
Viborg Bryghus får 
stadig flere medejere

Ny sælger skal sprede 
det gode budskab

Bryghuset med i den 
store julesmagning

Viborg Bryghus oplever en fantastisk opbakning. Flere 
og flere har fået smagsløgene op for det gode øl og de 
mange varianter og stadig flere ønsker også at bakke op 
om bryggeriet ved at blive medejere - anpartshavere.

Født og opvokset i Viborg; Viborg Bryghus’ nye sælger 
brænder for Viborg og for at hele Danmark skal lære 
det at kende. 
Mød ham inde i avisen.

Bryghuset er med når årets udgave af Natholdets Juleka-
lender skydes i gang. Denne gang udelukkende med øl 
fra danske bryggerier - alle valgt af Carsten Berthelsen.
Og Viborg Bryghus er med! Læs mere inde i avisen.

Til foråret er der en ny brygmester klar ved kedlerne i Viborg Bryghus og 
snart venter en anden stor opgave: Opbygningen af det helt nye bryggeri.
Læs mere om den nye brygmester inde i avisen.

Velkommen til den nye 
mester i Viborg Bryghus 

Nyt bryg til 
Julebyen Viborg

www.viborgbryghus.dk * Julen 2020

Samme navn - men helt 
nyt indhold i flasken og på 
hanerne på Viborgs juletorv: 
Vi har lyttet til de juletørstige 
Viborgensere og skabt en ny 
og lækker julebryg. 
Læs mere om den inde i 
avisen.



BESTIL HER I BUTIKKEN 
SENEST 30. DECEMBER 
KL. 12.00

APPETIZER
Tapas toast med grillons af 
and og gris med solbærsylt.
Tapas toast med laksesalat.

FORRET
Hummersuppe med cognac, 
rejebidder og rodfrugtchips. 
Hertil pagnotellabrød og smør.

HOVEDRET
Oksemørbradbøf med rødvinsauce, 
kartoffelgratin med emmentaler, 
græskarpuré og græskarsylt.

DESSERT
Sprød feuilletine med et lag hindbær-
puré, herpå mandelbiscuit med hvid 
chokolademousse, der toppes med 
hindbærgelé. Pyntet yozo kugler, 
lakridscrumble og blåbær.

NYTÅRSMENU

4 RETTER 

298.- 
PR. PERSON

Der tages forbehold for udsolgte varer.

chokolademousse, der toppes med 
hindbærgelé. Pyntet yozo kugler, 

NYTÅRSMENU

BESTIL 

HER I 

BUTIKKEN 

ELLER PÅ 

MENY.DK

Der tages forbehold for udsolgte varer.Der tages forbehold for udsolgte varer.Der tages forbehold for udsolgte varer.Der tages forbehold for udsolgte varer.

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

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

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

Åbningstider: 
Mandag-fredag 7.00-20.00
Lørdag-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

 BESTIL 

HOS OS I 

MENY 
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Selvom det føles som længe siden, jeg 
senest skrev til vores Bryghus Tidende, 
så er situationen jo ikke markant bedre 
i dag, selvom vi har håbet på, troet på og 
ikke mindst budgetteret med at Q4 ville 
blive et kvartal i normal gænge. 
Sådan bliver det ikke, det stod allerede 
klart kort inde i oktober måned, og da vi 
nærmede os slutningen af oktober, blev 
det endnu værre. 
Ingen store forsamlinger, ingen fester, 
ingen julefrokoster og ingen alkohol kan 
købes nogen steder efter kl. 22. Det er 
trist, med trist ovenpå. 
Så glæden vi skal finde frem, er at vi har 
en masse gode øl stående, vi er klar til 
det store julerykind, så vi ser frem til at 

I stiller vores gode øl på bordene, jo flere 
øl, des mere glade bliver vi. Vi vil gerne 
lande godt, når vi går ud af 2020, og for 
at vi gør det, har vi brug for, at I bliver 
ved med at hive vores øl ned fra hylderne 
i et stadigt hurtigere tempo.

Hele året har vi manglet et af vores tre 
ben, nemlig hele vores event-ben. Et ben, 
der servicerer koncerter, byfester, festiva-
ler og meget mere. Det er det ben, der 
lægger nogle gode kroner på vores bund-
linje, da vi i vores eventdel ligger med en 
bruttoavance, der er næsten dobbelt så 
højt, som når vi sælger en fustage fadøl 
eller en flaskeøl videre til en butik eller 
en restaurant. 

Så selvom vi kan glæde os over at have 
solgt rigtig meget øl i år, for det har vi, 
så er det svært at glædes fuldt ud, når vi 
ikke får stor nytte af det på vores bund-
linje. Når vi hertil kan lægge den uforud-
sete omkostning, på grund af opsigelsen 
fra vores daværende brygmester, som vi 
også kigger ind i grundet den manglende 
produktion, skal det resterende team løbe 
stærkt, for at forsøge, at indhente det 
tabte, og det vil vi gerne. 

Selvom det er svært i disse Corona-ti-
der, så har vi stadigvæk de positive briller 
på, vi får til stadighed flere forhandlere i 
vores netværk, men vi har øl nok på lager 
til endnu flere Så bliv gerne ved med at 
sende leads i vores retning, når I støder på 
potentielle steder. Det er vejen til enden 
af regnbuen.

Efteråret blev et farvel til Rene, vores kre-
ative brygmester, som sagde sin stilling 
op i sensommeren. Vi skylder ham en tak 
for de mange spændende udfordringer 
han har givet Viborgensernes smagsløg. 

Udfordringer, der spænder så vidt som 
både Frihed, Pink! og Gode Nødder.
Også tak til hans partner Karina, som 
sprang til, da Rene skulle opereres i skul-
deren. Her blev vi på den gode måde 
udfordret på jordbærmaner, Jordbær 
Drøm var Karinas eksamensprojekt, og 
den gik det jo også meget godt med at 
få afsat. 

Som I kan læse længere inde i dette 
eksemplar, har vi signet en rigtig god spil-
ler til holdet, vi glæder os til, at Antoni 
skal udfolde sig i fuldt flor.

Seneste nye spiller på holdet er Peter. 
Peter kommer efter mange år i den 
Viborgensiske restaurationsbranche, 
hvor mange nok kender hans ansigt fra, 
til et noget nyt område for hans vedkom-
mende: Salg af øl! 
Og det bliver spændende. Vi vil gerne 
have sparket flere døre ind, og brede os 
en smule længere uden for byen. Vi når 
ikke helt derud, hvor vi gerne vil være, 
men det skal Peter lave om på. Peter er 
kommet godt fra land, og vi glæder os til 
at fejre hans succeser, når han kommer 
hjem med fyldte ordreblokke.

Selvom vi er en bette virksomhed, har 
vi en kæmpestor skare af frivillige, som 
giver en hånd med mange steder. 
Og i år, har de skullet være meget flek-
sible, aldrig har vi flyttet rundt, aflyst, 
arrangeret igen, hoppet på noget i sidste 
øjeblik, som vi har i år. 
Coronaens bølgen frem og tilbage, tap-
ninger, som blev aflyst, smagsprøver i 
butikkerne, som vi ikke kunne holde, 
som vi så godt kunne holde, og som vi 
endte med ikke at måtte holde alligevel. 
Fester, som vi skulle stå for at afholde, 
som blev aflyst i sidste øjeblik, mindre 
arrangementer, som vi kunne levere til, 
og som blev bemandet dagen inden.

Alt det, har vores mange og arbejdsomme 
frivillige uden brok hjulpet og levet med i 
otte måneder, og det lader ikke til at være 

ovre endnu. Så tak for jeres kæmpe ind-
sats, både den I har leveret, og den jeg 
ved, I vil hjælpe med at levere i dag, i 
morgen og næste år.

Og tak til jer, der støtter os hver dag, som 
sørger for at efterspørge vores varer.
Det er bare så fedt, at være en del af 
en virksomhed, hvor alle bare gerne vil 
bakke op, ja det er simpelthen mega fedt!

Vi har gang i en bevægelse, 
en Viborg-bevægelse!

Kære læser!



TILBUDDENE GÆLDER FRA 
TIRS. D. 01/12 T.O.M. 
TORS. D. 31/12 2020

ÅBNINGSTIDER ALLE DAGE
OVERLUND 8-21

KOLDINGVEJ 7-21

199,-
TA’ 6 STK

Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer, billed- og trykfejl.

CUVÉE PREMIUM
En skøn, fyldig og kraftig 
vin på hele 15% alc. 
Perfekt til kraftige retter 
og modne oste. 
75 cl | ltr/53,32

ANIVIN DE FRANCE 
GOLD

HAR I ÅRGANG 2015, 2016 OG 2017 
OPNÅET:

BAILEY’S 
17%
70 cl I ltr/142,84

HJEMME- 
LAVET  
DANSK MIKA 
MEDISTER

8444
BARE BILLIGT

2499
PR ½ KG

HVER ONSDAG FRA KL. 10.00

LES COURTINES
Duft og smag har dybe toner 

af mørke bær, engelsk lakrids 
og en anelse Provence urter. 
Usædvanlig stor fylde og en 

fremragende vin til prisen. 
Nydes til stegeretter.

75 cl | ltr/53,32

3999
SPAR 25,-

8 STÆRKE JULETILBUD - BARE BILLIGT!           TILBUDDENE GÆLDER HELT FREM TIL TORSDAG D. 31/12 2020

KARSTEN  
KØBMAND OVERLUND

MORTEN
KØBMAND KOLDINGVEJ

APPELSINER 
Spanien 
1,5 kg

MANDLER,  
HALVE  
VALNØDDER EL.  
HASSELNØD 
KERNER
500-700 g

1299
BARE BILLIGT

6999
CHOCKPRIS

DEN KONGELIGE 
LIVGARDE 

3999
BARE BILLIGT

KAN OGSÅ 
BRUGES TIL  

NYTÅRSGAVEN
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Der er sket meget, siden den sene-
ste udgave af Viborg Bryghus Tidende 
udkom i foråret.
Der er solgt anparter, der er solgt øl, der 
har været generalforsamling – og så har 
Viborg Bryghus fået en ny brygmester. 
Den blot fjerde i bryggeriets 15 år lange 
historie.
Rene Sørensen valgte at opsige sin stilling 
i sensommeren, men knapt var der taget 
afsked med den populære og dygtige 
brygger, før bestyrelsen og direktionen 
kunne hive en kanin op ad hatten.

