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2018 byder på flere store koncerter i Herning 
City, så lige en opfordring til allerede nu at 
sætte kryds i kalenderen, så du kan deltage i 
de festlige begivenheder. 1. juni indtages sce-
nen af den danske poprock-duo Sko/Torp, der 
består af sanger Søren Sko og guitarist Palle 
Torp. 31. august kommer Moonjam til byen. 
De har gjort sig bemærket ved især instru-
mentalnumre, og hovedparten af numrene 
har saxofonen i en karakteristisk og tydelig 
rolle. 28. september bliver det Søs Fengers 
tur til at indtage scenen. Siden midten af 
1980’erne har hun været et af de mest suc-
cesrige navne i dansk musik, og der bliver 
helt sikkert fællessang på Torvet i Herning.

Musik i City

Ved du ikke, hvad du skal lave nytårsaften, er 
der alletiders mulighed for at markere års-
skiftet i City. Old Irish Pub, Fox and Hounds, 
Baren og Dansebar & Einstein er blot nogle af 
de steder, som er klar til holde et brag af en 
nytårsfest. De nævnte steder har alle forskel-
lige setups på årets sidste aften, så klik lige 
ind på deres facebook-sider for at læse om 
de festlige muligheder for at være med til at 
lade champagnepropperne springe. I øvrigt 
holder Brdr. Price også åbent nytårsaften, så 
her kan man jo passende begynde aftenen 
med at indtage et lækkert måltid.

Hold nytår 
i Herning City

Danmarks dygtigste unge fra alle landets 
erhvervsuddannelser dyster 18.-20. januar 
ved DM i Skills, der kommer til at foregå i 
MCH Messecenter Herning. Det er en kæmpe 
begivenhed med 60.000 gæster, 42 konkur-
rencefag og 19 demonstrationsfag. Lørdag 
6. januar fra klokken 10 varmer Biblioteket i 
Herning op til den store fest for faglighed og 
dygtigt håndværk. Det sker ved, at en række 
uddannelser denne dag kigger forbi Bibliote-
ket i Herning og inviterer alle børn til at prøve 
forskellige udfordringer - og til at dyste mod 
hinanden i, hvem der for eksempel er bedst 
til at stable kasser eller dekorere kager.

Opvarmning  
til DM

Så er julen overstået. Jeg håber, du har hygget dig med 
sammen med familien med masser af kvalitetstid, hygge, 
god mad og ikke mindst gaver. I dag skyder vi så gang i 
udsalget, hvor der i byens butikker atter er mulighed for 
at få fingre i et eller flere af de rigtig gode tilbud, men 
ligeså vigtigt kan du - som altid - opleve god service, 
masser af smil, højt til loftet og dejlig, frisk luft. 

I Herning City kan vi se tilbage på et 2017, som har været 
fyldt med fantastiske oplevelser i City. Vi åbnede den nye 
gågade - ikke bare en, men hele to gange. Begge gange 
var med deltagelse af mange mennesker, der tog del i 
festlighederne. Tak for opbakningen.
Vi kan blandt andet også se tilbage på en række hygge-
lige Open by Nights og naturligvis koncerterne på Torvet. 
Året har i det hele taget været præget af en fantastisk 
stemning i midtbyen - og det gælder både på caféerne, 
restauranterne og i butikkerne. 

Nu tager vi så snart hul på 2018, og her i City har vi meget 
at glæde os til, for der er allerede mange oplevelser på 
vej til dig. Det kan eksempelvis nævnes, at VM i ishockey 
kommer til Herning, et stort kræmmermarked indtager 
igen gågaden, vi får besøg af hestevogne, ligesom Zulu 

Sommerbio kigger forbi med filmvisninger under den 
åbne himmel. En masse triatleter, der deltager i Garmin 
Challenge Triatlon 2018, gæster også byen, og det samme 
gør blandt andre Søs Fenger, når hun giver torvekoncert 
senere på året.
I det hele taget er der mange små og store happenings i 
løbet af 2018, så vi kan alle glæde os til endnu et fanta-
stisk år i City - Hjertet af Herning. 
 
Tilbage er der kun at sige tak for 2017 - tak for opbak-
ningen og på gensyn til et spændende 2018. 
Godt nytår til alle. 

Allan Kristensen
Citychef, Herning Cityforening

Godt nytår
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Vi har sænket prisen på flere populære produkter, og sælger dem til ...

