
Aktiviteter i Mariagerfjord og Rebild kommuner:
22. & 23. april (påsken)
Smag på tilværelsen - Trykkeriet i Hadsund
Jens-Erik Bechs Vej 1 - 9560 Hadsund - 40289399
Malerier, krydderier, øl og hornmusik - så bliver det ikke bedre. I Hadsund 
sætter vi fokus på livets farver og krydderier i vores hyggelige Atelier, centralt i 
den smukke købstad langs Mariager Fjord. 
Gratis adgang - kl. 10-16 begge dage.

23. april (påsken)
Smagfuld fernisering med duft af Påske” - St. Brøndum
Kulturkøbmanden - Lyngbyvej 58 - St. Brøndum - 9520 Skørping
Påskefernisering med Per Christiansen ekspressive billeder.  Kunst og mad – 
uld og lam. Gourmet-rutens tilknyttede kunsthåndværkere er alle med her + 
Keramiker Else Rasmussen. Det store oste-pølsebord med drikkevarer gi’r dig 
lækre smagsoplevelser. Der vil også blive kræset for dine ører og du har 
mulighed for at købe diverse lækre produkter med hjem.
Gratis adgang - fra kl. 13.00 - ingen tilmelding.

28. maj
Forår på St. Brøndum Gourmetruten
se adresser på www.gourmetrute.dk
Kom og oplev frugttræerne blomstre og hør om den fine forårshonning. Lær om 
hvordan man skaber de saftigste bøffer. Se bødkerarbejde og køb plantefarvet 
garn og lær hvordan man laver den perfekte ost. Se smuk keramik, udsøgt 
glaskunst og skønne sølv arbejder. Masser af lækre smagsprøver.
Gratis adgang - kl. 10 - 16 - ingen tilmelding

8. juni
Glødende, sød & liflig oplevelse på kanten af mosen. 
Glaspusteriet Anne Flohr, Gl. Skolevej 5, Lillevorde, 9280 Storvorde
Tag denne aften med ind i glassets glødende verden, smag liflig og skum-
mende øl fra Kulturkøbmanden, og nyd den skønneste bihonning fra 
Bjarni Sørensen Denne aften vil dine sanser virkelig blive pirret.
Gratis adgang - kl. 19 - 22 - Alle er velkomne
17. juli & 24. juli
Kunsthåndværks- og fødevaremarked - Mariager
På havnen i Mariager sælges kunsthåndværk og lokale fødevarer frembragt i 
områderne omkring Mariagerfjord. Deltagerne er håndplukkede og forudsæt-
ningen er deres gode håndværkmæssige kunnen og en høj kvalitetsbevidsthed. 
Mariager er en velbevaret idyllisk lille købstad, kendt for fjorden, sine roser, 
bindingsværkshuse, torve og brostensbelagte gader, der oser af romantik og 
idyl. Der er spændende museer og gallerier, gode indkøbsmuligheder, spise-
steder og overnatningsmuligheder. Markedet foregår på havnen mellem 
Havneboden og de røde fiskehuse. Gode parkeringsmuligheder i nærheden.     
Der er gratis adgang. Fra kl. 10-16

20. juli
Fisk & Ferieminder - Øster Hurup
Kunstnerisk workshop og en duft af fisk for hele familien. Arrangementet starter 
hos fiskehandleren på havnen. Her fortælles om fisk fra Kattegat og der uddeles
smagsprøver. Senere går turen til Øster Hurup Camping, hvor der er mulighed 
for at arbejde med små glasrester i mange fine farver. Det er fantasien, som 
sætter grænsen. Det giver mange smil og der fremtrylles små søde ferieminder. 
Glastingene brændes og er klar til afhentning fredag. Ingen tilmelding. Pris: 
45 kr. Start: Kl. 10 hos Havnens Fisk – 98581174. Workshop med Enevold 
Glasværksted kl. 13.00-16.30 på Øster Hurup Camping. Kystvejen 70 - 98588051

