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Mange mange tak...
Vi har netop erfaret, at Helga Clausager af personlige årsager ser sig nødsaget til at stoppe med det store arbejde som redaktør af sognebladet, et
arbejde Helga har udført i mange år. Tilrettelæggelsen af bladet er mere
omfattende og tidskrævende end man lige aner, og Helga har med godt
humør og aldrig svigtende flid fået hvert eneste blad udgivet, således at vi
i Strellevs mange hjem har kunnet følge med i, hvad der sker lokalt. Vi vil
gerne hermed sige Helga mange, mange tak.
Bladudvalget.

Redaktionen ønsker
Glædelig Jul og Godt Nytår.
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Jesu kongeridt vil også råbe nye
generationer an, om vi ikke overdøver Guds engagerede komme til os
med alt muligt nok så godt næstbedst til livet.
En orienteringsløshed grundet
mange valgmuligheder, vi bliver sat
i – eller et afvisningens eller opgivelsens åg, der tynger os – alt sammen vil Gud tage med i døden for
os og give os blik for et stadigt nyt
komme. Med det imødekommende
ridt tilskyndes vi til at bære med et
stykke på livets vej på hinandens
små dagligdags byrder.
Tilliden til, at Gud vil ride os i møde, er samtidig en tiltro til, at blændende skel vil kunne fjernes fra vore øjne: at vi da kan få nyt syn for
Guds velsignende blik i et medmenneskes ansigt.
Derigennem lærer vi også at bære
over med hinanden, som vi må tro,
at Gud bære over med os, når vi
spotter ham og hans skaberværk;
selv ud af spotten eller forhånelsen
taler han os imødekommende an til
i stedet at være en hyldestskare og
til efterfølgende at se lidt af den oplysende Gud fra sit sæde over os i
vore medmenneskers ansigter.
Må Kristus ride et fornyet syn frem
i og iblandt os. Når vi lader livsbekræftende ytringer råde iblandt os,
må vi visselig få en stemme at høre,

der gennem disse ytringer siger:
”Det er mig, som kommer – den
treenige Gud! Lad mig skabe og
forløse nyt mod i jer, så I tilsvarende fulde af håb kan ride andre i møde med jer selv!” Således kan vi
vende os til Gud som vor pånyskabende Fader, den forløsende søn og
fællesskabsdannende Helligånd.
Lad os mærke med åbenhjertede,
modtagelige sind af Jesu ridt. Må
endnu et kirkeår hjælpe os til at se
ridtet med vore hjerters spændte,
forventnings-fulde øjne.
Ja, kirkeåret fylder os og rider os i
møde med jul, påske og pinse – i
modsætning til kalenderåret, som vi
selv skal fylde ud og ride os prøvende igennem. Med blik for Guds
ridt imod os bliver vore ridt sikkert
også mere til glæde for os selv.
Må vi se os fundet og redet op af
Gud og modtaget af hinanden til at
kunne finde os og hverandre gennem hverdagens kampe. Da giver
vi glæde og sorg deres rette fulde
plads i fælleslivet. Må Guds komme til os hjælpe os
med at bære med et
lille stykke som
hans glædes- og
sorgskare – hver
ting til sin tid.
Amen.
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Advent –
Kristi kærende ridt til os
Af Jens Thue Buelund
Et opsigtsvækkende ridt mødte Jesus borgere i Jerusalem med for
små 2000 år siden. En kongehyldest af en mand på et æsel! Såvel
velsignende glædesråb som afvisende ”Korsfæst ham!” råb rider
han i møde (Matthæusevangeliet
kap. 21 v. 1-9). Glæde og afvisning
tager han til sig; men kun afvisningen vil Jesus nagle fast på korset.
Som den, der nøjsomt og uanseligt
rider os i møde, begynder Gud i sin
søn kirkeåret. Stadig må vi tro, at
han tager afvisning fra vor side på
sig – ikke mindst afvisningen af at
komme hinanden opmærksomt i
møde – sådan som Jesus i sin tid
red menneskemængden i møde efter at have givet nyt syn og håb til
en blind mand lige uden for Jerusalem.
Hyldestglæden skal stå tilbage,
som det vi i sidste ende vil svare
hinanden med; det skal være kirkeårets gennemgående ridt: at som
Gud i sin søn – og i sin Ånd – kommer os kærligt, nøjsomt i møde,
skal vi ligedan udtrykke os som
kristne med et kærligt ridt over for
et medmenneske ramt af afvisning
eller forglemmelse.
Måske virker det uanseligt udadtil
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men afgørende for al fremtid indadtil kan det virke for dette menneske. Eller vi skal forsøge et kærligt
ridt over for mennesket, der isolerer sig, som det afviser sine omgivelser.
En tro på, at vi kan trække på Jesu
favnende ridt skal drive et Hosiannaråb frem på vore læber: Hosianna
kan oversættes ”Frels os!” – dvs.
frels os fra at være immune over
for Jesu ridt til os i vore medmennesker – eller frels os fra at drive
rovdrift hos eller på andre, så vi
slet ikke kan få blik for nye ridt
imod os.
Frels os i stedet til at være formidlere af ridt, som kan være til det
fælles menneskelivs velsignelse. At
vi ser til hinanden og deri siger god
for hinanden, og hvad vi kan bibringe med til fælleslivet. Det vil
være den bedste lovsangshilsen at
imødegå Kristi ridt midt iblandt os
med.
Et myndigt anråbende kongeridt
og kongeblik møder os i gudstjenesten – også når vi tager del i Kristus ved alterbordet. Jesus rider såvel imellem os som ind i hver af os
med sit legeme og blod. Vi må få et
forfrisket vovemod til at imødegå
nye ridt – ridt, som Gud stiller os
over for her og nu fra vore omgivelser.