VI GIVER RABAT MED ET SMIL!
Medbring dit bonuskort og få et stempel ved køb over 300 kr. Med 10 stempler kan 
du købe varer til en værdi af 200 kr. Du opnår derved 6% ekstra rabat på dit køb.

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.  Tilbuddene gælder, så længe lager haves.

HELSAM HERNING
Søndergade 16 
Tlf. 9722 0795 
helsam-herning.dk

Omega-3  
med citrus
 473 ml 843,55/l

Magnesium
180 kapsler 0,89/stk.

Spar 39,-

15995
Spar 100,-

26995

Spektro Multi-Vita-Min
 200 kapsler 1,35/stk.

Mega C 1500 mg 
80 tabletter 1,87/stk.

Spar 80,-

14995

Spar 90,-

399,-

SHOP ONLINE INTERSPORT.DK

HERNING CITY

PASSION
FAGFOLK

ERFARING

UDSALGET STARTER 
ONSDAG 27. DECEMBER 

KL.10.00

SPAR OP TIL

70% PÅ 
MASSER AF VARER I BUTIKKEN

EKS: 
200 STK BØRNE- OG 

VOKSEN VINTERJAKKER 

SPAR 50-70%
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UDSALG
ALLE VINTERVARER ER NU STÆRKT NEDSAT

MANGE GADEVARER
NU FRIT VALG

STÅR FOR SERVICE & KVALITET

SØNDERBORG • AABENRAA • HADERSLEV • VEJLE • SILKEBORG • HERNING • VIBORG • RANDERS • AARHUS • AALBORG • ODENSE

KUN 200,-100,-

Bredgade 18, 7400 Herning, tlf. 97 12 50 00
Se mere på www.aaskov.dk

UDVALGTE STRIK

NU -50%
KOM IND OG SPAR

100,- 200,-
PÅ UDVALGTE 
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Silkeborgvej 88, 7400 Herning
Telefon: 97 22 20 88
salg@jensen-company.dk
www.jensen-company.dk
www.pejseringen.dk

Åbningstider
27. december: 10.00 - 17.30
28. december: 10.00 - 17.30
29. december: 10.00 - 18.00
30. december 10.00 - 15.00

31. december Lukket
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Felicia stage Blå. H13,5 cm.

Geometry 1 serie
Begrænset antal.

Lyngbyvase glas H15 cm. Smoke. Pande 24 cm. Med Slip-Let belægning.

SPAR
200, -
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Waves

Bredgade 6 . 7400 Herning . Tlf. 97 22 13 12



Ved nogle få butikker i gågaden blev der i 
forbindelse med renoveringsprojektet lavet 
ramper op til indgangsdørene. På grund af for 
stor højdeforskel var det ikke muligt at lave en 
almindelig niveaufri adgang, og derfor blev det 
i stedet en rampe fra siden med et trappetrin, 
som det ses ved de to Matas-butikker. Mange 
gågade-kunder har imidlertid oplevet at falde 
på vej ud af butikkerne, fordi de ikke har set 
trappetrinnet.

I første omgang forsøgte Herning Kommune at 
løse problemet ved at sætte markeringssøm 
på trinnet, men det var ikke nok.
- Der har været flere falduheld, og der skal 
selvfølgelig være sikkerhed for kunderne, si-
ger Ulrik Hyldgaard (V), formand for Herning 
Kommunes Byplanudvalg.
Derfor har kommunen og de enkelte butik-
ker nu sat et gelænder op, så alle skal bruge 
rampen, når de skal ind og ud af butikken.

Gelændere skal forhindre uheld

Det kan være koldt derude, så det gælder om 
at blive godt klædt på, inden man træder ud 
af døren. Her kan Aaskov Modetøj hjælpe. Vin-
terfrakker i lange baner er at finde i butikken, 
så der er lidt for enhver smag og pengepung. 
På billedet er Britta Justensen (t.h.) iklædt 
en lækker frakke fra Frandsen, mens Birgitte 
Bækgaards frakke er fra Lebek. Det er blot 
to idéer til, hvordan man kan holde varmen. 
- Vi har nok Midtjyllands største udvalg af over-
tøj, fortæller Birgitte Bækgaard. 
Men det er ikke kun vintervejret, Aaskov Mo-
detøj er klar til at komme i møde - personalet 
er også klar til udsalget. 
- Her kan man gøre et kup. Der er udsalg på 
både hverdagstøj og jakker, lover Sonja Flens-
borg fra Aaskov Modetøj.