30. juli
En sanselig oplevelse på Hvirvelkærgaard -  Als
Hvirvelkærgård, Kystvejen 202, Als, 9560 Hadsund, Tlf.: 98581948
Kom og lad dig forføre på den store mad- og kunstudstilling i ”Stalden” på 
Hvirvelkærgård. Forkæl dine smagsløg med masser af spændende smagsprø-
ver fra lokale leverandører og oplev masser af keramik og stenkunst, kom og 
smag de dejlige dansk vine fra Sem og kød fra Enslev slagtehus.
Gratis adgang - kl. 10-16 - Ingen tilmelding

27. august
Vild have i Rebild
Rebildvej 9 - Rebild - 9520 Skørping
Læg vejen forbi keramiker Vibeke Sundes private have i Rebild. De duftende 
blomster, honning og humle er hvad du kan forvente. Lad børnene lede efter 
de vilde dyr, og lad dem tegne dem.Smag på dejlige øl fra lokalområdet og nyd 
de smukke haveskulpturer. Kristoffersen øko is uddeler smagsprøver af 
hjemmelavede is fra egne køer på græs.  
Gratis adgang - kl. 13-17

3. september 
Dagligliv i Norden - St. Brøndum
Kulturkøbmanden - Lyngbyvej 58 - Torvet - St. Brøndum 
En dag med folkelige og smagfulde oplevelser - boder, mad & drikke 
Kl. 10-16 Stort og levende markedsliv på Torvet og på Katrineholm Mejeri. 
Kl. 13-16 Stor fernisering hos Kulturkøbmanden. Nordisk kunst.
St. Brøndum Gourmet-rutes fødevarer og kunsthåndværk kan ses (og smages)
Kl. 18.00 starter Grillfest i Forsamlingshuset. Billetter til grillfesten købes hos 
Kulturkøbmanden fra d. 4/8 til 27/8. 

4. september
Økologisk høstmarked - Suldrup
Susanne Andersen & Jørn Otte - Hjortholmvej 20 - Brunholm - Suldrup
Oplev et alsidigt økologisk landbrug med ammekøer, kalve, stude samt 
frilandsgrise, høns og ænder.  I “loen” kan du købe kaffe og hjemmebagt brød 
og ved bålstedet kan du bage pandekager eller få en smagsprøve på 
friskpresset æblesaft samt se de arbejdende kunsthåndværkere. 

10. & 11. september
Æblets dage - St. Brøndum
Kom, se og smag frisk frugt. Der er bord/bænke, hvor medbragt mad og kaffe 
kan nydes. Der er arbejdende bødkerværksted og salg af oste. Isbilen fra Ryå Is
vil være på pladsen. I dagens løb kører plukketoget rundt i plantagen. Hop på! - 
det er for “børn” i alle aldre. Der er rundvisning i plantagen lørdag kl. 11 og 14 
og søndag kl. 13 af ca. 2 timers varighed. Denne weekend opstartes selvpluk, 
som fortsætter fredage og lørdage indtil uge 43. Plantagen er åben begge dage 
fra kl. 10 til 17, hvor der er fri adgang.

17. september
Vin, kunst & museum - Sem v/Mariager
Brunhøjvej 4 - Sem - 9550 Mariager
Besøg den lokale vingård, og oplev hvordan der dyrkes vindruer på friland i 
Danmark. Her er ca. 2500 planter i forskellige alderstrin, og dermed forskellige 
opbindinger og klipninger. Se fremragende kunsthåndværk og udsøgt træ-
håndværk og brug lidt tid på at opleve Sem lokal museum.
Gratis adgang - fra kl. 10. Max 15 personer pr. markvandring.

17. september
Efterår på St. Brøndum Gourmetrute 
Se mere på www.gourmetrute.dk
Nu skal den modne frugt i hus og den rene most af sommerens æbler laves. 
Efterårshonningen slynges og behandles. Oksekød, velhængte pølser, lagrede 
oste og velsmagende øl skal nydes. Igen krydres det hele med smukt kunst-
håndværk på hele ruten.
Gratil adgang - kl. 10 til 16 - ingen tilmelding.

