
Nye haner til endnu 
flere julefrokoster
Ingen julefrokost - uden JuleBocken som fadøl fra 
Viborg Bryghus! Flere og flere har fundet ud af, at godt 
fadøl kickarter en go fest og Viborg Bryghus nu indkøbt 
flere fadølsanlæg klar til udlejning. SKÅL!

Efter mange måneders overvejelser og planlægning er 
Viborg Bryghus’ nye bryganlæg endeligt bestilt og i pro-
duktion. Brygmesteren tripper for for få brygget på alle 
sine fantastiske ideer til nye øl! Læs mere i avisen.

Der var fuldt hus i Viborg Bryghus’ nye bryggerihal da Carsten Berthelsen afholdt øl-smagning, 
blandt andet med den øl som han har bygget sammen med Viborgs Bryghus’ brygmester.
Læs mere om samarbejdet og den nye øl inde i avisen.

Viborg Bryghus’ lager, pakkeri og køleanlæg er nu flyttet fra  
Farvervej til Lundvej. Dette kunne ikke være lykkes så godt uden 
den store hjælp fra det stærke team af vores uundværlige frivillege.
Læs mere inde i avisen.
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Giv Viborg Bryghus 
i julegave.
Tænk at blive medejer af et bryghus i julegave! 
Med et anpartsbevis følger en række fordele der natur-
ligvis også følger med i gaven.  
Se mere inde i avisen.

Kroneridderen Berthelsen
kom til Viborg og smagte 
på sin egen øl.

Intet bryghus
uden det stærke 
team af frivillige

Bryganlægget 
er på vej!



JULEFROKOST  
KLASSISK

Minimum 
10 kuverter

129,95
PR. PERSON
Marineret sild med karrysalat 

Fiskefilet med citron og remoulade 
Ribbenssteg med rødkål 

Leverpostej med bacon og champignon 
Sylte med sennep og rødbeder 

Risalamande med kirsebærsauce og mandler 
Brød og smør

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

8800 Viborg . Telefon 8725 1822

Åbningstider: 
Mandag-fredag 7.00-20.00
Lørdag-søndag 7.00-18.00
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Michael Møller,
Formand

Henrik Karlsen Per Tandrup Jakob HarrizJan Myrthue

Leder
v. Mikael Møller 
Bestyrelsesformand for Viborg Bryghus

Der er store forandringer på vej i vores 
lille bryghus! 

Ja faktisk er forandringen allerede star-
tet med flytningen af kontor og lager til 
vores nye fantastiske lokation på Lundvej 
hvor det første bryg om få måneder bliver 
sat i gang på de nye kedler i det vi kalder 
”Viborg Bryghus version 2.0”.
Jeg næsten kniber mig selv i armen over 
at det, efter så mange års forberedelser, 
endelig kan blive til virkelighed.

Endelig kan vi trække al vores produk-
tion hjem til hvor den hører hjemme 
og endelig kan vores erfarne brygmester 
folde sine utallige ideer ud i livet og give 
os nye, fantastiske øl-oplevelser, brygget 
på et tidssvarende anlæg som vil være 
med til at give os et rentabelt og bære-
dygtigt bryggeri.
Både Antoni og vi glæder os også ufatte-
ligt meget til at slå dørene op til ølsmag-
ninger og rundvisninger i det nye bryg-
geri. For der bliver virkelig noget at vise 
frem. Hvis ikke Viborg Bryghus allerede 
var byens stolthed, så bliver det det nu!

Et kæmpe TAK!
Jeg vil gerne sende en kæmpe tak til de 
mange frivillige der gennem de sidste 
måneder har ydet en kæmpe indsats med 
at få flytningen af lageret og opbygningen 
af det nye, til at lykkes. 
Uden deres uvurderlige hjælp var vi helt 
sikkert ikke på plads endnu.

Det stærke team af dygtige og arbejd-
somme frivillige har tillige bidraget i 
planlægning af bryggeriet med deres 
store viden og erfaring. En viden som i 
samme omfang ville have kostet bryghu-
set mange penge. 
Penge som vi meget hellere vil investere i 
det helt rette brygudstyr, som nu er både 
bestilt og i produktion og som vi forven-
ter at ankomme på Lundvej i første kvar-
tal næste år.
Herefter starter et spændende arbejde 
med installation, igangsætning og tests 
og vores brygmester forventer at kunne 
fejre første aftapning inden sommer.

Jeg vil også gerne sende et stort tak til 
mine gode kolleger i bestyrelsen som i 
en lang periode virkelig også har været på 
overarbejde med at få alle kabaler til at 
gå op, både hvad angår ny lokation, inve-
stering i nyt bryganlæg og ikke mindst: 

financieringen af det hele.

Vi har valgt at opdele investeringen i 2 
dele: Først selve bryggeriet og dernæst 
et tapperi med langt større kapacitet og 
muligheder end det nuværende som vi 
har valgt at starte på indtil financieringen 
af dette er på plads.

Et nyt tapperi vil give os mulighed for 
også at tappe på dåser som bliver stadig 
mere efterspurgt – også blandt øl-entu-
siaster. Og det er for os vigtigt at Viborg 
Bryghus version 2.0 ikke blot er bæredyg-
tigt her og nu, men også er det i fremti-
den. For det er jo af netop denne grund 
at hele denne proces er sat i gang.

Vores brygmester har allerede planlagt 
brygning af 3 nye øl i løbet af efteråret. 
Det vil være øl, som udelukkende bliver 
tappet på dåse for at give os en ny og 
spændende placering på markedet. 

Vi vil også med nyt bryggeri have kapa-
citet, til at invitere små bryggerier inden-
for og betale for den ekstra kapacitet, vi 
givetvis vil få til rådighed i perioder. Her 
vil dåsetapperiet også hjælpe med at gøre 
os attraktive.

Invester i Viborg Bryghus!
Men for at komme i mål med et godt 
bryggeri har vi stadig brug for Jeres hjælp! 
Vi oplever en fantastisk opbakning fra 
både nye og eksisterende anpartshavere, 
men vi har, som du kan læse på de føl-
gende sider i avisen, også oprettet et inve-
steringsselskab, som vil gøre det attraktivt 
for virksomheder og private at investere i 
Viborg Bryghus med større beløb. 

Vi skal have så mange med om bord hur-
tigst muligt for at komme helt i mål med 
vores bryggeri planer. Derfor vil vi i den 
kommende tid tage kontakt til så mange 
lokale virksomheder det er os muligt at 
nå ud til. Har du eller din virksomhed 
lyst og mulighed for at bidrage så kontakt 
endelig bryghuset. Din hjælp er uvurder-

lig for os! 

Ny direktør
Et emne som naturligt optager en masse 
i Viborg og ikke mindst vores mange 
anpatshavere er, hvem der skal være den 
nye direktør for bryghuset.
Lige om lidt træder Viborg Bryghus 
ind på en ny og større scene og dermed 
ønsker vi at professionalisere mange pro-
cesser - herunder også vores ansættelser.
Vi har derfor tilkoblet en erfaren konsu-
lent, som hjælper os med ansættelsespro-
ceduren for at finde netop den profil som 
egner sig perfekt til opgaven.

Der har været gennemført interview med 
bestyrelsen vedr. ønsker til kompetence 
og profil på ny direktør, og ud fra dette er 
der slået job op og 15 spændende kandi-
dater har søgt jobbet.