Det er nemlig lykkedes for Viborg Bryg-
hus at lave en aftale med selveste Antoni 
Aagaard Madsen, et særdeles velkendt 
navn i bryggerkredse – og formentligt 
snart også et kendt og populært navn 
blandt ølglade viborgensere.
Antoni Aagaard Madsen er 60 år og kom-
mer fra en lignende stilling hos Thisted 
Bryghus, der er kåret som årets bryg-
geri flere gange. Den rutinerede ræv ved 
de nordjyske kedler har allerede været i 
Viborg for at inspicere sit nye bryghus’ 
udstyr. 
”Jeg vil jo gerne være fortrolig med bryg-
værket, når jeg inden så længe skal i gang 
med at brygge nye og gamle opskrifter til 
Viborg Bryghus’ sortiment,” siger Antoni 
Madsen, der glæder sig til at komme i 
gang.

Har prøvet det før
”Det er jo i sandhed et noget anderledes 
brygværk end det jeg har været vant til 
at brygge på i Thisted. Man kan sige, at 
det er back to basics,” konstaterer han, da 
han ser sig om i det gamle og snart udda-
terede bryghus.
Bestyrelsen arbejder som bekendt ihær-
digt på at finde den rette placering til 
et nyt bryggeri, hvor der kan laves langt 
mere øl, end man kan i Sortebrødre 
Kirke Stræde, og netop den opbygnings-
opgave får Antoni Aagaard Madsen en 
stor rolle i. Han har nemlig været med til 
også at etablere Thisted Bryghus’ nye og 
moderne brygmærk.
”Men jeg glæder mig nu også til at eks-
perimentere på det nuværende brygværk, 
og det er jo også sådan, at den meget 
enkle udformning også giver meget få 
begrænsninger – tidligere brygmester 

Rene Sørensen har jo til fulde vist, at der 
næsten ikke er nogen grænser for, hvad 
man kan brygge på brygværket i Viborg,” 
lyder det anerkendende fra Antoni 
Aagaard Madsen.

Lang historie
Antoni Aagaard Madsens historie med 
Viborg Bryghus går faktisk en del år til-
bage, fortæller han.
”Ja, det er faktisk meget sjovt; lige så 
længe, jeg har brygget, har jeg også kendt 
til og samarbejdet med Viborg Bryghus. 
Da Viborg Bryghus’ første brygmester 
Henrik Graversen i 2005 stod og skulle 
etablere et helt nyt bryghus i Viborg, var 
jeg i gang med nøjagtig samme øvelse 
med etablering af Nibe Bryghus. Vi var 
ikke så mange i branchen dengang, så 
vi hjalp hinanden, så godt vi kunne, og 
derfor besøgte jeg flere gange Henrik 
og Viborg Bryghus. Senere hed den nye 
brygmester i Viborg Peter Schrøder, og 
ham kom jeg til at arbejde endnu tæt-
tere sammen med, da Viborg Bryghus på 
daværende tidspunkt begyndte at brygge 
nogle af deres øl på Thisted Bryghus, 
hvor jeg i mellemtiden var blevet ansat 
som brygmester,” fortæller han.

Kæmpe opbakning
Det er ingen hemmelighed, at Viborg 
Bryghus i årevis har måtte brygge en del 
af sit øl på netop Thisted Bryghus’ anlæg, 
fordi rammerne i hjembyen ikke kan 
følge med behovet for flasker og fadøl. 
Men hvorfor har Antoni Aagaard Mad-
sen, en velrenommeret brygger, lyst til 
at skifte fra et relativt stort bryggeri som 
Thisted Bryghus til det trods alt noget 
mindre Viborg Bryghus?
”Det, jeg især synes er interessant, er at se, 
om jeg kan blive en form for katalysator 
for, at Viborg Bryghus kan tage det næste 
store skridt hen imod at blive ”selvfor-
synende,” så vi snart selv kan brygge de 
mange spændende øl på et nyt produk-
tionsanlæg i Viborg. Jeg har jo lige gen-
nemført et tilsvarende projekt på Thisted 
Bryghus, hvor vi er gået fra at brygge på 
et 70 år gammelt brygværk, til at igang-
sætte et helt nymoderne anlæg i en flot ny 
bygning. Jeg tror på, at der er rigtig god 
økonomi i at flytte produktionen hjem 

til Viborg og det er jo også noget vi skal 
have bekræftet i den kommende tid,” for-
tæller han, og fortsætter:
”Og jeg kan jo se, at der er en kæmpe 
opbakning til Viborg Bryghus i lokalom-
rådet, både i kraft af en masse frivillige, 
der bruger deres fritid til at hjælpe bryg-
huset, blandt lokale anpartshavere, og 
ikke mindst hos den almindelige forbru-
ger, som støtter godt op om det lokale øl. 
Jeg håber, at jeg med min erfaring og med 
mit netværk kan være med til at under-
støtte den opbakning endnu mere, og jeg 
tror på, at når vi meget snart får konkre-
tiseret det kommende bryghus med hen-
syn til beliggenhed og teknisk kapacitet, 
så falder den endelige finansiering også 
hurtigt på plads.

Mange kompetencer – 
mange ideer
Den nye brygmester bor i Aalborg, men 
det forventes ikke at blive et problem, slår 
han fast.
”Mit job som brygmester i Viborg er lidt 
anderledes, end den måde Rene Sørensen 
var ansat på. For mit vedkommende vil 
jeg kunne udføre en stor del af arbejdet 
med at projektere og indhente priser på 
udstyr fra mit hjem i Aalborg. Det bety-
der, at man vil kunne møde mig på bryg-
huset i Viborg i forbindelse med nogle 
bryggedage, og selvfølgelig når der er for-
skellige sociale og faglige arrangementer 
med bryghusets øl i Viborg og omegn. 
Derudover vil min primære funktion 
være at sikre, at kvaliteten på det øl, der 

tappes, lever op til den ønskede kvali-
tet - foruden selvfølgelig at udvikle nye 
opskrifter til brygning.

Og Antoni Aagaard Madsen har allerede 
idéer til nye og spændende øl, siger han. 
”Der kommer ikke, som der gjorde i en 
periode under Rene Sørensen, en ny øl 
hver måned, men jeg tør godt love spæn-
dende nyheder alligevel. Det er dyrt at 
brygge øl i så små mængder, som det er 
muligt i Viborg, og derfor er min umid-
delbare ide, at det er mest relevant med 
produkter der kan bære en højere pris, 
som for eksempel bryggeriets Viborg 
Vintage-serie. Det kunne meget vel være 
i et form samarbejdsbryg med nogle af 
de mange dygtige kontakter jeg har fået 
igennem mine 15 år som brygger,” siger 
Antoni Aagaard Madsen, der glæder sig 
til for alvor at blive en del af Viborg Bryg-
hus: 

”Især glæder jeg mig til at arbejde med 
de mange og engagerede frivillige og med 
den håndfuld gode kollegaer, som jeg 
allerede har mødt. Det er en spændende 
proces, hvor jeg håber, jeg både kan være 
med til at skrabe flere midler sammen til 
investeringen, som vi kigger ind i, men 
også kan være med til at sætte et stærkt 
fremtidigt hold. Vi skal lave et stærkt og 
fremtidssikret Viborg Bryghus, for det 
fortjener byen. Jeg forventer, at vi inden 
for få år både står i nye lokaler og med 
en væsentlig større produktion – og at vi 
til den tid skal bruge endnu flere hæn-
der. Alt det ser jeg meget frem til at skulle 
hjælpe til med”.

Den nye mester: 
Byd velkommen 
til Antoni
Viborg Bryghus har fået en ny mand ved  
kedlerne: Den 60-årige Antoni Aagaard Madsen 
skal ikke bare brygge øl, men også være med til  
at finde opskriften til fremtidens bryggeri. 



KLASSISK JULEFROKOST
Den klassiske julefrokost der indeholder alt der skal til for en 
god julefrokost. Se hele menuen og bestil på bilkamadudafhuset.
dk eller i din lokale Bilka. Minimumsbestilling på 6 kuverter. 
Bestil senest 4 dage før ønsket afhentning.

STOR JULEFROKOST
Alt man forventer til en julefrokost og mere til. Se hele menuen 
og bestil på bilkamadudafhuset.dk eller i din lokale Bilka. Mini-
mumsbestilling på 6 kuverter. Bestil senest 4 dage før ønsket 
afhentning.

LUKSUS JULEFROKOST
Når der ikke må mangle noget. Denne menu har alt man kan 
ønske sig til sin julefrokost. Se hele menuen og bestil på bilka-
madudafhuset.dk eller i din lokale Bilka. Minimumsbestilling på 
6 kuverter. Bestil senest 4 dage før ønsket afhentning.

20202020JulemadJulemad
PR. KUVERT

95.-

PR. KUVERT

165.-

PR. KUVERT

125.-

Fås også i  
vegetarisk version,  
gå ind på bilkamad
udafhuset.dk og se  

hele menuen.

BIL_FPU48_20_012_013_T_014_015.indd   12 02/11/2020   10.38
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Ny sælger skal brede 
øllet ud i en svær tid
Mens mange i bryggeribrancen har det mere end svært 
i et år, der har været ramt af restriktioner og mang-
lende salg i barer og på restauranter, vælger Viborg 
Bryghus at opruste.

Fra 1. november har bryggeriet ansat 
Peter Würtzen Kjelgaard som ny sælger, 
så endnu flere danskere forhåbentligt kan 
få fingrene i øl fra Viborg Bryghus.
”Jeg skal ud og skaffe nye kunder og rela-
tioner – som udgangspunkt i hele Dan-
mark. Og så skal jeg være med til at ser-
vicere og tage hånd om de kunder, vi har 
i forvejen. Det er faktisk en fri rolle, jeg 
har fået – jeg skal bare skaffe noget mere 
salg,” fortæller han.

Altid Viborg Bryghus på 
menuen
Peter Würtzen Kjelgaard er 33 år og 
bor i Viborg, hvor han også er født og 
opvokset, med sin kone og parrets to 
døtre. Han har en lang fortid i restaura-
tionsbranchen, både som ansat og som 
selvstændig, og derfra kender han så 

udmærket Viborg Bryghus’ sortiment.

