Værdi: kr. 35,-/stk.)

Anpartshaver-Øl 
Mulighed for at købe special-bryg 

kun for anpartshavere

Lagersalg
Adgang kun for anpartshavere

Generalforsamling
med fri øl-bar

(1 stemme pr. anpart)

Fri leje af fadølsanlæg 
(Værdi kr. 350,- pr. gang)

Køb 10 anparter 
kr. 15.000,- 

og få følgende fordele med:

25 gavekasser 
i træ 

med 6 øl i hver 
(Værdi: kr. 250,-/stk.)

Anpartshaver-Øl 
Mulighed for at købe special-bryg 

kun for anpartshavere

Lagersalg
Adgang kun for anpartshavere

Generalforsamling
med fri øl-bar

(1 stemme pr. anpart)

Fri leje af fadølsanlæg 
(Værdi kr. 350,- pr. gang)

Se mere  
og køb  

DIN anpart på  
viborgbryghus.dk
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Banker ligner hinanden. 
Men der er mennesker til forskel.
Vi er en bank, der er tæt på dig. Dit hjem. Dit arbejde. Din klub. Det er det, der 
gør os til din lokale bank.

Vi har en ambition om at være Danmarks stærkeste lokalbank. Det betyder, at vi 
kender vores kunder og bakker op om det lokalområde, vi er en del af.

Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Rikke S. Nielsen
Privatrådgiver 

rsn@vestjyskbank.dk
96 63 26 28

Joan Vestergaard
Privatrådgiver

jov@djs.dk
87 27 32 97

Jack F. Nielsen
Privatrådgiver

jfn@vestjyskbank.dk
96 63 26 29

70 20 60 57 (døgnvagt)
Tingvej 15 B · 8800 Viborg
 kontakt@bneb.dk · www.bneb.dk

Den lokale bedemand
i Viborg og opland

Absalonsvej 4  |  tlf. 86 61 36 00  |  viborghavemaskiner.dk

Gør vildtplejen lettere med en

HØJGRÆSKLIPPER
Motor: 22 HK – 2 cyl. 

Klippebredde: 110 cm. 

Tilbud 
 28.000,-

Normalpris 31.499,- 
Byttepris 25.000,-

Model: T22 110.0 HDH-A V2
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Fem øl til et 
storslået jubilæum
En af byens stoltheder, fodboldklubben Viborg FF, 
kan i år fejre foreningens 125 års jubilæum. I den 
anledning har Viborg Bryghus hjulpet De Grønne 
med at markere historien på fornemmeste vis.

Mange forbinder nok fodbold og fadøl 
med hinanden, og i Viborg er den kom-
bination i hvert fald et hit. 

I anledning af Viborg Fodsports For-
enings 125 års jubilæum har Viborg 
Bryghus i samarbejde med fodboldklub-
ben fra 1896 lanceret en smuk og unik 
gaveæske indeholdende fem øl med nogle 
helt særlige etiketter.

Gode minder og oplevelser
En af øllene har klubbens symbol – tre-
kløveren - på etiketten, mens de øvrige 
fire øl i legendekassen bærer navnene 
på fire forskellige spillere, der alle har 
skabt gode minder og store oplevelser 
for Viborg FF’s fans: Arek Onyszko, Ralf 
Pedersen, Jakob Glerup og Søren Frede-
riksen. 
Hver spiller er udvalgt efter en afstem-
ning på Viborg FF’s Facebook-side i et 
meget, meget flot felt.

Arek Onyszko 
- målmanden på det hold, der vandt 
Landspokalturneringen i år 2000. Her 
blev han efter finalen kåret som Årets 
Pokalfighter som den første udlænding 
nogensinde. Den skaldede, polske mål-
mand stod som en sikker sidste skanse i 
nogle meget succesfulde år, og han blev 
valgt til at få opkaldt en øl efter sig foran 
andre legender. Med i opløbet var eksem-

pelvis ”Svenner,” Svend Aage Petersen, 
der var målmand på 60’erne succesfulde 
mandskab.
Også i forsvaret og på midtbanen valgte 
flest VFF-tilhængere at se i retning af 
pokalholdet fra år 2000, hvor VFF lige-
ledes var ude og spille europæisk fodbold 
som følge af triumfen i Parken. 

Ralf Pedersen  
og Jakob Glerup 
- er svære at komme uden om som nogle 
af de største i klubbens historie, og der-
for måtte koryfæer som Hermann Brüg-
mann, Kai Hansen, Hans Ove Andersen 
og Erik Bundgaard nøjes med at få hæd-
rende omtale.

Søren Frederiksen 
- ”i front” vil de fleste nok smile, når de 
læser navnet. En af de mest scorende spil-

ler i Danmark nogensinde, vidt berømt 
for sin målnæse og for sit altid gode 
humør. Søren Frederiksen har fået fredet 
sit rygnummer 22 i Viborg FF, og nu har 
han altså også en øl, der bærer hans navn. 
Andre højtprofilerede målslugere som 
Finn Døssing, Steffen Højer og Heine 
Fernandez var med i opløbet.

Legendekassen 
- fås kun i et begrænset omfang, så det 
gælder om at slå til, før den sidste er solgt. 
Både før og efter jubilæumsåret har 
Viborg Bryghus også VFF-øllen Grøn 
Viborg som en blivende og læskende hyl-
dest til den klub, der har givet viborgen-
serne så mange storslåede oplevelser og 
noget at stå sammen om. 

