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DOBBELT-A’S
FORNEMMELSE FOR BILER
Erik Adriansen og Ole Aaen er kompagnoner i
reklamebureauet 2-a i Vejle. Men de har også
en fælles interesse i veteranbiler, og de går nu
sammen om at lave et bagagerumssalg i Vejle.
Læs side 8.
Foto: Erik Adriansen (t.v.) og Ole Aaen har
fem-seks veteranbiler tilsammen. Her et par
af dem. (Foto: Søren Hauge Carlsen).

DOBBELT-A’S FORNEMMELSE FOR BILER

BEHANDLING AF TAG · MUR · FLISER · TRÆ
fra grønt og grimt til rent og flot

SKROT
Afhentning/opkøb af skrot
og metaller fra private og virksomheder
til markedets højeste priser

www.skrotpriser.dk
Kontakt skrothandleren:
Poul-Erik på 60652164 fra P-Miljø ApS

Eks. normal parcelhus
kr. 1250,- incl. moms
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Den originale
oxygen behandling
Til tør, løs og rynket hud.

Ring

22 10 02 11
Kolding

Få 1/2 ansigt behandlet GRATIS
- og se resultater med det samme!
Tidsbestilling nødvendigt!

www.mariannebisgaard.dk
Jørgen Enggaard
v/v/ Jørgen
Enggaard
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Book tid til
MADONNA’S
hemmelighed

www.alge-stop.dk
info@alge-stop.dk

Kalkbrænderivej 5 v/Nørretorv • 7100 Vejle • Tlf. 7584 0011
www.mariannebisgaard.dk

TAGMALER TILBUD
Priser fra kr. 65,- excl. moms pr. kvm

Få taget renset og malet
Alle typer tag (Eternit, skiffer, Beton/Cement)
Vi bruger miljøgodkendt udstyr
Vi giver 5 års 100% skriftlig garanti
Vi bruger isopaint maling
- se farver på www.isopaint.dk

Mos og alge bekæmpelse af taget
kr. 700,- + moms for alm. parcelhus.

The Complete Comprex Guide to Lifestyles

Ring og få et godt tilbud
BENT EFTER AFTALE
.ÏRREBROGADE  A  6EJLE
4LF  
-AIL INFO ÜT  BDK WWWÜT  BDK

TREKANTENS TAGMALER
Telefon 40 54 70 19

Ternevej 4 • 7100 Vejle • Tlf. 75 353 000
(Sidevej til Ibæk Strandvej)

Bagagerumsmarkeder på vej i Vejle
Bagagerumsmarkeder
er kendt rundt om i de
forskellige bilklubber landet over, men af en eller
anden grund har der ikke
været tradition for det i
Vejle-området.
Det vil de to kompagnoner bag reklamebureauet 2-a på Pottemagervej 7 i
Vinding nu forsøge at råde
bod på lørdag den 17. maj.
Her er alle velkommen
på ﬁrmaets adresse, bare
bilerne er ældre end “først
i 70’érne”.
Hvis man har overskydende stumper til at sælge
ud af bagagerummet, er
det ﬁnt. Men det er absolut
ikke en forudsætning for at
komme. Publikum er også
velkommen til at komme

og kigge. Der er gratis
adgang. Der vil bl. a være
udstillet en MG Midget fra
1962, der er bygget om til
Historisk Race, og som vil
husere på de danske og
svenske racerbaner allerede i år, en MGA fra 1959
i toprestaureret stand, en
Mercedes Pagode fra 1965
i delvis restaureret stand,
en Mercedes 250S fra
1968 i meget ﬁn stand og
forhåbentlig en stribe andre ældre biler.
At de to partnere kan
nævne bilmærkerne med
så stor sikkerhed, hænger
det sammen med, at de
selv har en stor passion
for ældre biler - Ole Aaen
især for engelske og Erik
Adriansen især for tyske.

- Frem for alt er der lagt
op til en hyggelig dag, hvor
vi bare mødes, snakker
og kikker biler, siger Ole
Aaen, der også er redaktør for MG Klubbens ﬂotte
medlemsblad på landsplan.
Datoen den 17. maj
har i øvrigt været fastsat
længe, idet den er overtaget efter en bilenthusiast i
Smidstrup, der har holdt
stumpemarked de senere
år på denne dato.
- I MG-klubben plejer
vi at holde arrangementet i egne rækker. Men jeg
synes, det vil være sjovere,
hvis vi lægger op til, at andre bilmærker også kommer forbi.