18. september
Luft under vingerne - Havnø Mølle - Hadsund
Havnø Mølle - Havnøvej - 9560 Hadsund
Når høsten er i hus, er det tradition at holde høstfest. Det gør vi også på Havnø 
Mølle. Smag på brød bagt af møllens mel af Als Bageri. Eller køb mel og bag 
brødet selv, måske kunne det friste med en smuk  hævekurv? Helga Bonde 
kommer og viser smukke kurve af pil. Årets afgrøder er i hus, og Als Frugt og 
Grønt præsenterer et udvalg. Vi maler mel til vinterens forbrug og Elin Sonne 
udstiller sine smukke vindspil. 
Gratis adgang, men entre for rundvisning i møllen. Fra 10-16.

1. & 2. oktober
Store mostdage & æbler i glas - St. Brøndum
Ejstrupvej 23 - St. Brøndum - 9520 Skørping - Fra kl. 10 - 16.
Deltag i fremstilling af æblemost på den gamle presser. Du samler, vasker og 
medvirker til presning af æblerne. Den most du presser købes for kr. 10 pr liter. 
Dunke kan købes ellers medbring selv rengjort embalage der tåler frysning. Denne 
dag er der fri bar i æblemost. Du kan købe æbler og pære i butikken eller selvpluk-
kede fra træerne. Oplev glaskunstner Anne Flohr der lader sig inspirere af æbler. 
Smag på modne og friske oste fra Katrineholm mejeri. Glaskunst og oste kan købes.
18. december 
Åben Have - en rigtig familiehyggedag i Smidie

Et nordjysk netværksprojekt, som giver dig nye 
smagsoplevelser, gode historier og lækkert 
kunsthåndværk. Alt sammen præsenteret i dit 
lokalområde gennem spændende arrangementer i 2011. 
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Als Bageri.  Hos os bager vi alt selv. Specialet er Gl. daws rundstykker, groft rugbrød og specialbrød. Men også egnsspecial-
liteten - de unikke Mariager Fjord ål i marcipan og hjemmelavede flødeboller kan nydes i vores hyggelige gårdhave. Varm kaffe, 
kakao, sodavand tilbydes. Vi er her for DEJ !!. 
Steen K. Pedersen - Hadsundvej 13, Als - 9560 Hadsund - tlf.98581015 mail - alsbageri@email.dk.

Als Kartofler & Grønt. Vi er en lille gårdbutik med friske blomster, frugt og grønt, vi avler vores egne kartofler og hele som-
meren er de friskopgravede. Derudover har vi hver vinter diverse forskellig kirkegårdspynt, adventskranse og dekorationer. 
Det er muligt at bestille frisk frugt og grønt samt blomster året rundt. Vi deltager på forskellige markeder bla. på Havnø Mølle, 
Kongerslev Hestemarked, Sommer Marked i Als, og andre små markeder.
Per M. Andersen - Hadsundvej 110 - 40981558 - kaalholm@ofir.dk - Ugens 7 dage fra kl. 7 - 22   (selvbetjening.)  

Bies Bryghus. Det gamle Bryghus og restauranten byder på god hjemmelavet frokost, eller en veltilberedt middag af friske 
lokale råvarer. Lad også de flotte kobberkedler i Bryghuset danne rammer om en rundvisning med tilhørende ølsmagning og 
få en helheds oplevelse ud af besøget. 
adelgade 26 - 9500 hobro - 98525298 - www.biesrestaurant.dk - biesbryghus@hotmail.com - onsdag - lørdag: fra kl. 11.

 
Danmarks Saltcenter Mariager. Sydesalt fra Danmarks Salt Center bliver udvundet i en stor jernpande over åben ild, nøjagtig 
som det foregik i middelalderen. Der produceres ca. 20-25 tons sydesalt om året. Sydesaltet sælges til specialbutikker, super-
markeder m.m. Derudover laver vi egne kryddersalte, og i dag står der 26 forskellige spændende varianter på hylderne i Salt 
Centerets hyggelige butik, f.eks. pommesfrites salt, brændenældesalt, flæskestegssalt m,fl........
Ny Havnevej 6 9550 Mariager - 98 54 18 16 - www.saltcenter.com - salt@saltcenter.com - man.-fre. 10-16 lør.-søn. 10-17.