Nogle er allerede sorteret fra, men første 
samtale blev gennemført med udvalgte  
kandidater i sidste uge og 2. samtale for-
ventes gennemført i den kommende uge. 
Der er tale om spændende og kvalifice-
rede kandidater og jeg glæder mig til for-
håbentligt at kunne annoncere navn og 
start tidspunkt indenfor kort tid.

I det hele taget ser jeg frem mod en fan-
tastisk spændende tid for Viborg Bryghus 
som jeg er stolt af at være en del af og 
med til at udvikle for fremtiden.

Tak til alle, både både fastansatte og frivil-
lige kolleger i bryghuset som gør en helt 
fantastisk indsats, og til vores samarbejds-
partnere, sponsorer og anpartshavere som 
støtter op om vores dejlige bryghus. 
Og ikke mindst tak til alle vores gode 
kunder som bakker op og støtter os ved 
at drikke vores dejlige øl som ganer og 
smagsløg hele Viborg Kommune kan 
være stolte af!

God læselyst!

Kære læser!



18. - 22. MAJ 2022
COMVENT ARENA 

24. - 28. NOV.
COMVENT ARENA 

TINGHALLEN 
MØDER ∙ MESSER ∙ MUSIK

KØB BILLET PÅ W W W.T I N G H A L L E N.D K

9. AUGUST 2022 PÅ PARADEPLADSEN

WESTLIFE 
KOMMER TIL VIBORG

ENESTE

KONCERT

I DK

STATUS QUO
FREDAG 10. JUNI

I TINGHALLEN

TOTO
TORSDAG 11. AUGUST 
PÅ PARADEPLADSEN

ENESTE

KONCERT I 

JYLLAND
WET WET WET & NIK KERSHAW

12. AUGUST PÅ PARADEPLADSEN

ENESTE

KONCERT

I DK

ENESTE

KONCERT 

I DK

FÅ BILLETTER

JAMES MORRISON
LØRDAG 26. FEB.

I TINGHALLEN
ENESTE

KONCERT 

I DK

GLÆD DIG OGSÅ TIL

SUPPORT: 
OUTLANDISH, 

JOHNNY DELUXE & 
JACK WARREN

2022
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Viborg Bryghus er på mange måder trådt 
ind i fremtiden. 
I efterhånden nogle måneder har det 
lokale bryggeri haft til huse på Lundvej 
i nye, store og flotte rammer. Det nye 
bryggeri ligger på en iøjefaldende adresse 
med stor synlighed og med masser af 
plads til at slå sig løs.
Men indtil videre er de nye produkti-
onslokaler dog fortsat ret tomme, mens 
lagerdelen bugner med juleøl.

Utallige timer er der blevet lagt i at få 
finansieringen på plads, så der kan blive 
købt et nyt bryggeranlæg, og selvom der 
fortsat skal knokles for at skaffe de sid-
ste midler, så er udstyret allerede på vej. 
Udstyr, der langt overgår det, der i årevis 
har stået i Viborg Bryghus’ første bryg-
geri i Sortebrødre Kirkestræde.

Det nye udstyr er  
i produktion
Viborg Bryghus’ brygmester Antoni 
Aagaard Madsen blev blandt andet hyret, 
fordi han netop har stor erfaring med at 
stable et nyt bryggeri på benene, og den 
opgave har han altså stået i spidsen for 
her i domkirkebyen, og han er gået til 
opgaven med ildhu og grundighed.

Det nye udstyr er lige nu under produk-
tion i Kina, og i december skal det fær-

dige resultat besigtiges via en online-for-
bindelse. Hvis alt går efter planen, og det 
kan godkendes, sendes det til Danmark 
efterfølgende. 

Fragten tager et par måneder.
- Så modtager vi tankene og bryganlæg-
get omkring februar. Planen er så, at vi 
samtidig får et tappeanlæg, men det har 
vi ikke kunnet bestille endnu på grund 
af den manglende finansiering, fortæller 
Antoni Aagaard Madsen.

Kan endelig komme i gang
Den erfarne brygger glæder sig naturligvis 
til, at han har et fuldt ud færdigt og funk-
tionelt udstyr, som han kan brygge de 
kendte og populære varianter på, ligesom 
han ser frem til at kunne lave nye opskrif-
ter og dermed give folket nye smagsop-
levelser. Imens han venter, kæmper den 
lille bryghus-administration ufortrødent 
videre med at få solgt både øl, anparter 
og sponsor-pakker.

Det nye bryganlæg har den funktion, at 
der kan tankes fustager fra så, så selvom 
ikke alt det udstyr, man gerne vil anskaffe 
sig, er på plads, så vil der altså komme fut 
under kedlerne i begyndelsen af foråret 
2022.

- Vi kan måske også tappe nogle flasker, 
men langt fra alle. Det ville i hvert fald 
kræve, at vi er i gang dag og nat. Der-
for arbejder vi også intenst på at kunne 
investere i et tappeanlæg. Jo mere øl, vi 
kan brygge lokalt, jo bedre, siger Antoni 
Aagaard Madsen.

Det nye anlæg kan alt
Det nye udstyr er ret manuelt, hvilket 
harmonerer godt med Viborg Bryghus’ 
visioner og traditioner for håndbrygget 
øl, hvor det er de lokale hænder og tan-
ker, der præger øllet i haner og på flasker.

- Det betyder også, at man skal lære 
udstyret grundigt at kende for at kunne 
betjene det. Til gengæld kan det alt. Det 
er virkelig fleksibelt. 

Når man automatiserer meget, giver man 
lidt køb på fleksibiliteten, og det vil vi 
nødigt, siger brygmesteren, som ser frem 
til at kunne brygge omkring 5000 liter 
om dagen. 

Langt mere end man nogensinde 

har kunnet på hjemmebanen i Viborg. 
Hvor det lokale øl naturligvis hører til.

En længe ventet 
drøm er få måneder 
fra at blive til  
virkelighed
I flere år har der været drømt om – og arbejdet intenst 
for – at alt Viborg Bryghus’ øl kunne blive brygget i 
domkirkebyen. Snart sker det.

Det er en glad og meget forventningsfuld brygmester som tripper for at komme igang 
med at brygge øl i de nye lokaler. Og nye opskrifter står i kø for at blive til virkelighed 
i de kommende kedler og tanke.

Nogenlunde sådan kunne det nye bryganlæg komme til at tage sig ud i det nye og højloftede 
lokale. Antoni glæder sig også til at afholde spændende rundvisninger i det nye bryggeri.

Det gamle bryganlæg kan lidt endnu.
Men det er træt og hvert bryg tager lang tid 
at brygge på det. Antoni glæder sig til at 
kunne udrette langt mere på det nye anlæg.

www.viborgbryghus.dk               Jul & vinter 2021



279,-
PR. PERSON

NYTÅRS  
MENU

En festlig 4-retters nytårsmenu  
med appetizer, forret,  

hovedret og dessert.
På foto vises til 1 person

129,-
PR. PERSONBØRNE 

NYTÅRS MENU
En børnevenlig 3-retters nytårsmenu med  
nachos m/kylling, byg-selv-burger og pandekager med is.
På foto vises til 1 person

BESTILLES SENEST 
TIRSDAG D. 28/12 2021 

AFHENTES FREDAG D. 31/12 KL. 11-14 

DER TAGES FORBEHOLD FOR UDSOLGT SITUATION

BESTIL DIN NYTÅRSMENU
PÅ LOVBJERGMAD.DK

Det hele - bare billigt!