”Og jeg har selvfølgelig altid haft Viborg 
Bryghus på menuen,” siger han.
Nu kan han altså forene sit branchekend-
skab og sit nye job til glæde for de mange 
rundt om i landet, som måtte tørste efter 
Viborg Bryghus’ øl.

”Der er ikke nogen, jeg ikke skal sælge til, 
hvis jeg kan. Vi skal have Viborg Bryghus 
sendt ud i det store ganske land,” lyder 
ambitionen fra den 33-årige, som føler 
sig godt taget imod af Bryghus-staben – 
og ude blandt kunderne.

”Corona-tiden er jo en træls tid for 
mange, undtagen i specialbutikkerne, 
som er vækstet meget, fordi folk tager 
deres øl med hjem, så det marked er kun 
blevet større på det her år,” vurderer Peter 
Würtzen Kjelgaard.

Nyt øl - på gamle flasker
Viborg Bryghus har et bredt sortiment af juleøl.  
I år er der en ny af slagsen – men med et velkendt navn.

Man skal turde erkende sine fejl, og det gør 
Viborg Bryghus gerne.
En af dem var tilsyneladende at tro, at folk 
gerne ville have noget andet end ”traditio-
nelt juleøl,” når det er jul …

I hvert fald er øllen, der går under navnet 
Jul i Viborg, i år en helt ny stilart. 
”Før var det en lys type - en belgisk blonde. 
Det var et forsøg på at have noget til dem, 
som måske ikke er til de stærke, klassiske 
juleøl. 

Evaluering og  
ny opskrift 
Men vi har lyttet meget til dem, som står 
og skænker ud til det fantastiske julemar-

ked på Nytorv, som øllen jo er dedikeret 
til, og de fortæller, at mange faktisk fra-
valgte den variant, når de så, at det var en 
lys øl, vi bød på, fortæller Kasper Nielsen.

Med den evaluering i baghovedet gik man 
hos Viborg Bryghus straks i gang med at 
udvikle en ny opskrift.
”Vi blev enige om at prøve en anden vari-
ant af. En, der smager mere af jul end den 
lyse udgave, vi har haft i de seneste to år”.
Øllen har stadig navnet Jul i Viborg - en 
hyldest til Viborgs fantastiske julemarked. 
Og nu smager den så, som den skal: Af jul.

I smagsudvalget er vi enge om at den er 
lang mere julet, men dog også let drikkelig 
så man sagtens kan drikke mere end et glas.
Den nye stilart er en Irish Christmas Ale 
på 5,5% alc.

Vores julebryg vil naturligvis også kunne 
købes i ”Jul i Viborg”s smukke træ-æsker.

Varebilen er tætpakket med lækre varer.”Det er en fornøjelse at kunne levere så 
lækre produkter til vores kunder, og selv i den korte tid jeg har været med på 

holdet kan jeg tydeligt mærke den positive opbakning der er til vores sorti-
ment.” udtaler  Viborg Bryghus’ nye sælger, Peter Würtzen Kjelgaard.



VI ANBEFALER  
TRE ØL TIL VORES 
LÆKRE MENUER

nytorv11.dk   ·   30 66 80 11

ÉN FØR,
ÉN UNDER OG

ÉN EFTER

Bon            appetit

DESSERT
Chokolademousse m. jordbærdrys

Hvid chokoladekage m. jordbærsovs og nødder

NYTÅRSMENU 2020

PR. PERSON KR. 329,- 

BØRNE-TAPASPR. STK.KR. 129,-

FORRET
Pestomarineret torsk
Hvidvinsdampet laks
Tunmousse m. kaviar

-pyntet m. hellefisk, krebsehaler og urtecreme
Brød og smør

HOVEDRET
Oksemørbrad m. lufttørret skinke

Braisseret nakkefilet i rosmarinsovs
Kartoffelruller i baconsvøb

Bønnesalat m. bagte cherrytomater, feta, ristede 
nødder og syltede rødløg

Hovedgaden 37 · 8831 Løgstrup · Tlf. 86 64 20 93

HOS OS LAVER VI ALT FRA BUNDEN - SÅ ER DU SIKRET DEN BEDSTE KVALITET!HOS OS LAVER VI ALT FRA BUNDEN - SÅ ER DU SIKRET DEN BEDSTE KVALITET!

SC T. MATHIAS GADE 74 · 8800 VIBORG · TELEFON 8888 8270
INFO@RODVIBORG.DK · WWW.RODVIBORG.DK

Nu det jul igen og nu er det jul igen...
julefrokost ud af huset

Min. 8 kuverter. 
Over 40 kuverter er der fri 
levering og opsætning.

Min. 8 kuverter. 

5 retter

178,- 10 retter

258,-

Menuen serveres fra den 20. november 
- og bestilles mindst 1 dag før!

Åbningstider: ALLE DAGE 16.00-22.00

Julemenu på Restaurant Pavarotti

Pavarotti Viborg
ÆGTE ITALIENSK MAD

BESTIL  BORD PÅ TLF.  86 62 19 79
SE MERE PÅ PAVAROTTIVIBORG.DK

Dumpen 7. 8800 Viborg

Også
 m

ad 

ud af h
use

t!

ANTIPASTO MISTO / BLANDET FORRET
i	 Squash fyldt med torsk, kæmpereje, dild, 
 purløg og creme fraiche.
i	 Jomfruhummer.
i	 Squash med marineret røget laks og creme 
 fraiche dressing.
i	 Røget lakseroulade med rejer.
i	 Brød og bruschetta.

SECONDO PIATTO / HOVEDRET
i	 Oksemørbrad, rødvinssauce med 
 skovsvampe, ovnstegte kartofler med rosmarin og 
 friske grøntsager.

DOLCE / DESSERT
i	 Hjemmelavet tiramisú.

3 retter 229,-
Min. 4 personer

Kan også bestilles

som take away
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Øllene strømmer ud af Viborg Bryghus’ 
lager – og lige så vigtigt også ud ad butik-
kerne.
Viborg Bryghus’ nye brygmester får nok 
at se til, når han begynder ved kedlerne, 
for der er godt gang i salget af de mange 
forskellige øl, som Viborg Bryghus tilby-
der. Det skyldes ikke mindst supersælger 
Gert Kjærsgaard, der i nu to år har tur-
neret rundt i kommunen – og mere til 
– for at sikre sig, at ingen går forgæves 
efter Viborg-øl.

Notesbogen i baglommen
Og den rutinerede mand med den lille 
notesbog i baglommen fortæller, at hans 
arbejde er blevet lettere. Det skyldes selv-
følgelig ikke mindst den store indsats, 
han selv har lagt for dagen, men også 
det faktum, at han tydeligt kan mærke, 
hvordan stemningen omkring Viborg 
Bryghus bare bliver mere og mere positiv 
– uanset hvor han tropper op.

”For to år siden var der tit nogle, der 
mente at kunne huske, at de havde åbnet 
en øl for seks år siden, som havde været 
skidt. Det møder jeg aldrig mere. Vi har 
ikke lavet nogle bommerter, og folk ved, 
hvad vi står for,” siger Gert Kjærsgaard 
med sit store, brede smil.
”Jeg kan virkelig mærke, at der er sket 
meget med holdningen til Viborg Bryg-
hus fra da jeg startede og så til i dag. Jeg 
føler, jeg kan gå på vandet, når jeg går ud 
i butikkerne, og de er så modtagelige over 
for alt det, jeg kommer med,” fortsætter 
han.

Et vigtigt samarbejde
Gert Kjærsgaard er en sælger af den slags, 
der ved, at et ord er et ord, og at man 
kommer længst med glade kunder og stor 
ærlighed.
”Vi hjælper butikkerne med et kæmpe 
stykke salgsarbejde, og det ved de godt. 
Jeg har et ekstremt højt serviceniveau 
over for dem, og jeg vil hellere komme 
og fylde op på deres hylder hver uge, end 
jeg vil proppe alt for meget ind på deres 
lager, og så står det og bliver for gam-
melt,” fortæller Gert Kjærsgaard.

Gert Kjærsgaard sælger ikke kun øl. Han 

sælger samarbejde, og det ligger ham 
meget på sinde, at alle parter får noget 
godt ud af det, han tilbyder.

De helt særlige
”Jeg vil rigtig gerne lave nogle tiltag sam-
men med vores kunder,” slår han fast.
Derfor bryder han gerne sin hjerne med 
at finde på nyt tiltag. Et initiativ til for-
del for købmænd i oplandet er blandt de 
tanker, han gør sig, når han kører lande-
vejene tynde i sin varevogn, ligesom han 
ser store muligheder for at tilbyde de for-
retningsdrivende noget helt særligt.

Dette ”helt særlige” har eksempelvis Skel-
høje Købmandsgaard taget imod. Her har 
man eksklusivt fået en Hærvejsbryg på 
hylderne, mens man i Løvbjerg i sydbyen 
har fået lavet en øl, der hjælper med at 
støtte Søndermarkens IK. I Rema 1000-
kæden er det den speciallavede Riff, der 
ikke bare kan trække nye kunder til - den 
er også med til at finansiere en koncert 
for hele Viborg til næste år. 

Hos Mønsted Kalkgruber har man fået 
en Grube Øl, både på fad og flaske – og 
det er blevet et enormt hit hos den popu-
lære, underjordiske turistattraktion.
”Vi havde haft tanken i flere år, så sidste 
år gjorde vi endelig noget ved det. Gru-
berne solgte fadøl fra en konkurrent før, 
men efter at vi lavede en Grube Øl til 
dem, er deres salg steget markant - de har 
faktisk solgt dobbelt så meget som sidste 

år,” fortæller Gert Kjærsgaard med glæde 
i stemmen. 

En helt anden liga
I Viborg og omegn hænger der nu også 
flere og flere bannere, der i stor skala 
viser, at man her sælger Viborg Bryghus’ 
produkter. Den slags betaler andre ølpro-
ducenter for at få hængt op, men Gert 
Kjærsgaard oplever oftere og oftere, at de 
forretningsdrivende gerne gør det nær-
mest af sig selv – kvit og frit.
”Det er som om, at vi er kommet op i en 
anden liga,” siger han glædestrålende.
Han oplever også, hvordan succes avler 
succes – og hvordan det gode ry og rygte 
spreder sig. 