Den gamle smedje. I stemningsfulde rammer har lokale kunsthåndværkere til huse. Her er butik hvor kunsthåndværk, lokale 
fødevareprodukter og brugskunst sælges. Og et galleri med skiftende udstillinger indenfor billedkunst og kunsthåndværk. Året 
igennem afholdes kurser og arrangementer. Strikkecafe, filtning og malekurser for bare at nævne nogle. Den gamle smedje er 
også et hyggeligt Bed og Breakfast. Indehaver Mette Bay Velling.
Kirkegade 9 - 9550 Mariager - 29437863 - www.roserogbrosten.dk - mette@roserogbrosten.dk - Se hj.side for åbningstider

Elin Sonne Hvis man kører i det smukke område omkring Glenstrup Sø mellem Mariager og Hobro kommer man forbi 
“Det gl. mejeri” i Broløs. Her må man stoppe og se det lille fine “Sonnes-galleri”. Man finder her unikating i både keramik-glas-
sølvsmykker og maleri. Samme sted i den lille mejerihal vises en fin samling af gamle antikke brændeovne og udsøgte gamle 
ting og sager.
Gettrupvej 45 - Broløs - 9550 Mariager - 50927315 - Åbent når skilt/flag er ude - www.sonnes-galleri.dk - sonneargus@mail.dk

Else Rasmussen. Som keramiker arbejder jeg fortrinsvis i pladeteknik, men kombinerer det også med støbning og drejning. 
Jeg laver både tallerkner, skåle, vaser, krukker m.m. De er lidt kantede og skæve, men alligevel bløde i formen. Jeg laver også 
knapper i alle mulige størrelser, former og farver, samt enkle rustikke smykker.
Hyltvej 42 - 9560 Hadsund - Tlf.: 24 24 40 59 - www.elser.dk - E-mail: e@rasmussen.tdcadsl.dk -  

Falslevgaard Mølle er dyrkning og formaling af gamle kornsorter på stenkværn.” Det er en passion for mig, at kunne følge 
kornet, som bliver sået på marken, gror sig stor til at blive høstet og som tilsidst bliver malet til mel på vores moderne sten-
kværns mølle. Det er en fornøjelse at være medvirker i processen fra jord til bord. Du er velkommen i butikken og til at komme 
og se vores mølleri, fredag kl. 10-18 og efter aftale. Indehaver Niels Foged.
Falslevgård Mølle - Hadsundvej 112 - 9550 Mariager - 98 58 39 47 - Mail: niels@falslevgaard.dk - www.falslevgaard.dk 

Anne Flohr. Anne Flohr har haft glaspusteri i den gamle skole i Lillevorde siden 2003. Hun mundblæser alt glasset, der er 
kendetegnet ved en tidløs, nordisk funktionalisme og enkelthed. Hendes glas forhandles bl.a. på Louisiana, Esbjerg 
Kunstmuseum og Valdemar Slot. Åbningstider: Man-fre 10-17, lør 10-13.
Gl. Skolevej 5 - Lillevorde - 9280 Storvorde - 98316068/29477856 - www.anneflohr.dk - info@anneflohr.dk - 

BS – Design Her forhandles plantefarvet uldgarn som produceres af ulden fra fårene i Lille Vildmosen. I systuen designes 
beklædningstekstiler af enhver art, efter kundens ønske. Der arbejdes fortrinsvis i naturmaterialer som silke, bomuld og uld. På 
systuen gør hun meget for at videreføre de gamle håndværksmæssige traditioner bygget på kvalitet. Åbent efter aftale.
Tvoruphøjevej 25 - Lyngby - 9520 Skørping - Tlf.: 98339069/51891247 - www.bentesdesign.dk - bs-design@hotmail.com.
 

