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Den heldige vinder af Coca Cola cyklen, Anne Olesen der her ses
sammen med sin mand Jens og børnene Emil og Max. Foto:
Tommy Thomsen
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D. 30 april 2019 - kl 11:20

FAMILIEN OLESEN ELSKER SÆBY
Retrocykel vundet af fastliggere fra Lendum
SÆBY: Mange kunne hen over påsken nyde det otte sommerlige vejr, ikke
mindst var der stort søgning til campingpladserne, hvor gæsterne kunne
nyde solen og nærheden med naturen.
Hos Hedebo Super havde købmandsparret, Lone og Keld Jensen udloddet
en retro Coca Cola cykel til de af deres kunder, som havde a everet deres
kassebon. Blandt en næsten helt fyldt indkøbskurv med boner, blev Anne
Olesen fra Lendums bon hevet op af kurven.
Den heldige vinder bor sammen med resten af sin familie for 9. år på
Hedebo Strand Camping. De er blevet en del af en stadig voksende koloni af
fastliggere på campingpladsen. Som barn og ung kom hun sammen med
sine forældre på Aabo Camping i Tversted. Da hun selv stiftede familie
skulle ferien meget naturligt også tilbringes på en campingplads.
Den unge familie Olesen, med ægtefællen Jens og børnene Emil og den
dengang nyfødte Max valgte dog vestkysten fra til fordel for Sæby.

MEST LÆSTE
På jagt efter ildjæle
D. 15 maj 2019 - kl 07:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/paa-jagtefter-ildjaele/313e2fff-5de6-4d7f-938ebca007247a47)

Intet vand - intet liv
D. 15 maj 2019 - kl 06:09
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/intet-vandintet-liv/9b9e624f-b8ff-450b-a9a76baaf8c23b30)

Forårstur i det gule
D. 14 maj 2019 - kl 16:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/foraarstur-idet-gule/d0020908-5d85-498a-930b1f1b8ee9a5a5)

Faglige seniorer mødes
D. 14 maj 2019 - kl 13:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/fagligeseniorer-moedes/15a47b72-924f-4f68-a912e1ad1003e9b9)

Energibyen på jagt
D. 14 maj 2019 - kl 11:20

Anne og Jens fortæller, at de er faldet pladask for Sæbys charmerende
gamle købsstadsmiljø, stranden og skoven. Vi har nu for 8. år boet som
fastliggere på Hedebo Stand Camping. Det passer nt med, at jeg kan tage
børnene med i skole i Lendum når jeg kører på arbejde i Sindal, siger Anne
og Jens har rmabil til sit arbejde i Aalborg, så logistikken går nt op selv
om vi om sommeren har udgangspunkt fra Sæby, supplerer Jens.

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/energibyenpaa-jagt/7917726a-a70f-4d50-b84d9a9494adc658)

Trompeten bliver stadig
trakteret
D. 14 maj 2019 - kl 11:05

Familien nyder tilværelsen på plads nummer 903, som kun ligger 59 skridt
fra strandkanten. Vi synes, at Sæby har så meget at byde på for hele
familien bl.a. Sæby Handelsstandsforenings mange ne arrangement. Vi går
og cykler meget rundt langs stranden og i skoven.
Vi værdsætter ligeledes den fantastiske service, som vi oplever på Hedebo
Super og her kan man få alt fra graviditetstests til billige sodavand,
pointerer Anne.
Børnene har et par gode legepladser lige uden for campingvognen. Her
møder de ofte jævnaldrende, som de kan lege og hygge sig sammen med.

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/trompetenbliver-stadig-trakteret/0fa6a3fd-35db-44bab0e6-c47f3b81f6e4)

Ældreråd støtter
a astningsprojekt
D. 14 maj 2019 - kl 08:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aeldreraadstoetter-a astningsprojekt/b4357d8e-8b4445c4-a92b-25eec338c5f6)

Far Jens er med bekendtskabet til Sæby begyndt at løbe mere systematisk
og har i to år været medlem af løbeklubben, hvor han løber hele året, selv
om han i vintermånederne tre gange om ugen må køre fra Lendum.
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/familien-olesen-elsker-saeby/da8f6860-a1a8-44f9-89fd-e103067ffaee
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Affaldet bliver hvor det er
D. 14 maj 2019 - kl 07:55
(https://saebyfolkeblad dk/nyheder/affaldet-

(http://twitter.com/intent/tweet?
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LÆS OGSÅ

Forårstur i det gule

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/foraarsturi-det-gule/d0020908-5d85-498a-930b1f1b8ee9a5a5)

Læs artiklen :nu

Intet vand - intet liv

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/intet-vandintet-liv/9b9e624f-b8ff-450b-a9a76baaf8c23b30)

Læs artiklen :nu

Ny afdelingsdirektør

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/nyafdelingsdirektoer/e205603d-74f4-47ff899d-92858bcae8ca)

Læs artiklen :nu

På jagt efter ildjæle

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/paa-jagtefter-ildjaele/313e2fff-5de6-4d7f-938ebca007247a47)

Læs artiklen :nu
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Læs artiklen :nu

I nye klæder

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/i-nyeklaeder/2290164f-4d0b-485c-b8d35effad15ede9)

Læs artiklen :nu
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