• Blinis m/krebsesalat
•  Lakseroulade m/flødeost, rød kaviar og rejer
•  Sousvide kalvemørbrad bøf, m/kartoffelgratin, 

rodfrugter, broccollisalat og whisky sauce
•  Parade af chokolade på bund af feuilletine 

mandelbund og ganache m/vanilje is fra Ryå

ALLE DAGE
KOLDINGVEJ 7–21
OVERLUND 8–21
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Det var en enorm milepæl, da Viborg 
Bryghus fik fremtiden på plads og efter 
mange års søgen kunne rykke sin admi-
nistration og sit lager til Lundvej i helt 
nye lokaler.
Men det er først nu, det virkelige arbejde 
går i gang, konstaterer Mikael Møller, 
Viborg Bryghus’ formand.

Klar til at modtage  
det nye udstyr
Han, de få ansatte i organisationen, 
brygmesteren, en uundværlig gruppe af 
frivillige samt bestyrelsen knokler lige 
nu for at få fyldt de stadig ret tomme 
lokaler op med indhold, der skal gøre 
Viborg til produktionsby for tusinde og 
atter tusinde liter godt øl. 

- Vi er flyttet ind, men der skal ske en 
helt masse ting med bygningen, inden vi 
får et bryganlæg ind, og det er vi i gang 
med. Der skal vand, gas og strøm ind de 
rigtige steder, og overfladerne skal gøres 
vaskbare – for bare at nævne et par opga-
ver. 

Der sker så meget forberedelse i øjeblik-
ket, sådan at vi kan være klar til at mod-
tage brygudstyret, fortæller Mikael Møl-
ler, som fortsætter:

- Vi har mange folk i spil, håndværkere, 
ingeniører og så videre. Der skal måles, 
beregnes og laves om. Bare de tanke vi 
får, vejer rigtig meget, og selvom de skal 
stå på et betondæk, så skal det måske alli-
gevel understøttes for at klare belastnin-
gen, da der er kælder nedenunder.

Guld værd
- Så ja, der er virkelig travlt for tiden. 
Gudskelov har vi et fantastisk hold af 
frivillige, som bakker os rigtig meget op. 
Nogle går derude på stort set på fuld tid. 
De er simpelthen guld værd, siger Mikael 
Møller.

Mens der knokles med alverdens prak-
tiske gøremål, har han også fokus rettet 
mod økonomien. 

Investeringsselskab
Det er ikke gratis at indrette et helt nyt 
bryggeri, og selvom mange valgte at 
bakke op om Viborg Bryghus version 2.0 
ved at købe en eller flere anparter, så er 
der et pænt stykke i mål.

Derfor har bestyrelsen skruet et investe-
ringsselskab sammen, hvor både private 
og virksomheder kan købe sig ind. Idéen 
er, at de får investeringen retur, fordi 
brygudstyret så lejes ud til Viborg Bryg-
hus.
- Egentlig var den oprindelige tanke, at 
det kun var for virksomheder, men vi fik 
henvendelser fra flere private – herunder 
nogle af vores fantastiske frivillige – som 
også gerne ville være med. 

Det er selvfølgelig investeringer i en 
anden størrelse, de kan lave, men hvis 
de synes det giver mere mening end at 
have pengene stående i banken til nega-
tiv rente, så er vi kun glade for, at de vil 
hjælpe. 

(Fortsættes på næste side...)

Nøglerne var bare 
begyndelsen
Viborg Bryghus’ formand ser tilbage på et  
skelsættende år – og frem mod nye udfordringer, 
nye muligheder – og nyheder, der kommer til at 
åbne døren til et helt nyt marked.

Lige nu er der rigeligt med plads i det flotte, højloftede rum som skal rumme det kommende bryganlæg og de høje lagertanke. 
Men det var også vigtigt at finde lokaler som på et tidspunkt kan rumme flere og større tanke. Viborg Bryghus skal være fremtidssikret!

www.viborgbryghus.dk               Jul & vinter 2021



8662 2350
aut. VVS & naturgasinstallatør

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
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Det er måske ikke der, vi henter de fle-
ste penge, men det siger noget om den 
opbakning, vi har, siger Mikael Møller.

Positive tilsagn
Den store opgave bliver dog at få fat på 
byens og omegnens virksomheder.
- Vi har allerede fået tilsagn fra mange, 
og det er rigtig glædeligt. 
Vi har nu tilsagn om cirka to millioner 
kroner, men det er da en proces, som 
tager tid og kræfter. Vi skal gerne have 
omkring syv millioner kroner for at få 
et fuldt og færdigt anlæg, fortæller bryg-
hus-formanden.

Det nye bryggeri i tal:
Her er hvad et moderne byggeri som det 
kommende Viborg Bryghus kommer til 
at indeholde:

• 2500 HL bryghus med combi 
 whirlpool/kogekar
•  Maltknusning og råvarelager 
 i kælder og transport til malt silo 
 over mæskekar
•  6 x 5000 L fermentorer med 
    remote control på køling
•  2 x 2500 L fermentorer 
•  Option for kommende udvidelse 
    med 5 x 5000L fermentorer

•  Semiautomatisk depallettering 
 til flaskebord
•  Kombitapper til 2000 flasker/dåser 
 i timen
•  Pasteuriserings tunnel
•  Etikettering m. datoprint

Etaper mod en bæredygtig 
produktion
Når både bryg- og tappeanlæg engang 
er installeret, og de nye lokaler er fyldt 
med tanke og øl, vil Viborg Bryghus for 
alvor være nået til et punkt, hvor det er 
bæredygtigt og kan holde al produktion 

på egne kedler. 
Mikael Møller fortæller, at opgaven er 
delt op i etaper.
- I første omgang brygger vi på et nyt 
anlæg, men installerer det gamle tapperi 
fra Sortebrødre Kirkestræde.

Der går meget manuelt arbejde med det, 
men det betyder, at vi kan holde pengene 
hjemme og brygge på vores eget anlæg. 
Det er supervigtigt. Hele vores julepro-
duktion næste år kan vi dermed brygge i 
Viborg, og så vil vi kunne tappe det på et 
nyt anlæg, når vi får det i hus.

Viborg Bryghus  
også på dåser
De første store forandringer vil forholds-
vist hurtigt blive synlige på hylderne, 
afslører Mikael Møller.
- Vi kommer til at kunne tappe på dåser, 
så der kommer tre nye øl i efteråret, og de 
kommer kun på dåser. Der er fundet på 
nogle spændende øl, og det bliver både 
sjovt at prøve, men også strategisk vig-
tigt. Ellers kommer vi til at stå uden for 
et marked, der vækster.

Vores brygmester sprudler af ideer til 
nye øl og tripper for at komme igang 
på det nye anlæg. Og der er ingen 
tvivl om at vi vil komme til at smage 
på rigtig mange nye og spændende øl 
fra det nye Viborg Bryghus. Sidelø-
bende med de gode gamle kendinge 
som vi naturligvis fortsat skal brygge. 
Og med det nye bryggeri får vi langt 
større muligheder for at brygge sæson-
bryg og prøve nyt ting af til mange for-
skellige målgrupper.
Det bliver simpelthen helt fantastisk 
spændende! 