Viborg Bryghus siger skål og ønsker 
Viborg FF stort tillykke med jubilæet.
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TRÆT AF AT VENTE PÅ 
MORMORLADEREN?
FÅ OPSAT EN LADESTANDER 

FRA SKALS-EL

Forhandler 
af Eaton og Orbis
Ladestandere

skals-el.dk

www.brondum-boliger.dk        Tlf.: 86 61 36 66

-gode boliger til hele familien!

Gode familieboliger med god beliggenhed 
til natur og rekreative områder og alligevel 
ikke langt fra centrum!

Besøg vores hjemmeside og se det store 
udvalg af gode familieboliger.

Bemærk
Vi har bl.a. nyistandsatte boliger på 
Vestervangsvej og Pebermyntevej !

Bemærk

Viborgs nye

EST. 2020

  HALV 11  ·  NYTORV 11  ·  8800 VIBORG  ·  30 66 80 11

ØL & VINKÆLDER
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Fornuft og følelser går hånd i hånd  
for flere af de virksomheder, der i mange år 
har bakket op om Viborg Bryghus.

Opbakning  
med hjernen  
og hjertet

Siden Viborg Bryghus’ begyndelse har den lokale 
opbakning været rørende. Udover kunder og 
anpartshavere har også flere virksomheder været 
loyale støtter.

To af dem, der har været med hele vejen, er Viborg 
& Omegns Tagdækning A/S samt Skals Installati-
ons Forretning. 
”Da Viborg Bryghus var i sin opstart, var vi mange 
Viborgensere, som ønskede et lokalt bryghus og 
mødested. Derfor købte vi aktier i bryghuset og 
støttede samtidig med bordsponsorat og avisan-
noncer,” mindes Kjeld Ammitzbøll.

Viborg & Omegns Tagdækning 
Selvom det er mange år siden, er hans virksomhed 
Viborg & Omegns Tagdækning A/S stadig trofast 
med i udviklingen af bryghuset. Også nu, hvor 
bryggeriet står på randen til at træde ind i en ny 
og spændende tid.

”Bryghuset viste sig heldigvis at blive en succes 
med stor lokalopbagning og mange frivillige, og vi 
ønsker også at have et forsat godt og stærkt bryg-
hus i Viborg,” siger Kjeld Ammitzbøll om opbak-
ningen.

Skals Installationsforretning
Historien er lidt den samme for Søren Jensen og 
Skals Installationsforretning.

”Jeg boede i Sct. Mogens Gade, da bryghuset blev 
etableret, og det virkede spændende, så jeg købte 
jeg selv nogle anparter i det,” fortæller han.

Det er efterhånden 16 år siden, og Søren Jensen 
og Skals Installations Forretning begyndte også 
hurtigt at bakke det nye initiativ op via annoncer 
og bordsponsorater. En investering, der er båret af 
både fornuften og følelserne.

Med hele vejen
”Ja, det er begge dele, må jeg indrømme. Det er 
jo svært at måle, hvad man får ud af at reklamere 
i Bryghus Tidende men vi føler, at vi kommer ud 
til en bred vifte af det kundesegment, vi gerne vil 
ramme. 

Vi vil gerne være repræsenteret lokalt, og det er 
Viborg Bryghus jo en del af. Og det har været rig-
tig spændende at være med hele vejen,” siger Søren 
Jensen. 

Det startede for 15 år siden...
Det er masser at fejre, og i anledning af Viborg Bryghus 15 års 
fødselsdag sidste år, blev der brygget en helt speciel øl med eks-
tra meget af det hele: en bourbon- og egetræslagret  
Belgian Strong Ale! 

At det er en helt særlig øl - i en helt særlig anledning, 
ser man allerede i indpakningen; for Jubilæums Bryggen 
sælges nemlig kun enkeltvist pakket i en lækker trækasse.
Og når du så hælder den op i et godt glas, så nyd sma-
gen og duften af den lækre bourbon og egetræslagringen 
som leger med nuancerne fra den belgiske gær. 

Det er en stærk, belgisk ale, og den er simpelthen guf.
Og måske en go gaveidé?

Viborg & Omegns
Tagdækning A/S

Fanøvej 11 – 8800 Viborg – Tlf:  86638628Fanøvej 11  -  8800 Viborg  -  Tlf: 86638628  -  Mail: Info@voot.dk



Meny Fabrikvej
Fabrikvej 2 . 8800 Viborg . Telefon 87 275 650

Åbningstider: 
Mandag-søndag 7.00-20.00

Meny Marsk Stigs Vej
Marsk Stigsvej 2B . 8800 Viborg . Telefon 7730 8800

Åbningstider: 
Mandag-søndag 7.00-20.00

Meny Sct. Mathias Centret
Sct. Mathias Centret 1 . Stuen 208
8800 Viborg . Telefon 8725 1822

Åbningstider: 
Mandag-fredag 7.00-20.00
Lørdag-søndag 7.00-18.00

Stort udvalg 
af kød 

og fjerkræ 
til grillen. 
Pr. stk. 15,- 
Bland selv!

TA’ 8 STK.

 100,- 

Byens bedste udvalg
i grillmarked finder du i meny
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Viborg Bryghus har længe været et popu-
lært valg til frokostbordet og til en hyg-
gelig stund. Bryggeriet ønsker dog også 
i højere grad at være det foretrukne valg, 
når der skal festes – og det skal der forhå-
bentligt snart.