Mange har fulgt, og følger stadig, Nikolaj i hans udvikling. Når man kommer i en sådan situation, mærker man
betydningen af opbakning/støtte fra
familie og venner, men også hvad det
vil sige, at være en del af et samfund
som det, vi har her i Strellev.

ne, lyde vi aldrig tog notits af, regnen
mod ruden eller ens kind. Vi ville blive rigere end mange andre!!

Allerede da Nikolaj var et døgn gammel, kunne vi se, at hans øjne ikke helt
var, som man forventer af et spædbarn.
Sundhedsplejeren mente, det ville rette
sig. Lægen mente noget andet, og
sendte os til Esbjerg Centralsygehus.
Efter 2 dage med undersøgelse af ergoterapeut, sundhedsplejer, fysioterapeuter, forskellige læger, pædagoger
osv., kunne de konstatere, at han i
hvert fald brugte begge sider af kroppen ens. Så de mente, hjerneskader
kunne udelukkes. Turen gik videre til
øjenlægen, der uden omsvøb eller forklaring sagde: “Jeres barn er blindt skelner kun mellem lys og mørke!!!”

Der fulgte nu en masse besøg hos forskellige instanser; Statens Øjenklinik i
Hellerup, der kunne konstatere: Centrale kar, upåfaldende koliberede.
Skimter perifer lys, homogent farvede
papiller. Kompromiteret synsfunktion
som følge af okulære eller oculocutan
nystagmus. Mater er oftalmoskoperet,
ingen tegn på konduktor forandringer!!!!
En lang smøre som vi på daværende
tidspunkt ikke forstod et klap af!!! I
dag vèd vi, at nystagmus betyder, at
hans øjne flakker fra side til side, hvilket medfører at han ikke kan fokusere
på ting. Han er meget følsom over for
lys (solen, lamper, lygter). Synsbanerne, der sender signaler til hjernen, er
beskadigede. Han er langsynet og har
bygningsfejl.

Jeg tror aldrig før eller siden, køreturen hjem fra Esbjerg har været så lang.
Alle de ting, vi pludselig kunne se.
Skulle Nikolaj aldrig se det?
Hvordan vi klarede det, véd jeg ikke
den dag i dag. Men allerede efter 2 dage havde vi fået den vendt rundt. Vi vil
lære af Nikolaj. Hans opfattelse af fuglen, hans følelse af græs mellem tæer-