Det er først og fremmest vigtigt at være godt repræsenteret i vores lokal-område: 
Hele Viborg Kommune.
Men det er fantastisk også at mærke den opbakning og interesse der er for vores 
produkter langt udenfor kommunegrænsen.
Viborg Bryghus har gode forhandlere over det meste af landet og der kommer 
løbende bestillinger fra afkroge af Danmark gennem webshoppen.

At etablere et bryggeri i den størrelse som Viborg Bryghus skal blive til, kræver 
mere end blot et lækkert lokale: Sammen med brygmesteren planlægges og justeres 
for at finde de helt optimale løsninger og udnyttelse af rummet.
Her er det Brygmester Antonis optegning af vand, el, gas osv. samt rør-føring og 
placering af de store tanke. Der begynder at tegne sig et rigtig godt billede!

www.viborgbryghus.dk               Jul & vinter 2021
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En belgisk blonde er netop landet på hyl-
derne i de heldigvis mange butikker, der 
har Viborg Bryghus’ mangfoldige udvalg.
Øllen er brygmester Antoni Aagaard 
Madsens seneste påfund, og selvom den 
lanceres op mod jul, giver den lyse farve 
og de næsten tropiske, sommeragtige 
smagsnuancer minder om meget andet 
end nisser og julegaver.

- Øllen skal gerne kunne lidt af hvert. 
På den ene side skal øllen smage af noget, 
men den skal også være lys og frisk i 
det. Udgangspunktet er, at smagen ikke 
skal komme fra humlen, og derfor er 
den krydret, som den er med anisfrø og 
med curacao fra pomeransskal, fortæl-
ler Viborg Bryghus’ brygmester Antoni 
Aagaard Madsen.

Han betragter øllen som en helårsøl, og 
faktisk er det vellykkede resultatet også 
en anelse bundet op på tilfældigheder og 
på en chance, brygmesteren tog i sidste 
øjeblik.

Med alle 4  
danske kornsoter
- En anden interessant detalje ved øllen 
er, at det var planlagt, at der skulle have 

havre, hvede og byg i øllen, men da jeg 
ankom til bryggeriet og gjorde klar, fandt 
jeg noget ristet rugmalt, som smagte 
hamrende godt. Jeg endte derfor med at 
komme alle fire, danske kornsorter i.

Stjernestund er umiddelbart blandt de 
ganske få nyheder fra Viborg Bryghus’ 
side. Det lokale bryggeri er normalt både 
eksperimenterende og forsyner gerne 
gæster og kunder med nye smagsoplevel-
ser, men som de fleste ved, er det vibor-
gensiske bryghus lige nu under totalfor-
andring. 

Kreativiteten tripper
Et nyt bryggeri er ved at blive etableret, 
og derfor holder Antoni Aagaard Madsen 
bevidst kreativiteten en anelse tilbage.

- Det er lidt et dilemma, om jeg skal 
brygge mere på det gamle anlæg. Hvis 
vi laver noget spændende, nyt og godt, 
så skal det tilpasses det nye anlæg, og så 
kommer de måske til at smage anderle-
des og skal så laves om. Det, synes jeg, vil 
være ærgerligt.

- Men nu tager jeg altså chancen med 
Stjernestund, for det er en øltype jeg 
længe gerne har villet lave. 
Og så må jeg bare lægge mig i selen for 

at ramme den mindst ligeså godt på det 
nye anlæg!

En stjernestund med 
Viborg Bryghus
Et nyt stjerneskud på den viborgensiske ølhimmel er netop 
lanceret: Den lyse og lækre øl hedder Stjernestund. 

Stjernestund er brygget på det gamle bryggeri i Viborg, og selvom der bliver målt og noteret 
efter alle kunstens regler bliver det spændende når den skal brygges igen - denne gang på et 
sprit-nyt bryganlæg på Lundvej.

Stjernestund er, som en sjældenhed, brygget 
på hele 4 danske kornsorter, inkl. ristet 
rugmalt.

Bryghusets sælger, Gert har allerede  
Stjernestund som een af sine favoritøl.
Her er han igang med at pakke de gode 
varer til et lokalt supermarked.

www.viborgbryghus.dk               Jul & vinter 2021
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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 vi vil ikke vælge 
mellem kun at brygge meget specielle øl 
for de få, eller kun mere almindelige øl 
for de flere.
Øl fra Viborg Bryghus skal være for 
ALLE!

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.

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



VI ANBEFALER  
TRE ØL TIL VORES 
LÆKRE MENUER
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ÉN FØR,
ÉN UNDER OG

ÉN EFTER

Bon            appetit

BRYG & BROSTEN

Book billet på www.viborgmuseum.dk

Firmaudflugt
eller familietur?

Bestil en eksklusiv tur
med egen guide og ølsmagning.

Book på vibmus@viborg.dk
eller på tlf.: 87 87 38 38 

Gå julen i møde med en guidet tur
i Viborgs historiske gader

og afslut turen med 
en hyggelig ølsmagning på Viborg Bryghus.

BOOK DIN JULETUR
HVER FREDAG / LØRDAG

FREM TIL 17. DEC.  

Den. 4. dec. 
kan du nyde en lækker julefrokost

sammen med ølsmagningen.     

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

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.
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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 udgangs-

punkt i en klassisk Irish Ale hvor den 
engelske ale gær tilfører smagfulde julenoter.

5,5 %

Jule Dubbel
Inspireret af ølstilen spicebeer, der er meget 
populær ved juletid i USA, har vi brygget en 

skøn Belgisk Dubbel, diskret krydret med 
kanel, kardemomme og lakrids.

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...



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!

�������������������������������
	�����������������������������
��������������
�����

 New Limited Edition
 PH 2/2 The Question Mark
  
1. oktober - 31. december 2021
 By Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 9.995
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De fleste voksne har nok prøvet at flytte 
nogle gange. For dem selv, for nogle ven-
ner, for deres børn. Men sjældent for sjov.

Opgaven med at flytte Viborg Bryghus’ 
lager, maskineri og materialer fra Far-
vervej til Lundvej var derfor heller ikke 
umiddelbart noget, der virkede specielt 
attraktivt, men ikke desto mindre stod 
flere af de frivillige fra Viborg Bryggeri-
forening troligt klar, da opgaven skulle 
ordnes.

Komplet uundværlige!
Igen viste de sig som komplet uundvær-
lige, og selvom der var sved på panden, 
var der også plads til smil og sjov. For 
sådan er det, når korpset af frivillige yder 
en indsats for Viborg Bryghus.

18 sættevognstræk!
- så mange skulle der til før alt var 
flyttet fra det gamle til det nye lager. 
Een af Viborg Bryghus gode sponsorer, 
Nonbo Vognmandsforretning, havde til 
lejligheden stillet en trailer gratis til rådig-
hed som de flyttede til Lundvej straks der 
blev ringet efter dem. En kæmpe hjælp 
for flytteholdet som klarede flytningen på 
3 uger.
Nu har lageret efterhånden været på plads 
i nogle måneder, og de fleste af ugens 
dage er der masser aktivitet blandt paller, 
flasker, fustager og høje reoler. 