Allerede sidste år meldte Viborg Bryg-
hus ud, at det er klar til at byde på gratis 
fadøl, når corona-restriktionerne er tilpas 
lempelige, og med dette startskud for 
en forhåbentligt festlig tid, håber direk-
tør Kasper R Nielsen, at viborgensere og 
andet godtfolk i stigende grad vil huske 
det lokale bryggeri, når noget skal fejres.

Det lækre, lokale øl  
skal være første-valget
- Folk er gode til at vælge det lokale øl 
på barer og restauranter, men når folk har 
arrangementer i hjemmet eller i firmaet, 
må de også gerne have Viborg Bryghus i 
hukommelsen. 

Vi er faktisk klar til at levere løsninger og 
lækkert fadøl, påpeger han.
Af ren vane tilvælges der lidt for ofte 
andre bryggerier, når der er eksempelvis 
konfirmationer eller sommerfest i haven, 
men Viborg Bryghus forsøger benhårdt 
at blive lige så tilgængelige som andre.

Konkurrencedygtig pris
- Vi har masser af fadølsanlæg, og 
priserne er også konkurrencedygtige, 
og vi har rigtig mange gode varian-
ter i et bredt sortiment - fra de lyse og 
lette til de mørke og fyldige. Jeg synes 
selv, vi har meget at byde på til festlige 
anledninger, siger Kasper R Nielsen.  
Tjek selv på viborgbryghus.dk 

I 2020 blev alle store fester og forsam-
linger som bekendt aflyst, hvilket i stedet 
skabte mange mindre arrangementer og 
begivenheder.

Gør festen endnu bedre

- På et tidspunkt var alt faktisk lejet 
ud, og der oplevede vi virkelig, at folk 
huskede os. Det var en fed oplevelse, så 
i år, hvor der forhåbentligt bliver flere 
bryllupper og runde fødselsdage, så er vi 
helt klar til at gøre festen endnu bedre, 
lyder det fra direktøren.

Vi bidrager gerne til festen
Viborg Bryghus har netop investeret i 
flere fadølsanlæg og fået fat i nogle brugte 
men veludstyrede fadølsvogne, 
som bare venter på at blive og frisket op. 

Når det er sket, kan bryghuset let dukke 
op til både små og helt store arrangemen-
ter. 

- Vi kommer gerne ud til store arran-
gementer. Vi skal være med, når folk i 
Viborg Kommune holder store arrange-
menter. 

Vi vil rigtig gerne være synonyme med 
fest, siger Kasper R Nielsen.

En go’ fest skal da 
være med fadøl fra 
Viborg Bryghus!
Viborg Bryghus skal være en naturlig del af en go’ 
fest. Man kan i forvejen få fadøl til enhver lejlig-
hed, og nu har bryghuset investeret i flere mulig-
heder for selv at komme derud, hvor festen er.

Viborg Bryghus har netop investeret i flere fadølsanlæg og fået fat i 
nogle brugte men veludstyrede fadølsvogne, 
som bare venter på at blive og frisket op. Når det er sket, kan 
bryghuset let dukke op til både små og helt store arrangementer. 

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021
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Tag på en historisk byvandring 
Flere af vores bryg har navne opkaldt efter kendte steder i Viborg og historiske personligheder 

Vil du være klogere på hvem og hvad der har lagt navn til vores øl, 
vil vi anbefale at tage med på ”Bryg og Brosten”; en historisk og underholdende Viborg byvandring 

med efterfølgende øl-smagning i Bryggerstuen.

Krystalklar og økologisk pilsner.
Indbydende, perlende og letdrikkelig økolo-
gisk pilsner. Stor smagsoplevelse; først som 
fyldig karamel, så frisk, nærmest citrusagtig, 

bitterhed rundet af med behagelig vedva-
rende eftersmag.  

4,6 %

Smagen af forår og sommer   
Letdrikkelig Kölsh øl-type med skønne 

nuancer af friske humler og pilsner bygmalt 
gør denne øl velegnet til en varm sommerdag 
eller blot når en velfortjent tørst skal nydes 

4,6 %

Let drikkelig, gylden classic pilsner 
med blød og fyldig smag.   

Maltens komplekse sødme blander sig med 
humlens urteagtige og behagelige bitterhed. 
Dejlig eftersmag som bliver hængende og 

smager af mere. 
4,6%

Rund og fyldig typetro ale.
Let sødlig duft i skøn kombination med en 
smule røgmalt. Rund og fyldig smag og en 
mundoplevelse, der leder tankerne hen på 
moden pære. Sødlig, rund og karamelagtig 

eftersmag. 
6,0 %

Kåret som 
“Bedste IPA-festivaløl”

på Danske Ølentusiasters 
traditionsrige Ølfestival 

i København i 
foråret 2017

Prisvinder IPA.   
 India Pale Ale brygget efter ”SMaSH” princip-
pet: ”Single Malt and Single Hops (Humle)”. 

Den er tilsat fineste Mosaic Humle 
både før og efter kogningen, og slutteligt er 

den tørhumlet i vildskab. 
Naturligvis ufiltreret. 6,2%

Feel-good i høj klasse! 
Klassisk Brown Ale efter alle kunstens regler: 

Engelsk gær og Engelsk humle.  
Og så lige rundet af med naturlig hasselnød.

Kobberfarvet, rund, lækker og  
letdrikkelig bryg, med skønne noter  

af hasselnød og karamel. 5,2 %

Klassisk, belgisk munkeøl.   
Duften har varme, frugtagtige nuancer 

fra brugen af den ægte, belgiske trappistgær. 
Fyldig, let sødlig smag, der tager til i styrke 
og tilføjes yderligere smagsindtryk af f.eks. 

blommer. 
8,0 %

Fyldig og mild
Dejlig fyldig, blød og mørk lager øl, 

der, til trods for sin milde smag, stadig lader de 
skønne, mørke malte træde let igennem. 