Mange oplever, at der ikke er hjælp at
hente ved de offentlige instanser. Vi
oplevede nu, at hele maskineriet blev
sat i gang. (Ølgod Kommune har noget
at lære!!!) Noget af det allerbedste var,
at vi blev tilkoblet en synskonsulent,
der kommer ud i ens eget hjem. Alle
de timer der blev brugt her, og stadig
bruges, var/er simpelthen guld værd.
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Et blindt barn har ingen grund til at
løfte hovedet, når det ligger på maven.
Der er jo ikke noget spændende at se
på!
Et blindt barn ser ikke gulvet, der
kommer nærmere, når det mister balancen og har derfor ingen refleks, der
sætter armen ud for at modvirke faldet!
Et blindt barn føler ingen grund til at
begynde at kravle; Der er ikke noget,
der lokker.
Et blindt barn føler hurtigt utryghed.
Der blev lavet en “platform” for at afgrænse hans
verden.
Et blindt barn må bruge følesansen til
at kompensere med. Denne sans skal
aktiveres. Det kan gøres på mange måder. Bl.a. ved babymassage, mange
kærtegn, ikke kun ved brug af hænder,
men også med svampe, skind, ballistik
bolde, børster, kugleposer, krammedyr, jo flere stimuli, jo bedre bliver følesansen. Seende børn får alle de sanser vakt ved at se og efterligne. Hvordan forklarer man et blindt barn, at
lampen lyser op i stuen, for hvad er
lys? Alt dette er noget, man bare tager
for givet. Det gjorde vi også, - indtil vi
fik Nikolaj!
Vi kom/kommer også på kursus i Kalundborg. Skolen for blinde og svagtseende børn og unge i Danmark. Børnene opholder sig sammen med forskellige uddannede folk: Pædagoger,
fysiologer, ergoterapeuter, sanseinstruktører, mobilityinstruktører, sprogkonsulenter osv. Der gives alle muligheder for at finde ud af, om barnet har
specielle behov eller mangler, der skal
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tages højde for, evt. ting der kræver en
ekstra indsats.
Disse indtryk/bedømmelser bliver
drøftet med forældrene, og der gives al
den råd og vejledning, der er behov
for. Dette er også noget, der føres videre hjemme sammen med synskonsulenten.
Alt imens der bliver “leget” med børnene, modtager vi, forældrene, undervisning. Der tages udgangspunkt i de
børn, der deltager i kurset. Hvad betyder de forskellige fagudtryk, og hvad
indebærer de forskellige sygdomme?
Hvilke hjælpemidler er der til rådighed, og hvor kan de søges?
Et meget vigtigt emne er ADL
(almindelig daglig levevis), kunsten at
begå sig i dagligdagen, når man har et
blindt eller svagtseende barn med alle
de specielle hensyn, det måtte/kunne
kræve. Noget af det værste for blinde
er de forandringer, der sker. Bare en
stol, der flyttes rundt, kan skabe forvirring og utryghed, specielt for mindre
børn. Større søskende, der synes, det er
sjovt, at de kan forskrække lillebror
selvom de kommer gående direkte
imod ham! Alle sådanne situationer
man bare synes burde være nemme af
tackle, kan pludselig blive store. Det,
at handle almindelige madvarer i en
butik med nye, skræmmende lyde og
lugte, kan i sig selv være en gruopvækkende oplevelse!
Langt om længe fik vi sat ord på Nikolajs “sygdom”.
Det viste sig, at Nikolaj er albino, det,
der hedder ocullucutan albinisme. Betegnelsen kommer af de latinske ord -

Gudstjenester 2002/03
STRELLEV KIRKE
DECEMBER
1.s.i advent
14.00 Buelund bil
Familiegudstjeneste
8. 2. s. i advent
10.30 Vestager bil
15. 3.s. i advent
10.30 Vestager bil
22. 4. s. i advent
19.30 Vestager bil
24. Juleaften
15.00 Buelund
25. Juledag
26. 2. Juledag
29. Julesøndag

10.30 Buelund bil
9.00 Vestager bil
Ingen

2003 JANUAR
1. Nytårsdag
5. H. 3 K.

14.00 Buelund bil
10.30 Buelund bil

12. 1. s.e.H. 3K.
19. 2. s.e.H. 3 K.
26. 3. s.e.H. 3 K.

19.30 Vestager bil
9.00 Vestager bil
10.30 Buelund bil

FEBRUAR
2. 4. s.e.H. 3 K.
19.30 Buelund bil
9. Sidste s.e.H. 3 K. 10.30 Vestager bil
Jens Thue Buelund
holder fri fra 9.-12. Jan.

KIRKEBILEN bestilles på tlf.:
75245692 senest kl.18.00 dagen før.
Det skal bemærkes, hvis man ønsker
liftbus til kørestol. Enhver kan blive
afhentet på bopælen.
VEDR. PRÆSTERNES BESØG
PÅ SYGEHUSENE kan det
oplyses, at de ikke længere har
adgang til patientlisterne. Derfor er
henvendelse nødvendig, når der
ønskes besøg.