- Det har været dejligt at komme på 
plads, og jeg kan stadig godt lide arbej-
det. Det er så hyggeligt, bemærker Egon 
Broberg Larsen.

(Fortsættes på næste side...)

Bryghusets  
bankende hjerte 
er flyttet med
Det stærke korps af de uundværlige frivillige er 
heldigvis flyttet med til bryghusets nye placering. 
Og uden dem var vi helt sikkert ikke kommet på 
plads endnu!
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Pakkeriet summer af aktivitet med etikettering, pakning af gavekasser, web-ordrer, klargøring af fadølsanlæg til udlejning og meget meget mere.

Peter Haldrup Lauersen og Mogens Mortensen var ”arkitekterne” 
bag flytningen og med deres gode planlægning kom Viborg Bryghus 
godt i mål med flytningen af de mange gode varer.



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
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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Han og en håndfuld andre fra Viborg 
Bryggeriforening har denne formiddag 
atter bevæget sig ud på Lundvej, hvor de 
blandt andet pakker gavekasser og får sat 
etiketter på en stor stribe Mageløs, så de 
kan komme ud til kunderne.

- Jeg kan virkelig godt lide det sociale 
aspekt i arbejdet - og så er det jo ikke 
mindst i den gode sags tjeneste, tilføjer 
Egon Broberg Larsen.

- Uden os var det svært at drive et bryg-
geri, og en by som Viborg bør da have 
sådan et.

Passion og sjov
Samme holdning har Bente Hegewald 
og Klaus Mærkedahl. De har begge 
været frivillige i en længere årrække, og 
de er begge drevet af en passion for både 
Viborg og for byens bryghus. 

På det nyindrettede lager blander lyden 
af grin og sjove kommentarer sig med de 
klirrende flasker og palleløfterne, der er 
ved at få tømt en lastbil med nyt øl.

- Jeg kan ikke hjælpe strategisk og den 
slags, men jeg kan lave knoklearbejde, og 

det er så mit bidrag, siger Klaus Mærke-
dahl med et smil.

Med helt fra start
At han og hans kolleger denne morgen 
går til hånde til ære for Viborg Bryghus er 
og bliver hele forudsætningen for, at det 
lokale bryggeri kan drives videre.

Bente Hegewald og hendes mand har 
været med, siden bryghuset blev stiftet. 
Dengang fik de hver en anpart, men 
siden har de investeret utallige timer i 
arbejdet – og de bliver ved, fordi de ikke 

kan lade være.

- Det er bare hyggeligt at have noget 
at give sig til, siger Bente Hegewald, der 
udover opgaverne på lageret hjælper med 
alverden for bryghuset – både på lageret, 
i bryggerstuen og i butikker, hvor hun 
skænker smagsprøver.

Kunne man selv have fået smag for at give 
en hånd med, er Viborg Bryggeriforening 
altid klar til at byde nye medlemmer vel-
komne.

Peter Haldrup Lauersen og Mogens 
Mortensen er i samarbejde med bryg-
mesteren igang med den helt store 
planlægning med indretningen af det 
kommende bryghus.

Lokalet skal være helt klar til det nye 
bryganlæg ankommer og bryghuset 
nyder i denne forbindelse rigtig godt af 
Peter og Mogens’ tekniske og håndværks-
mæssige baggrund.
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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%

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 %

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%

Belgisk blonde med  
spændende smagsnuancer

Spændende nyhed fra vores brygmester: 
Lys og frisk blonde, krydret med anisfrø

og med curacao fra pomeransskal. 
6,5 %

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 %
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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 med fadølsbægre eller rigtige glas m.v. på www.viborgbryghus.dk

Har du brug for råd og vejledning om øltype og mængde så ring til os på tlf. 46 93 88 00

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 %

Belgisk Quadrubel
Quadrublen er den stærkeste og kraftigste af de 

belgiske øltyper, med en rig maltkrop, var-
mende alkohol og høj restsødme.  

Smager fantastisk til en sød kage eller dessert, 
eller nyd den alene i små varmende slurke.  

NB: 12%

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, men også 

fantastisk som velkomstdrink eller nytårsfesten.
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 %
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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?

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,-
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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.

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.
Et godt glas fadøl sætter nemlig altid 
gang i en go fest!

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
Viborg Bryghus har indkøbt ekstra fad-
ølsanlæg, og priserne er også konkurren-
cedygtige. Der er rigtig mange gode vari-
anter i et bredt sortiment - fra de lyse og 
lette til de mørke og fyldige. 
Der er masser at byde på til festlige anled-
ninger.
Tjek selv på viborgbryghus.dk 

Vi bidrager gerne til festen
Udover indkøb af flere fadølsanlæg har 
Viborg Bryghus også fået fat i nogle 
brugte men veludstyrede fadølsvogne, 
Så nu kan bryghuset let dukke op til både 
små og helt store arrangementer. 

Vi skal være med, når folk i Viborg Kom-
mune holder store arrangementer. 
Viborg Bryghus vil nemlig rigtig gerne 
være synonyme med fest!

Vi bøjer os for det praktiske med pla-
stik-bægre, men vi syns naturligvis vores 
gode øl fortjener rigtige glas
Derfor har vi nu købt ekstra ind af vores 

logoglas så det ikke længere kun er i Bryg-
gerstuen - men også til din egen fest at du 
kan drikke det gode øl i Viborg Bryghus  
øl-glas.

En go’ fest eller  
julefrokost 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.

Vil du helst drikke øl 
af ”rigtige” glas? 
Så er det nu også muligt at leje vores fine logo-ølglas 
sammen med fadølsanlægget.
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En butik med sjæl 

 

 

Henrik Zacho
Branding ekspert

I en travl hverdag med en uendelig strøm af indtryk og 
kommunikationsstøj kræver det nye styrker at få dine 
budskaber helt frem til dine potentielle kunder.

Et stærkt brand tilfører din virksomhed værdifulde 
konkurrenceparametre i kampen om kunderne. 

Jeg har i mere end 30 år arbejdet indgående med 
kommunikation, brandstrategi og visuelle identiteter, 
og er din stærke samarbejdspartner, når din 
virksomhed vil være kundernes førstevalg.

Uanset om du vil udvikle og styrke din virksomheds 
eksisterende brand, eller du ønsker en komplet 
rebranding, hjælper jeg din virksomhed i processen 
med at skabe en stærk brandidentitet som den 
konkurrencefordel, der ikke kan kopieres af dine 
konkurrenter.

Se referencer på www.zacho.net

Det vil være mig en stor fornøjelse, også at hjælpe 
DIN virksomhed til succes!

STYRK DIT BRAND!

tlf. 86 61 36 00  |  viborghavemaskiner.dk

Robolinho 450W · Max. 450 m2 plæne

 7.500,-
Køb nu til 2021 pris*

* Prisen stiger til 8.500,- i 2022
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Egentlig er der løbet meget øl igen-
nem kedlerne, siden kontakten opstod. 
Viborg Bryghus og den kendte ølentu-
siast Carsten Berthelsen havde længe 
talt om et samarbejde, der skulle bestå 
af både ølsmagninger og en ny, fælles øl. 
Corona-virus og mange andre udfordrin-
ger skød dog idéerne ud i fremtiden.