Diskret humlet for at opnå 
den helt rette balance i øllet. 

4,6 %

Skøn og mild hvedeøl
Skøn, lys, strågul og klassisk bayersk hvedeøl

med et forfriskende strejf af hyldeblomst.
Nyd den cremede mundfylde og de skønne 
noter af nelliker fra den tyske hvedeøls gær.

4,8 %

Find champagneglas og isterninger 
frem og prøv øl på en helt ny måde!
Nyd denne lyserøde let syrlige øl i stedet for 
 et glas rosévin, hvor den friske lette smag af 

hindbær forfører dine smagsløg. 
Som skabt til foråret og sommeren.

3,8 %

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021
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Tag på en historisk byvandring 
Flere af vores bryg har navne opkaldt efter kendte steder i Viborg og historiske personligheder 

Vil du være klogere på hvem og hvad der har lagt navn til vores øl, 
vil vi anbefale at tage med på ”Bryg og Brosten”; en historisk og underholdende Viborg byvandring 

med efterfølgende øl-smagning i Bryggerstuen.

Rund og fyldig typetro ale.
Let sødlig duft i skøn kombination med en 
smule røgmalt. Rund og fyldig smag og en 
mundoplevelse, der leder tankerne hen på 
moden pære. Sødlig, rund og karamelagtig 

eftersmag. 
6,0 %

Fyldig og mild
Dejlig fyldig, blød og mørk lager øl, 

der, til trods for sin milde smag, stadig lader de 
skønne, mørke malte træde let igennem. 

Diskret humlet for at opnå 
den helt rette balance i øllet. 

4,6 %

Til en go’ fest hører go’ fadøl!
Husk, at du også kan få de skønne Viborg Bryg som fadøl.

Lej et fadøls-anlæg fra Viborg Bryghus - så er festen hjemme!
Book dit fadølsanlæg direkte i vores webshop på viborgbryghus.dk

Skøn og mild hvedeøl
Skøn, lys, strågul og klassisk bayersk hvedeøl

med et forfriskende strejf af hyldeblomst.
Nyd den cremede mundfylde og de skønne 
noter af nelliker fra den tyske hvedeøls gær.

4,8 %

Den perfekte øl til det søde liv!
Rund og blød smagseksplosion med sherry og 

skøn, syrlig afrunding af kirsebær.
Passende opkaldt efter den letlevende Marie 
Grubbe som (det fortæller rygterne) hyggede 
sig med kusken i lysthuset i Latinerhaven når 

hun havde ærinder i Viborg. 
7,2 %

Imperial Stout.
Kulsort, røget og bombastisk!

En Stout der spiller med musklerne!
Duften er som god kraftig mørk chokolade, 
lette kaffe noter. Smagen er kraftig af mørk 
chokolade, ristet kaffe, røg, lækker cremet 

krop. Dette er bestemt ikke nogen begynder 
Stout. 7,8%

En kulsort øl der overrasker!   
Smagen er fyldig, blød og aromatisk, med 

nuancer af både kaffe, chokolade og engelsk 
lakrids, samtidig nærmest naturstridigt frisk 

og let af Herkules humlen og kulsyren.  
Eftersmagen er ristet, varm  

og kalder på den næste slurk. 
5,7%

Find champagneglas og isterninger 
frem og prøv øl på en helt ny måde!
Nyd denne lyserøde let syrlige øl i stedet for 
 et glas rosévin, hvor den friske lette smag af 

hindbær forfører dine smagsløg. 
Som skabt til foråret og sommeren.

3,8 %

Frisk, sød og læskende
Belgisk landøl som ofte var den øl-type 

som mine-arbejderne drak når de skulle have 
skyllet ganen efter en lang og  hård arbejdsdag i 

mørket. Derfor navnet ”Frihed”. 
Tilsat et strejf af hyldeblomst for 
at give ekstra friskhed og sødme. 

5,6 %

Et sandt smagsbombardement
Belgisk-inspireret munkeøl  

med sødlig aroma og frugtagtig smag. 
Brygget i samarbejde med Viborg Stift  

i anledning af 500 året 
for reformationen. 

10,1 %

Brygget til Viborg!   
Smagen af godt humør og en hyldest til Viborg 
og VFF! Smagfuld og letdrikkelig med skønne 
nuancer af friske humler og udvalgte bygmalte 
gør denne øl velegnet til en varm sommerdag 

eller når en velfortjent sejr skal fejres!
4,6 %

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021



Vi er din lokale samarbejdspartner
Revision og rådgivning er vores speciale

Gl. Skivevej 73    8800 Viborg    Tlf. 86 61 18 11

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

www.beierholm.dk

8800 Viborg · Tlf. 86 60 00 33 · Mob. 22 49 96 90 · www.Csmal.dk

Farver�skaber
stemning�og�
personlighed!

Hos os er kvalitet et nøgleord, 
og vores medarbejdere har altid fokus på 

kvaliteten, aftaler og tidsplaner.

Vi tilbyder også alle former 
for afhøvling og afslibning af trægulve 
samt efterbehandling med lud, olie, 

sæbe eller lak.