Hos Plantorama i Storcenter Viborg har 
de eksempelvis solgt så meget Viborg-øl, 
at Gert Kjærsgaard en dag modtog et 
opkald fra kædens butik i Vejle: Kunne 
de ikke også komme med på Viborg-vog-
nen? blev der spurgt, og det kunne da 
godt, sagde Gert. Nu er både butikken i 
Vejle – og såmænd også i Sønderborg - 
også blevet forhandler af det gode øl.

Nu er Gert Kjærsgaard så også ved at 
involvere købmændene i salg af julega-
vekasser og fadøl. Et marked, hvor andre 
bryghuse hidtil har haft et overtag, men 
hvor kombinationen af Gerts argumenter 
og øllets gode smag efterhånden har vun-
det indpas mange steder.

Ingen kanonsælger
”Jeg har snakket om det med to købmand 
bare i dag, og de var friske. De hjælper os 
med at få solgt mere øl, og vi hjælper dem 
med en større kundetilstrømning. Sådan 
skal det jo være. Igen: Jeg er ingen kanon-
sælger, der bare sender 14 paller afsted, 
som fylder op på deres lager, for jeg ved, 
at det skal nok komme. 

Hvis varen er god og præsenteres godt i 
butikken, så går det mere eller mindre af 
sig selv. Det kan jeg jo mærke. Og det er 
bare fedt!”
Så jo, Gerts job er blevet nemmere – og 
sjovere. Og den nye brygmester får travlt!

Dørene skal ikke læn-
gere sparkes ind – de 
er allerede åbne
Gert Kjærsgaard har været salgskonsulent hos Viborg 
Bryghus i to år, og han mærker nu en tydelig forskel i 
sit arbejde: Det er blevet lettere.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

   
 
 
 

Murer-Entreprenør og aut. kloakmester 

_
_ 

Murer-Entreprenør og aut. 
kloakmester 

Murer-Entreprenør og aut. kloakmester

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!

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
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24 dage. 24 øl. 
Så simpelt er det populære julekalen-
der-koncept, som tv-programmet Nat-
holdet igen i år blænder op for. Værterne 
er som altid Anders Breinholt og Søren 
Rasted, og i en morsom og hyggelig vok-
senjulekalender smager de så på 24 øl, 
mens det optages. 
Værterne bliver naturligvis godt berusede 
på vejen frem mod kalenderlåge 24, for 
det hele er optaget på én dag. 

Seerne får dog kun serveret et afsnit – og 
dermed en øl – om dagen.

Viborg Bryghus er med!
Og en af de øl, der venter i kassen, kom-
mer fra Viborg Bryghus. Dermed bliver 
bryggeriet i Viborg eksponeret til et stort 
publikum, og det er direktør Kasper 
Nielsen naturligvis godt tilfreds med.

”Der er ingen tvivl om, at det kommer til 
at give os helt vildt megen omtale. Vi ved 
jo ikke endnu, hvordan de kommer til at 
tage imod vores øl, men vi håber da, at de 
tager godt imod den,” siger direktøren.

Han fortæller, at Hancock sidste år havde 
sin øl stående som nummer et på podiet 

ganske længe.
”Og jeg hører, at de øgede salget på mere 
end 70 procent,” påpeger Kasper Nielsen.

Smag selv med
Som noget nyt kan seerne i år selv købe 
en julekasse magen til den, de har i pro-
grammet. Dermed kan man altså ”smage 
med” på de 24 forskellige juleøl. Der sæl-
ges op mod 15.000 kasser – og dermed 
på forhånd op mod 15.000 Viborg-øl af 
den slags, der er udvalgt til at være med i 
programmet.
Det er stadig en overraskelse for offent-

ligheden hvilken Viborg-øl, der skal sma-
ges, og hvilken dato, den dukker op i 
fjernsynet – og i julekassen. Man må bare 
se med.

Kasper Nielsen glæder sig til at se tv-be-
dømmelsen af Viborg-bidraget.
”Men jeg er ikke i tvivl om, at den bli-
ver positivt modtaget, men selvfølgelig 
er jeg spændt. Alt andet vil være mærke-
ligt. Og så håber jeg da, at den dukker op 
forholdsvist tidligt i december, mens der 
stadig er noget tilbage af den at sælge,” 
påpeger han.

Drik dansk
Det er æresmedlem af Danske Ølentu-
siaster – øleksperten Carsten Berthelsen 
– der nøje har udvalgt de 24 øl, der er 
en del af Natholdets julekalender for 
voksne. I tidligere år har julekalenderen 
også indeholdt udenlandske øl, men i 
2020 er det kun øl fra danske bryggerier, 
der har fundet vej til det fine selskab. 

Det sker blandt andet som en opfordring 
til at drikke dansk og dermed støtte lan-
dets små bryggerier i et svært og corona-
ramt år.

Viborg-øl  
indtager skærmen: 
- Selvfølgelig er  
vi spændte
Det populære underholdningsprogram på TV2, 
Natholdet, inviterer igen i år seerne med i en 
øl-julekalender. Og det bliver med et bidrag fra 
Viborg Bryghus.

Øleksperten Carsten Berthelsen har hånd-
plukket 24 af Danmarks bedste juleøl til Nat-
holdets julekalender for voksne. 
Viborg Bryghus er med i det fine selskab. 



Vi har alt 
inden for bolig- 
og erhvervslejemål 
Lige fra et lille opmagasineringsrum 
på 15 kvadratmeter til store 
produktionshaller på fl ere tusinde 
kvadratmeter samt alle typer 
og størrelser af boliglejemål.

Bach Gruppen A/S  |  Tlf.: 87 27 09 00  |  www.bachgruppen.dk

Se mere på
bachgruppen.dk

Byens bedste lejemål

autoriseret el-installatør
tlf. 5115 5115 · www.skals-el.dk
Skals Installationsforretning A/S

autoriseret el-installatør
tlf. 5115 5115 · www.skals-el.dk
Skals Installationsforretning A/S

autoriseret el-installatør
tlf. 5115 5115 · www.skals-el.dk
Skals Installationsforretning A/S

HVAD BYDER DU
UVENTEDE 
‘GÆSTER’

AJAX ALARM KIT 
• Tyverialarm, GSM/TCP/IP
• Dør/Vindueskontakt 
• Bevægelsesdetektor 
• Fjernbetjening 
• App 

Kun kr.

2595,-
Installation  
fra kr. 950,-

HÅNDVÆRKER-FRADRAG NU!*
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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.
Udover smagsprøver på den ny Jul i Viborg 
har vi også en lækker overraskelse…

Så tag mundbindet på, og kom indenfor på bryghusets lager på Far-
vervej hvor du kan gå på opdagelse blandt pallereolerne, og gøre en
god handel.

På bryghusets hjemmeside kan du nu 
igen bestille en øl-smagning på Viborg 
Bryghus. Og det er da en fremragende 
jule- eller adventsgave til enten dig selv 
eller dem, du har kært. 

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

Julegaveide? Adventsgave?

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, torsdag 
den 19. november kl. 14 - 18
hvor vi afholder lagersalg for alle  
anpartshavere i Viborg Bryghus
- nu med mindbind.

Viborg Bryghus har i de seneste år haft stor succes 
med at tilbyde ølsmagning ledsaget af en lækker 
tapastallerken i Bryggerstuen.
Nu gentager bryghuset så det tilbud, 
der som regel bliver et sandt tilløbsstykke.

* * *SMAGSPRØVEROG EKSTRA OVERRASKELSE
* * *



LÆS MERE PÅ - WWW.CITO-AS.DK
 ENTREPRENØRMATERIEL
 FORSKALLING
 SKURVOGNE
 STILLADSER
 MASKINUDLEJNING
 LIFTE TIL ETHVERT FORMÅL

UDLEJNING, SALG & MONTERING

STILLADSER & MATERIEL

Skanderborg
87 93 00 04

Herning
97 22 27 33

Randers 
86 42 22 77

Holstebro
 97 42 61 00

Silkeborg 
86 82 17 99

Viborg
86 62 98 00

VI STÅR KLAR

MED PROFESSIONEL

VEJLEDNING OG EN GOD 

INSTRUKTION, SÅ DU

MED SIKKERHED KAN

LØSE ALLE DINE 

OPGAVER!
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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

MYRTHUE A/S  |  Gyldenrisvej 7  |  8800 Viborg  |  Tlf. 86 61 30 26  |  info@myrthue.dk  |  www.myrthue.dk

KVALITETSHÅNDVÆRK  TIL  PRIVAT, ERHVERV & OFFENTLIG BYGGERI

NYBYG

RENOVERING

VINDUER & DØRE

GULVSERVICE

ISOLERING

ER DIN 

ISOLERING

IKKE EFFEKTIV

NOK?
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Rene Sørensen var en både populær og 
dygtig brygmester.
Det er hans afløser bestemt også.

Faktisk er Antoni Aagaard Madsen så 
stort og respekteret et navn, at Viborg 
Bryghus’ direktør Kasper Nielsen knapt 
troede på, at man kunne lokke ham til 
Viborg, før det pludselig var en realitet.
”Jeg er helt vildt stolt,” siger han.

”Da vi startede dialogen med Antoni, sad 
Hans Jørgen (Poulsen, driftsleder, red.) 
og jeg bare og kiggede på hinanden. Jeg 
måtte knibe ham i armen og omvendt, 
for det er en fantastisk mulighed, det 
her,” fortsætter direktøren.

Antoni Aagaard Madsen, 60 år, kommer 
fra en stilling som brygmester hos Thi-
sted Bryghus. 

Det betyder ikke kun, at han har stået i 
spidsen for det bryggeri, der er kåret som 
årets bedste flere år i træk, men også at 
han kommer med relevant erfaring fra at 
opbygge et nyt brygværk – en lignende 

opgave skal han hjælpe med i domkirke-
byen, hvor Viborg Bryghus som bekendt 
går med flytteplaner.

Det nuværende Viborg Bryghus er så 
småt, og efterspørgslen på øllet så stort, 
at en hel del bliver brygget netop i Thi-
sted, selvfølgelig efter de viborgensiske 
opskrifter. Det betyder derfor også, at 
netop Antoni Aagaard Madsen kommer 
med et stort kendskab til det populære 
Viborg-sortiment.