Bødkeriet Svanfolk På bødkeriet Svanfolk fremstilles hovedsageligt håndlavede træbadekar efter kundens ønske til form og 
størrelse. Ud over bødkerarbejde arbejdes der også med trædrejning af f.eks. træhåndvaske og skåle. Det gamle håndværk har 
Mads tillært sig på Frilandsmuseet Hjerl Hede og af en privat bødkermester.
Svanfolk Bakker 11 - 9293 Kongerslev - 61331805 - www.bødkeren.dk - svanfolkbakker@gmail.com - Ring for nærmere aftale. 

Dorthe Lausten (guldsmed) Smykker og altersølv skabes i spændingsfeltet mellem det rustikke og det raffinerede. Hun er 
udlært hos guldsmed Bent Exner, som delte sin inspiration og håndværksmæssige kunnen med Dorte gennem fjorten år. Det 
sætter spor i hendes værker og hun fører arven videre fra denne troldmand blandt guldsmede.
Horsensvej 8 B -  Blenstrup -  9520 Skørping - Tlf. 20 96 32 29 - www.laustensmykker.dk - lausten@c.dk - efter aftale.

 
Havnø Mølle. På Havnø Mølle males melet til ”Møllebrødet” som det er bagermester Sten Kærgaard Pedersen fra Als Bageri 
der bager. Til arrangementer i møllen kan du kan købe et helt friskbagt brød med hjem, men du kan også købe en pose mel og 
selv forsøge dig som bager. De dygtige møllere er altid gode for en historie eller to. Hveden og den økologiske spelt er avlet i 
vores område og altid af ny høst. 
Havnøvej - 9560 Hadsund - læs mere på: http://havnoe.moelle-forum.dk/

Helga Bonde, pilefletter. Uddannet tekstildesigner og efterfølgende uddannet som væver og pilefletter, og underviser i begge 
fag. Har sideløbende arbejdet med mange andre kreative fag – er senest begyndt at arbejde tværfagligt med en blanding af 
forskellige materialer.
Hedagervej 4 - DK-9500 Hobro - Telefon +45 98548400  - Mail: helga_bonde@mail.dk - Åbent efter aftale.

 
Hvirvelkærgård. Galleriet og butikken drives som en delebutik med 18 lejere, som passer det på skift. Galleriet huser nu en af 
Østhimmerlands største samlinger af kunst, kunsthåndværk, malerier, smykker, glaskunst og brugskunst. I vores Butik finder du 
spændende gaveartikler, dametøj, tasker, sko og et skrædderi, der tilbyder syning efter personlige mål og ønsker, samt salg og 
udlejning af festkjoler. Åben: weekend 10 - 17 - fra April: Hele ugen, ( Mandag lukket ) fra 10 - 17
Kystvejen 202  - Als - 9560 Hadsund - 4097 8589 - hvirvelkaergaard@sol.dk - www.hvirvelkaergaard.dk. 

Ivan Bogner (Vinbonde) Vi har ca. 2.500 planter, hvoraf de ca. 1.500 er plantet i samarbejde med Thomas Mend, en profes-
sionel vinbonde fra Iphofen, Franken i det nordlige Bayern www.weingut-mend.de  Franken er et af de bedste hvidvinsområder
i Europa. Vi forventer, at samarbejdet vil føre os frem til fremstilling af fortræffelige vine her på Semsøgård www.JyskVinavl.dk, 
hvor vi holder åbent efter aftale. 
Birgitte og Ivan Bogner - Semsøgård - Brunhøjevej 4 -  Sem - 9550 Mariager - Tlf. nr. 9855 0255 eller 4020 8442 - vinavl@c.dk 

Kaj Petersen (Trædrejer) Unika i hånddrejede ting. Skåle, vinpropper, skafter, brugskunst, pynt og julepynt af alle mulige slags. 
Har du et gammelt træ hjemme i haven, der står for at skulle fældes, kan vi sammen finde det rigtige stykke, og dreje et minde. 
Specialopgaver i form af reparationer, balustre og lignende.
Kaj Petersen - Lillemøllevej 35 -  Hvornum - 9500 Hobro - 28 71 54 40 - kaj_b_p@live.dk - Åbent efter aftale.
 