Bispevalget i Ribe Stift.
På www.nybiskop.dk er der oplysninger om de møder der afholdes med de 3
grundtvigske bispekandidater: Elisabeth Dons Christensen, Peter Hedegaard og
Ole Juul. Gudstjenesterne og møderne er offentlige.
3. Marts holdes der afstemning, om hvem, der skal være den grundtvigske kandidat.
På www.bispevalg.dk er der oplysninger om arbejdet i Den folkekirkelige
Fællesliste.
Sognets hjemmeside: Søg under sogne på www.folkekirken.dk
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Friskolen

www.strellevfriskole.dk

NYT FRA

Lørdag d. 5. oktober fejrede skolen 20 års jubilæum. Alle tidligere elever var
i den anledning inviteret til gensynsfest, og det blev en stor succes. Der kom i alt
107 “gamle elever” og der blev snakket lystigt om “gamle dage”, og adskillige
sange fra barndomsårene blev genopfrisket. Alle var enige om, at det ville være
fint at holde gensynsfest lidt oftere.
JULEMARKED:
Torsdag d. 19. december er der julemarked på friskolen. Markedet åbner klokken
17.00. Der vil i lighed med tidligere år være små boder, hvor man kan købe
hjemmelavet slik, kransekage, juleduge og julepynt.
Årets store basar vil være i et lokale for sig. Her kan man for 2,- kr. blive skrevet
op i et hæfte, som hører til lige den ting man kunne tænke sig at tage numre i.
Der bliver tale om ca. 35 rigtig gode gevinster i basaren.
I julecafeen kan man købe dagens ret: Ribbenssteg med kartofler, sovs og rødkål. Efterfølgende serveres en kop kaffe med en småkage. Hele middagen for
40,- kr. pr. voksen og 20,- kr. pr. barn.
I dagene op til basaren d. 16. 17. og 18. dec. kan man på skolen få syet stropper i
håndklæder, viskestykker, dyne- og pudebetræk for 5,- kr. pr. del. Man kan også
få pudset kobber-, messing- og sølvgenstande for ligeledes 5,- kr. pr. del.
Knive slibes for 15,- kr. pr. stk.
ALLE er velkomne til at besøge julemarkedet.
Venlig hilsen Dorte K. Lundgaard
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oculus = øje, cutis = hud og albus =
hvid.
albinisme er en fælles betegnelse for
en række arvelige, medfødte tilstande,
der kendetegnes ved manglende eller
nedsat evne til at danne pigment, der er
et farvestof, melamin, der beskytter
mod solens stråler. Det kan mangle
både i hud, hår og øjne. Albinisme
medfører forskellige synsproblemer,
overfølsomhed overfor sollys med en
øget risiko for hudkræft og i varierende grad et anderledes udseende. Det
manglende pigment er også medvirkende til, at man under specielle lysforhold kan se, at øjnene virker røde.
Dette er dog sjældent (modsat hos
dyr)!
Synsbanerne, som danner forbindelse
mellem øjnene og synsbanen i hjernen,
er forandret ved albinisme. Nervetråde
fra det ene øje krydser i øget omfang
over til synsbanen i den modsatte side
af hjernen. Forandringer i synsbanerne
kan være med til at forklare, at samsynet er påvirket. Samtidig betyder det,
at mange af de synsindtryk der kommer, forsvinder og derved aldrig når
frem til hjernen.

havde fundet ud af, at Nikolaj havde
den før omtalte albinisme, men der er
ca. 9 undergrupper, og der i blandt var
han. Det ville betyde, at han “måske”
ville få en lille smule farve og noget
syn. Hvor meget vidste de ikke. I dag
kan vi se, at de havde ret - heldigvis.
Hans øjenbryn er gyldne, ikke hvide.
Det samme gælder hans hår. Hans
synstilstand er gået fra at være blind til
at være svagsynet.

