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GIVE- Efter en veloverstået, 
succesrig Black Friday har 
Give Handelsstandsforening 
igen fået tanket batterierne 
op og er klar til at hygge om 
byens og omegnens folk i 
hele julemåneden. I hver 
weekend op til jul, vil byen 
lørdag/søndage få besøg af 
Danmarks suverænt bedste 
julemand, der går rundt i ga-
derne og butikkerne og de-
ler positiv energi og masser 
julegodter ud til folk. 

Julehygge - nu med bål-
dome
Han vil vanen tro have base i 
sit hus på Torvet, men i år 
har han udvidet boligkapa-

citeten, idet XL Byg stiller 
deres nye flotte båldome op 
på Torvet, hvor den vil være 
centrum for forskellige akti-
viteter gennem hele decem-
ber måned. Domen skal 
selvfølgelig ”klædes på” til 
jul, så i uge 50 vil de små 
kække julenisser fra Børne-
gården Søndervang og Søn-
dermarkens Børnehus sørge 
for at den imponerende bål-
dome bliver pyntet behørigt 
op efter alle julekunstens 
regler. 

Mal havenisser og køb 
dit juletræ
Ingen jul uden havenisser, 
og lørdag d. 14. december 
inviteres alle børn til at kom-
me ind i båldomen, hvor der 
skal males ”havenisser” 

sammen med De Grønne Pi-
gespejdere, der netop har 
hjemtaget den uofficielle ti-
tel som ”Årets Havenisser” i 
Jylland. Samtidig kan de lidt 
ældre børn, på gode dage 
kaldet de voksne, købe årets 
juletræ med hjem – og be-
mærk lige, at der i toppen af 
træet er bundet en lotteriku-
pon, hvor det er muligt at 
hente en lille ekstra gevinst 
hjem sammen med træet. 

Julen er honning-hjer-
ternes fest
Dagen efter fortsætter løjer-
ne i båldomen. Her kan bør-
nene komme ind og pynte et 
honninghjerte, som de gra-
tis kan tage med hjem. Er 
der mere mundvand tilbage 
efter første eksemplar, kan 
man købe ekstra honning-
hjerter i båldomen – og lør-
dagens gode handel med ju-
letræer fortsætter selvfølge-
lig også her om søndagen. 

Dance-performance og 
lækker grill-menu
Torsdag d. 19. december in-
viteres der til et helt forry-
gende flot show i båldomen, 
hvor den står på lækker bål-
menu fra Jønnes Diner og en 
helt fantastisk dance-perfor-

mance i flammernes skær. 
Husk lige, at du skal bestille 
bord/mad hos XL Byg i Give. 

Nizzebanden vender til-
bage
Den gode stemning kører 
ufortrødent videre allerede 
lørdag d. 21. december igen, 
hvor de hyggelige, velspil-
lende og sjove gutter fra Niz-
zebanden, som vi stiftede et 
særdeles positivt bekendt-
skab med sidste år op til jul i 
Give, vil gå rundt i gaderne 
og spille og underholde i 3 
timer. Der vil udskænket 
æblegløgg og juleskiver fra 
båldomen, og igen kan du 

købe et flot juletræ med mu-
lighed for et lille tilskud af et 
gavekort fra Give Handels-
standsforening – hvis du er 
heldig. 

Åben d. 23. december til 
18.00
Søndag d. 22. december hol-
der butikkerne åben fra 
10.00 til 18.00 og igen er der 
åben i båldomen på Torvet, 
hvor der serveres julegløgg 
og æbleskiver, alt imens 
man igen kan redde sig et 
flot juletræ til spotpris inden 
d. 24. december. Bemærk 
venligst, at butikkerne hol-
der åben mandag d. 23. de-

cember, så vi mandfolk med 
is i maven kan få lavet årets 
julegavekøb i god ro og or-
den, inden anden skal i ov-
nen. 

Husk lige p-skiven
Et fint og bredt program, 
som GH har strikket sam-
men, og herligt at XL Byg 
stiller deres båldome til rå-
dighed for julehyggen i 
midtbyen i december må-
ned. Også herligt, at det ko-
ster gratis at parkere i hele 
Give by, hvis du lige husker 
at stille p-skiven. 

Masser af jule-events i Give i december

XL Bygs flotte båldome vil blive et nyt og spændende tilskud til 
julehyggen i Give midtby i december. Foto Jim Hoff

Dækning af den 
vestlige del af 
Vejle Kommune
som omfatter 
Give og Jelling
samt dele af Billund, 
Ikast-Brande og
Hedensted Kommuner.

Udkommer hver tirsdag.
Indleveringstider: Tekstsideannoncer, samt annoncer der ønskes 
i korrektur, senest onsdag kl. 16.00. Store rubrikside-annoncer 
(over 200 mm) senest torsdag kl. 14.00. Små rubrik-sideannoncer 
senest fredag kl. 12.00.
I forbindelse med helligdage forekommer ændrede indleverings-ti-
der. Ring og forhør nærmere.

