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Annoncepriserne er for et år af gangen og er excl. moms og layout

Foreningsbladet for Sejs-Svejbæk  For Annoncører

Annoncestørrelser og -priser

Foreningsnyt udgives af Sejs Svejbæk IF 10 gange årligt og 
bringer indlæg fra lokale institutioner, foreninger og klubber. 
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Generalforsamling i SSIF

Rent bord til JuleCup '18

Kajakroere på  
bjergningsopgave

Foreningsbladet for Sejs-Svejbæk
FORENINGSNYT

 Nr. 1/19 - februar 2019

Læs også om...

Kirkebladet 
Hold dig i form
Hjerteredderkursus

Vinterbadning og sauna

Borgernyt
Nyhedsbrev fra Lokalrådet

Sejs-Svejbæk 
kogræsserforening

Christine Prisen 2018

Tine Ryge Doktor takker af

Stor oplevelse for 
håndboldspillere

Linå og Sejs-Svejbæk kirker 
Kyndelmissegudstjeneste 
Søndag d. 3. februar kl. 19.00  
i Linå kirke 
Lyset er på vej tilbage, når vi når til udgan-gen af den ellers så grå og mørke januar. Dagene blive lysere og lysere. Det er den tid, hvor alt spirer og fornys og hvor vi får lov at leve hver dag, som om det var den første. Ungdomskoret medvirker. 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet 
vært ved et lille traktement i kirken. Pris 25 kr. pr. person. Der kræves ikke forhåndstil-melding. Alle er velkomne! 

Kirkehøjskole 
Torsdag d. 21. februar  
kl. 19.00-21.00 i Linå sognehus 

Anette Due Madsen: 
”Hvordan kan vi tage 
godt vare på parfor-
holdet – og vores næ-
re relationer? " 
At blive elsket er en ga-
ve fra et menneske til et 
andet. Samtidig er kærlighed noget, vi kan træne i, og som vi kan give gode vækstbe-tingelser. Vi lever alle af hinanden og af den atmosfære, som vi skaber om os hver dag. 

Kirken kalkes 
Kirkerummet i Sejs-Svejbæk er lukket fra 11-25. marts, fordi det bliver kalket. Vi holder derfor gudstjeneste sammen med Linå sogn i Linå kirke d. 17. og 24. marts. Ved bi-
sættelser bruger vi Linå kirke. Undervisning og møder gennemføres i konfirmandstuen ved Sejs-Svejbæk kirke. 

Sognepræst i Linå  
Sune Haubek    21 77 58 62 
e-mail: sune@haubek.dk   Mandag er fridag 
Sognepræster i Sejs-Svejbæk   
Marie  G. Vestergaard   21 47 16 40 
e-mail: mgo@km.dk  Mandag er fridag Peder Kjærsgaard Roulund 24 90 41 77 
e-mail: pkro@km.dk  Mandag er fridag 
Kirkekontor / Kordegn 
Anne Rust Nørgaard  86 84 15 75 
Linåbuen 1, 8600 Silkeborg 
e-mail: arun@km.dk 
Åbent mandag -fredag kl. 9 - 12  

Kirkegårdskontor 
Jens Skovbjerg Hansen 86 84 14 84 
Linåbuen 1, 8600 Silkeborg 
email: kirkegaarden@live.dk 
Træffes efter aftale 

GUDSTJENESTER 
Feb. Linå Sejs-Svejbæk 
3.  19.00 SH 10.30 PKR  
10.  10.30 SH 9.00 SH 
17.  9.00 SH 10.30 SH  
24.  10.30 MV 9.00 MV 
27.  Ingen 17.00 MV Børnekirke  
Marts  
3.  10.30 SH 10.30 PKR  
10.  10.30 MV 9.00 MV 
17.  10.30 SH Ingen  
24.  10.30 MV Ingen 
30.  11.00 SH Familiegudstjeneste 
31.  Ingen 10.30 MV 
April  
7.  9.00 MV 10.30 MV 
SH: Sune Haubek    MV: Marie Vestergaard 
PR: Peder Kjærsgaard Roulund 
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Annoncepriserne er for et år af gangen og er excl. moms og layout

Redaktør og journalistisk stof: 
Poul Mortensen, Tyttebærvej 23  
8600 Silkeborg 6173 7220

Annoncering: 
Poul Mortensen, Tyttebærvej 23  
8600 Silkeborg 6173 7220

Bent Pedersen, Georg Krügers Vej 289  
8600 Silkeborg 2015 1944

Layout og DTP  
Hans Baunbæk, Julsøvænget 16 
8600 Silkeborg 2424 9710 
(Spectrum reklame:marketing)

Annoncemateriale: 
Annoncer i Foreningsnyt er i sort/hvid eller 
farve. Digitale filer leveres som PDF, EPS 
eller Ai. Farveannoncer skal være i CMYK. 
Alle brugte skrifter skal være inkluderet i 
selve annoncen (eller medsendt).  
Annoncemateriale i digital form sendes til:  
annonce@sejssvejbaek-if.dk

Alle annoncepriserne i denne folder gælder 
for et år af gangen, og er excl. moms og 
layout.