Revision / Regnskab
Skat / Moms / Afgifter

Besøg os på

lars-olsen.dk

Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S  |  Lundvej 20  |  8800 Viborg  |  86 60 35 50
kontakt@lars-olsen.dk  |  www.lars-olsen.dk

Vi laver mad 
med ærlighed 
og kærlighed 

Hovedgaden 37 | 8831 Løgstrup | Tlf. 86 64 20 93
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Foråret og 
sommeren kalder!

Mens vi går og sukker efter at sommervarmen 
rammer os, har vores brygmester tappet 
lækkerier vi kan nyde på terrassen.

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021
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Kontantpris  
fra 5.273,-

Fleye

fra220,-pr. md/ 
24 mdr*

Med 
ZEISS-glas

Briller er mere end vejen til et skarpt syn. De er en måde at  understrege din stil og 
give dit ansigt karakter. Hos Nyt Syn er vi kendt for vores  præcision. Og nu tænker 
du vel nok, at det handler om verdensklasse måle udstyr fra ZEISS og  kvalitetsglas. 
Du har ret, men det handler også om at hjælpe dig med at finde lige præcis det stel, 
der klæder dig allerbedst. Foråret på brillehylden er fyldt med fantastiske  farver og 
lækre nye former. Kom selv og se. Og husk, vi er klar til at hjælpe.

Sæt farver  
på dit forår

Nyt Syn Viborg
Vestergade 10, 8800 Viborg
86 60 10 22, nytsyn.dk/viborg

Forårs Bryg
Type: American Pale Ale
Alc%: 4,7

Ufiltreret, frisk og blød pale ale.
Til folk med hang til humle men 
som ønsker en lavere bitterhed end 
den klassiske IPA.

Rig maltsmag i dejlig symfoni med 
de friske smage fra bla. Cascade og 
Mosaic humlerne. 

Knap så bitter, og derfor er det mere 
en pale ale end en IPA. Det er en 
øl, som er til alle dem, der gerne vil 
have friskhed. Den er lys og let og 
kan drikkes i stedet for en pilsner. 

Grillsparkeren
Type: Mexicansk lager 
Alc%: 5.0

Smagfuld, sprød, frisk og læskende,
med et friskt strejf af lime. 

Den perfekte øl til godt selskab
når der skal sparkes grill - eller dæk.

Eller en varm sommerdag hvor man 
bare fortjener en læskende kølig, 
frisk og afslappende pause. 



BYENS SLAGTER
& DELIKATESSE

WWW.LOVBJERGMAD.DK

SPAR 25
SE ALLE DE LÆKRE RETTER PÅ WWW.LOVBJERGMAD.DK

BESTIL DIN FROKOST EL. AFTENSMAD ONLINE   

5925
TAPAS

FØR 79,-

5175
PØLSEBORD

FØR 69,-

37425
PÅLÆGSFIRKANT

12-15 PERS

FØR 499,-

2025
LUKSUS  

SMØRREBRØD

FØR 27,-
Pr. stk

GÆLDER KUN BESTILLING ONLINE TIL OG MED ONSDAG D. 9. JUNI,  
MED AFHENTNING SENEST ONSDAG D. 30. JUNI 2021

GÆLDER KUN  
VIBORG KOLDINGVEJ  

OG OVERLUND

ÅBNINGSTIDER ALLE DAGE
OVERLUND 8-21

KOLDINGVEJ 7-21

BYENS  
SLAGTERMESTER 

STEN

DELIKATESSELEDER
LINDA
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På kontoret hos Viborg Bryghus hænger der et Dan-
markskort med nåle i. Nålene markerer, hvilke byer der 
har butikker med bryggeriets øl på hylderne. For nyligt 
blev der prikket hul på Gedsted.

Her ligger Dagli´Brugsen, en lille forretning, der har haft 
en omtumlet tilværelse og endda gik konkurs for få år 
siden. Den er imidlertid genopstået – og det med stor 
succes, fortæller Mia Møller Kristiansen, der er elev i for-
retningen.

Rekordomsætning
- Vi slog rekord sidste år med en omsætning på 12 mil-
lioner i 2020. Det er ikke sket siden 2012, så det rykker, 
siger hun begejstret.

En af de varer, der hjælper omsætningen i vejret, er øl 
fra Viborg Bryghus. Siden februar har Viborg Bryghus 
nemlig vært repræsenteret i butikken i den lille by tæt ved 
Lovns Bredning.

Udsolgt på kort tid
- Peter fra bryghuset kom og satte det hele op, og ikke 
lang tid efter måtte jeg ringe efter ham og spørge, om ikke 
han kom og fyldte op igen. Mine hylder så pinligt tomme 
ud, og jeg havde ikke flere øl på lageret, fortæller Mia 
Møller Kristiansen.
Butikken, der er af den lille og hyggelige slags, har ikke 
noget særligt stort øl udvalg. 
Der er de klassiske standardvarerne – og så altså Viborg 
Bryghus’ sortiment.

- Og vi sælger dagligt øl fra Viborg Bryghus, der er de 
eneste kvalitetsøl, vi har. I starten var det meget Gode 
Nødder, som røg afsted sammen med Mageløs, og så selv-
følgelig Påske Bocken, der bare fløj af hylderne. 

Men egentlig er det lidt af det hele, der sælger, siger en 
tilfreds elev i en butik, der har vældigt tilfredse kunder. 

Stor succes i lille butik
Dagli’Brugsen i Gedsted har ikke den store tradition for at have kvalitetsøl på hylderne. 
Det er blevet ændret nu – og kunderne virker særdeles tilfredse med dén beslutning.