Jeg ringede til Antoni efter, vi havde 
modtaget Renes opsigelse, da vi stod og 
skulle til at brygge en af vores nye øl i 
Thisted. Vi havde ret hurtigt brug for at 
vide, hvor meget vi kunne, uden Renes 
tilstedeværelse. Under samme samtale, 
spurgte jeg ind til potentielle kandida-
ter til en bryggerstilling i Viborg. Kort 
tid efter kunne vi læse, at Antoni havde 
opsagt sin stilling, og under vores sæd-
vanlige samtaler med Antoni voksede den 
gensidige interesse bare…

Antoni kommer til at spille en nøglerolle 
i opbygningen af det Viborg Bryghus 
2.0, som bestyrelsen kæmper hårdt for at 
komme i mål med. 
Samtidig skal han selvfølgelig både 
brygge de kendte og populære varianter, 
men også gerne udvikle nye, spændende 
øl, som kan forkæle og overraske de 
lokale smagsløg.
Antoni Aagaard Madsen tiltræder den 1. 
marts 2021.

Ny brygmester er et scoop:  
Vi måtte nive hinanden i armen
Direktøren i Viborg  
Bryghus, Kasper Nielsen,  
er ekstremt stolt over, at 
man har kunnet lokke  
Antoni Aagaard Madsen  
til som ny brygmester.

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

Ny brygmester, Antoni Aagaard Madsen 
trækker først i Viborg Bryghus arbejdstøjet til 
marts men fotografen fangede ham sammen 

med Kasper og Hans Jørgen i forbindelse med 
underkriften af ansættelseskontrakten. Det 
skulle naturligvis fejres med et godt glas øl.



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.

T
Kan afhentes hos Pro�lsport på Ærøvej

WWW.TEE4YOU.DK

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
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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 fra vores brygmester, som 
vinder priser igen og igen for sine fanta-
stiske 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. På nysgerrighed og 
kvalitets- råvarer.  
Med omhu og entusiasme 
og med respekt for de gam-
le bryggertraditioner

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 udvikle og bevare dit lokale, prisvindende 
og landskendte mikrobryggeri, - så køb anpart i Viborg Bryghus!

Masser af anpartshaver-fordele 
både for private og virksomheder: 
(Pris pr. anpart: kr. 1.500,-)

1 √ √  15 √  1  

2 √ √ √ 30 √  2  

5 √ √ √ 90 √  5  

10 √ √ √ 80 √  10  √

50 √ √ √ 400 √ 500 stk.  1  √ 

Adgang til 
lagersalg
kun for

anpartshavere

Ved køb af
antal

anparter:

Fri leje af 
fadølsanlæg 

(Værdi kr. 350,-
pr. gang)

Øl-billetter
Udskænkning af

fadøl i Bryggerstuen
eller �askesalg

(Værdi: kr. 35,-/stk.)

Anpartshaver-Bryg
Mulighed for at købe

special-bryg
kun for 

anpartshavere

Fribilletter
til arrangementer 

med spisning
på Bryghuset

(Værdi: kr. 499,-)

Eget lukkede 
�rma-

arrangement 
på Bryghuset

Annonce
i Bryghus Tidende

+ rabat på annonce
i Folkebladet

Annonce
i Bryghus Tidende

Skærmreklame 
i Bryggerstuen

Banner på general-
forsamlingen

Bordsponsorat
+ rabat på annonce

i Folkebladet

Adgang til 
generalforsamlingen

med fri øl-bar
samt stemmeret*

*: 1 stemme pr. anpart

Virksomhedspakker med personale- og markedsføringsfordele:

Private-label øl
med egen etiket

T.O.M. DECEMBER 2020  ER SIDSTE CHANCE FOR AT KØBE ANDELE MED FORDELSPAKKERNE!



Velkommen hos

Miljøfoder
Her får du altid venlig og personlig
betjening, ordentlig vejledning og
et stort udvalg inden for:

• Korn og foderstoffer

• Hestefoder og rideudstyr

• Hunde- og kattefoder samt tilbehør

• Foder og artikler til fugle og fjerkræ

• Strøelse, træpiller og briketter

• Gødning og artikler til have og landbrug

www.miljoefoder.dk

Hobbymandens grovvarebu  k
Vognmagervej 21A . 8800 Viborg . Tlf. 8725 4450

www.miljoefoder.dk

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-17. Lørdag kl. 9-13

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

Skal du sælge?
Er det RealMæglerne  
du skal vælge…

Gå ikke glip af et stærkt og målrettet tilbud fra RealMæglerne

– Sammen skræddersyer vi en plan for dit boligsalg…..

Hvordan sælger vi DIN bolig:

·  INSPIIRE- Inspirationskatalog af DIN bolig

·  REALSYN - digitalt tillæg til tilstandsrapporten

·  REALMATCH – Maksimal synlighed af din  
bolig på de sociale medier

·  GULDKØBERE - Stort opdateret køberkartotek

· Facebook / Instagram

·  Lokal ejendomsmægler i Viborg og omegn

· Professionelt salgsmateriale

· Butiksudstilling i Viborg og Skals

·  Gode råd til at salgsoptimere din bolig

START med en GRATIS salgsvurdering
Hør nærmere på Tlf. 8667 1400
– Måske vi allerede har køberen til din bolig!
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Hvis Viborg Bryghus’ bestyrelse havde 
været hurtig til at finde en ny lokation 
til fremtidens bryggeri, så ville den nye 
adresse allerede være blevet for lille.
Sådan lyder konklusionen hos både 
bestyrelse og direktion, der dermed stadig 
er på jagt – og indtil videre uden at have 
fået de endelige underskrifter på plads.
Man er dog nået langt i arbejdet, og man 
har nu kunnet indsnævre mulighederne 
markant – og dermed også udelukke en 
hel del af de første idéer.

Jagten på både kvadrat- 
meter og meter til loftet.
”Da vi begyndte vores jagt, var jeg med 
ude at se på nogle bygninger, som alle-
rede nu var blevet for små, fordi vi sælger 
mere og mere øl,” fortæller direktør Kas-
per Nielsen, da han skal gøre status over 
det arbejde, der efterhånden har været i 
gang i to år.
I de to år er der sket en voldsom udvik-
ling i mængden af øl, der sælges. Dermed 
er der også sket en voldsom udvikling i de 
krav, en ny bygning skal kunne opfylde.
”De bygninger, vi først kiggede på, havde 
hverken det antal kvadratmeter eller den 
højde til loftet, som vi har brug for i dag, 
så de dur slet ikke længere. Det havde 

været forfærdeligt at stå med et bryggeri, 
som var for småt fra starten af,” fortsætter 
Kasper Nielsen.
Derfor har man nu også trukket en streg 
i sandet – og på bykortet. 
Viborg Bryghus’ fremtidige placering bli-
ver nemlig ”på den anden side af ringve-
jen,” har man efterhånden lagt sig fast på.
”Der er kvadratmeterpriserne simpelthen 
nogle helt andre, end de er i bymidten. 
Man skal ikke være raketforsker for at 
regne ud, at man godt nok skal sælge rig-
tig meget øl rigtigt dyrt, hvis det andet 
skulle kunne svare sig,” konstaterer Kas-
per Nielsen.

Prioritering og placering
Viborg Bryghus har, siden det blev 
grundlagt i 2005, været placeret i Viborgs 
helligste kvarter med Sortebrødre Kirke, 
Mageløs og domkirken som de nærme-
ste naboer. Kasper Nielsen er klar over, at 
man giver køb på lidt af den identitet ved 
at rykke længere væk fra den gamle bydel.
”Det kan man nok ikke undgå. Men vi 
skal have et optimalt og moderne bryg-
geri,” slår han fast.

”Men vi vil - og skal - også stadigvæk 
være synlige, så vi kan ses. Det skal være 
tydeligt, hvor vi brygger vores øl i Viborg. 

Derfor tænker vi også på at bibeholde 
noget i centrum stadigvæk. Det kunne 
være en udskænkningsstue og et test-
bryggeri, hvor der opfindes nye øl. Den 
kombination kunne være en interessant 
løsning, mener vi.

Og tør Kasper Nielsen så at love, hvornår 
fremtidens lokation er fundet og sikret?
”Nej,” siger han med et grin.

”Men vi ved godt, hvor vi gerne vil være, 
hvis vi selv kan bestemme. Men ét er, 
hvad vi gerne vil –noget andet er, om det 
så er realiserbart …”.

De første drømme var for små
Viborg Bryghus er på intens jagt efter den rette placering  
til et nyt, stort og fremtidssikret bryggeri.  
Jagten har været i gang længe. Og det er faktisk heldigt,  
at den endnu ikke er afsluttet.

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

Med et større bryganlæg følger også behovet 
for mere lagerplads. Det nuværende lager 
på Farvervej kræver allerede mange kva-
dratmeter til flasker, kasser og køleanlæg.
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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 %
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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 inkl. fadølsbægre m.v. ved at skrive til os på mail@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 %



En butik med sjæl 

 

 

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

MANDAGS BØFSANDWICH TORSDAGSFLÆSK LØRDAGS PARISERBØF

Book bord på

latinerly.dk

 vi anbefaler...     
 vi anbefaler...     

Eat
drink
& be
Merry!

KUN KR.79,- KUN KR.179,- KUN KR.99,-
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VI SES PÅ
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kun frokost kun frokost

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

Viborgs nye

EST. 2020

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

ØL & VINKÆLDER
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Jul og humle
En smagfuld og let bitter øl, 

der giver et dejligt og 
forfriskende modspil til den fede  

og tunge julemad.
6,0 %

Blød og balanceret
Lækker kobberfarvet julebryg med 
udgangspunkt i en klassisk Irish Ale 

hvor den engelske ale gær tilfører 
smagfulde julenoter.

5,5 %

Julebag på flaske
Skøn krydder øl - som en fusion 

mellem øl og krydret julegløgg med 
bl.a. kardemomme, lakrids-

pulver og kanel.
7,9 %

Med Vintage Portvin
En kraftfuld, lækker øl 
med et strejf af portvin, 
der giver en dejlig varme 

selv i det koldeste 
vintervejr.

9,7 %

Jule Bocken!
5 x vinder af ”Årets Julebryg”!

Duft af karamel og fyldig i smagen 
med afstemte toner 

af nelliker og lakrids.
Man bliver i godt julehumør! 

7,3 %

Glædelig jul, jul, 
jul, jul & jul...
Viborg Bryghus har julebryg til enhver 
juletørst. Så bliver det endnu hyggeligere 
at danse om juletræet...

