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Husk vi har et stort udvalg 
i hjemmelavede specialiteter 
såsom spegepølser, krydderfedt, 
rullepølser, lammefilet, æble-
flæsk og så har vi byens bedste 
sild og nyrøgede ål.

Kødfulde engelske
Cherry Valley ænder

3400 gr.

3600 gr.

Stegt Cherry Valley and
med svesker og æbler +
1 liter andesovs
Parteret 
klar til ovnen

Farseret kalkun
Pr. 1/2 kg fra

Til afhentning den 23. december
fra kl. 17.00.

KUN PÅ 
BESTILLING

4475

Friskslagtede 
kalkuner
Pr. 1/2 kg

Gerne på bestilling til afhentning
fra onsdag den 22. december.

Vores egen danske
landand

Pr. 1/2 kg

Friskslagtede
engelske Cherry Valley
ænder
Pr. 1/2 kg

Hjemmelavet luxus
hamburgerryg eller
Herregårdsskinke
Frit valg
Pr. 1/2 kg

Mager svinekam
- uden ben.
Pr. 1/2 kg 3250

Rå hjemmelavet luksus
juleleverpostej
Dybfrost
2 store 4195

17450

19450

3975

4125

31500

3425

Mager 
skinkefars
Kalv og flæsk, 
medister eller
oksefars
1 kg
Pr. pakke 55.00 14995

3 PAKKER

1 hel gammeldaws
blodpølse
Pr. stk.

Hjemmelavet
sylte
Stor 

Hjemmelavet
kalkunsylte

Hjemmelavet
kalvesylte
med urter

2795
4900

4495

Hjemmelavet
julemedister
750 gram
i rigtig 
slagter-
kvalitet
Pr. pk. 55.00

14995
3 PAKKER

4495

KUN
PÅ BESTILLING

Klar til afhentning
den 31/12

Kl. 10.00-12.00

Nytårsmenu
2010

FISKETALLERKEN
Lakseroulade m. rejer 
på cripssalat m. hj.lavet 
dressing og italiensk brød.

PR. KUVERT 4500

HOVEDRET
til ca. 6 personer
Helstegt oksemørbrad
Krydder kartofler
Grøntsagssymfoni
Pebersauce
Flûtes

PRIS 77500

2995

598,-

ÅRETS JULEGAVE:
GASTROLUX 
- pander og gryder
Vi forhandler igen de fantastiske
pander fra 
Gastrolux
Fra kr.
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Fra alle os 
til alle jer...
Ikast Avis udkommer på følgende 

datoer omkring jul og nytår

strøget 40 . 7430 ikast . tLF. 97 15 18 00

MelleM jul og nytår:

Mandag den 27. december
Deadline for annoncer:  Onsdag den 22/12 kl. 12.00

Første avis i 2011:

Onsdag den 5. januar

Tekst og foto: Steen Hebsgaard

DANS OG URE | Det var da 
hun stod der iført sit flotte ko-
stume og skulle danse den ero-
tiske dans, salsa, at hun fik sit 
black-out.

- Jeg anede simpelthen ikke, 
hvad jeg skulle. Jeg kunne 
intet huske fra al træningen. 
Men lige før Thomas og jeg 
skulle igang, kom det heldig-
vis til mig. Men pyh det var 
noget af en oplevelse - og hver 
gang vi skulle danse, frygtede 
jeg, at jeg skulle få et blacdk-
out igen.

Sådan fortalte kvinden bag 
Christina-urene og tidligere 
deltager i Vild Med Dans, 
Christina Hembo, da hun lør-
dag formiddag stod foran Bril-
liant i Ikast for at deltage i lør-
dagsoplevelser.

Og nok handlede det om ure, 
men snakken gik mest på hen-
des deltagelse i Vild med Dans 
med den professionelle danser, 
Thomas Evers.

- Jeg er egentlig glad for, 
at jeg nåede så langt. Jeg er 
jo ikke professionel, men jeg 
er ked af på Thomas' vegne, 
at jeg ikke kunne bringe ham 
længere. Han skal jo leve af 
det. Det er hele hans liv, for-
talte Christina, der også kunne 

fortælle, at de dansesko, der 
skulle benyttes, skulle være så 
små og sidde så tæt, at hun de 
første par uger havde massevis 
af vabler.

- Det var bare med at bide 
smerten i sig.

- Den største oplevelse var 
at stå ude bagved og vente 
på, at man blev råbt op. Man 
skulle lade være med at tænke 
på, hvor mange millioner, der 
sad og så på tv en sådan aften.  
Ens hjerte banker lidt heftigt 
på det tidspunkt.

Zumba på Strøget

Længere oppe af Strøget 
kom hjertet også i gang. Og 
pulsen op. Både hos de piger, 
der under Zumba-instruktør 
Marinas instruktion vrikkede 
med alt, der er hos en kvinde 
at vrikke og ryste med, og hos 
publikum.

Her fik så mændene, som 
ofte er forment adgang til dan-
setimerne, et indblik i, hvad 
Zumba er.

Og midt i det hele gik jule-
mand Calle Godsk rundt og 
delte karameller ud, mens der 
blev købt ind, og FDF solgte 
juletræer og vafler..

Jo det var en herlig julelør-
dag formiddag i Strøgcentret.

Christina Hembo fik blackout under salsaen
BRILLIANT | Det afslørede hun, da hun deltog i lørdagsoplevelser og fortalte om sin tid i Vild med Dans


