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Gud
bevare
Vejle
Af Jacob Hove, lokalredaktar

KOMMENTAR Det var en sand for
~ nøjelse at se børn og andre barn

‘ .• lige sjæle iført dronningekroner
.4~ ~ . tage imod regentparret i forbin

. Det har bare delse med dets besøg i Vejle i sid
ste uge. Vejle viste sig i dén grad

‘. - været så lækkert - fra sin pæneste side. Stemningen

: ~.‘ kunne mærkes i det meste af kom
r munen, og dagen var en fest.

Kongeskibets besøg koster
Inge Grundt omkring 200.000 kroner. Borg

mester Arne Sigtenbjerggaard
. Beboerpå Pleje- (V) mener, at pengene er givet

centerBakkegården om
den royale middag; der godt ud, for Vejle bliver brandet i

blev serveret i anled- resten af landet. Det er en ekspert
ning afregentparrets i branding imidlertid uenig i. Han

. besøg i Vejle sammenligner besøget med en
. familiefest: Den er god for sam

.~ 4 menholdet i familien, men nabo
~ eme er ligeglade.. ‘ ‘. Man kan diskutere, om 200.000

~ kroner er mange penge at betale
for fest og branding. Men har manBabyere i htnesscentret burde de ansvarlige sidde tilbage
med økonomiske tømmermænd.
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DINITROL - SIKKERHED FOR
MARKEDETS BEDSTE KVALITET:
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horne Vejle
Vi har byens største boligsalg*
— din garanti for at f~ solgt
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Boligforeningen
Enghaven
fylder 80 år
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G. Funder
har købt
konkurrent
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Vejles billigste
advokatskøde
Komplet
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MARKEDETS
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KVALITET!
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ALLE RINGENE FINDES OGS.i I NVIDGULD TIL SAMME PRISI
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KØB AF GAMMELT GULD OG SØLV’ DESIGN SELV JERES VIELSESRINGE SPECIALOPGAVER

VEJLE AUTOGLAS
DIT LOKALE DINITROL CENTER
Niels Finsensvej 7 - 7100 Vejle

Tlf: 76 400 340
w w w.clin tro Ive le

horne Vejle ‘tlf. 75822811’ vejle@home.dk
if boSgedcoflrrd rr,.e~ler.VejI~ Kvrer,ir,oe~ ic ~eiieoc 2 ii ‘der 9.20 5