Udover frakkerne er Birgitte Bækgaard  
og Britta Justesen iklædt en strik fra  

Skovhuus (t.v.) og buks og bluse fra 2-Biz.   
Foto: Lene Toksvig

Aaskov er klar til 
vintervejret

Tilmelding senest den 18. januar 2018 
(først til mølle og begrænset antal pladser)

Selvhjælp Herning – Telefon 5358 6588 – kontakt@selvhjaelpherning.dk

GRATIS MANDEAFTEN
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19-21

i Huset nr. 7, Herning
Kom og oplev:
•  Fortælling om livet efter ”Kom videre mand”. 

ved Frank Engelbrecht
•  Ølbrygning og prøvesmagning ved Benjamin Sørensen
• Musik pop/rock ved Lasse Cha
• Hjemmelavet æggekage 

Herning City: Bredgade 41 · Tlf. 97 12 17 55

SALE
STÆRKE TILBUD PÅ MASSER AF MÆRKEVARER

MASTER
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Michael Andersen, Morten Mortensen og 
Valentin Smoljan er de tre ejere af den nye 
tatovørforretning »Beauty and the Beast« i 
Bredgade, der åbnede tidligere på måneden. 
De åbnede »Beauty and the Beast« i Ikast i 
2013, og året efter fulgte de op med forretning 
nummer to, som fik adresse i Holstebro. Nu er 
forretningen i Ikast lukket og flyttet til Herning 
af den simple grund, at de manglede plads.
- Vi har fået dobbelt så meget plads. Vi har 
omkring 200 kvadratmeter, fortæller Michael 
Andersen til Herning Folkeblad.

De har indrettet forretningen som et åbent og 
kreativt miljø, hvor kunderne kan snakke sam-
men, mens de bliver tatoveret.
- Vi synes, at indretningen giver et godt miljø. 
Det er måske ikke den rareste oplevelse at gå 
ind til, men hvis der er gode omgivelser, kan 
man holde smerten ud, siger Morten Morten-
sen.
Hos Beauty and the Beast vil der være fire faste 
tatovører, og dertil kommer en til to udenland-
ske gæstetatovører hver måned.

Ny tatovør 
har åbnet dørene

Michael Andersen, Morten Mortensen og Valentin Smoljan er de tre ejere af  den nyåbnede tato-
vørforretning »Beauty and the Beast« i Bredgade ved Bryggergade.  Foto: Tom Laursen

I november blev Føtex’ parkeringshus indtaget 
af kræmmere, der solgte ud af gemmerne. 
Alle 66 kræmmere ved bagagerumsmarkedet 
betalte en 50’er for at være med, og de penge 
er nu gået til et rigtig godt formål. 
Et par dage før jul drog salgschef i Føtex, Ricki 
Vang Jensen, nemlig på besøg hos børne- og 
unge-afdelingen på Regionshospitalet Her-
ning. Med sig havde han en masse julegodter. 
De indsamlede 3500 kræmmer-kroner var 
nemlig blevet konverteret til slik og julegod-

ter, som blev delt ud blandt alle de børn, der 
var indlagt her i julen, så de fik forsødet deres 
ophold på hospitalet. Det bragte naturligvis 
masser af glæde og smil med sig. 
I øvrigt kan det allerede nu fortælles, at Føtex 
gentager succesen med bagagerumsmarke-
det i parkeringshuset. Og det arrangeres ikke 
blot en, men hele to gange i det nye år. Første 
gang er søndag 18. marts, ligesom der også 
kan gøres en god handel i sensommeren - 
nærmere bestemt 9. september. 