I dag ser vores situation meget bedre
ud end det, vi har turdet håbe på. Nikolaj begyndte i 9 måneders alderen at
kunne følge enkelte ting, godt nok kun
i split sekunder til at begynde med,
men det gav i hvert fald blod på tanden
til at give den en ekstra skalle og virkelig øve mere. Langsomt, men sikkert, så vi, han fulgte flere ting i længere tid.
Vi havde været til undersøgelse på Klinisk Genetisk afd. i Vejle, hvor de

Nikolaj har for nylig fået briller, der
korrigerer for hans langsynethed og
bygningsfejl. Samtidig laves der et
specielt filterglas, der filtrerer det lys
fra, som er ubehageligt for ham. Det er
en utrolig balance at finde det rigtige
glas. Det skal tage lige nøjagtig det
lys, han ikke kan tåle, men samtidig
kan han ikke undvære lyset, idet det
forringer hans syn yderligere!! Heldigvis er mulighederne inden for optiske
hjælpemidler så utrolig store. Vi er til

Når man snakker svagsynet, stiller
man det op i brøker. F.eks 6/60 vil sige
at den synshandicappede ser på 6 meters afstand, hvad en normalt seende
ser på 60 meters afstand. En synsstyrke mellem 6/18 og 6/60 betragtes som
svagsynethed.
Nikolaj ligger i øjeblikket på mellem
6/24 og 6/36. At tallet svinger så meget, skyldes nystagmussen, altså øjets
sitren. Det svinger meget, faktisk fra
time til time. Hvis han er træt eller
usikker, og får han feber er det meget
slemt! Han prøver selv at korrigere for
det ved at dreje hovedet, eller kører fra
side til side modsat det øjet gør. Derved kan han bedre fiksere.
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kontrol hver 2 ½ måned!
Beskyttelse af huden er utrolig vigtig
for at forebygge solskoldning og hudkræft.
Specielt for okulukkutan-albinoer som
Nikolaj. Han skal helst være iført lange bukser og lange ærmer. Alt det, der
er synligt, smøres med solfaktor 50 (de
er ikke altid nemme at skaffe!!) Det er
heller ikke nemt at købe lange bluser
om sommeren, med mindre det er de
tykke, der er i overskud fra vinteren/
foråret!
Nikolaj er også nu kommet i den alder,
hvor han lægger mærke til, at de andre
børn har meget lidt tøj på, og han siger
meget tit, at nu vil han ikke længere
være albino. Han vil også rende rundt
uden tøj på! Det er svært at forklare, at
det må han altså ikke. Ikke for vores
skyld, men for hans egen! Vi har nu
indgået et kompromis. Efter kl. 15.00
må han rende “uden tøj”, og i tiden inden i korte ærmer. Vi er virkelig blevet
storforbrugere af solcreme!!
Hvad fremtiden har i vente til Nikolaj,
er der heldigvis ikke nogen der véd.
Alligevel tænker man på det. Vi har
hele tiden vidst, at hans synsudvikling
ville stoppe på et tidspunkt, og desværre ser det ud til, at det nu er sket, i
hvert fald har de sidste 3 undersøgelser
og målinger ikke vist nogen forandring, men hvem véd......
Hvordan når han skal i skole?? Han vil
højst sandsynlig ikke kunne anvende
de almindelige skolebøger uden specialoptik i form af specielle forstørrelsesglas. Der er nogle, der anvender
computere, der affotograferer det, der
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står skrevet på tavlen og kører det ned
i Pc’eren. Han vil måske kunne få lov
til at køre knallert, men han må aldrig
tune den!
Engang, når han, forhåbentlig, skal have børn, er der også hans medfølgende
“arv” at tage hensyn til. Piger får sjældent den omtalte albinisme, men de er
bærer af genet!
Vi kan dog sige, at med den indstilling, livsglæde og gå på Nikolaj er i
besiddelse af, og det, at han allerede
nu er kommet meget længere end vi
nogensinde har turdet forestille os, kan
fremtiden kun blive lys og dejlig!!

Fællesarrangement:
Foredragsforeningen & Sogneforeningen arrangerer som noget nyt:

Find og væk julemanden i brinkerne
søndag den 15. december 2002 kl. 14.00.
Vi starter ved Frede og Gerda Øllgaards garage og går derfra ned i brinkerne.
Gratis gløgg og æbleskiver og sodavand til børnene.

ØL og VAND kan købes til små priser. Vi håber på stor
tilslutning!!!