Men nu er den her så. Øllen, der er blevet 
til i samarbejde med brygmester Antoni 
Aagaard Madsen og Carsten Berthelsen, 
som mange nok i høj grad vil kende fra 
Natholdets tv-julekalender, hvor han 
sammen med Søren Rasted og Anders 
Breinholt smager – og fortæller om – øl 
fra nær og fjern.

Berthelsen i ridderuniform
- Kroneridderen er navnet på den øl, 
som Antoni Aagaard Madsen endte med 
at lave. Undervejs sendte han to opskrifter 
til Berthelsen, som godkendte den ene. 
Siden blev den tappet og fik påklistret en 
ganske speciel etiket, hvor han selv – uden 
han vidste det – er iklædt ridderuniform. 

Carsten Berthelsen har, gennem utallige 
foredrag, tv-udsendelser og bogudgivel-

ser, ihærdigt fremmet de danske forbru-
geres kendskab til dansk og udenlandsk 
kvalitetsøl. I 2015 blev han tildelt den 
Belgiske kong Phillippes Kroneridder 
orden for hans mangeårige arbejde med 
at fremme kendskabet til Belgisk øl og 
kultur.

Det blev en dristig debut for øllen, for 
Carsten Berthelsen holdt i oktober to 
komplet udsolgte ølsmagninger i Viborg 
Bryghus. Den ene i bryggerstuen, den 
anden i det nye bryggeri på Lundvej. Her 
blev der grinet, skålet og fortalt til den 
helt store guldmedalje. Og det var først 
ved denne lejlighed, at Berthelsen selv – 
med publikum på – fik chancen for at 
smage og vurdere Kroneridderen.

Viborg Bryghus’ brygmester var med 
ved ølsmagninger, hvor den 12 procents 
tunge øl blev lanceret. Antoni Aagaard 
Madsen vedkender sig gerne, at øllen fik 
flere smagsnuancer end oprindeligt plan-
lagt.

(Fortsættes på næste side...)

Berthelsen 
og brygmesteren 
i 12% tungt 
samarbejde
Viborg Bryghus har udgivet en ny og særlig øl. 
Den hedder Kroneridderen og er lavet i samarbej-
de med den kendte ølentusiast Carsten Berthelsen.

Nyheden blev præsenteret til en vellykket øl-smag-
ning i Viborg Bryghus nye rammer på Lundvej

Carsten Bertelsen var i hopla til de to helt udsolgte ølsmagninger i Viborg Bryghus’ nye 
lokaler på Lundvej som i fremtiden skal fyldes med nyt bryganlæg og lagertanke til lækkert, 
lokalbrygget øl i højeste klasse.

Quadrublen er den stærkeste og kraftigste af de belgiske øltyper, med en rig maltkrop, var-
mende alkohol og høj restsødme. Smager fantastisk til en sød kage eller dessert, eller nyd den 
alene i små varmende slurke.
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 vestjyskbank.dk/viborg

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
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Overraskelser er charmen 
ved håndbrygget øl
- Jeg er rigtig godt tilfreds med resul-
tatet, siger brygmester Antoni Aagaard 
Madsen. Den er en anelse sødere end 
beregnet, hvilket skyldes, at den blev 
brygget i vores gamle bryggeri, hvor jeg 
ikke er helt vant til udstyret, og det er 
en spændende udfordring, forklarer han 
om det, der vel kan kaldes charmen ved 
håndbrygget øl.
Det gør heldigvis ikke nødvendigvis 
slut-resultatet dårligere.

Kroneridderen holder som nævnt 12 
procents alkoholstyrke og stilarten er en 
såkaldt Quadrupel. 

Det er den stærkeste og kraftigste af de 
belgiske øltyper.

- Havde det nu været en IPA eller en 
pilsner, så havde jeg nok været skeptisk 
over for at være to om at bestemme, men 
da Carsten Berthelsen ved rigtig meget 
om belgisk øl og om ingredienserne, så 
var det både fint og sjovt at have ham 
med på sidelinjen i processen, siger 
Antoni Aagaard Madsen om samarbejdet 
med den landskendte ølentusiast.

Umiddelbart er Kroneridderen tænkt 
som værende et Single Batch – altså en 
engangsoplevelse. 

Så skynd dig at smag den, før den er væk.
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Der var godt gang i 
udskænkningen.  

Bryghusets energiske sælger, 
Peter Kjeldgaard gav en 

hånd med.

Det var en stor fornøjelse med liv og øl-smagning i de nye lokaler.
Og allerede nu - selvom der endnu ikke er bryganlæg i det store lokale - kan 
man sagtsnes få en god fornemmelse af, hvor fantastisk det bliver at afholde 
rundvisninger og øl-smagninger når det nye bryggeri står klar. 



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

Kære Viborg Bryghus!
Vi ønsker varmt velkommen i nabolaget

Lundvej 50, 8800 Viborg
Telefon  86 60 00 15
www.be-installationer.dk
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Bitten Slagter – med det borgerlige navn 
Bitten Nyrup Pedersen – har for nyligt 
vundet en guldmedalje for sine pølser i 
en landsdækkende konkurrence. 

Et resultat, som kun opnås med grundig-
hed, flid og gennemført, solidt håndværk. 
Og i dette tilfælde med et godt krydderi.
Bitten Slagter fik den geniale idé at til-
sætte øl i sin pølsefars, da hun skulle lave 
nogle helt specielle pølser til konkurren-
cen, og valget faldt på Viborg Bryghus’ 
brown ale, Gode Nødder.

- Mange pølser er jo med det samme 
grundkrydderi, men med en twist af 
chili, ost eller lignende. Jeg ønskede at 
lave nogle pølser, som smagte af noget 
specielt, og som ikke lignede det, jeg ple-
jer at lave, fortæller slagteren fra Onsild, 
der ligger imellem Viborg og Hobro.

- Jeg prøvede også en anden, lidt mere 
mørk øl, men Gode Nødder tiltalte mig 
bare, og da jeg smagte den, vidste jeg 
med det samme, at det var den, jeg skulle 
bruge, fortæller Bitten Nyrup Pedersen.

Ønsket gik i opfyldelse
Der findes et utal af bryghuse og endnu 
flere øl. Hun var dog ikke rigtig i tvivl 
om, at det var en variant fra Viborg Bryg-
hus, hun ville have fingrene i.
- Viborg Bryghus har gjort det godt 
og er virkelig på vej frem. De øl, jeg har 
smagt derfra, er gode – og så havde jeg da 
også en bagtanke om, at jeg kunne få et 
samarbejde op at stå, hvis pølserne blev 
vellykkede.
Og det blev de jo beviseligt. 

Bitten Nyrup Pedersens ønske gik også i 
opfyldelse, for når Viborg Bryghus hol-
der lagersalg på sin nye adresse på Lund-
vej den 27. november, er det nemlig med 
besøg af netop Bitten Slagter, som forsy-
ner de sultne munde med sine guldme-
daljevindende pølsevarianter.
- Jeg synes, den slags er sjovt. Det er 
hyggeligt at være ude og snakke med folk 

om det håndværk, vi udfører og om den 
smag, man kan få ud af det, når man vir-
kelig bruger noget godt kød, siger Bitten 
Nyrup Pedersen.

Til kvalitetspølser hører kvalitetsøl. Den 
påstand bakker Viborg Bryghus gerne op 
om. Så velkommen, velbekomme og skål 
– og ikke mindst tillykke med guldme-
daljen!