Himmelskgot (Lamme- og fårekød samt pelsprodukter ) Vi har 3 besætninger i Rebild kommune der er med i samarbejdet 
“Himmelskgot”. Vi markedsfører sammen med 4 andre besætninger i Midt og Nordjylland vore produkter direkte til forbrugeren. 
Fællesnævneren er det Gotlandske Pelsfår, vores holdning til dyrevelfærd og ønsket om at producere den bedst mulige kvalitet. 
Vi viser gerne vore avlsdyr og produkter frem. Send en mail for at købe kød eller for at aftale et besøg ved en af vores besæt-
ninger. Detaljerede oplysninger, adresser m.v. finder du på hjemmesiden: www.himmelskgot.dk - info@himmelskgot.dk 

Frugthaven er en ældre og idyllisk frugtplantage, der vægter den allerbedste smag. Derfor har vi blandt andet fokus på de nyeste 
æble- og pæresorter, hvor saft, kvalitet og smag er i fokus. Fra vores gårdbutik sælger vi æbler, pærer og friskpresset 
æblemost fra vores eget mosteri. Vi sælger også blommer, hjemmelavet marmelade og honning, ligesom vi i adventstiden 
har et bredt udvalg af appelsiner, clementiner, nødder, figner og dadler. Salg af frugt fra september til maj, og æblemost hele året.
Ejstrupvej 23 - St. Brøndum - 9520 Skørping - 98 33 90 64 - Frugthaven@mail.dk - www.frugtogmost.dk - Åbent alle dage 9-18
 
Glas & Glimt Koldglasværksted med tilhørende butik/galleri. I butikken sælges min egen glasproduktion samt varer fra bla. 
Nordal, Mp-strømper, Pukka-the, håndlavede silketørklæder og strik fra Simu Nordic.
Gitte Klarup - Jyllandsgade 81 - 9520 Skørping - 98392991 26112992 - www.glasogglimt.dk - gitte@glasogglimt.dk 
Åbningstider: ons-tors-fre 12-17 & lør 10-13. For Grupper åbnes gerne yderligere.

Katrineholm Mejeri I 2009 åbnede en ny lækker ostebutik. Butikken har et stort udvalg af forskellige oste: Mammen skæreoste, 
brier, Danablue, Gouda og Primadonna fra Holland, franske oste, div. smøreoste og meget mere. Karsten er udlært på 
Katrineholm Mejeri og har arbejdet med oste de sidste 20 år. I 2006 blev han Danmarksmester i Danablue og igen sidste år. 
Folk valfarter til St. Brøndum for at smage og købe de lækre oste. Indehavere Karsten Pedersen og Lene Stegenborg. 
Lyngbyvej 54 - St. Brøndum - 9520 Skørping - 25 30 02 82 - www.katrineholm.dk.

Krastrupsøgaard. Hemmeligheden - ligger i håndværket. Fra starten har vi arbejdet med gammeldags produktionsmetoder, 
og vi er konstant bevidste om kvaliteten i vores produkter. Vores kød får lov at hænge og modnes, vores røgvarer er røget på 
ægte vis og vi producerer alle vores produkter ud fra originale opskrifter.  Indehaver Lars Schou Andersen 
Aalborgvej 52 - 9520 Skørping - 2214 9314 - www.krastrupsoegaard.dk - krastrupsoegaard@hotmail.com - Åbningstider:
Tirsdag-fredag: 9 - 17.30. Lørdag: 9-14, Mandag: lukket - Eller efter aftale

Rebild Bondegårds is. Vi producerer bondegårds-is af vores egen økologiske mælk og fløde. Vi har mange smagsvarianter. 
Glæd Jer til smagen af økologisk jordbær- eller hindbærsorbet, æblesorbet, lakridsis, bananis, vanilieis fyldt med de smukke 
sorte vaniliekorn og mange flere.Isen kan bla. købes i 1.l. bægre i vores gårdbutik. Indehaver Jens Kristoffersen. 
Borup Østergaard - Præstevej 68 - 9530 Støvring - /23300094 - mk.kristoffersen@hotmail.com - www.rebild-bondegaards-is.dk
Kom forbi fredag 13-18 eller lørdag 10-14 

