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SPONSERET

Betal færre renter og
gebyrer med et
samlelån Bank
Norwegian

Glæde på Skanderborg Bryghus, da en stor check skiftede hænder. Foto: Michael Wulff

Betaler du for meget
for din strøm?
Tjenestetorvet

Bryghuset har "brygget" en bund til Sølund
2021
Sponsorer støtter også op om Sølund Musik-Festival i året, hvor den ikke blev til
noget - festivalformand er glad

12 udvalgte trampoliner
til sjov i haven
PriceRunner
SENESTE NYT

Af Michael Wulff

"Det er overvældende og et fantastisk klap på skulderen til vores festival, som måske er
Danmarks vigtigste," siger Sølund Musik-Festivalens formand Lasse Mortensen, da han er på
besøg hos Skanderborg Bryghus.

Bryghuset har "brygget" en bund til Sølund
2021

Her venter salgsdirektør Peter Fries Bottke med en check på hele 100.000 kroner.

Forsyningens nye direktør er kendt profil i
organisationen

Workshopdag erstatter MTB Festival 2020

SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Debat: Problemet med affaldet er emballagen

Savnet er stort
Sølund Musik-Festival, som afholdes for udviklingshæmmede og deres ledsagere, blev som
mange andre store begivenheder ramt af corona-frygten og kunne ikke gennemføres i 2020.
"Hvis du så min indbakke og telefonsvarer, så vil du se, at de er fyldt med beskeder fra
ulykkelige mennesker, som ikke forstår, at de ikke kan komme til festival i år," siger Lasse
Mortensen og uddyber:
ANNONCE

"Det er jo her, de bliver kærester, finder gode venner og høre deres favoritmusik."

Der er mange flere end 385 gode grunde
til at blive medlem
97 % af din støtte går til den livsvigtige kræftsag.
Bliv medlem for 385 kr. om året.

SPONSERET
Nu rammer trend også
haven: All inclusive for
haveredskaber
BilCentret Hørning:
Servicerer aircondition og
klimaanlæg på alle
biltyper
Mærk suset i verdens
metropoler
Lasse Mortensen var overvældet, da han modtog den store check, som han sagtens kan finde anvendelse for. 2021programmet er ved at blive planlagt. Foto: Michael Wulff
ÅBENT HUS

Solide sponsorer
Skanderborg Bryghus har de seneste år brygget En tov'li øl, som er blevet solgt til fordel for
Sølund Musik-Festival.
Men da festivalen i 2020 måtte blive i skrivebordsskuﬀen, besluttede bryggeriet på Danmarksvej
alligevel at sætte en produktion i gang af den belgisk inspirerede blonde øl.

50.000 Tov'li-øl
København K: 2 værelses med nyere …

"Vi har brygget næsten 17.000 liter, som så er solgt og stadig bliver solgt. Indtil nu har det så
bragt 100.000 kroner i kassen," siger Peter Fries Bottke.

2 rum/53 m2, 3.195.000 kr.

"Opbakningen har været stor, ja, selv vores lokale Meny-supermarked i Højvang Centret sælger
den uden fortjeneste."

Se ejerlejlighed

E-AVIS
Læs alle vores
udgivelser på nettet.

Lasse Mortensen fortæller, at der ligger et kæmpestort arbejde i de næste måneder for at gøre
klar til 2021-udgaven af festivalen.

LÆS HER ›

"Vi er ved at skille alle vores ting ad. Alt vores merchandise med årstal på skal kasseres, mens
andet kan pakkes ned og gemmes til næste år," siger festival-formanden.
"Og så er det prisværdigt, at sponsorer, som selv er trængte i denne krise, alligevel har villet afse
midler til os."

LOKALBILEN
Ny høj Citroën bliver lanceret som
elbil
stram stil Endelig er der udsigt til en
afløser for den...

Sølund Musik-Festival 2021 finder sted i dagene 8.-9. juni.
LÆS OGSÅ

Bil nummer to er blevet mere
almindeligt
familie Hvis du synes, at der er
kommet flere biler på...