Gode Nødder  
giver gode pølser
Hos Bitten Slagter i Onsild har man formået at samle 
det bedste fra øllets og madens verden.  
Det er endt i en fornem guldmedalje til de helt særlige 
Gode Nødder-pølser som også snart kan opleves når 
bryghuset holder lagersalg.

Bitten med det håndfaste bevis på at 
pølserne ER gode: Guldmedalje for ikke 
mindre end  ”Danmarks bedste grillpøsle” 
efter deltagelsen i den landsdækkende 
fagkonkkurrence.

”Gode Nødder” er prikken over i’et i den 
hemmelige opskrift med gode råvarer og 

krydderier.

Kvalitet og god håndværk kan smages!

Oplev selv hvad En dygtig slagter og en 
go øl kan udrette i fællesksab når Bitten 
slagter serverer sine Gode Nødder pølser til 
Viborg Bryghus lagersalg for anpartshavere 
d. 27. november.

www.viborgbryghus.dk               Jul & vinter 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
 •

 

Viborg & Omegns
Tagdækning A/S

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

Kniber det med synet, når du kører i mørke?
Så er du ikke den eneste, for over 50% af danskerne er utrygge ved at køre i mørke, fordi de har udfordringer 
med synet. Men der er hjælp at hente fra ZEISS, som har udviklet et helt særligt DriveSafe brilleglas, så du kan 
føle dig tryg, når du kører bil både dag og nat. ZEISS  DriveSafe kan du bruge  døgnet rundt som hverdags brille 
– og da den samtidig er  optimeret til bilkørsel i mørke, har du altid dine natkørebriller på næsen. 
Kig ind til en uforpligtende snak om ZEISS DriveSafe eller book en synsprøve på nytsyn.dk

ZEISS

DriveSafe 
fra kun 3.590,- 

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

Få glas 
til ekstra brille 
med i handlen

ved køb af brille 
med Zeiss-glas

ET
GODT

TILBUD:
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Egentlig er Pink tænkt som en sommerøl som skal nydes 
helt afkølet evt. med en isterning i glasset. 
Men den er blevet så stor eftertragtet at vi har valgt at 
få den i fast sortiment hele året rundt, så du også har 
mulighed for at nyde den som en frisk, overraskende og 

lækker velkomstdrink med is - eller: nytårsaften når det 
nye år skal skåles ind!

SKÅL - og rigtig godt nytår!

Skål nytåret ind med Pink!
Fyld champagneglassene op med skummende frisk og kølig Pink!  
når året skifter til 2022!

www.viborgbryghus.dk               Jul & vinter 2021

På bryghusets hjemmeside kan du nu 
igen bestille en øl-smagning på Viborg 
Bryghus. Og det er da en fremragende 
julegaveidé!

Udover  bryghusets populære smags-
bakke, er der, i udvalgte perioder, mulig-
hed for at tilkøbe den ligeledes populære 
tapastallerken 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.

Tilbuddet kan allerede nu købes på på 
viborgbryghus.dk til indløsning i januar.

Julegaveønske?

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



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

Appetitvækker:
• Skrustade med laksecreme 
 af varmrøget laks
• Fukacha med vild paté, kastanje pure 
 og valnødder

Forret:
Spændende Tapas anretning 
på tallerken med:

• Farseret rødtunge med store tiger rejer
• Ovnbagt kulmule� let med sauce tartar, 
 grillede lime
• Lynstegt tunsteak med karry mayo 
 og saltede agurker
• ”Kalv i modvind” - langtidsstegt 
 kalveculotte med syltede grønne tomater
• Topløs bikini med lufttørrede iberico gris
• Fannikel salami med grillede artiskokker
• 2 slags hjemmebagt brød på surdej 
 og smør

Hovedret:
• Indbagt oksemørbrad med skovens 
 svampe og timian pakket i serranoskinke
• Cremet karto� elkage Anna tynde skiver lag 
 på lag tilsmagt med Thise � øde, smør 
 og rosmarin
• Grøntsags timbala med årets bedste rødder
• Ovnbagt jordskokker med citron 
 og olivenolie
• Kraftig rødvinsglace med stegt 
 Karl Johan svampe

Som afslutning på en skøn nytårs menu 
kan i nyde denne lækker

Nytårs Dessert tapas:
Serveret i en � ot æske består af:
• Ny fortolket kiksekage med 
 kondenseret karamel
• Vanille Pannacota med gelé
• Fromage af jordbær og kirsebær 
 fra Frederiksdal slot
• Æble mazarin med brændt marengs
• Hjemmelavet is og sorbet 
 med ristede hasselnødder

nytårsaften med

restaurant rod
nytårsaften med

restaurant rod
 og rosmarin
• Grøntsags timbala med årets bedste rødder
• Ovnbagt jordskokker med citron 
 og olivenolie
• Kraftig rødvinsglace med stegt 
 Karl Johan svampe

• Indbagt oksemørbrad med skovens 
 svampe og timian pakket i serranoskinke
• Cremet karto� elkage Anna tynde skiver lag 
 på lag tilsmagt med Thise � øde, smør 

• Grøntsags timbala med årets bedste rødder

Som afslutning på en skøn nytårs menu 
kan i nyde denne lækker

Nytårs Dessert tapas:
Serveret i en � ot æske består af:
• Ny fortolket kiksekage med 
 kondenseret karamel

restaurant rodrestaurant rod
kan i nyde denne lækker

Nytårs Dessert tapas:
Serveret i en � ot æske består af:
• Ny fortolket kiksekage med 
 kondenseret karamel
• Vanille Pannacota med gelé
• Fromage af jordbær og kirsebær 
 fra Frederiksdal slot
• Æble mazarin med brændt marengs
• Hjemmelavet is og sorbet 
 med ristede hasselnødder

458,-
For det hele
inkl. VIP-kupon
Ved under 6 personer tillæg på kr. 30,- 
pr. person til emballage.

ROD
• R E S T A U R A N T •

ROD
Sct. Mathias Gade 74

8800 Viborg
info@rodviborg.dk
www.rodviborg.dk

8888 8270
- Vi leverer også mad ud af huset

NYT - NYT - NYT
Som noget helt nyt i år
kan du få måske Danmarks � otteste Fru de 
Mare - havets frugter / � sk og skaldyrsfad 
med alt inkl. + dessert tapas.

558,-
For det hele inkl. VIP-kupon
Min. 2 kuverter 
- skal bestilles til hele bordet!

Rabat
kuponen 
giver dig 

20% rabat
på vores á lá carte samt måneds me-
nuer i januar og februar måned 2022! 

(Max. 4 pers. pr. kupon).

    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
 

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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Kolde øl og pølser  
på grillen
Lørdag d. 27/11 får vi besøg fra Bit-
ten Slagter, som kommer og griller sine 
”Gode Nødder Pølser”.
Bitten har for nyligt vundet guld i en pøl-
semager konkurrence, og her havde hun 
tilføjet vores øl Gode Nødder til farsen, 
denne pølse samt andre fra hendes sorti-

ment, kan man smage og købe med hjem 
på dagen.

Baren er åben så der vil være mulighed for 
at købe en forfriskning.

Derudover skal I være opmærksom 
på at vi skal checke coronapas ved 
ankomst, så venligst hav dette samt 
kopi anpartshaverbevis klar.

