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Leder er ansat i ny privatskole
Charlotte Hertel Kristiansen. Foto:
Skolen Ved Havet

ANSAT

Klassen er en af de populære serier på DR Ultra. Fotos: DR

TILLYKKE
I samarbejde med City Bakery trækker vi lod hver uge blandt alle, der ønskes tillykke.
Den heldige kan afhente en fødselsdagskringle hos City Bakery efter aftale.
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Book din tillykkeannonce via vores hjemmeside. Du er også velkommen på avisen
Havnevej 1, Frederiksværk eller brug postkassen i Meny i Hundested.
Alm. tillykke kr. 200,- Stor tillykke kr. 400,- (Kun kontant betaling)
Deadline: Mandag kl. 10.00 (Frederiksværk) og kl. 8.00 (i Meny i Hundested)
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Hundestedbørn
skriver manus
til DR-serie
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Tillykke-annoncer
2 x 50 koster kr. 200,2 x 104 koster kr. 400,HUSK Hvis du kommer forbi avisen med din
tillykke-annonce, så modtager vi kun
rede penge!
Vi ses på avisen...

Verdens bedste kone

Stort tillykke til vores
mor og far med sølvbrylluppet

Stort tillykke med de første
25 år skat.
Jeg elsker dig og glæder mig
til de næste 25 år.

den 13. juni
I dagens anledning er der
åbent hus fra kl 7.00
Vi håber I får en dejlig dag

Glæder mig til at fejrer det tirsdag
d.13 juni fra Kl. 7,
hvor der er åbent hus på adressen
for familie, venner og bekendte.

Kærlig hilsen
jeres børn

Trine har fundet sin
mage og det skal fejres
så derfor glæder vi os til jeres
bryllup 10/6 i Torup Kirke
an

Vi ønsker jer alt
held og lykke fremover
1000 kys fra
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Kære Kirsten Westi
Du ønskes tillykke med de 70
år, lørdag d. 10/6
De kærligste hilsner fra dine
børnebørn, børn, svigerbørn
og Ejvind
DR Ultra-vært Sofie Østergaard står i spidsen for arraqngementerne.

70 år