En hjertevarmer til Sølund: Bank bag stor donation til Sølund

LÆS OGSÅ

Mere vitalitet til lille, høj japaner
facelift Der er dømt større tandsmil,
når den lille, men...

The Mumes sparker covid-19 til hjørne

LÆS OGSÅ

Uge-Bladet Skanderb…

Glæde i gaden til Sølunds musikfest

9396 Synes godt om

Publiceret 24 June 2020 19:00
Synes godt om side

Læs mere

Vær den første af vennerne, der synes godt om
dette

MERE INTERESSANT INDHOLD

Det er helt normalt:
Skanderborg-kantine
Debat: Når man som cyklist bliver klemt ud i
indstillet til pris
siden

ANNONCE

SENESTE DEBAT

Debat: Skændsel i Skanderborg

I nat: Indbrudsforsøg i
Imerco
ANNONCE

Lions-tilskud sender
svage ældre på sejltur

Mange danskere har
opdaget dette trick til
beskyttelse af de...

Debat:
Hvad skalsætter
man egentlig prioritere –
Video:
Michael
mindeanlæg eller skoler?
legendarisk og unik
guitar
til Midttrafik
salg - ...svarer Kirsten Skau
Debat:
Debat: Vi skal have penge på bordet
til grøn
Di Hesligt
omstilling nu

Snilde
Sløngler trækker i
arbejdstøjet

ANNONCE

Her er den store forskel Få det optimale ud af
mellem blanko- og
din byggegrund - bliv
privatlån
klogere her

Butik Amalia genåbner

Farvel til Bette P:
Mindeord over Leif
Pedersen, Skanderborg

STROSSLE

ANNONCE

Nu rammer trend også haven: All inclusive
for haveredskaber
Nutidens forbrugere går meget mere op i, at hverdagen skal være
nem og bekvemmelig og mindre op i, hvorvidt de ejer deres bil og
indbo. En ny ordning med finansiering af robotplæneklippere for et
fast månedligt beløb, skal bane vejen for endnu mere convenience i
haven.

ANNONCE

BilCentret Hørning: Servicerer aircondition
og klimaanlæg på alle biltyper
Bilcentret servicerer aircondition, og der er også gode nyheder om
fabriksgaranti og reservedele

UGE-BLADET SKANDERBORG
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag

REDAKTIONEN ANBEFALER

Bryghuset har
"brygget" en bund
til Sølund 2021

Nærkontakt på
Oddervej: Troede
jeg skulle dø...

DM i Tegning 2020:
Ry-piger drømmer
om en fremtid med
Farveblyanter,
tusser og
tegneplader

Døtre sadler om: Nu
skal der fokus på
hestehygge og
glade børn

FORSIDEN NETOP NU

Bryghuset har "brygget" en bund til
Sølund 2021

Workshopdag erstatter MTB Festival
2020

Forsyningens nye direktør er kendt
profil i organisationen

Debat: Problemet med affaldet er
emballagen

Nærkontakt på Oddervej: Troede jeg
skulle dø...

Debat: Elever frygter for en lukning af
udskolingen på Stjærskolen

ANNONCE

Mærk suset i verdens metropoler
Der er ikke noget tidspunkt på året, der er bedre til storbyferie end
andre. Det viser udvalget af storbyrejser hos Bravo Tours. Det
handler mere om, hvornår du selv har brug for et afbræk i
hverdagen og den mentale vitaminindsprøjtning, en international
storby kan give dig.