Kræmmere 
sikrede julestemning

66 kræmmere deltog i Føtex’ bagagerumsmarked. Det gav et overskud på 3500 kroner, der blev 
konverteret til slik og julegodter, som indlagte børn fik del i.  Foto: Privatfoto

Jydepotten kan nu præsentere et nyt brand 
i butikken - Lollys Laundry, som Kamilla 
Byriel står bag. Filosofien bag Lollys La-
undry har været at skabe et brand, hvor 
kvalitet og pris hænger sammen, og resul-
tatet er stærke kollektioner, hvor du kan 
style dit look op eller ned alt efter, om du er 
til det romantiske basislook eller et stærkt 
rock chick udtryk. Lollys Laundry produ-
ceres fra de bedste fabrikker i materialer, 
der kan bruges igen og igen. 
Kamilla Byriel er en anerkendt dansk de-
signer, der blandt andet har sat sine spor 
hos Bruuns Bazar - og ikke mindst med 
mærket Stella Nova, som hun var en af 
drivkræfterne bag. I 2007 lancerede hun 
så Lollys Laundry, der mikser hendes 
personlige kærlighed til stærke basisvarer 
med et råt, enkelt udtryk.
- Vi er utrolig glade for at have fået Lollys 
Laundry her hos Jydepotten. Vi har gen-
nem længere tid haft mange forespørgsler 
på brandet og valgte derfor at tage det ind, 
hvilket vi ikke har fortrudt, for hold da op 
hvor det sælger godt - allerede nu er flere 
styles udsolgt, fortæller Else Marie Klip-
pert, indehaver af Jydepotten.
- Faktisk måtte vi supplere på nogle styles, 
før vi fik den første levering fra Lollys La-
undry, da meget var reserveret, inden det 
kom hjem. Ligeledes er det mega populært 
på vores webshop, fortsætter hun. 

Kollektionerne fra Lollys Laundry er blandt 
andet karakteriseret ved at have skønne 
prints i smukke farver. Man får virkelig 
luksus til gode priser, understreger Else 
Marie Klippert.

Efterspurgt brand 
er landet

Else Marie Klipperts top og buks er fra 
Lollys Laundry, som Jydepotten netop har 
fået hjem i butikken.  Foto: Lene Toksvig

25. januar inviterer Selvhjælp Herning til et 
gratis arrangement med blandt andet ølsmag-
ning, musikalsk underholdning og æggekage 
på programmet. Det er dog kun mænd, der 
kan få del i herlighederne, og det er der en 
særlig grund til.
- Arrangementet er for at gøre opmærksom-
hed på, at mænd kan mødes og snakke med 
andre mænd - derfor er det kun for mænd, 
fortæller Jørn Mosekjær, som er gruppeleder 
for »Kom videre mand« ved Selvhjælp Herning. 
»Kom videre mand« er et initiativ, hvor mænd, 
der på den ene eller anden måde er i krise, kan 
samles i grupper og hjælpe hinanden.
- Det er et forløb, hvor otte mænd i krise sam-
les otte gange og snakker om otte emner. Det 
skal gerne give dem en ny retning i livet, for-
tæller Jørn Mosekjær. 
- Man lærer at se anderledes på livet og finde 
ny livsgnist - man ændrer fokus fra, hvor noget 
er svært til at finde et fundament, hvor man 
kan se positivt på livet, fortsætter han.
Det er mange forskellige årsager, der kan 
ligge til grund for, at man har behov for hjælp, 
som eksempelvis skilsmisse, sygdom, stress 
eller arbejdsløshed. Uanset hvad er det vigtig-
ste, at man erkender, man har brug for hjælp, 
selvom det kan være lidt svært for især mænd.
- Mænd har ikke krise - vi siger, der er lidt bøvl, 
og det er ikke sikkert, man har lyst til at sidde 
og snakke om det, men så kan man samles i 
grupper og eksempelvis brygge øl, fortæller 
Jørn Mosekjær.

Et af indslagene ved arrangementet i januar 
er Frank Engelbrecht, som vil fortælle om livet 
efter at have deltaget i »Kom videre mand«.
- Alle, der har været igennem dette, har været 
positive, og de siger, at mange flere burde vide 
mere om det - og kende tiltaget, så dette ar-
rangement er reklame for et godt tiltag, siger 
Jørn Mosekjær. 
Arrangementet foregår i Huset No. 7, og af 
hensyn til madlavningen og ølbryggeren skal 
man tilmelde sig. Det sker ved henvendelse til 
Selvhjælp Herning. 

