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privatannoncer

www.gribskov.lokalavisen.dk/tastselv
Syning, tilpasning og reparation
tilbydes
Lynlåse - gardiner - hestedækkener og meget mere. Går du med
en “skæv” ide? 28668857

Flyttesalg
Gode, næste ubrugte møbler
sælges: Ilva Soveottoman, dbl.
2.000 kr. Seng boxmadras 400
kr.,
Seng m. sort jernramme 300
kr. Rødt opbevaringskabinet +
overskab + match forhæng (bad)
1.600 kr. Italiensk entre glas
bord og spejl 1.000 kr.
Henvendelse tlf. 24243373

Du har idéen
vi udfører opgaven

STORT LOPPEMARKED V/SØEN
DRONNINGMØLLE Borgerforeningen holder stort loppemarked. Der kommer mange
forskellige lopper fra nær og
fjern med spændende ting og
sager.
Hver Weekend i Juli Lør:10-17 &
Søn:10-15
KONTAKT: 22110303
Stadepladser 50,- pr. dag.
Børnelopper GRATIS!

ugeposten.dk

Vi arbejder i jern, aluminium og rustfrit stål

www.gribskovsmeden.dk
Rundinsvej 45 - 3200 Helsinge

tlf. 61 60 42 41
HANDELSLIV
Entreprenør

Aut. kloakmester

· Slamsugning
Er din bolig klar til · Klimatjek
· TV-inspektion · Kloakspuling
næste regnskyl?
Anlægsgartner og Brolægger

Tlf. 28 30 83 44
• Malerarbejde af træhuse og
hegn udføres.
• Indkørsel, terasse og andet
belægningsarbejde.
• Træfældning og flishugning
• Græsslåning og vedligeholdelse
• Udlejning af minigraver med
fører til alle størrelser haver.
abanlaegogbelaegning.dk • Gratis og uforpligtigende tilbud

Vores
kompetencer:
 Brolægning
 Belægning
 Snerydning
 Udgravning
 Planering
Villingerødvej 75, 3230 Græsted
48 31 83 30 | 23 81 11 95 | smidstrupbrolaegning@ofir.dk

26 74 09 21 · bbcanlaeg.dk

VÆRKSTEDET
ALT

i Autoreparationer

Støt din by - køb lokalt
ugeposten.dk

Adresse:

Hågendrupvej 4 A
3250 Gilleje
Tlf.:
21 72 00 70
Email:
kontakt@chr-sonner.dk
Hjemmeside: www.chr-sonner.dk
Firmaspeciale: Alt indenfor tagdækning
og tømrerarbejde
Etableret i:
2. generationsvirksomhed
–siden 1970
Indehaver:
Mark Christiansen
Referencer:
Private erhverv og
offentlige institioner
Medlem af:

Kvalitet til tiden

Alt tømrer- & snedkerarbejde udføres

VÆRKSTEDET

Grøndyssevej 14, 3210 Vejby · Tlf. 48705312
kh@auto-mester.dk
www.auto-mester.dk

Telefon

4015 3874

ONLINE

Tømrermester Peter Nielsen
& søn Casper Nielsen

www.smidstrup-brolaegning.dk

Sohnentreprise
V/ Nicolai Sohn Larsen

Vi giver gerne
uforpligtende
tilbud

Ramløse | peter-nielsen@mail.dk

SALG AF VINDUER OG DØRE
Følg med i de lokale
nyheder på Facebook

Alt Tømrer og fuge arbejde udføres – store og små opgaver.

Kort fortalt vi fuger alt

ugeposten.dk

Materialeudlejning - El & Kloak arbejde - Nedrivning
Ejendomsservice - Haveservice - Nyanlægning & vedligeholdelse

Ring for uforpligtende tilbud

20 84 03 00

Sohnentreprise.dk - Facebook: Sohnentreprise

¥ Tag & facade
¥ Tilbyg & ombyg
¥ Døre/Vinduer
¥ Gulve/Slibning
¥ Nyt Køkken/Bad

¥Beplantning
¥flise anlæg
¥Træfæld/Topkap
¥Beskær/Hækklip
¥træterasser

Kontakt os på
4020 2331
www.mv2tal.dk
Kvalitet til rimelige priser

SCHWÆRTER
BYG

Deres lokale tømrer

 

40 32 66 77
Murerarbejde | Flisearbejde | Ombygning | Kloak
Vedligeholdelse | Renovering | Belægning

www.schwaerter-byg.dk
schwaerter-byg@hotmail.com

 

v/Bruno
Nikolajsen
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Tjek de lokale nyheder på ugeposten.dk
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Varmepumpesalg ApS
• Varmepumper Luft til Luft
• Varmepumper Luft til Vand
• Alt i tllbehør
www.varmepumpesalg.dk · Tlf. 2071 8081
Showroom åbent tirsdag og fredag kl. 13-16
Nørretoftevej 19A, 3200 Helsinge