Kulturkøbmanden Det lille kulturhus med både lokal forankring og stort udsyn. Her vises lokal kunst side om side med ver-
densnavne som Jorn og Chagall. Vore ferniseringer er kendt viden om for det herlige oste- pølsebord med produkter fra de 
lokale butikker på Gourmet-ruten. Dertil serveres der altid godt øl og vin. Husets er fyldt med kunst, kunsthåndværk og bøger 
samt ca. 300 forskellige slags specialøl. Åbent: tor-fre kl.13.30 - 17.30 og lørdag kl. 10.00 - 13.00
Lyngbyvej 58 -  St. Brøndum -  9520 Skørping - 98 33 92 17- www.kulturkoebmanden.dk - butik@kulturkoebmanden.dk

Vibeke Sunde Jeg er uddannet på kunsthåndværkerskolen i København. Jeg laver skulpturer, fordi jeg ikke kan lade være. 
Arbejdet med de store stentøjsfigurer, der både kan stå ude og inde, giver mange udfordringer, stor tilfredshed, når ideerne 
lykkes og masser af glæde og energi under hele processen. Jeg udstiller en del  -  nordjylland -  København - Sverige. I år har 
jeg valgt også at åbne min have med skulpturer i forbindelse med havefestivalen 20-28/8 se www.haven.dk.
Rebildvej 9 - Rebild - 9520 Skørping - www.gallerisunde.dk - gallerisunde@hotmail.com.

Multiunik. I værkstedet er Keramiker Alice Overgård som underviser og er udøvende kunstner. I galleriet findes kunst og 
kunsthåndværk (se hjemmeside for aktuel udstilling) Det at skabe,forme og sige noget i ler, har jeg arbejdet med siden 1996. At 
synliggøre menneskelig kommunikation, så der skabes en ny vinkel. Det er den vinkel holder jeg af. Jeg eksperimenterer gerne 
og elsker at puste til kreativiteten og fantasien - og så skal  humoren gerne opstå.
Bustedvej 36 - 9541 Suldrup - 2240 7700 - taglice@msn.com - www.multiunik.dk. 

Ryå is - Aabybro Mejeri er et af landets ældste mejerier, det blev grundlagt i 1888. Dansk fløde forarbejdes til gammeldags 
friskkærnet smør, ryge ost, knap ost, og RYÅ IS. Vi producere 1 liters og 5 liters flødeis, islagkager, bryllups islagkager, ener-
gitæt is, fromager, sorbet, sukkerfri is mv. Ud over at sælge til butikker over hele landet, leverer vi også is og smør til nogle af 
de fineste restauranter i Danmark. På mejeriet er der en butik som har åbent hele året. Man – Tor 7-14, Fre 7-18 Lørdag 7-13. 
Brogårdsvej 148 - 9440 Aabybro –Tlf.  98 241004 -  www.ryaais.dk
 
Tanhøjgaard Vi leverer frugt, grøntsager, kød, æg, mel, saft og en række andre økologiske varer af høj kvalitet direkte til 
døren overalt i Himmerland. Vi sælger udelukkende økologiske produkter. Omkring halvdelen af grøntsagerne produceres på 
Tanhøjgaard, resten købes fortrinsvis af andre lokale producenter.
Skatskovvej 124 - Gl. Nørager - 9610 Nørager - 21 77 82 40 - mail@tanhoejgaard.dk - www.tanhoejgaard.dk.
Vi har åbent på Tanhøjgaard hver fredag fra kl. 13.00 til 17.30.