Færdige annoncer skal sendes til  
annonce@sejssvejbaek-if.dk senest  
d. 20. i måneden før udgivelsen.

3/10 side (Type-S3) 

(B) 64 mm x (H) 113 mm

Pris kr. 3200,- (for et år)

2/10 side (Type-S2) 
(B) 64 mm x (H) 74 mm

Pris kr. 2300,- (for et år)

1/10 side (Type-S1) 
(B) 64 mm x (H) 35 mm

Pris kr. 1400,- (for et år)

Se mere om indstik, firmaomtale og enkelt-annoncer på bagsiden.
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 3Annoncepriserne er for et år af gangen og er excl. moms og layout

1/1 side til kant (Type-B6) 
(B) 148,5 mm x (H) 210 mm
+ 3 mm bleed

Pris kr. 9000,- (for et år) OBS
! -

 til
 ka

nt

OBS! - til kant

OBS! - til kant

OBS
! -

 til
 ka

nt
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Annoncepriserne er for et år af gangen og er excl. moms og layout

1/1 side (Type-B5) 
(B) 132 mm x (H) 191 mm

Pris kr. 8000,- (for et år)
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8/10 side (Type-B4) 

(B) 132 mm x (H) 152 mm

Pris kr. 6700,- (for et år)

2/10 side (Type-B1)

(B) 132 mm x (H) 35 mm

Pris kr. 2300,- (for et år)
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Annoncepriserne er for et år af gangen og er excl. moms og layout

1/2 side - høj (Type-S5) 
(B) 64 mm x (H) 191 mm

Pris kr. 4700,- (for et år)

4/10 side (Type-S4) 

(B) 64 mm x (H) 152 mm

Pris kr. 4000,- (for et år)
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6/10 side (Type-B3) 

(B) 132 mm x (H) 113 mm

Pris kr. 5400,- (for et år)

4/10 side (Type-B2)

(B) 132 mm x (H) 74 mm

Pris kr. 4000,- (for et år)
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Annoncepriserne er for et år af gangen og er excl. moms og layout

Indstik:

Få omdelt dit reklamemateriale sammen 
med Foreningsnyt.

Foreningsnyts omdelere har gennem mange 
år omdelt reklamemateriale sammen med 
bladet - dette sikrer dig en dækning i hele 
Sejs-Svejbæk og omliggende byer.

Foreningsnyt omdeles i 2.300 eksemplarer  
i lokalområdet.

Pris for omdeling 1.150,- kr.

De færdigtrykte indstik leveres til: 

Spectrum reklame:marketing 
Julsøvænget 16, 8600 Silkeborg. 

Format skal være A5 eller A4. 

 

Firmaomtale:

Vi tilbyder vores helårs-annoncører at få 
bragt en gratis profiltekst i løbet af årets 
10 numre. Du skal blot sende os tekst 
på omkring 1000-1100 anslag (ca. 240 
ord), som fortæller om din virksomhed. 
Vi bestemmer så hvornår den bringes. 
Send teksten, dit logo og evt. et billede 
elektronisk til: foreningsnyt@sejssvejbaek-
if.dk

Enkelt-annoncer:

Det er muligt at indrykke en farveannonce 
i et enkelt nummer af Foreningsnyt. Prisen 
for enkelt annoncer er lidt højere end hvis 
der tegnes et årsabonnement.

Priser for enkelt annoncer: 

1/10 side 200,- kr.

2/10 side 300,- kr.

3/10 side 400,- kr.

4/10 side 475,- kr.

5/10 side 550,- kr.

6/10 side 600,- kr.

8/10 side 750,- kr.

10/10 side 900,- kr.

10/10 til kant 1000,- kr.

Kontakt:

Poul Mortensen, Tyttebærvej 23  
8600 Silkeborg 6173 7220

Bent Pedersen, Georg Krügers Vej 289  
8600 Silkeborg 2015 1944

for at få mere at vide om de forskellige ting 
i denne folder.

 
 
Alle priser er excl. moms og layout.


