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LÆSØ POSTEN

Bobbyline/Østport holder

 

   

MODESHOW
Østport åbner torsdag 1. maj til en ny sæson 

med modeshow på Sailers Pub kl. 19.30 
Vi viser forårs- og sommernyheder fra

Redgreen, Henri Lloyd, Peak Performance, Signal,
Tommy Hilfi ger og Ilse Jacobsen.

VI GIVER 20% RABAT I ØSTPORT DENNE AFTEN!
Billetter kan afhentes GRATIS i Bobbyline og

Marina Pub eller bestilles på info@bobbyline.dk
(Der er lodtrækning på billetterne om fi ne gevinster)

 Åbningstider maj og juni: Hver weekend/helligdage fra 11-15

Vesterø Havnegade 21
Vesterø Havn .  Tlf. 9849 9225

Østport . Marinaen
Østerby Havn .  Tlf. 9649 9125

ÅBENT:
Mandag kl. 10-16.30
Tirsdag lukket
Onsdag-fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 10-13

JUL I BOBBYLINE
Julen varer længe, koster mange penge...

...men ikke i Bobbyline

Køb julegaverne nu og

SPAR
MOMSEN

på alle de fede
mærker i butikken:

Kig ind og gør en god julehandel...
Julegaverne byttes til og med
mandag den 7. januar 2013

...men ikke i Bobbyline

-25%

Bobbyline/Østport holder

 

   

MODESHOW
Østport åbner torsdag 1. maj til en ny sæson 

med modeshow på Sailers Pub kl. 19.30 
Vi viser forårs- og sommernyheder fra

Redgreen, Henri Lloyd, Peak Performance, Signal,
Tommy Hilfi ger og Ilse Jacobsen.

VI GIVER 20% RABAT I ØSTPORT DENNE AFTEN!
Billetter kan afhentes GRATIS i Bobbyline og

Marina Pub eller bestilles på info@bobbyline.dk
(Der er lodtrækning på billetterne om fi ne gevinster)

 Åbningstider maj og juni: Hver weekend/helligdage fra 11-15

Vesterø Havnegade 21
Vesterø Havn .  Tlf. 9849 9225

Østport . Marinaen
Østerby Havn .  Tlf. 9649 9125

Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 / Lørdag 9.00-13.00 • Bageren åbner kl. 7.00

SuperBrugsen Byrum • Byrum Hovedgade 77 • 9940 Læsø • Tlf. 98 49 13 11

lidt ud over det sædvanlige

Byrum

 

SuperBrugsen Byrum • Byrum Hovedgade 77 • 9944 Læsø • Tlf. 98 49 13 11

BEMÆRK:
Vi holder lukket

på søndag
den 25. november

Vi ses igen på mandag!

 
Følg os på facebook

www.facebook.com/superbrugsenbyrum

Læsø får sin første 
el-bus  Side 16

Af Kirsten Østergaard

kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

Kunst og kultur af den yp-
perste slags gjorde i sidste 
uge Læsø Bio til centrum for 
en ekstraordinær begiven-

hed, der gav læsøboerne 
mulighed for at møde to ge-
niale kunstnere. 

Kunsthistoriker Lars Mo-
rell præsenterede sin nye 
bog, Jorn og Læsø”, der blev 
fulgt op af en plakat af 

kunstneren Per Kirkeby.
Lars Morell og foreningen 

Asger J’s Venner, der udgiver 
bog og plakat, havde valgt at 
præsentere værkerne først 
på Læsø. Derfor måtte resten 
af verden vente to dage, in-

den offentliggørelsen fandt 
sted på Glyptoteket i Køben-
havn.

Mens læsøboerne stod i kø 
for at købe bøger og plakater 
i biografen, signerede Lars 
Morell og Per Kirkeby hver 

eneste bog og hver eneste 
plakat med deres personlige 
fingeraftryk.

Læs mere om begivenhe-
den på midtersiderne.

Læsø først på landkortet
LarS MOrELL og Per Kirkeby er gode venner og spøgte indbyrdes, mens de satte deres signaturer på værkerne.

Postkasser tages 
ned, men post-
budene kan tage 
breve med  Side 6-7

Strikkestuen sørger 
for, at andre kan 
holde varmen

Side 10-11

TV når DU har tid

Vær med i alle 
konkurrencer!

Tilmeld dig vores nyhedsmail og deltag automatisk 
i alle NORDJYSKE Fordeles konkurrencer!

Du tilmelder dig på 
www.nordjyskefordele.dk/tilmelding

Du kan selvfølgelig stadig deltage i vores konkurrencer
ved at benytte kuponer i avisen




