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Sony radio til surround
(ny pris 2000 kr) ikke brugt  300 
kr.
Tlf.: 9743 2450

Højttalere
Koss Højttalere til Computer, 
Discman, Walkman, iPod, m.m. 
Er total som nye, aldrig været 
udpakket af org. emballage. 
Pris: 200 kr. Henv.
Tlf.: 9738 6634 / 4036 3034

Herretaske
Sort herre attachetaske sælges 
for 200,00 kr. Henv.
Tlf.: 2120 7047

Vidiobånd med vidiomaskine
bl.a actionmand, flubber, jung-
lebørn, Ringenes herre, men i 
black, osv i alt 100 kr
Tlf.: 9743 2450

Radio til sommerhus
Sharp radio med to CD afspil-
lere. 200 kr
Tlf.: 9743 2450

Juleplatter
2o stk B&G 66 til 86.
22 stk kongelige 66 til 84 + 
morsdag 82. Ialt 42 stk. Samlet 
pris 2000 kr.
Tlf.: 9742 3020

MC jakke sælges
Sort X-RAGE Racing str. S. sæl-
ges, brugt få gange. (Som Ny) 
Pris kr. 300,00
Tlf.: 6080 4726 

Fodboldmål
i træ 2,90 x 2,10 m, bunddybde 
2,00 m sælges
Tlf.: 9741 0853

Samling
af øloplukker og kuglepinde 
samt lighter. Ring og vi snakker 
om prisen
Tlf.: 5344 5895

Fjernsyn m/dvd
600 kr. Fjernsyn m/video 600 kr.
Tlf.: 9785 5176

Båd Ørnvik 470 Cruiser
m/Mercery F50 hk. motor, sort 
kaleche, Garmin ekkolod og 
meget andet udstyr. Sejlet 
under 5 timer. Brenderup 
bådtrailer, 1000 kg. Pris ialt kr. 
120.000. Evt. bytte med mindre 
båd eller andet.
Tlf.: 2033 0045

Auto HIFI! Forstærker
Mc Fun K4 880W 4 kanals, ca. 
1 år. samt 8” subwoofer med 
intern forstærker sælges.
100% iorden. Godt anlæg til 
ingen penge. Samlet 500 kr.
Tlf.: 2628 4209

Golfbolde
Kr. 2 pr. stk.
Tlf.: 2276 9926 / 9782 3295

Havetraktor
Ældre kan køre små defekter
sælges 700 kr gulvvasker med 
opsuger stor model til 220 volt 
sælges 1000 kr
Tlf.: 9742 4169

Elguitar Peavey
Generation EXP kr. 1.500, Play-
station 2 spil fra kr. 50 til kr. 100, 
Lego Star Wars nr. 7259 kr. 200, 
Lego + brugsanv. ½ pris
Tlf.: 3022 3358

Diverse antikviteter
transportspande, mælkespan-
de. Desuden sælges diverse 
gasflasker.
Tlf.: 2063 2080

Drejebænk med værktøj
Samt jumpe. Desuden sælges 
brosten 7x7 
Tlf.: 2063 2080

80 små rundballer
til halmfyr sælges pr. stk. 30 kr.
Tlf. 4018 5632

Møbel-
opbevaring
i opvarmede lokaler. 
Separate, aflåste rum

Kontakt Hobi:
Tlf. 96641000

ninahonore@hobi.dk

Festivalen tyvstartede i år med en speciel 
natkoncert på Struer Musikskole med 
John Permenter, Ernest Ray Everett og 
Dorthe Elsebet
Kgl. Sopran Dorthe Elsebet bød velkommen med sang og 
introducerede aftenens første kunstner John Permenter, som 
lagde ud med sin country-violin og gav en næsten udsolgt 
sal et forrygende show. Det var et møde med en af country 

musikkens helt store entertainere. Efter en kort pause fort-
satte en særdeles spændende kunster, Ernest Ray Everett. 
Han lagde ud med lidt god rock, og gav herefter adskillige 
smagsprøver på sit alsidige talent. Så var tiden inde til at 
musikalsk ”sammenstød” mellem countrymusikeren Ernest 
Ray Everett og operasangerinden Dorthe Elsebet. Og det 
var en oplevelse af de helt store. Vi kan kun opfordre til at 
gentage denne succes i en eller anden form, så alle dem, der 
ikke var til stede fredag aften på Struer Musikskole – også 
kan få chancen. Koncerten varede små 3 timer.

Vejret var ikke med arrangørerne til festivalen lørdag, men 
countryfolket er hærdede koncertgængere og piver ikke så 
let: ”Vi ville jo gerne have haft solskin og mange flere gæster 
på pladsen, men jeg har det godt med arrangementet. Rigtig 
mange mennesker fra såvel lokalområdet som hele landet kom 
til festivalen, og de fik musikalsk underholdning i topklasse” 
fortæller Steen Lillelund fra Rainbow intertainment. ”Nu skal 
vi evaluere hele arrangementet sammen med vores mange 
gode samarbejdspartnere, og så er jeg sikker på, at vi vender 
tilbage til Struer næste år”, slutter Steen Lillelund.

Toftum Bjerge & Struer Countryfestival 
- vender tilbage i 2010 Tekst & Foto af: MOGENS OPSTRUP