Åbningstider:
Mandag-torsdag 8-16, fredag 8-14.30, lørdag lukket.
Udgiver: Give Grafisk A/S
Ansvarshavende/forretningsfører Ole Weilstrup, tlf. 2087 1060.
Annonce-materiale mailes til: gb@give-avis.dk
Annoncesalg:
Søren Grunnet, tlf. 7670 1612 / 2346 6821.
Lykke Svaneby, tlf. 7670 1610 / 2434 3411
Vera Larsen, tlf. 7670 1611.
Pressestof:
Jim Hoff, mobil 2149 9415, presse@give-avis.dk
Sats og repro: Give Grafisk A/S, tlf. 7573 2200.
Tryk: Berlingske Avistryk A/S.

Vi forbeholder os ret til at flytte eventuelle særplaceringer, hvis pro-
duktionen kræver det, og påtager os intet erstatningsansvar som 
følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst. Bladet kan heller ikke påta-
ge sig at dække udgifter som følge af forsinkelser 
i bladleverancen.
Erhvervsmæssig affotografering er ikke tilladt.
Indleveret materiale, fotos etc. returneres 
kun, hvis der er vedlagt frankeret, adresseret 
konvolut.
Uopfordret tilsendt pressestof kan ikke forven-
tes anvendt eller arkiveret/returneret.

Det påhviler annoncørerne selv at skaffe sig retten til at re-
producere tekst og illustrationer. Trykkeri og Give-Thyregod 
Avis påtager sig intet ansvar for en eventuel overtrædelse 
heraf.

Sidste nyt!
Har du en smartphone, så scan koden og kom direkte ind 
på Give Avis’ hjemmeside for at læse de seneste lokale 
nyheder!

Give Avis er en del af Jyske Medier A/S, der udgiver 3 dagblade, 
og 15 ugeaviser. Desuden omfatter koncernens aktiviteter trykke-
rivirksomhed, distribution, web, radio og grafisk produktion. Jyske 
Medier A/S kan via disse selskaber producere og formidle nyheder, 
annoncer og markedsføringsstrategier til flere end 500.000 læsere 
og over 300.000 lyttere. Koncernen beskæftiger knap 250 ansatte.
Mere information på jyskemedier.dk

Medlem af 

Print2Web - avisannoncer
på give-avis.dk
Alle annoncer fra den trykte avis overføres automatisk til
give-avis.dk og vist i en uge sammen med dagens aktuelle artikler.

Vi er sikre på, at print-to-web  konceptet vil tilføje merværdi til 
dine annoncer, som fuldt ud opvejer tillægsprisen på 35,- (under 
200 mm) / 65,- (over 200 mm) + moms. Hvis du ikke ønsker at 
benytte muligheden for den ekstra eksponering af din annonce, 
skal du naturligvis blot give besked herom til vore konsulenter.
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Åbent efter aftale
Brandevej 58 . 7361 Ejstrupholm

Vi er i julehumør 25%
på alt i butikken
undtaget foder 
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Bestil dine tryksager hos 
din lokale mediekonsulent i 
Jyske Medier, eller hos vores 
tryksagskonsulent Per Dybboe 
på tlf. 6167 7980.

Du kan afhente dine tryksager 
hos din lokale ugeavis/dagblad 
- SPAR FRAGTEN!

Din LOKALE tryksagsleverandør

ÆBLER & PÆRER
sælges søndag den 8. dec. fra 9 - 16

Zari - Elstar - Cox Orange - Pærer.
se www.snaptunfrugtplantage.dk

/ Vagn Nielsen Højballevej 3, Snaptun,
7130 Juelsminde tlf. 2426 5815

 Boder med fisk-lam/ged/oksekød-
m.m.er til stede denne dag.
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ALTID
BILLIGST!

Salg og reparation af
hvidevarer til den
rigtige pris

Vort speciale:
- Husinstallation/omforandringer
- Landbrugsinstallationer
- Totalløsninger i automatik/
  konstruktion/tavler
- Alt i tele-data installationer
Vores El-Salgs butik er åben man.-fre. 12.00-17.00

Borgergade 16 · fax 75 73 48 93 · post@pagaard.dk

KLIP UD

Du har fødselsdag en gang om året, og hvorfor skal 
dine kammerater og gode venner ikke vide det?
Er du under 15 år og bosat i Give-Thyregod Avis’ 
udgivelsesområde, kan du helt gratis få optaget din 
fødselsdag i »Børnenes spalte«.
Udfyld blot denne kupon sammen med et billede 
og send den til »Give-Thyregod Avis« Østergade 
3-5, 7323 Give, senest onsdag kl. 16.00 og mærk 
kuverten: »Børnenes spalte«. Ønskes billedet re-
tur, afhentes dette på vores kontor.

Jeg fylder  .........år  ............. dag, den ........ / ...........

Navn: ......................................................................

Adresse: ..................................................................

Postnr.......................By .........................................

Indrykkes i avisen uge: ..........................................

Lucas B.H. Lauersen
Vagtbanke, Give
fylder 9 år i dag 
tirsdag den 3. december.

Valdemar H. Studt
Langgade 13, Gadbjerg
fylder 8 år mandag 
den 9. december.


