
I forbindelse med genetab-
lering af Ansager Hotel vil
der blive arrangeret nogle
små events på hotellet,
hvor hele overskuddet
ubeskåret går til genetab-
lering af byens hotel.

Aktivitetsudvalget bag Hotel
Ansager, har sammen med
flere af lokale forretningsdri-
vende og –  af byens for-
eninger indledt et samarbej-
de, der skal skabe mere liv
og lys i vinduerne på byens
gamle hotel, som netop nu
er ved at blive renoveret og
ombygget.    

Vi er rigtig glade for de posi-
tive tilsagn, som vi igennem
dette samarbejde har mod-
taget og de initiativer, som
nu betyder, at interesserede
borgere i efterår- og vinter-
halvåret, nu ved flere lejlig-
heder kan samles til en hyg-
geaften på hotellet og samti-
dig få mulighed for at  følge
med i hvordan det igangvæ-
rende renoveringsarbejde
skrider frem, udtaler Ejvind
Knudsen, som er formand
for aktivitetsudvalget.

Samarbejdet har foreløbigt
udmøntet sig i følgende
kommende aktiviteter:
En uforglemmelig Vin og
Mad aften er første arrange-
ment, som løber af stablen,
efterfulgt af Mortensaften,
Julefrokost på hotellet (iste-
det for i hallen) samt afslut-
ning ved byens juleoptog.
De nævnte aktiviteter vil
forud for afholdelsen,  blive
omtalt og annonceret i uge-

avisen samt på www.ansa-
ger.info samt www.ansa-
ger.net - ligesom der udsen-
des nyhedsbreve til borgere,
der har tilmeldt sig denne
service.

Lokal opbakning er 
ALFA OG OMEGA...
Ejvind Knudsen, fra event-
gruppen, mener det er
meget vigtigt, at borgerne
støtter de initiativer, der nu
er taget. 
Uden en vis opbakning til de
nye tiltag, sker der ikke
noget.
Vi må samle kræfterne og
støtte op om borgernes
ønske om at genetablere
byens hotel.

Hotellet trænger som
bekendt ikke alene til en
kærlig hånd, men en gen-
nemgribende renovering
ligesom en betydningsfuld
ombygning skal gøre plads
til et moderne køkken.
Overskuddet fra alle arran-
gementer kommer til at
indgå som en støtte hertil.

Så en deltagelse i de kom-
mende arrangementer er
samtidig en betydningsfuld
støtte til genetableringen af
byens hotel, slutter Ejvind
Knudsen.

EN UFORGLEMMELIG VIN
OG MAD AFTEN..
Det første arrangement der
løber af stablen er en hygge-
lig Vin - & Mad aften i salen
på Hotel Ansager
Tag familie og venner med
og kom til vinsmagning og

Eventgruppen for Ansager Hotel ApS vil
skabe liv og lys i vinduerne på Ansager Hotel.

nyd samtidig Slagterens
fransk og italiensk inspirere-
de gourmet buffet.
Udover en velkomstdrink får
deltagerne mulighed for at
smage på 6-7 forskellige
udsøgte vine, hovedsageligt
fra Frankrig og Italien. Det
svarer til at ca. 1 flaske vin
per person, så ingen kom-
mer til at gå tørstige hjem.

Gourmet buffeten vil bestå af
et righoldigt udvalg af lække-
rier og til desserten, afsluttes
vinsmagningen med et til
anledningen passende glas
dessertvin.
Som et afsluttende punktum
rundes aftenen af med kaffe
og lidt sødt.

Der vil også være mulighed
for at skylle efter med et godt
glas øl.

Billetter kan købes hos
DagligBrugsen, Slagteren
og i  Torvets Nærkøb.


