
For at få gensidig glæde af hinanden præsenterer 
Mejrup Fodbold fremover sine sponsorer på 

www.mejrup-fodbold.dk 
Vi har snakket med sponsorerne og fået dem til 

at fortælle lidt om dem og deres forretning!

Det er let at få en god og behagelig kontakt til Dorte 
Berggreen og for hende er netop den gode kontakt 
mellem kunde og fotograf utrolig væsentlig. Hvis Dorte 
i en fotosession ikke kan opnå den gode kontakt med 
et barn der fx har en dårlig dag, så aftales der en ny 
dag. For det er gode billeder der skal tages, hver gang! 
Kontakten er også vigtig, når det er et brudepar og når 
de ringer til Dorte for at lave en aftale, beder hun dem 
altid om at komme på besøg først, så de er sikre på at 
”kemien” passer før fotos skal tages. 
Det er i øvrigt et varemærke hos Dorte, at man selv 
udvælger sine fotos, blandt de mange mulige hun har 
taget.

Dorte gør mest i børnebilleder og bryllupsbilleder. Det er 
hun glad for, fordi det er den menneskelige kontakt med 
levende personer, der har hendes interesse. Men hun 
udfører også enkelte andre opgaver fx for virksomheder. 
”Men jeg er nok mest en familiefotograf” som hun ud-
taler det og netop det med familie er glædeligt, for hun 

oplever at generationerne i en familie faktisk kommer 
igen for at få taget billeder hos hende.

Dorte er vokset op i Herrup, har boet i Holstebro og 
flyttede for ca. 5 år siden sammen med sin mand Peter 
og deres børn til Mejrup, fordi de dér kunne bo tæt på 
sportsfaciliteter, landet og byen samtidig. Dorte spiller 
ikke selv fodbold mere, men har ellers været en stabil 
fodboldspiller fra hun var 10 og til hun blev old girls. 

Dorte er ikke i tvivl om at det er vigtigt at være lokal i 
sine sponsorater og når det er fodbold hun sponsorer, 
så er det også fordi den ene af Dortes døtre har spillet 
fodbold i flere år. Men, fortæller Dorte: ” Nu er den lille 
på fire år også på vej på banen. Hun har nemlig lige fået 
sine første støvler”.

Munk & Co som hovedsponsor i Mejrup Fodbold

Berggren Foto som bronzepartner i Mejrup Fodbold

Mejrup Fodbold - en klub med visioner og ambitioner

Tøjbutikken Munk & Co er et ungt modekoncept, der 
henvender sig til drenge og piger især i alderen 15-35.
 
For Lars Munkholm, ejer af butikken i Holstebros gå-
gade, er det vigtigt at alle føler sig velkomne i butikken. 
Som han siger: ”Uanset alder, hvem man er og uanset 
hvor meget eller hvad man køber. Man skal altid have en 
god behandling”.

Lars har et ungt team af medarbejdere, 4 udlærte, 4 
lærlinge og to hjælpere. Han gør utrolig meget ud af 
at personalet trives, for ellers er det vanskeligt at give 
kunderne de gode oplevelser og være udadvendt og 
imødekommende.

Det er nærliggende for Lars at støtte fodbold i Mejrup, 
fordi han selv spiller i klubben. Men han støtter også 
andre projekter i Mejrup og er meget gerne med til at 
støtte op om arrangementer, så der sker noget i centret. 

Lars’ hjerte banker for bredden i idrætten, og mener at 
det er meget vigtigt at også 2. og 3. holds spillere trives 
og har det godt i klubben.

Lars flyttede til Mejrup for nogle år siden og brænder for 
at være med til at skabe miljøer for ungdom på tværs 
af interesser og for at skabe et hyggeligt halmiljø. Lars 
er i øvrigt meget ydmyg overfor de sponsorater, han 
giver og det væsentlige er ikke, hvad han som sponsor 
får ud af det, det er hvad Mejrup og fodbold får ud af 
det. ”Men” siger Lars, ”Selvfølgelig er det da fedt, hvis 
folk kommer til at tænke på at Munk & Co har givet en 
hånd med i forhold til en aktivitet i Mejrup”. For så har 
aktiviteten haft en betydning.

Portræt, børn, brylluP
www.berggreenfoto.dk

Berggreen Foto