Erik Adriansen og Ole Aaen er kompagnoner i reklamebureauet 2-a - og deler, som
det ses, en stor interesse for veteranbiler. (Foto: Søren Hauge Carlsen).

Vejle Havn i dampens tegn
Når Vejle Kommune
holder
International
Dampfestival den 11.-13.

juli, vil der næppe være nogen blandt de besøgende,
som kan være i tvivl om,

ØKOLOGISK BUTIK I VEJLE
Vi åbner d. 01.05.2008 kl. 11:00 - 14:00
Der vil denne dag være mulighed for at smage nogle af
produkterne, så kig ind vi bor

KOLDINGVEJ 144D, 7100 VEJLE.
Der kan købes is, mejeriprodukter, øl, vin, grønt, dyrefoder
og meget andet. Alt sammen økologisk.
Så skal du ha lavet
en ﬂot kurv, så er vi
stedet med den
rigtige livsstil...

hvorfor festivalen netop
kaldes en Dampfestival.
Vejle Havn vil nemlig bugne af dampmaskiner af alle
mulige slags, når damptromler,
damptraktorer
og sågar en dampdrevet
stenknuser indtager festivalområdet i ovennævnte
weekend.

”Damer” på havnen
Udstillere fra både England, Holland, Tyskland
og Danmark deltager med
deres farverige tromler og
traktorer i Dampfestivalen, så der vil være masser
af former og ﬂotte farver,
når rækken af velpudsede
”damer” får lov til at posere på havnen. Festivalgæsterne – og måske især de
mandlige af slagsen – kan

blandt andet glæde sig til
at hilse på Lady Colinda,
Lady Jane, Miss Elli, Laura
og Lena. Sidstnævnte skiller sig ud fra de andre, da
denne damptraktor som
den eneste bliver udstillet af en kvinde. Hollandske Carolina Schriever er
således indehaver af en
Wallis & Steevens-model
fra 1905, som hun vil præsentere på Vejle Havn. Det
er første gang, at den hollandske dampentu-siast
deltager i Dampfestivalen.

udstille en 4,5 tons tung
stenknuser, som oprindeligt kommer fra Sverige. I
gamle dage blev stenknuseren brugt til at knuse
marksten til skærver, og
naturligvis bliver der atter
tændt op under kedlen til

Dampfestivalen, så publikum kan få lov til at se
stenknuseren i aktion.
Du kan læse mere om
Dampfestivalen og de i alt
16 deltagende dampmaskiner på Dampfestivalens
hjemmeside.

Stenknuseren igen
Til gengæld er Damptromleklubben en garvet
deltager i festivalen. Klubben bidrager i år med et
par ﬂotte damptromler
og vil ligesom i 2006 igen
Carolina foran Lena. (Foto: Kirsten Lehd).

Sjovt og udviklende
teamkoncept

Få et staerkt team der fokuserer på
fremtiden, hvor alle traekker i samme retning
”Udvikling af personalet giver trivsel & motivation”

Lady Colinda. (Foto: Kirsten Lehd).

Eksempel på et 4 timers arrangement i Vejle:

Ice Breaker (1/2 time)
Medarbejderne mødes og samles til en lille
introduktion ved Sirius Consult, hvor vi
lægger ud med sjove fællesaktiviteter, som
relaterer til dagens tema.

Sirius Consult udvikler
kompetencer i alle teams
• Koordinering af opgaver i grupper
• Kommunikation med stressende
barrierer som relateres til hverdagen
Teambuilding (3 timer)
• Kommunikation på tværs af afdelinger
Holdene konkurrerer i aktiviteter som spænder
• Sælgende energi og humør i gruppen
fra udfordrende fysiske aktiviteter til mere
• Sjov, grin og fællesskab i virksomheden
samarbejdskrævende og kommunikations
udfordrende opgaver. Ude som inde.
• Mod og vilje
Gl. Kolding Landevej 61
DK-7100 Vejle
www.siriusconsult.dk
mobil: 22689194
mst@siriusconsult.dk

Hyggeligt samvaer (1/2 time)
Samling i tipien rundt om bålet med en øl og
en snack, hvor stemningen fra dagen får lov at
leve videre.

Medarbejderne skal i grupper komme med
løsningsforslag til de udfordringer, som tynger i
hverdagen. Med Sirius Consult som tovholder,
bliver det både sjovt og konstruktivt.

Lady Jane. (Foto: Kirsten Lehd).
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