NYHEDER FRA LOKALAVISEN.DK
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Han levede for at
passe og pleje de
ældre: Nu har
arbejdet
sandsynligvis
kostet ham livet

Motorcyklist
flygtede til fods
efter ulykke - og det
var der en rigtig
god grund til

Mand gemte flere af
verdens giftigste
slanger i sin
lejlighed

Litauiske mænd
begik røveri i
Bauhaus- men så
trådte betjent i civil
til

Motorcyklist
flygtede til fods
efter ulykke - og det
var der en rigtig
god grund til

Mand gemte flere af
verdens giftigste
slanger i sin
lejlighed

Litauiske mænd
begik røveri i
Bauhaus- men så
trådte betjent i civil
til

Mere vitalitet til lille,
høj japaner

Bilist overså rødt lys og hamrede op i
to biler

Wunderbar: Højboskolen får EU-støtte til
projekt om sprog og frivillighed

Di Hesligt Snilde Sløngler trækker i
arbejdstøjet

Butik Amalia genåbner

Det er helt normalt: Skanderborg-kantine
indstillet til pris

Video: Michael sætter legendarisk og
unik guitar til salg - så meget vil han
have for den

Til lykke: SCU-studenter sprang ud i
solskin

Klumme: Hekse og trolde

Se flere
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Bilist overså rødt lys og hamrede op i to biler

Workshopdag erstatter MTB Festival 2020

Butik Amalia genåbner

I nat: Indbrudsforsøg i Imerco

Forsyningens nye direktør er kendt profil i
organisationen

TV: Og action: Kendte tv-stjerner indtager
Gudenåen

Politiet efterforsker natlig brand i Sølund
Indbrud i virksomhed i Låsby

Debat: Problemet med affaldet er emballagen

I nat: Indbrudsforsøg i Imerco
Adgang forbudt-skilt fjernet og meldt stjålet

Nærkontakt på Oddervej: Troede jeg skulle dø...

Bilist overså rødt lys og hamrede op i to biler
Indbrud i varebil i Galten: Masser af værktøj stjålet

Debat: Elever frygter for en lukning af udskolingen
på Stjærskolen

Farvel til Bette P: Mindeord over Leif Pedersen,
Skanderborg

Bilist overså rødt lys og hamrede op i to biler

Fotos: De første fem huer hejste flaget

Wunderbar: Højboskolen får EU-støtte til projekt
om sprog og frivillighed

Døtre sadler om: Nu skal der fokus på hestehygge
og glade børn

Tragisk hændelse: Efterlyst person fundet død i sø

POLITIKEN SENESTE NYT

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Danske Cph Half hænger i en tynd tråd: Berlin og
New York Marathon aflyser

Kan du kende ham?

Højhus på Europaplads: »Der skal noget særligt til,
hvis vi skal afvige fra vores højhuspolitik«

Bente Klarlund: Løbere bør vise hensyn til andre
Opråb fra over 1.000 parlamentarikere: Europa
skal stå op imod Trumps mellemøstplaner
50 år efter Thy-lejren: De var langhårede, i bar røv
og på stoffer. Men hippierne sendte Danmark ind i
fremtiden
Forfatter: At sætte sin lid til, at Dan Jørgensen
redder klimaet, er som at håbe på, at en voldelig
partner stopper med at slå

Jørgen skar halsen over på sin store kærlighed
Bandefolk bag overfald på rocker

Bilindbrud i Ry: Uheldig passager fik stjålet pung
og husnøgler, som blev brugt til indbrud i
Skanderborg

Khankan anker søgsmål og trækker Khader i
Højesteret
Nu kan borgere give meninger til kende om tivolis
nye koncertplads og event-ø

Fans raser: 'Hvorfor lyver du?'
Ferie i Sverige ser sort ud
Nu kan vi snart få årets varmeste dag
Stjernens flydruk: - Jeg er utrolig ked af det
Stor brand på Göteborg Havn efter eksplosioner

Støttepartier presser kulturministeren og kræver
forståelsepapir for området

Domstol kræver sag mod Trumps tidligere
toprådgiver droppet
Debat: Smøleriet fortsætter i Aarhus Kommune
Prisen for renovering af rutebilstationen undrede
byrådet
Boliger, erhverv, en park og en skole på Indre
Aarhus Ø er godkendt

Portræt: Først tævede han Europa med
dollarvåbnet – nu er han Trumps trumf i
atomforhandlinger

Ny undersøgelse: Autocamperbrugere er guld
værd for dansk turisme

Kina afviser at deltage, Trump kalder det »en dårlig
aftale«, og verden venter på, om aftalen om
dommedagsvåben udløber
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