Gennemhullet 
dækningskort
Nogle gange må der gerne være mange huller i et 
dækningskort. F.eks. det der hænger på kontoret i 
Bryghuset. Og hullerne som knappenålene laver i 
kortet, bliver der flere og flere af.

Dækningskortet er snart tætpakket med nåle og varebilen er tætpakket med lækre varer. 
”Det er altså en fornøjelse at kunne levere så lækre produkter til vores kunder, og jeg kan 

tydeligt mærke den positive opbakning der er til vores sortiment i en større og større del af 
landet.” udtaler Viborg Bryghus’ nyeste sælger, Peter Würtzen Kjelgaard.

Mia er godt tilfreds med at have fået Viborg Bryghus’  
flotte stativ i butikken.
”Det præsenterer og sælger varerne supergodt -  
og så pynter det i butikken.

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021



Hobbymandens grovvarebutik
Vognmagervej 21A . 8800 Viborg . Tlf. 8725 4450 . Rømersvej 3  . 7430 Ikast . Tlf. 9715 5055 . www.miljoefoder.dk

IKAST
Man-fre: 8.30-17.00
Lørdag: 9.00-13.00

VIBORG
Man-fre: 9.00-17.00
Lørdag: 9.00-13.00

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

Stort udvalg 
i hønsefoder 
F.eks. Fjerkræstart 

Hønsehus RYOM LUX 
Fås i 3 størrelser

Vi har det du skal bruge til høns og kyllinger

Kyllingemor  
Sikrer en dejlig varm 
start på livet for dine 
små, nye kyllinger

25 cm. 429,-429,-
40 cm. 599,-

Priser FRA

4999,-

Fremstillet af 
100% giftfrit 
genbrugs-
plast

Hemex-Dry

Giver et godt 
staldmiljø og har 
mange anvendelses-
muligheder. Kan anvendes til både 
konventionelt og økologisk landbrug.

Hemex-Dry

staldmiljø og har 
mange anvendelses-

5 kg
KUN 159,-

Stort 
udvalg i 
foder- og 
vandtrug

Priser 
FRA 29,-

6 kg 
KUN  49,-

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

25 cm. 429,-429,-429,-
40 cm. 

MYRTHUE A/S  |  Gyldenrisvej 7  |  8800 Viborg  |  Tlf. 86 61 30 26  |  info@myrthue.dk  |  www.myrthue.dk
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Øl kan ikke blive for gammelt – det kan højest ændre smag. 

Den tommelfingerregel kender mange ølkendere tilsyneladende, for 
når Viborg Bryghus sælger ud af sit lager til billige penge, så er der 
altid rift om de gode tilbud.
Det vil der også være fremover, men for at takke vores anpartshavere 
vil lagersalgene være forbeholdt netop dem. 

Det betyder, at enhver, der i forvejen har en anpart, eller som vælger
at købe en eller flere anparter, udover den uundværlige støtte til 
Viborg Bryghus også selv kan sikre sig et hav af spændende øl direkte 
fra lageret.

Kom indenfor på bryghusets lager på Farvervej hvor du kan gå på 
opdagelse blandt pallereolerne, og gøre en god handel når Bryghuset 
med jævne mellemrum inviterer Bryghusets anpartshavere til lager-
salg.

På bryghusets hjemmeside kan du nu 
igen bestille en øl-smagning på Viborg 
Bryghus. Og det er da en fremragende 
gave - til fx. Fars Dag

Udover  bryghusets populære smags-
bakke, er der mulighed for at tilkøbe 
den ligeledes populære tapastaller-

ken som passer perfekt til de seks vidt 
forskellige og spændende øl fra det 
sortiment, som Viborg Bryghus har 
på hanerne i den hyggelige ølstue.  

Der er garanti for god stemning, lækker 
mad og ikke mindst dejligt, lokalt og 
håndbrygget øl.

Lagersalg  
- kun for 
medejere

Fars Dag gaveide:

En gave til ganen

Det er altid en festlig og hyggelig dag når Viborg Bryghus holder lagersalg for anpartshavere der har mulighe-
den for at gå ombord i det spændende lager af nye og ældre varianter. 
Her bliver der båret mange kasser ud i bilerne med spændende og godt øl til gode priser, og Viborg Bryghus 
glæder sig allerede til igen at invitere medejerne indenfor på lageret på Farvervej. 

Kom og gør en god handel,
når vi afholder lagersalg for alle  
anpartshavere i Viborg Bryghus.

Viborg Bryghus har i de seneste år haft stor succes 
med at tilbyde ølsmagning ledsaget af en lækker 
tapastallerken i Bryggerstuen til kun 149,-
Nu gentager bryghuset tilbudet, så skynd dig 
at booke bord på viborgbryghus.dk

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021
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25% til dig 
over 60?

Hvis du er over 60 år, får du 25% rabat ved køb af stel fra prisgruppe 195 kr. og opefter. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i 
prisen. Rabatten gives også på fl erstyrkeglas fra 800 kr. og på eventuelle tillægsydelser. Kan ikke kombineres med andre tilbud. 
Synstest med sundhedstjek 245 kr. ©2020 Specsavers

Bestil synstest på 
louisnielsen.dk

Yes!
Gælder alle stel, 
glas og tillægsydelser

Viborg
Sct. Mathias Gade 17 · Tlf. 9632 5065

Sct. Mathias Gade 78 | Book bord på 
latinerly.dk eller tlf. 86 62 08 81

VELKOMMEN PÅ LY
Gode vine og øl

Sct. Mathias Gade 78 | Book bord på 

VELKOMMEN PÅ LY
Lækkert mad Live musik

Book bord på

latinerly.dk

 vi anbefaler...     