Køb de 5 julebryg i vores smukke gavekasse. 
I anledning af julen har vi givet dem godt selskab i form 
af den skønne Kirsebær-porter: Marie Grubbe.  
Et perfekt match til ris a la manden!



Kan din privatøkonomi 
optimeres, så du får mere 
ud af dine penge?

Steffen Ruppert John Rosenbaum John Halse Petersen
finansiel rådgiver finansiel rådgiver finansiel rådgiver
Mobil: 5210 5250 Mobil: 5210 5251 Mobil: 5210 5200
steffen@finanshuset-viborg.dk jr@finanshuset-viborg.dk john@finanshuset-viborg.dk

Uvildig uafhængig 
økonomisk 
rådgivning!

www.finanshuset-viborg.dk
Lundborgvej 3.DK-8800 Viborg. Telefon 3841 5200

E-,mail: john@finanshuset.viborg-dk

For et gratis og uforbindende møde 
på vores kontor kontakt:

Få overblik over din:

Privatøkonomi

Pensionsordning

Nedsparingsplan

Investeringer

Realkreditlån

Bank

FinanHuset-Viborg Aps
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Mobil: 5210 5250 Mobil: 5210 5251 Mobil: 5210 5200
steffen@finanshuset-viborg.dk jr@finanshuset-viborg.dk john@finanshuset-viborg.dk
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rådgivning!

www.finanshuset-viborg.dk
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Den lokale bedemand
i Viborg og opland

Pas på din maskine og vores miljø 

GIV DEN ET VINTERSERVICE 

          – så kører den bedre end en ny 

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

“KLIMATOSSER” 
smider ikke bare ud!
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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 helt nye gaveæske med 2 lækre øl-glas med Viborg Bryg-
hus 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
- og under juletræet!

Som noget nyt er der nu mulighed for 
at få dit firmalogo påtrykt de flotte 
gavekasser som en flot  og velsmagende 
personale- eller firmagave.
Ta en snak med Hans Jørgen 
om denne mulighed på tlf: 46 93 88 00

Giv Viborg
Bryg i gave

Støt dit lokale hold

En smuk gave fra 
din virksomhed

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 Løg-
strup, 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.



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  / viborg@svane.com

2020 
nyhedskollektion

s19 dansk design  
dansk produktion

Kom ind og oplev de nyeste køkkentendenser 

hos Svane Køkkenet. 

I 2020 lancerer vi en kollektion med nye mulig

heder for mix og match af vores populære serier.

Mød de dygtige indretningskonsulenter og få 

krea tiv sparring og råd givning hos os. Vi glæder 

os til at se dig hos Svane Køkkenet Viborg.

oplev mere i butikken og på svane.com

Tlf: 86 60 00 15  www.be-installationer.dk  info@be-installationer.dk  Følg os på:

El-installationer •  Tyverialarm • Brandalarmer •  Køl •  Varmepumper • Solceller • Jordvarme •
Energitjek • EDB & Tele •  Energi •  Industri & Grafisk service• Service eftersyn

Midtjyllands stærkeste el, sikrings og energiinstallatør
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Sammenhold 
og super godt øl
Viborg Bryghus er helt afhængige af  
sine frivillige kræfter.  
Blandt disse er Hans Hegewald  
og Egon Broberg Larsen.

I tapperiet, på lageret, i bryggerstuen, i 
butikkerne. De frivillige, som er orga-
niseret i Viborg Bryggeriforening, er og 
bliver en helt uundværlig del af Viborg 
Bryghus’ fundament.

Blandt dem, der gerne giver nogle af 
deres timer for at hjælpe Viborgs bryghus 
på vej er Hans Hegewald, som er hist, 
pist og alle vegne, hvor han kan give et 
nap med.

”Jeg bruger nok seks-syv timer om ugen, 
men som pensionist forsømmer jeg jo 
ingenting ved det. Jeg kan jo godt lide 
bryghusets øl, og det ville være synd, hvis 
en gammel ølby som Viborg ikke havde 

et bryggeri,” siger han, og tilføjer:
”Det vil jeg gerne støtte op om”.

Tapning og gode historier
Også Hegewalds hustru er frivillig. 
Blandt andet gør de fra tid til anden rent 
i bryggerstuen, så den er klar til gæster, 
ligesom de deler smagsprøver ud i forret-
ningerne rundt omkring.

Mest af alt holder Hans Hegewald dog af 
at stå i tapperiet.
- Der står vi og snakker meget. Der 
kommer nogle gode historier, siger han 
– uden at uddybe, hvad de så handler om 
…

En af de faste kolleger i tapperiet i Sor-
tebrødre Kirke Stræde er Egon Bro-
berg Larsen, og han er enig med Hans 
Hegewald, når han fremhæver det gode 
sociale sammenhold og de sjove stunder 
som noget af det, de frivillige får igen ved 
at give en del af deres tid ud.
”Jeg kom egentligt med i sin tid, fordi jeg 
kendte nogle, der allerede var frivillige. 
Det lød interessant, og så ville jeg også 
gerne være med,” fortæller han.
Det har han ikke fortrudt.

”Nej, det har jeg ikke. Jeg vil jo gerne 
hjælpe, og så er det bare hyggeligt. I tap-
periet kender vi efterhånden hinanden 
rigtig godt, fortæller han.

Sct. Mathias Gade 20 · 8800 Viborg · djs.dk

Råd til hele livet på 24 timer.
I Den Jyske Sparekasse ved vi, at nogle drømme kræver hurtig handling. 
Derfor tilbyder vi et møde inden for 1 time – og giver svar på dine 
muligheder inden for 24 timer.

Kontakt en af vores dygtige rådgivere på:

86 62 66 55  /  viborg@djs.dk

MØDE 
inden 1 time 

---------------------

SVAR 
inden 24 timer 

Fotografen fangede de 2 tappere, 
Egon Broberg Larsen (tv) og Hans 
Hegewald er igang med at få 
”Gode Nødder” på flaske.



Viborg & Omegns
Tagdækning A/S

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

ZEISS DriveSafe
Trafi ksikre hverdagsbriller, der 
kan reducere ubehag ved blænding

Book en
synsprøve på

nytsyn.dk 

Nu kan du få hverdagsbriller, der optimerer dit syn i trafi kken – også 
i mørke og dårligt lys. ZEISS har udviklet DriveSafe, som er et brilleglas, 
du kan bruge både nat og dag. Brilleglassene har tre fordele: De skærper 

dit syn i mørke, de reducerer ubehag ved blændinger, og de gør det 
lettere for dig at skifte fokus mellem vej, instrumentbræt og sidespejle. 
Kig ind i butikken og få en uforpligtende snak om ZEISS DriveSafe.

Få glas 
til ekstra brille 
med i handlen

ved køb af brille 
med Zeiss-glas

ET
GODT

TILBUD:



Tak for smags-
oplevelserne Rene!
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Brygmester Rene plejer at fylde en del på 
siderne her i Viborg Bryghus Tidende, men 
siderne viger nu snart pladsen for hans efter-
følger, siden Rene i sensommeren desværre 
sagde sin stilling op hos os.

Vi vil gerne sige Rene et kæmpe tak for hans 
skøre ideer og spændende øl som har udfor-
dret og glædet vores ganer og smagsløg gen-
nem den tid han har brygget hos os.
Rene har naturligvis nøje overleveret de gode 
opskrifter til sin efterfølger, så vi fortsat kan 
brygge og nyde de gode øl. 
Rene har i høj grad været med til at flytte 
grænser for, hvad vores smagsløg troede de 

kunne li, og han har bestemt været en stor 
grund til at vi i dag har så stor succes, og har 
nået så langt ud med vores lækre produkter.

De mange diplomer i Bryggerstuen siger jo 
det hele. Og Rene har faktisk for nylig vun-
det Danske Øl-entusiasters ”Den Regionale 
Ølpris” – som jo også er et kæmpe skulder-
klap til Rene og hans arbejde med at udvikle 
og brygge nye øl-typer.

Tak for din fantastiske  indsats, Rene – vi vil 
ønske dig alt mulig held og lykke frem over i 
det nye du skal til.

You’ll never
drink alone
Viborg Bryghus har i godt et års tid 
været dansk leverandør af særlige øl 
til en særlig fodboldklub.

Naturligvis laver Viborg Bryghus øl til fans af de lokale 
flagskibe Viborg FF og Viborg HK.
Men faktisk laver bryggeriet også øl til de mange fans af 
den engelske storklub Liverpool FC.

En ravgul, blød Scottish Ale hedder King Kenny. En 
IPA heder Captain Fantastic, en fyldig lager øl hedder 
The Great Dane – og en letdrikkelig Kölsch hedder The 
Danish Viking.

Øllene bærer altså navne, der referer til store spillere i 
Liverpool FC’s historie, og øllen brygges i samarbejde 
med den danske fanklub for det engelske mesterhold.

Liverpool-øllene er en oplagt gaveidé til de mange pas-
sionerede fans af storklubben, og de er også for Viborg 
Bryghus en god døråbner til at nå ud til andre butikker, 
byer og hjem, end man ellers ville:
- Liverpool har en spændende historie, og det er en god 
mulighed for at ramme nogle andre folk end dem, vi 
ellers rammer med vores øl. 

Der er et stort potentiale i samarbejdet, og det går helt 
fornuftigt. Vi er glade og tilfredse med aftalen, siger 
direktør hos Viborg Bryghus, Kasper Nielsen.

Øllene, der særligt er populære i dertil designede gave-

æsker, sælges vidt og bredt, blandt andet på hjemmesiden 
vildmedvin.dk, der har op mod 50.000 daglige, digitale 
kunder, men naturligvis også i flere lokale forretninger. 
En perfekt gave til Liverpool-tilhængeren – og en perfekt 
øl til tips-lørdag foran fjerneren.



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

Viborg Rørteknik A/S

VVS-installatør Leif Jensen · Gørtlervej 8 · Viborg
Mobil 2675 9600

86 62 90 22
Mail: info@viborgroerteknik.dk . www.viborgroerteknik.dk

• Naturgas

• Fjernvarme

• Jordvarme 

• Solvarme

• Automatik

• Sanitet

• Badeværelser

• Ventilation

• Smedearbejde

• Blikarbejde 

    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
 

Hos Danlyx Firmatøj har vi specialiseret os i totalløsninger til 
din virksomhed. Det betyder at I, med en erhvervsaftale hos 
os, får mulighed for at få dækket alle jeres behov indenfor 

arbejds- og sikkerheds tøj, profiltøj og sikkerhedssko 
herunder også tryk og broderi af firmalogoer - og 

selvfølgelig til den helt rigtige pris.
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godt fadøl
Til en go’ fest hører

- sæføli’ fraViborg Bryghus! 

