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Støtte-øl til Sølund

Overskud fra salg af øllen går til Landsbyen Sølund. Pressefoto

% &

AA

$

GEM ARTIKEL

»Vores glæde var stor i Landsbyen Sølund, da Føtex fortalte, at de har fået brygget
2.000 Lager-Støtte-Bajer hos Skanderborg Bryghus og at overskuddet fra salget,
ubeskåret, går til vores handicappede beboere i landsbyen.«
Sådan lyder det fra Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund, der håber, at mange
skanderborgensere vil tage godt imod initiativet.
»Vi oplever altid, at Skanderborg har et stort hjerte for vores handicappede.
Sølund er heldigvis kommet godt igennem den flere måneder lange coronalukning
uden smittede ansatte og beboere. Vi håber, at rigtig mange vil skåle sammen med
os.«

ANNONCE

Der er tale om en halvliters lagerøl som kun kan købes hos Føtex i Skanderborg, og
ifølge varehuschef Dann Bähring, er salget af øllen startet godt.
Uge-Bladet Skanderborg
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27-årig dansede tyrkisk
bryllupsdans på gaden.
Dagen efter ringede banken
med nedslående besked

Indbrud i ﬂere biler på
Jægergårdsgade i Aarhus

Brandvarm gryde gav ild og
røg i opgang

Bilist sigtet efter
færdselsuheld

FORSIDEN LIGE NU
INDLAND

Landbetjenten i Oksbøl: Han fangede en rumænsk bande efter hjælp
fra Brugsen
Der skal være mere synligt politi rundt i landet, mener regeringen, og landbetjenten i Oksbøl er enig. Godt nok går der
længe imellem, at han fanger de værste banditter, men lokal tilstedeværelse forebygger kriminalitet, mener han, som
forrige år – uden at bruge en pistol – opsnusede en rumænsk bande.
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Lillelund:
Socialdemokratiet minder
mest om spilnu.dk
FOR ABONNENTER

En lillebitte ø er det nye
militære hotspot i
Middelhavet

Prisen er faldet med
100.000 kr: Ny plug-in
hybrid er klassens bedste
bilkøb

FOR ABONNENTER

Han købte nedbrændt gård
og lavede den om til
egoistbolig
FOR ABONNENTER
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Glas gik på omgang til fest: 23
gymnasie-elever hjemsendt, efter at
elev blev smittet

Livskrise og fyret fra
sit job – nu løber de og
tænker over livet
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En lillebitte ø er det nye militære
hotspot i Middelhavet
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Prisen er faldet med 100.000 kr: Ny
plug-in hybrid er klassens bedste
bilkøb FOR ABONNENTER
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Lillelund: Socialdemokratiet minder
mest om spilnu.dk
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Landbetjenten i Oksbøl: Han
fangede en rumænsk bande efter
hjælp fra Brugsen

Somaliske unge siger
fra: »Det spørger du
kun om, fordi du ligesom resten af
samfundet - ikke
forventer noget af mig«
FOR ABONNENTER
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Forfatter: Politiet
forkludrede opklaring
– en morder gik fri
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Forsikringssvindel: Fiktive
luksusbiler bliver meldt stjålet
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Første ordre på ulykkesfly i ni
måneder
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Lars Larsen blev tilbudt en filmrolle i
Klovn - pressechefen fortryder
svaret
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Lang vej til magten: Joe Bidens
største forhindring er ham selv
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Kendt erhvervsmand lavede hyldest:
Det lagde lille firma ned i flere
måneder
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