T
Kan afhentes hos Pro�lsport på Ærøvej

WWW.TEE4YOU.DK



Side 31

Gi’ en god ven en flot gave og en god oplevelse og vær samtidig med 
til at sprede kendskabet til vores dejlige øl. 
De lækre gavekasser danner en flot ramme om de farvestrålende  
etiketter hvad enten du vælger 3 stk. eller 6-på-stribe gaveæsken, eller 
den nye gaveæske med 2 lækre øl-glas med Viborg Bryghus logo.

Gaveæskerne finder du hos købmænd, supermarkeder og special- 
butikker der også fører vores 50 cl. flasker.

En gavekasse fra Viborg Bryghus vækker 
glæde og opsigt ved enhver lejlighed - og ser 
tilmed smuk ud på gavebordet!

Giv Viborg
Bryg i gave

Støt dit 
lokale hold
Både Grøn Viborg og de flotte VFF Gaveæsker er i handelen 
hos udvalgte forhandlere - VFFs samarbejdspartnere:

De 3 Meny butikker i Viborg, Vin & Vin i Viborg, Dahls 
Vinhandel, Dagli’Brugsen i Løgstrup, Slagter Storm, Stoholm 
Slagter og VIBORGegnens Erhvervsråd.

Når du køber en GrønViborg støtter du VFF  
med 3 kroner pr. flaske.
Køber du en gaveæske med 3 øl eller 3 øl og 2 glas 
går 10 kroner af prisen til VFF.

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021

Kære Viborg Bryghus!
Vi ønsker varmt velkommen i nabolaget

Lundvej 50, 8800 Viborg
Telefon  86 60 00 15
www.be-installationer.dk



Er du boligejer 
i Viborg, 
har vi meget 
at tale om Kig forbi Nykredit i Viborg,  

Holstebrovej 2 og mød Annemarie, 
Brian, Steffen og Lotte og 5 andre 
kolleger, som står klar til at hjælpe 
dig. Du kan også ringe til os på  
telefon 7010 9000.

BoligBank
Svane Køkkenet Viborg  /  Livøvej 9C  /  8800 Viborg  /  Tlf.: 8660 1200 

Kom ind og oplev de nyeste køkkentendenser hos 

Svane Køkkenet. Se alle farverne i butikken og se 

mere på svane.com, hvor du også kan booke et 

møde.

Vi glæder os til at se dig hos Svane Køkkenet Viborg.

oplev mere i butikken og på svane.com

NYHED - S19 
I NYE FARVER

Sound2Vision A/S 
Gammel Skivevej 30  | DK 8800 Viborg

Tlf. 86 62 49 49 | www.s2v.dk

KØB NYT TV
UDEN ALT BESVÆRET

K I G  F O R B I 
D I N  L O K A L E 

FA G M A N D

A L L  I N C L U S I V E 

P L U S

KØB NYT TV
UDEN ALT BESVÆRET 

A L L  I N C L U S I V E P L U S

√ Levering
√ Installation
√ Opsætning
√ 5 års garanti

B O L I G
P L U S

Vi klarer også levering og installation 
af audioprodukter, prof. løsninger 
til erhverv, antenne og 
meget mere…

Lækkert lyd og billede til de  
mørke vinter-stunder mens vi  
nyder den gode stærke øl.
KIG FORBI DIN LOKALE FAGMAND
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Her kan du smage vores fulde sortiment, 
prøve den aktuelle Sæsonbryg øl som altid er 
på hanerne, nyde et enkelt glas eller finde din 
favorit med en smags-prøve-bakke med 6 x 12 
cl. specialøl.
Og som noget nyt, holder vi også åbent for 
alle torsdag eftermiddage og aftener.

Der er åbent i Bryggerstuen 
Torsdage: kl. 15-20 
Fredage kl. 15-23 
og Lørdage: kl. 11-15

Arrangementer
Vi har løbende arrangementer i Bryggerstuen 
som du kan se  i arrangementskalenderen på 
vores hjemmeside.

Fx. kan du den første lørdag i hver måned 
nyde en lækker frokost i Bryggerstuen, og 
som noget nyt, arrangerer vi også hyggelige 
aften-rundvisninger med efterfølgende tapas-
buffet og øl ad libitum.

Velkommen i Bryggerstuen!

Se mere og bestil billetter 
på www.viborgbryghus.dk 

Bryggerstuen er nu 
åben hver torsdag, 
fredag og lørdag
Nu kan vi endelig igen byde velkommen indenfor i vores 
hyggelige bryggerstue ovenover bryghuset i Sortebrødre 
Kirkestræde for alle der har hang til hygge og god øl.

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021



Gl. Skivevej 78 B – 8800 Viborg
Tlf: 8660 0266 – www.ojbiler.dk

OJ Erhvervsbiler forhandler 
erhvervsbiler i de fleste mærker, 

både nye og brugte.

Gl. Skivevej 78 B – 8800 Viborg
Tlf: 8660 0266 – www.ojbiler.dk

OJ Erhvervsbiler forhandler 
erhvervsbiler i de fleste mærker, 

både nye og brugte.

OJ Erhvervsbiler 
forhandler erhvervsbiler 

i de fleste mærker, 
både nye og brugte

ROD
• R E S

T A U R A N T •

ROD

forkæl verdens bedste farmand 
med fisk og skaldyrs aften på rod

Fars dag den 5. juni kl. 18.00:
5 retters menu med konge-
krabbe, østers, havtaske, 
hummer med vine tilsat 
sprøde guitartoner 
- og meget meget mere...