Lej et fadøls-anlæg
fra Viborg Bryghus

- så er festen hjemme!

Prøv vores populære...

eller én af de mange andre...
Næsten alle vores flaskeøl fås også som fadøl. 

Du kan leje fadøl-anlæg med 1 eller 2 haner.
- Så kan du lade dine gæster vælge ;-)

Hør mere når du bestiller på: 
mail@viborgbryghus.dk eller telefon: 46 93 88 00

Frisk og smagfuld 
tørstslukker 

Perlende og frisk 
økologisk pilsner

Mørk og fyldig,  
rund og mild

Gylden classic med 
blød og fyldig smag

 eller klassikerne...

Grønne Viborg skulle 
gøre godt i en svær tid
I april fik alle beboere på kommunens plejecentre øl, blomster, 
chokolade – og ikke mindst besøg. Viborg Bryghus var med, tak-
ket være sympatiske sponsorer.
Da coronakrisen kradsede i foråret, var 
især én gruppe udsat: De ældre.
Ikke bare er de i risikozonen for sygdom-
men covid-19, de blev også – af samme 
grund – isoleret i deres hjem, hvor de 
pludselig måtte se langt efter besøg fra 
familie og pårørende. 
Derfor var Viborg Bryghus-direktør Kas-
per Nielsen også begejstret, da man fik 
idéen om at forkæle de ældre på de kom-
munale plejecentre, hvor dagene pludse-
lig var blevet meget, meget lange.

Egentlig var det hos Søhøjlandets Begra-
velser og Blomstergalleri, at idéen opstod. 
Bedemandsforretningen og blomsterbu-
tikken er en af bryghusets gode partnere, 
og en dag hørte man hos Viborg Bryghus 
om det sympatiske tiltag.
”De spurgte, om ikke vi ville smide 
måske fem kasser øl i puljen, men vi blev 
enige om ude på lageret, at det kunne 
være sjovt at sikre, at alle kunne få en øl,” 
mindes Kasper Nielsen.

Flere end 800 øl er dog noget af en 
udskrivning for et lille bryghus, så derfor 
gik de ansatte i gang med at tænke i kre-
ative baner.
”Vi syntes jo ikke, vi kunne tillade os at 
spørge en masse virksomheder, som også 
var ramt af krisen og nedlukningen. Men 
revisorer har jo meget at lave, for de sid-
der med ansøgningerne til lønkompensa-
tion,” siger Kasper Nielsen med et smil:

”Og da vi ringede rundt, sagde de nær-
mest alle sammen ja!”

Og sådan gik det til, at Viborg Bryghus 
med støtte i ryggen kunne sikre, at der 
lå en Viborg-øl klar til alle de ældre, som 
således fik lidt ekstra at varme sig på – 
ligesom de fik chokolade fra Rema 1000 
og blomster fra initiativtageren, Søhøj-
landets Begravelser og Blomstergalleri.

Kasper Nielsen var selv med til at dele 
gaverne ud.

”Det var en fantastisk oplevelse. Jeg har 
allerede skrevet mig op til det plejehjem, 
jeg gerne vil bo på, når det bliver min 
tur,” siger han med et glimt i øjet.

Øllene, Viborg Bryghus delte ud, blev 
sponsoreret af Energi Viborg, Ullits & 
Winther, Beierholm, BDO og Andersen 
Revision. Hans Peter Andersen fra sidst-
nævnte virksomheder er glad for, at han 
kunne bidrage:

”Det er sådan set ikke noget, vi tænkte 
over i nogen større markedsføringsstra-
tegi. Vi syntes bare, det var et rigtig godt 
initiativ, og vi ville gerne være med til at 
hjælpe nogle af dem, som især blev ramt 
hårdt af coronaen,” fortæller han.



Midtjysk_kloakservice.indd   1 08/10/13   10.21

Vejlevej 2 • 8800 Viborg
Tlf. 86 67 16 33  • www.mksv.dk

Flere og flere frygter at komme hjem til et hus, 
hvor der har været besøg af uventede gæster.

Forhindre indbrud - Kontroller din bolig.

Nørremøllevej 1  •  8800 Viborg  •  Tlf.: 86623344  
 Info@vls-as.dk •  www.viborglaaseservice.dk

Hoveddøre/
Bagdøre

Vinduer Garage Terrassedøre

Boligens sikkerhed, kan øges 
markant med få tiltag.  

*  abonnementet er fortløbende og vil automatisk fortsætte til normalpris med mindre 
du opsiger det telefonisk eller skri	 ligt.

Tilbuddet gælder kun privatpersoner, der bor i udgivelsesområdet og gælder kun for 
husstande, der ikke har ha	  levering af Viborg Sti	 s Folkeblad de sidste 6 måneder.

Prøv Viborg Sti� s Folkeblad 
i 3 måneder

Med Viborg Sti	 s Folkeblad får du nyt om sporten, skolen, tra� kken og politikken, 
hvor du lever og bor. Vores Danmarks sektion supplerer det lokale med det nationale. 

Her er perspektivet bredere og går i dybden med politik, debat, kultur fra ind- og udland.

Få et 3 måneders abonnement* med levering af avisen og digital adgang 
alle ugens 7 dage for kun 1.019 kr. 

Ønsker du udelukkende digital adgang*, hvor du får adgang til 
eAvisen og hele vores nyhedsunivers, koster det 399 kr. 

DU KAN BESTILLE 
DIT ABONNEMENT:

Ring på tlf. 70 11 70 66
eller mail til kundeservice@jfmedier.dk

Bestil på Bestilavis.dk/viborgbryghus

PRØV AVISEN

Få et 3 måneders abonnement* med levering af avisen og digital adgang 
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Ny formand har  
store ambitioner  
for byens bryghus
56-årige Mikael Møller er ny formand for  
Viborg Bryghus. Han ser frem til forhåbentligt 
snart at føre bryggeriet ind i nye rammer  
– og derfra indtage landet med kvalitetsøl.

Mikael Møller er til daglig direktør i 
Brøndum Boliger – og så er han ny for-
mand for Viborg Bryghus.
Han har siddet i bestyrelsen i knapt tre år, 
og efter den seneste generalforsamling er 
han avanceret til formandsstolen, hvorfra 
han glæder sig til at komme videre med 
bunken af store opgaver, der ligger på 
bordet og venter.

I bunken, der såmænd er tyk nok, er der 
lige nu to altoverskyggende udfordringer.
Den ene er at få solgt rigeligt med øl. 
Coronakrisen har netop aflyst en masse 
julefrokoster, og barer og restauranter 
kan ikke sælge øl ud på de små timer. Det 
rammer markedet for fadøl hårdt, fortæl-
ler Mikael Møller.

”Vi er nødt til at få solgt nogle øl. Vi 
kan og vil ikke sætte os og surmule med 
armene over kors, selvom events, festival 
og værtshusbesøg enten er væk eller redu-
ceret kraftigt. Det er en kæmpe opgave 
at få skubbet nogle varer ud over disken. 
Derfor har vi faktisk lige investeret i at 
ansætte en ny sælger” fortæller Mikael 
Møller.

Fyrtårne
Da Mikael Møller i sin tid takkede ja til 

at træde ind bryghus-bestyrelsen var det 
dels fordi, han elsker godt øl :
”Og det er jo et godt udgangspunkt,” 
som han siger. 
Det var dog også, fordi han elsker Viborg:
”Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi 
i byen har nogle fyrtårne, som kan byde 
ind i forhold til kulturen og i forhold til 
at gøre Viborg til et godt sted at bo,” for-
tæller han.

De fyrtårne er bryghuset altså et af – og 
det skal gerne lyse endnu kraftigere i 
fremtiden.
Siden Mikael Møller trådte ind i bestyrel-
sen, har han derfor gjort sit for at udvikle 
bryghuset.

”Det har været spændende. Der er virke-
lig sket meget, siden jeg kom ind. Men 
det har sådan set også været frustrerende, 
fordi der jo er mange ting, vi gerne vil nå 
meget længere med,” siger han og slår et 
grin op.

”Der er noget, vi gerne vil rykke igennem 
med, men som møder nogle begrænsnin-
ger, ikke mindst økonomisk. Det er en 
udfordring, må jeg sige. Nogle af vores 
kon-kolleger i branchen er velsignet med 
en rig onkel eller en ejerkreds, der smider 
nogle millioner i. Det har vi ikke, og der-

for er vi afhængige af, at mange borgere 
bakker op”.

På danmarkskortet
Den anden og tungeste mission er derfor 
at føre Viborg Bryghus ind i den næste 
æra – med et nyt og moderne brygger-
anlæg. 
”Jeg tør ikke at sige noget om, hvornår vi 
er færdige med det arbejde, men det står 
klart, at det bliver uden for byens mure. 
Vi har set på et utal af forskellige steder, 
men konklusionen er, at det ikke kan lade 
sig gøre at blive i bymidten med selve 
bryggeriet,” siger Mikael Møller, som 
godt tør løfte sløret for, at man kigger i 
retning af industrikvarteret:
”Det, vi laver, er jo i høj grad industri,” 
minder han om.

Dermed åbner han også op for en snak 
om, hvad Viborg Bryghus egentlig skal 
være for en størrelse her 15 år efter, at det 
blev grundlagt. 

”Man kunne jo godt nøjes med kun at 
have en brygmester ansat og så en flok fri-
villige og så have et lille og hyggeligt hob-
by-bryggeri. Det var måske også sådan, 
man startede, men det er vi altså vokset 
ud af - og det er ambitionerne også. 

Mikael Møller i midten er her flankeret af 
den nye, samlede bestyrelse. 
Fra venstre: Claus Nordendahl Johansen, 
Næstformand: Henrik Zacho, 
Jan Myrthue, Henrik Karlsen, 
Per Tandrup og Jakob Harritz.