Ugeposten Weekend Navne

30. juli 2015

15

"Når man lægger så meget arbejde i
det, og gør sig så umage med at lave
så god vin som overhovedet muligt,
ja, så bliver man da glad og stolt når
man får så stor anerkendelse", siger
Søren Søndergaard, der på Ørbyvingaard laver Danmarks tredjebedste
hvidvin. Foto: David Foli

Medaljevinen fra Ørby
Birthe og Søren Søndergaard fra Ørbyvingaard laver én af
Danmarks bedste
hvidvine

De lokale vinbønder, Søren og Birthe
Søndergaard, med "medaljevinen",
diplom og bronzemedalje.
Foto: David Foli

godt", griner vinbonden, og
suppleres af Fru Birthe.
"Folk der kan lide meget
tør hvidvin, vil nok synes at
vores medaljevin er lidt over i
den søde kategori. Jeg synes at
den er pragtfuld, og forleden
drak vi selv en flaske til et stykke laks. Dét var lækkert", smiler Birthe Søndergaard, som et
forsøg på at svare på spørgsmålet om, hvordan medaljevinen smager.
Døm selv, ved at slå et slag
ind forbi Ørbyvingaard på
Maglebjergvej i Ørby.

Af Jesper Gisli

ØRBY: "Og her har vi så medaljevinen, som vi kalder den".
Søren Søndergaard åbner
døren til det store og kølige
vinlager, og side om side står i
omegnen af 1.800 flasker Ørbyvingaards Solaris 2014, som
har papir, diplom og medalje
på at være Danmarks tredjebedste hvidvin.
Bronzemedaljen blev givet
og overrakt på Danske Vinavleres store vinskue, hvor 214
danske vine var med i opløbet
om hæder, ære og anerkendelse. Og hjemme på Maglebjergvej i Ørby, er man da også stolt
af anerkendelsen og den funklende bronzemedalje.
"Vi satte stokkene i 2007, og
har hver dag siden passet og plejet vores marker. Al arbejde foregår ved håndkraft, lige fra arbejdet i markerne, til at sætte etiketter på flaskerne. Når man lægger
så meget arbejde i det, og gør sig
så umage med at lave så god vin
som overhovedet muligt, ja så
bliver man da glad og stolt når
man får så stor anerkendelse",
siger vinbonden Søren Søndergaard, mens blikket falder på
diplom og medalje.

Vinsmagning på Ørbyvingaard
Ørbyvingaard er efterhånden
ved at have opbygget et flot

lager af gårdens vine. Der er
rødvin af druen Rondo, som
bruges mest på de nordlige
breddegrader, og på hylderne
er der nu flere årgange af både
fadlageret vin, og vin lagret på
ståltanke. Der er rosévin, og
der er selvfølgelig "medaljevinen" Solaris fra 2014, og dens
forgængere fra årene før.
Alt sammen kan smages,
nydes og købes med hjem når
Ørbyvingaard tilbyder rundvisninger og vinsmagninger for
grupper af vin-interesserede.
"Det er sjovt når folk kommer og smager vores vin, og
ved selvsyn ser vores vinmarker. De får så at sige hele oplevelsen med, og reaktionerne er
jo vidt forskellige. Og det er jo
det spændende", siger vinbonden Søren, og fortsætter:
"Smag er jo individuelt, og
vi får mange maleriske beskrivelser af hvad vinene smager

af, når vi har vinsmagninger
herude. Heldigvis er de fleste
dog enige om, at det smager

Yderligere info om vinsmagninger og salg på:
www.oerbyvingaard.dk

”RÅGELEJEREN - JENSNIELEN”
- VORES Far - Morfar - Oldefar

Bymosevej 2, 3200 Helsinge · www.rosendahls-begravelse.dk

Byens Bedemand v/ Dennis Tobiasen
Kører over hele Gribskov Kommune

48 39 40 77
DØGNVAGT

ISO9001
Kvalitetssystem

Medlem af brancheforeningen
og ISO 9001 certificeret

Græsted Hovedgade 24 A
3230 Græsted
www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen

Nordsjællands
BEGRAVELSESFORRETNING
Bedemand Bodil Sund
Vesterbrogade 36D · 3250 Gilleleje
Vi kører overalt i
Nordsjælland,
og kommer gerne
og taler med Dem
i Deres eget hjem.

Jens Jannik Nielsen
* 13. maj 1945

† 13. juli 2015

er pludselig taget fra os
På familiens vegne
Dorthe - Erika
Kristina - Signe - Viktoria - Julius - Rasmus
Magnus - Mingus
Bisættelsen finder sted ved Gilleleje Kirke
fredag den 31. juli kl. 11.00

Suzan T. Jensen

Bodil Sund
Eksamineret bedemand

Arno Sund
Eksamineret bedemand

Vi er der, når I har brug for os!
www.bodil-bedemand.dk
Svarer alle dage inkl. søn- og helligdage

Telefon 48 30 06 05 · 49 13 05 04 · 21 72 04 16