Mænd, kom frit  
frem fra krisen

Lasse Cha er et af  programpunkterne, når 
Selvhjælp i Herning 25. januar står bag et ar-
rangement for at gøre opmærksom på initiati-
vet »Kom videre mand«. Foto: PR-foto
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Find din lokale PAW SKO på facebook

PAW SKO · Bredgade 11 · 7400 Herning · Tlf. 97 12 60 66  /  herningCentret · 7400 Herning · Tlf. 97 22 03 75  /  www.pawsko.dk På god fod med dig
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Udsalgsstart onsdag den 27. december kl. 10.00
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DAME HERRE

• WWW.PAWSKO.DK
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NU



Det var med opbakning fra et tusindtalligt pub-
likum, at de festlige Nytårskoncerter med The 
Bootleg Beatles og The Pepperland Sinfonia 
lagde vejen forbi MCH Herning Kongrescenter 
i januar 2017. 
Tonen blev dermed slået an til noget, der kan 
blive en årlig tradition i Herning, som det er 
tilfældet i otte andre danske koncertbyer hvert 
år i januar. 2018 ingen undtagelse!
Så torsdag 18. januar kan man i MCH Herning 
Kongrescenter igen opleve kendte og elske-
de Beatles-numre som »Get Back«, »Penny 
Lane«, »All You Need Is Love«, »Yellow Sub-
marine«, »When I’m Sixty-four«, »Strawberry 

Fields Forever«, »Hey Jude« og mange flere - 
næsten som The Beatles selv spillede og sang 
dem. Mere end 25 Beatles klassikere på stribe 
kan man glæde sig til ved nytårskoncerten 
med de fire briter, som udgør det populære 
kopiband. 
Der er med andre ord lagt op til en Beatles-
fest, hvor løjerne styres af den tidligere tv- og 
radio-vært Hans Otto Bisgaard.
The Bootleg Beatles optræder i selskab med 
dirigenten David Firman og et 20-mands sym-
fonisk orkester i et samarbejde, som er blevet 
forfinet siden deres første møde ved Ledreborg 
Slotskoncerter i 2001.

»The Beatles« 
i kongressen

Jamen er det ikke ...? Nej, men de ligner. Det er de fire medlemmer af  The Bootleg Beatles.  Foto: 
PR-foto

MCH Herning Kongrescenter danser på det 
nærmeste ind i det nye år, når 30 stjerneso-
lister fra Den Russiske Nationalballet tirsdag 
9. januar kommer på besøg. Det sker med en 
opførelse af Tjajkovskijs verdensberømte og 
eventyrlige ballet-klassiker »Svanesøen«. 
Det er historien om den fortryllede svaneprin-
sesse, som er underlagt en ond trolddom. Kun 
én ting kan ophæve trolddommen: Den ægte 
kærlighed. Det ser lyst ud, da den unge Prins 
Sigfried fatter interesse for prinsessen, dra-
get af hendes mystik. Men den ondskabsfulde 
troldmand gør alt, hvad han kan for at splitte 
de to unge forelskede. 

Balletten med Den Russiske Nationalballet 
Moskva, som også kaldes kronen af de rus-
siske kompagnier, har til denne ballet flere 
solister med fra Moskvas legendariske Bolsjoj 
Ballet. Med hele 30 dansere på scenen vil man 
opleve Svanesøen, som den var tænkt til de tra-
ditionelle toner fra Tjajkovskijs musik. Tjajkov-
skij skrev stykket tilbage i 1877, og den dag i 
dag er balletten stadig lige populær. Russisk 
ballet, og fremfor alt Svanesøen, lader følel-
serne komme til udtryk uden at spilde et enkelt 
ord. I iscenesættelsen bliver musik og dans i 
fællesskab til ét sprog, som alle umiddelbart 
forstår. Balletten opføres til indspillet musik.

Som en servicemeddelelse kan vi fortælle, at billetsalget til den nye forestilling med teatergrup-
pen MarieKiks er skudt i gang. MarieKiks viser forestillingen to januar-aftener i træk - lørdag 
20. januar og søndag 21. januar, og der er mange gode grunde til at sikre sig en billet, for 
verden er helt af lave, som teatergruppen konstaterer det: »Frafald, sygdom, pensionering og 
andre dårligdomme er væltet ind over de aldrende Kiks, men midt i det generelle mismod på 
de aldrig svigtende ugentlige øve dage anes der lys forude. En uventet gave dukker op. Truppen 
får simpelthen et helt orkester. Fire velspillende, charmerende og omgængelige mandfolk har 
givet Mariekiks deres ja«, lyder det fra de medvirkende skuespillere, som er Eva Bech Pedersen, 
Anne Helen Hvelplund, Bodil Jørgen-
sen, Jane Pedersen, Gitte Wassmann 
og Marianne Wiberg. Bandet består af 
Kim Skov-Andersen, Kim Mikkelsen, 
Morten Mortensen og Niels Østergaard 
Madsen. 
MarieKiks får dog samtidig også lige 
understreget, at hvad angår selve 
MarieKiks-universet, så er alt ved det 
gamle, så i forestillingen, der instrue-
res af Eva Maria Zacho Ruby, tages der 
livtag med stort og småt i vores gen-
nemsnitlige - men aldrig kedelige - liv. 
Billetter til »MarieKiks - nu med band!« 
kan købes via Fermatens hjemmeside. 