Og jeg føler også, at vi skal have større 
ambitioner på byens vegne. 
Og jeg tror også, at byen gerne vil mere 
end have et hobby-bryggeri,” siger Mikael 
Møller, og fortsætter:
”Derfor skal have et nyt og større bryg-
geri, så vi kan lave meget mere øl og nå 
bredt ud med det. 

Vi vil gerne have en nål på landkortet og 
vise flaget – og vise, at Viborg Bryghus 
laver godt øl. Det skal de kunne smage, 
ikke kun i 8800, men gerne meget læn-
gere væk,” siger Mikael Møller, der altså 
nu sætter sig for bordenden for det vig-
tige arbejde.
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8662 2350
aut. VVS & naturgasinstallatør

Oplev banebrydende
100% elektrisk transport.

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

Design to Shape Light

Panthella Portable
Design by Verner Panton

Kr. 1.495,-
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Tre ildsjæle træder til
Viborg Bryghus’ bestyrelse er blevet udvidet med en 
gammel kending – og to nye ansigter.

Viborg Bryghus kunne – langt om længe 
– holde sin årlige generalforsamling den 
20. oktober. 
Det blev en decimeret og ølløs en af slag-
sen på grund af de gældende corona-re-
striktioner og forsamlingsforbuddet, som 
umuliggjorde den fest, den traditionsrige 
begivenhed ellers plejer at være.

Per Tandrup
På generalforsamlingen var der dog 
rigeligt at glæde sig over, blandt andet 
at bestyrelsen blev udvidet med tre nye 
ansigter. Et af disse er en gammel ken-
ding, da den forhenværende formand Per 
Tandrup igen er blevet overtalt til at tage 
en tørn i bryghusets tjeneste.

Claus Nordendahl
Derudover var der også plads til to nye 
ansigter i bestyrelsen, der nu tæller syv 

mand.
Den ene af de to nye bestyrelsesmedlem-
mer er Claus Nordendahl Johansen. Den 
46-årige viborgenser er medejer af virk-
somheden Vexa, der laver investeringer 
og finansieringer inden for fast ejendom.

Netop kompetencerne fra denne verden 
er nogle af dem, han håber at kunne 
bidrage med i de kommende år:
”Jeg skulle gerne kunne være en hjælp, 
men også en djævlens advokat, hvis 
nogen får lidt for flyvske idéer,” fortæller 
han.
Claus Nordendahl Johansen har ikke den 
store passion for øl – endnu. 
Men det har han til gengæld for den by, 
han bor i:
”Jeg vil gerne bakke op om bryghuset, 
som er en kulturinstitution i Viborg. Det 
er et godt initiativ, og det er vigtigt, at 
vi har sådan nogle varemærker i Viborg, 
og derfor vil jeg gerne gøre en indsats,” 

fortæller han.

Jakob Harritz
Det andet nye ansigt i bestyrelsen er 
32-årige Jakob Harritz, som bor med sin 
familie i Arnbjerg, og til dagligt arbejder 
han som jurist ved Civilstyrelsen. 
”Da de statslige arbejdspladser kom til 
Viborg, tog jeg med tilbage til domkir-
kebyen så hurtigt som muligt,” fortæller 
han. 
”Selvom jeg er født og opvokset i Ørum, 
så ser jeg mig selv som viborgenser, og 
selvom jeg da er glad for godt øl, så er 
det i høj grad på grund af min kærlighed 
til Viborg, at jeg gerne vil involvere mig i 
bryghuset,” fortæller han.
Jakob Harritz er oldermand for Viborg 
Vægterlaug, og da han var med til at lan-
cere bryghusets Vægterbryg sidste år var 
han for første gang med til generalfor-
samlingen i Viborg Bryghus.

”Og det var virkelig en øjenåbner for 
mig at se, hvor stort et engagement, der 
er omkring Viborg Bryghus. Jeg ser det 
lidt som den her berømte fortælling om 
en humlebi, der flyver, selvom den ikke 
burde kunne. Sådan er det også med 
Viborg Bryghus, som jeg gerne vil kæmpe 
for skal flyve videre”.
Jakob Harritz håber at kunne bruge sin 
faglighed og sit store netværk til gavn for 
det viborgensiske øl.

”Og så håber jeg, at jeg kan være med til 
at brede øllet ud til flere i min generation, 
hvor mange jo ved, hvad en belgisk øl 
eksempelvis er, men hvor det måske ikke 
altid er det lokale, der kommer på bordet. 
Det skal vi have ændret på!”.

Dét skal da fejres!
Viborg Bryghus bliver 15 år i år, og det er altså noget at fejre.  
Det har vi gjort med brygningen af en øl med gods i, og som har 
lidt ekstra. Og dét har den her - 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.

- måske en julegave idé ?

Per Tandrup Claus Nordendahl Johansen Jakob Harritz.



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
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Husk at vores bryggerstue ovenover 
bryghuset i Sortebrødre Kirkestræ-
de er åbent for alle der har hang til 
hygge og god øl.

Bryggerstuen er for alle, der kan lide et godt glas øl i 
hyggelige omgivelser.
Her kan du smage vores fulde sortiment, prøve den aktu-
elle 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.

Der er åbent i Bryggerstuen 
alle fredage kl. 15-23 
og lørdage: kl. 11-15
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 læk-
ker frokost i Bryggerstuen, og som noget nyt, arrangerer 
vi også hyggelige aften-rundvisninger med efterfølgende 
tapasbuffet og øl ad libitum.

Se mere og bestil billetter 
på www.viborgbryghus.dk 

Bryggerstuen er åben 
hver fredag og lørdag

( Gavekort som er erhvervet ifbm. anpartskøb 
kan benyttes til disse aftener.)

Aften arrangement kl. 18-22:

Rundvisning med lækkert
tapas-inspireret pølsebord
og øl ad libitum 
Kr. 499,- pr. person

Lørdag d. 21/11

Torsdag d. 10/12

Lørdag d. 12/12

Torsdag d. 14/1

Fredag d. 29/1

Lørdag d. 13/2

Torsdag d. 25/2

Billetter til alle arrangementerne købes på
www.viborgbryghus.dk

Arrangementer:
Lækker lørdags frokost
Første lørdag i hver måned:
Fra kr. 119,- pr. person



 Operette på 
4. og 5. marts

2021
kl. 20.00

Viborg Teater

Læs mere om forestillingen og mere end 40 andre teatertilbud, billetpriser etc. på:

https://musikogteater.viborg.dk/  eller ring: 8787 3636 

Sommer i Tyrol

Medvirkende: Jesper Groth, Karsten Jansfort, Søren Hauch-Fausbøll, Meike Bahnsen, Marie 
Mondrup, Troels Malling, Clara Ellegaard Stegger, Niels Anders Manley og Morten Bo Koch og 
tre musikere. Producent: Folketeatret. Iscenesættelse: Rolf Heim. Kapelmester: Søren Hansen.

St. Sct. Mikkelsgade 2 · 8800 Viborg · www.tortillaflats.dk 

Restaurante Mexicano

Prøv en Mexicansk jul hos Tortilla Flats
Kunne I tænke Jer en utradiotinel julefrokost,

så prøv vores mexicanske julemenu i restauranten eller
bestil vores spændende julebuffet ud af huset,

kontakt os for at høre mere

Tlf. 8662 7997
Bestil bord eller mad ud af huset fra kl. 15.00

Månedens
menu

239,-
3 retter fra

2 retter fra

189,-

COVID
19

Der tages selvfølgelig stadigvæk hensyn til COVID-19 restriktioner.
Vi sørger for god hygiejne og afstand mellem vores gæster, så I
trygt kan spise jeres middag i vores restaurant.

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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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 man sig samlet ud på 
løbetur. Ikke nødvendigvis specielt 
langt, ikke nødvendigvis specielt hurtigt.  

Man løber bare for at få et smil på læben 
og sved på panden. 

Turen går altid igennem Mageløs og 
afsluttes på bryghuset, men resten af 
ruten varierer.  
Det er ganske gratis at deltage. Bare mød 
op kl. 16 foran Bryghuset og løb med. 
Øllen bagefter skal man 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 man også for at skulle have 
penge med hver gang ;-)

Fredagsøl i løbesko - 
hele året rundt
En go tradition - hele året rundt: Hver fredag kl. 16 
mødes de 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

En del af løbeturen går rundt i de gamle Viborg-gader. Her er det gennem Mageløs som 
ligger et stenkast fra bryghuset hvorfra starten går hver fredag kl. 16.
Sommer og vinter.
Vi venter på hinanden - så ALLE kan være med. Det er fredagshygge og en god anledning til 
at skåle weekenden i møde det handler om.

Vi slutter altid løbeturen af med et fællesbillede til Facebook. 
Her er et tilbageblik på årets løbeture. Vi glæder os til at se dig i mageløse fredags løbesko!



TINGHALLEN 
MØDER ∙ MESSER ∙ MUSIK

K Ø B  B I L L E T  PÅ  W W W .T I N G H A L L E N . D K

KONCERTER I VIBORG

TINGHALLEN LIVE

WESTLIFE
14. AUGUST 2021 

PÅ DOMKIRKEPLADSEN

THE BEACH BOYS
LØRDAG 19. JUNI I TINGHALLEN

ENESTE

KONCERT

I DK

BRYAN FERRY
SØNDAG 23. MAJ 

I TINGHALLEN

ENESTE

KONCERT

I DKWET WET WET & NIK KERSHAW
13. AUGUST 2021 PÅ DOMKIRKEPLADSEN

ENESTE

KONCERT

I DK

FÅ BILLETTER

ENESTE
KONCERT I 
DANMARK

BUS 
TUR/RETUR

FRA KUN
250,-

TAG BUSSEN TUR/RETUR
København, Valby St., Ringsted, Slagelse, Korsør, Odense SØ, Horsens og Aarhus.
Se hele planen på www.tinghallen.dk 

PET SHOP BOYS

THE GREATEST HITS LIVE
PARADEPLADSEN, VIBORG

SØNDAG 20. JUNI 2021

SUPPORT: GANGWAY

BONNIE TYLER
LØRDAG 17. APRIL

I TINGHALLEN

ENESTE

KONCERT I 

JYLLAND

LISA EKDAHL
FREDAG 4. JUNI 
I TINGHALLEN

ENESTE

KONCERT

I DK

ENESTE

KONCERT I 

JYLLAND

JAMES MORRISON
LØRDAG 12. JUNI

I TINGHALLEN

ENESTE

KONCERT 

I DK