Vi garantere dig, at der ikke 
bliver sparet på noget, da det 
også er ROD´s 4 års fødselsdag.

Vi glæder os 
til at se jer!

Årgangs 
champagne og bobler 
hele vejen igennem 
i alt 9 mous-
serende vine

Kun

596,-
Kun

399,-
Sct. Mathias Gade 74 · 8800 Viborg info@rodviborg.dk · www.rodviborg.dk

Bestil bord på 8888 8270

    Gi’ dine
dyre tryksager 
       fingeren!

. Tryksager af  
   enhver art
. Kopiering
. Grafisk layout

Tagtækkervej 2A . 8800  Viborg
tlf. 8661 4021 . cc-tryk@c.dk 

www.cc-tryk.dk
 

Fanøvej 9A · 8800 Viborg · Tlf. 7221 7222 · www.midtjyskreoler.dk

Vi køber BRUGT 
hos dig

Ring til
Karl Justesen

2294 8800
og få en aftale

Midtjysk Reoler opkøber reoler fra industrien. 
Har du industrireoler i overskud kommer Karl Justesen gerne 
forbi og giver et bud på reolerne. 
Vi tager gerne reolerne ned og sørger for at fragte det væk 
- så det bliver så enkelt for dig som kunde.

Stort udvalg af brugte reoler
Vi har altid stort lager af brugte pallereoler, småvare reoler og 
andet udstyr til lageret. Ring eller skriv for tilbud. 
Vi kommer gerne ud til dig og hjælper med forslag til indretning. 
Vi tilpasser reoler efter dine ønsker. 
Hurtig levering fra lager i Viborg.    
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Mageløs Fredag hedder det, og idéen går 
kort fortalt ud på, at alle, som har lyst, 
samles foran bryghuset klokken 16.00, 
når det bliver fredag. 

Herfra begiver vi os samlet ud på løbe-
tur. Ikke nødvendigvis specielt langt, 
ikke nødvendigvis specielt hurtigt.  
Vi løber bare for at få et smil på læben og 
sved på panden. 

Det er ganske gratis at deltage. Bare mød 
op kl. 16 foran Bryghuset og løb med. 

Øllen bagefter skal vi godt nok selv 
betale, men vi har lavet et ”Mageløs Fre-
dag tilbud” hvor man for 250,- kr. får 
både en løbe t-shirt og 10 x øl-billetter. 
Så slipper vi også for at skulle have penge 
med hver gang ;-)

Fredagsøl i løbesko
- for alle - hele året rundt
En go tradition: Hver fredag kl. 16 mødes vi der har 
lyst, til en hyggelig løbetur på ca. 30 minutter rundt i 
Viborgs midtby.  
Alle kan være med, og og tørsten slukkes efter løbe- 
turen med en fortjent fredags-fadøl i Bryggerstuen.

Et mageløst tilbud:

10x25cl. fadøl + løbe t-shirt
= kr. 250,-

Bliv velklædt på Mageløs Fredag løbeturen og slip for at ha penge med i lommen: 
Køb 10x25cl. fadøl-billetter til kun kr. 250,- (normalpris 320,-) 

og få en lækker løbe-T-shirt med MageløsFredag logo GRATIS med i købet.

T-shirts sponsoreres af:
 Run the Canyons, Zacho&Co. og NytSyn Viborg 

i samarbejde med Viborg Bryghus

Tilbudet købes i Bryggerstuen Munken
i forbindelse med Mageløs Fredag løbetur

hver fredag kl. 16:00

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021

v. aut. klinisk tandtekniker Flemming Finøen

Vi har mere end 25 års erfaring med at hjælpe 
vores kunder til at kunne smile naturligt 
og tygge maden uden gener.

En tandprotese skal ikke blot se godt ud. 
Den skal også fungere og passe perfekt. I mange år.

Dette er vores fornemste opgave - og derfor kan vi vores håndværk.
Skal vi også hjælpe dig? 

Din mund fortjener
DET BEDSTE HÅNDVÆRK!

Viborg: 86 62 00 26 / Bjerringbro: 86 68 07 77 / Skive: 92 72 00 26www.tandproteseteamet.dk

DEN BEDSTE KVALITETTIL BEDSTE PRIS• P
R

IS·MATCH
 •
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SKÅL! - Der er 
da ret meget  
der skal fejres!
125 års jubilæum, opbakning på lægterne,  
oprykning til superliga ... Der er nok at skåle for! 
Og du skåler da allerbedst for din lokale klub med en 
lækker kølig fadøl fra dit lokale bryghus!

SKÅL - og TILLYKKE med det hele  
- vi glæder os til en fantastisk sæson!

Du kan få hele Viborg Bryghus sorti-
ment som fadøl. Også Grøn Viborg som 

du måske kender fra Viborg Stadion.  

Og husk: er du medejer af Viborg 
Bryghus med min. 2 anparter så får du 

gratis leje af fadølsanlæg. 
Ligeså mange gange du vil!
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Mia er en af Bryghusets senest tilkomne medejere.  
Faktisk har Mia i flere år ønsket sig et anpartsbevis.  
Og nu kan Mia endelig skrive ”Bryggeriejer” på CV’et.

Stolt af, at være medejer 
af Viborg Bryghus

Mia er vild med Pink! fra Viborg Bryghus, så der 
fulgte selvfølgelig en hel gavekasse med i fødselsdags-
gaven med hendes personlige anpartbevis.