Fletværk v.Mette Nicolaisen  Vi bor i kanten af den fantastiske Lille Vildmose i byen Smidie. Vi har altid nogle flettede ting på 
lager, så det er muligt at finde en gave, hvis man har brug for det. Derudover fletter vi også gerne efter dine egne ønsker og mål 
på bestilling.  Vi laver også større kunst- og naturprojekter, hegn og lign. Åbent efter aftale.
Fletværk i smedie - SmidieByvej 24 - Smidie -  9574 Bælum - smidie@vip.cybercity.dk -  2390 1961 - www.fletværk.dk.

Lisbet Holmriis Pragtfulde farver kombineret med en utrolig dybde, der gør det næsten umuligt at finde ud af hvor Lisbeths 
malerier stopper. Motiverne er eksplosioner af sindsstemninger kombineret med det uforudsigelige og spændende, drømme 
der bare forsætter og fortsætter…Lisbet er en fremragende tegner og illustrator og har arbejdet for et utal af virksomheder med 
udformningen af deres grafiske udtryk igennem en årrække. 
Jens-Erik Bechsvej 1 - Hindbærvej 3, 9560 Hadsund - 40 28 93 99 - mail@lisbetholmriis.dk - www.lisbethholmriis.dk.

Louise Maagaard (Keramisk designer) Maagaard design byder på en spændende rejse igennem organiske former, moderne 
materialevalg og fantastiske farvekombinationer. Det er en fornøjelse at gå på oplevelse i værkerne, uanset om det er malerier 
eller keramiske kunst. Mulighederne er altid mange i det lille atelier i Hadsund, hvor der emmer af kreativitet, varme og passion. 
Hos Louise Maagaard står tiden aldrig stille, der udvikles altid. Åbningstider: torsdag, fredag og lørdag kl. 10-16.
Vestergade 16 - 9560 Hadsund - 60 22 18 44 - louise.maagaard.design@gmail.com.
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Karlsen’s Krydderier. Hos Karlsen´s sælger vi produkter som er ud over det sædvanlige: Et eksotisk og økologisk varesegment 
af ekstrem høj kvalitet. Vi ønsker kun at arbejde med produkter som indeholder de bedste råvarer man kan skaffe. Vi arbejder
både med store og mindre producenter - når bare kvaliteten er den bedste man kan opnå. Vi gider ikke masseproduktion og dårlig 
kvalitet. Vi ønsker at Karlsen’s produkter skal stå for høj kvalitet og god smag. HUSK, webshoppen er åben døgnet rundt!
Plastvænget 13 - 9560 Hadsund - 26361440 - info@karlsenskrydderier.dk - www.karlssenskrydderier.dk. 

Enevold Glas På Enevold Glasværksted fremstilles der spændende og anderledes glaskunst til glæde for både øjet og 
sindet.  Spændende figurer, billeder, ikoner og fade i gennemfarvet glas skaber glade smil og vækker minder. Se mere på 
hjemmesiden enevoldglas.dk.
Mette Enevold Pinstrup - Kløvermarken 52 c.  - 9510 Arden - 20 15 99 96 - metteenevold@hotmail.com.

VisitNordjylland.dk
-tid til at leve

Havnens Fisk Havnens fisk i Øster Hurup v. Ole A. Jensen. Butikken sælger friske fisk om sommeren fra kajen i Øster Hurup. 
Vi ses til sommer på havnen Mobil: 40628578 mail:duevang178@mail.dk

Projekttovholder Mette Bay Velling 
Telefon 29 43 78 63

Niels Pedersen. Det er det rå, hektiske og fragmenterede storbyunivers, Niels Pedersen fremmaner i sine billeder. Afskallede 
plakater, halvt udvisket graffiti, politiske opråb og avisoverskrifter blander sig med spøgelsesagtige billeder af bla. Karen Blixen, 
Marilyn Monroe, Bogart, Bono eller helt anonyme mennesker, der ser på os, nysgerrige eller blot fortabte i en verden, de ikke 
længere har overskuddet til at fatte i sin helhed. 
Jens-Erik Bechs Vej 1 - 9560 Hadsund - 53 44 03 10 - kontakt@niels-pedersen.dk - www.niels-pedersen.dk.
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