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 til-
bud.
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 uund-
værlige støtte til Viborg Bryghus også 
selv kan sikre sig et hav af spændende øl 
direkte fra lageret.

Kom indenfor på bryghusets nye lager på 
Lundvej 56 hvor du kan gå på opdagelse 
blandt pallereolerne, og gøre en god han-
del når Bryghuset med jævne mellemrum 
inviterer Bryghusets anpartshavere til 
lagersalg.

Lagersalg - kun 
for medejere

Det er altid en festlig og hyggelig dag 
når Viborg Bryghus holder lagersalg for 
anpartshavere der har muligheden for at 
gå ombord i det spændende lager af nye og 
ældre varianter.

Kom og gør en god handel, når vi afholder lager-
salg for alle anpartshavere i Viborg Bryghus.
For første gang sker det på nye lager på Lundvej 
lørdag 27/11 kl. 11 - 14

www.viborgbryghus.dk               Jul & vinter 2021

Oplev selv hvad En dygtig slagter og en 
go øl kan udrette i fællesksab når Bitten 
slagter serverer sine Gode Nødder pølser til 
Viborg Bryghus lagersalg d. 27. november.
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Vejlevej 2 • 8800 Viborg
Tlf. 86 67 16 33  • www.mksv.dk

DIN SIKRINGSSPECIALIST

N ø r r e m ø l l e v e j  1  •  8 8 0 0  V i b o r g  •  T l f . :  8 6 6 2 3 3 4 4 
I n f o @ v l s - a s . d k  •  w w w . v i b o r g l a a s e s e r v i c e . d k

ILOQ S5/S50 
 DIGITAL  ADGANGSKONTROL                             

Ingen batterier Høj sikkerhed

Brugervenligt  Bæredygtigt

*  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.

Få Viborg Sti� s Folkeblad 
i 4 måneder - betal for 3!

Med Viborg Sti	 s Folkeblad får du nyt om sporten, skolen, tra� kken og politikken, hvor du lever og bor. 
Avisen Danmark, der supplerer det lokale med det nationale - er med i abonnementet. 

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

Du får avisen leveret fredag, lørdag og søndag samt alle helligdage 
og fuld digital adgang ALLE ugens dage i 4 måneder for kun 1.122 kr. 
– den 4. måned er gratis!

DU KAN BESTILLE 
DIT ABONNEMENT:

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

Bestil på viborg-folkeblad.dk/viborg-bryghus

PRØV AVISEN
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Gi’ en god ven eller familiemedlem 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 væl-
ger 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, super-
markeder og specialbutikker der også fører 
vores 50 cl. flasker.

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

Giv
Viborg
Bryg i  
julegave!

Støt dit 
lokale 
hold
Husk at både Grøn Viborg og de flotte VFF Gave-
æsker er i handelen hos udvalgte forhandlere - VFFs 
samarbejdspartnere:

De 3 Meny butikker i Viborg, Vin & Vin i Viborg, 
Dahls Vinhandel, Dagli’Brugsen i Løgstrup, Slag-
ter 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.



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

Strindberg-drama  på
16. marts
2022
kl. 20.00

Viborg TeaterFrk. Julie
Et klassisk drama om ligestilling, 
frigørelse og klassekamp, der stadig 
er aktuel. 
En teateraften man ikke må glip af !  
Med: Sonja Richter, Alban Lendorf og 
Andreas Bernitt.
Producent: Bellevue Teateret. 
Iscenesættelse: Thure Lindhardt.

Læs mere om forestillingen  
og 40 andre teatertilbud,  
billetpriser etc. på:
https://musikogteater.viborg.dk/  
eller ring: 8787 3636

  

Toldboden 3 - 8800 Viborg - www.søhøjlandetsbegravelser.dk

- det er vores hjertesag, at hjælpe med at planlæge en personlig 
og smuk afskedsceremoni, som er helt i afdødes og familiens ånd...

En hjælpende hånd i en svær tid

DØGNTELEFON86 89 12 12Vi står altidklar
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Her blev Viborg Bryghus etableret i 2005, og 
selvom der ikke længere bliver brygget mange 
liter øl i de små rammer, så er der stadig fuld 
gang i bryggerstuen.

Åbent hver fredag kl. 15-23  
og lørdag kl. 11-15
Som altid har den åbent fredag og lørdag, og 
det er fortsat en vigtig del af bryghusets DNA. 
Mageløs Fredag afrundes stadig her i skyggen 
af Sortebrødre Kirke, og de historiske rund-
ture med Bryg og Brosten har også brygger-
stuen som sin sidste destination.

I løbet af efteråret har der været holdt flere 
ølsmagninger i lokalet, der ligger oven på det 
oprindelige bryggeri. 

I det hele taget har det været stort for Viborg 
Bryghus at opleve den opbakning og kærlig-
hed, mange tydeligt har til det hyggelige og 

charmere udskænkningssted, der i årevis har 
dannet rammen om gode øloplevelser for både 
viborgensere og byens gæster.

Arrangementer
Vi har løbende arrangementer i Bryggerstuen 
som du kan se under arrangementer 
på viborgbryghus.dk

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 lever i 
bedste velgående
Selvom Viborg Bryghus har rykket sin administration og 
sit lager ud på Lundvej, så lever både bryghus-ånden og 
den gode stemning videre i Sortebrødre Kirkestræde. 

www.viborgbryghus.dk               Forår/sommer 2021
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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!
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Mia er en af Bryghusets 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 fødselsdagsgaven 
med hendes personlige anpartbevis.

Når Miriam Søndergaard takker sine dommere eller 
overrækker præmier til hundejere i sit imponerende cen-
ter, InDog Elite Center, så er det ofte en gaveæske med 
Viborg-øl, de modtager.

2000 kvm hundemekka
- Mange steder får de traditionelle, kedelige flaske rød-
vin, men jeg vil hellere give dem noget lokalt. Det er 
både sjovt og hyggeligt at give dem noget af vores øl fra 
Viborg, siger Miriam Søndergaard.

Som indehaver af Danmarks suverænt største indendørs 
træningshal – et 2000 kvadratmeter stort hundemekka 
– har hun besøgende fra både ind- og udland, og der er 
aktiviteter hver dag hele ugen. 

Hun holder stævner og konkurrencer inden for nærmest 
alle de discipliner, der findes, og det er altså dommere 
og deltagere, som belønnes med et drikkeligt kødben 
efterfølgende.

- Pakken med tre øl er som sagt både sjov og hyggelig, 
men det betyder også meget, at den præsenterer sig flot. 
Den er i den her flotte kasse, og designet på flaskerne er 
også virkelig pænt, så det gør sig godt på billeder, siger 
Miriam Søndergaard.

Et af nordens største
InDog Elite Center ligger på Læsøvej i Viborg, og siden 
Miriam Søndergaard overtog lokalerne for otte år siden, 
er stedet bare vokset. 

Det er nu en af nordens største og bedste træningshaller 
med tre træningsbaner – og uden tvivl de bedste præmier.

Der er intet så skønt som 
en øl og et vuffeli-vov
I Viborg ligger et unikt og fantastisk center for hunde og hundeejere. 
Her kan de træne, konkurrere og slå sig løs. Stedets indehaver er stolt af 
at kunne give folk et stykke af Viborg med hjem.
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