Mandligt selskab til kiksene

Danser ind i det nye år

30 russiske stjernesolister  
medvirker i opførelsen af  Svanesøen  

i Kongrescentret.  PR-foto
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2-retters menu
kr. ...................29900 3-retters menu

kr. ...................34500

Torvet 1 . 7400 Herning . Tlf. 9722 1800 . info@eyde.dk . www. eyde.dk

         Velkommen 2018  i Restaurant Sankt Jørgen på Hotel Eyde

Røget laks 
med citroncrème, dildmayonnaise, peberrod, beder & fennikel
Hopballe kylling 
(bryst og lår) med rodfrugter, svampe, løg, rødvinssauce & ristede kartofl er
Støbt creme af solbær 
med variation af chokolade, yoghurtis & knas

Vi glæder os til at byde velkommen igen fra d. 4. januar 2018.

Bredgade 17, 1. sal | 7400 Herning | Tlf. 97 21 71 05 | herning@bailine.dk  I  www.bailine.dk

SMERTE OG SLANKEKLINIK

DIREKTE KONTAKT til dine muskler

Vores erfaring DIN tryghed

Kom i bailine og få hjælp til:
 Vægttab          Velvære         Smertelindring

Bredgade 41, Herning

WEBSHOB www.børneneskartel.dk

KVALITETSLEGETØJ & INTERIØR TIL BØRN

Østergade 3 · 7400 Herning · Tlf. 3174 5466 · torben@borneneskartel.dk

KVALITETSLEGETØJ & INTERIØR TIL BØRN

Bredgade 52 · Herning · Tlf. 97 12 17 43 · Check månedens tilbud på: www.vask-rens.dk

  Er dugen

PLETFRI?



ENDNU FLERE SPÆNDENDE OPLEVELSER PÅ WWW.HERNINGCITY.DK

GODT NYTÅR
2017 har været fyldt med fantastiske oplevelser  

– åbning af den nye flotte gågade, hyggelige Open By Nights, koncerter,  
den hyggelige stemning ved alle vores caféer, restauranter, og de fine butikker  

og ikke mindst den fantastiske stemning der altid er i Herning City.

Vi glæder os allerede til 2018, 
hvor vi allerede har masser af oplevelser på vej til dig:

VM I ISHOCKEY • OPEN BY NIGHTS • HERNING CITY GADELØBET  
• SKO & TORP KONCERT • GARMIN CHALLENGE TRIATLON 2018  

• GB MOTORCYKLER  • MOONJAM KONCERT • KRÆMMERMARKED  
• KULTURFESTIVAL • SØS FENGER KONCERT • HESTEVOGNE I CITY  
• BEACH HÅNDBOLD • ZULU SOMMERBIO • DBU OG VM FODBOLD  

EVENT OG MANGE FLERE SMÅ OG STORE HAPPENINGS.

Glæd jer til endnu et fantastisk år i City

SØS FENGER 28/9MOONJAM 31/8SKO/TORP 1/6



OVERTAGELSES
UDSALG

-70%
-50% -20%

ALT I UNDERETAGEN

Gælder alt der er mærket - 70%
NB: Varerne byttes ikke - pengene refunderes ikke

NB: Varerne byttes ikke - pengene refunderes ikke

Gavekort og tilgodehavender bedes venligst indløst senest 28. feb. 2018

NB: Varerne kan byttes - men pengene refunderes ikke

Åbningstider:

Man. - torsdag 09.30-17.30
Fredag              09.30-18.00
Lørdag              09.30-15.00

UDVALGTE
VARER

I BUTIKKEN

GADESTATIVER KUN 100,-

ALT
ANDET

I BUTIKKEN