—————————————————————–

Strellev Jagtforening

Med venlig hilsen Heidi Sørensen.
Budstikken går videre til Mette Kudsk

Fællesjagt 14/12 2002
Mødested: Jens Møller Madsen,
Kærgårdvej 15, Strellev

Rævejagter 18/1 2003 og 25/1 2003
Mødested: Strellev Letkøb— Madpakke medbringes
Generalforsamling 25/1 2003 kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Der serveres sædvanen tro gule ærter mm.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
4. Indkomne forslag—herunder Årets Jæger
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Kaj Quist Mortensen og Ernst Øllgaard
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Eventuelle forslag til drøftelse på generalforsamlingen samt forslag til Årets Jæger skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. Januar 2003
Tilmelding til Ernst Øllgaard. Medbring trofæer fra det forgangne år.
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Sogneforeningen har investeret af arven fra Anton Andreas Olesen.
200.000 i aktier
200.000 i obligationer
De sidste 100.000 er disponibelt beløb. De er bl.a. brugt til flagallé, ny plænetraktor til
brinkerne og andet.

N
SOGNEFORENINGE

Bowling
Vi forventer at arrangere en bowlingaften i marts måned se næste nr. af sognebladet.

Sogneforeningens generalforsamling blev afholdt den 5/11 2002.
1) Som ordstyrer blev valgt Anders Jensen, som erklærede, at generalforsamlingen var lovlig varslet.
2) Formandens beretning v. Søren Jakobsen blev godkendt.
3) Kasserer John Sandholm gennemgik årsregnskabet. Det blev godkendt.
4) Indkomne forslag. Her var der et forslag om udsmykning af vinduerne i bygningen med det tidligere Strellev Traktorlager.
På generalforsamlingen var der en længere debat om, hvem der kan udstille i vinduerne. Det kan bl.a. private erhvervsdrivende, skolen, børnehaven, SFO, foreninger osv. Alle var interesserede i, at vinduerne kommer til at se pænere ud
end nu.

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet
hele året rundt.
Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil.
Henvendelse kan ske til
Tage Johannessen 75 25 01 18 eller
Trine Dalgas 75 25 06 09

fredag den 21. februar.

Arrangører: Foredragsforeningen & Sogneforeningen.
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Derudover var der forslag om, at Sogneforeningen betaler for, at udstillingsvinduerne bliver gjort klar med belysning, indretning osv.
Er man interesseret i at udstille i vinduerne, kan man rette henvendelse til én af
personerne i udvalget.

Vinterfest
i Forsamlingshuset

Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde videre med vindusudsmykningen. Udvalget kom til at bestå af Lene Hvergel, Tage Johannessen, Frede Øllgaard samt for Sogneforeningen Heidi Sørensen.

5) Valg af bestyrelse. Søren Jakobsen og Berit Brødsgaard blev genvalgt.
Suppleanter blev 1. Gerda Øllgaard og 2. Kaja Johannessen.
Som revisor blev genvalgt Kirsten Nielsen.
________________________________________________________________
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”JUL & NYTÅR I DEN LOKALE”
Søndag d. 22/12 kl. 14.00 - 16.00
Julehygge m/ gløgg, æbleskiver m.m.

Tilbud uge 50-51
Appelsin/æblejuice
Frit valg - ta´ 5 L………………………..

20 kr.

Cacaoskum. Mælk
Ta´ 3L…………………………………..

20 kr.

BKI EXTRA Caffe 400 gr………………

14,95 kr.

BKI Classic Caffe 500 gr………………

19,95 kr.

Vestfyen Pilsner 30 stk.………………….

64,95+pant

Vin: CUENCA 2001 Cab. Sauv. 75cl.
Tá 3 fl……………………………………

100 kr.

Vi er leveringsdygtige i
JULEKURVE - PYNTEGRAN JULETRÆER - JULETULIPANER KRANSE - PUDER m.m.
JULENS ÅBNINGSTIDER
Søn. 22.12.
Man. 23.12.
Tirs. 24.12.
Ons. 25.12.
Tors. 26.12.
Fre. 27.12.
Lør. 28.12.
Søn. 29.12.
Man. 30.12.
Tirs. 31.12.
Ons. 1. 01.

7.30 - 16.00
8.00 - 19.00
8.00 - 12.00
lukket
lukket
8.00 - 19.00
8.00 - 12.00
7.30 - 12.00
8.00 - 19.00
8.00 - 13.00
Lukket

NB! Våbenskab lovbefalet pr. 1-1-2003
Lev. på bestilling

TDC MOBIL:
Taletidskort
(200,-) Kr. 150,-

Glædelig Jul & Godt Nytår
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