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Snø = jul?
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Snø, juletid, mørketid og vinter. 
Slik går reglen. Snø er blitt en 
essensiell del av julefeiringen. 

Vi hadde et familieselskap 
forrige søndag der nærmere 
en halvtime ble satt av til å 
snakke om muligheten for at 
det blir snø denne julaften. 

”Åå, men hadde det ikke vært kose-
lig da.”  Sier folk.

 ”Det er ikke jul uten snø.” Sier andre.

 Det er jo ikke rart at vi tenker at snø er en 
viktig del av julefeiringen, når alle  
reklamer, tv serier og bilder av jul presise-
rer at snø og julekos henger sammen. 

Du vet det er jul når Coca Cola reklamer 
kommer på tv-skjermene. Den med snø-
dekket landskap, en koselig familie og en 
litt overvektig nisse i rød drakt drikker en 
slurk cola etter han har jobbet hardt med 
å få ut julegavene. Det blir nesten for mye 
julestemning når trailere med blinkene lys 
kjører gjennom hvite landskap med jule-
musikk i bakgrunnen. Coca Cola får utrolig 
nok varetransport til å se fantastisk idyllisk 
ut.

 Til og med vi som lager denne avisen er 
hyklere. Vi bestemte at for å sette den  
riktige stemningen, måtte vi ha et snø- 
bilde på forsiden. Dette bilde er tatt i 2010. 
Jeg tror ikke det var jul heller, det er godt 
mulig bildet ble tatt i januar.

 Noe vi kanskje glemmer er at de 
feirer jul andre steder også.  
Steder det aldri snør, men det blir 
jul likevel. I denne avisen har vi 
en sak om utvekslingsstudenten 
Maru fra Mexico, der de har en litt 
annerledes julefeiring enn vår. Vi 

har et portrett om Hibbi Mannes, 
hun er sentral i julemarkedet på Vea, 

som er like koselig om det er snø eller 
ei. Ellers er det saker med julegavetips, 
boktips fra biblioteket og ærlige ord fra 
barnemunn.

 Trenger du å se noe hvitt liggende på  
bakken i desember, anbefaler jeg deg å ta 
en tur til Åkrasanden. For la oss være  
ærlige, vi bor på (sør) vestlandet, det  
kommer mest sannsynlig til å regne 24. 
desember. 

Og la oss være enda ærligere, vi håper alle 
på et mirakel som gjør at det laver ned 
utenfor vinduet vårt på selveste jule- 
kvelden.

Jeg har bestemt meg for å ikke la snøen 
påvirke julestemningen min og feirer jul i 
Spania i år. Ikke noe snø, men masse sol.

 Ps. Selv om jeg skal til Spania, så blir jule-
gavene handla hima.

 God Jul!

På side 4 og 5 har vi en sak om Hibbi  
Mannes. Hun har skrevet et personlig dikt 
dere kan lese på denne siden.

AV: MARTE KNUTSEN, MARKEDSKOORDINATOR ÅKREHAMN VEKST

Et dikt Hibbi Mannes skrev for to år 
siden som beskriver hvordan det er 
å være mamma til et barn med flere 
utfordringer enn de fleste. 

DØRA PÅ GLØTT

Om det berre kunne vore enkelt
Om du berre kunne gi meg nøkkelen
Nøkkelen til døra di
Slik at eg kunne koma inn 
Inn i huset ditt
Og sjå korleis du har det

Men idag har du gøymd den av 
Kasta den langt avgarde
Du nektar å sleppe meg inn
Slik har det blitt no 
Dagar med lukka dør
Dagar med gardinene tett igjen
Ikkje ei einaste lita glipe

Er du varm?
Kviler du?
Gret du?
Er du sliten?
Kor går du?
Har du mat nok?

Eg ber om at du har det bra
Bra bak gardina
Bra bakom døra

Eg blir kald av å stå ute
Kald av å vente
Trøtt av å håpe
Redd av tankane mine
Tanken på at du er åleine der inne

Eg plukkar og ordnar
Fiksar litt i hagen 
Ryddar bort ugras
Der huset står
Huset du bur i
Huset med døra

Døra som er stengt
Ser du det?
Om ikkje eg får koma inn
Kan vel du koma ut?
Ut i den fine hagen.

Håpar du opna døra snart
Håpar du ikkje har mista nøkkel

Eg ventar på at du skal opna
For du likar ikkje inntrengerar
Det har du aldri gjort

Eg ventar
Vaktar
Håpar 
Bankar forsiktig
Høyrer du?

Eg sit slik ved døra
Til eg sovnar
Håpar du sit rett bak døra
Så eg kan kjenne deg
Når eg kviler handa mot døra

Eg likar å kvile handa på døra
Så kjenner eg når den opnar seg
Om enn berre på gløtt

Hibbi Mannes april 2015

Foto: Ida Kristin Vollum – Vestfoto



JULEAVIS 2017 3

Hva skjer i jula?

Åpningstider i 
sentrum I julen

Butikkene har lengre åpningstider fra 
onsdag 12. desember: 

Mandag til fredag 10.00 – 19.00 
Lørdag 10.00 – 17.00 

Søndag 17 desember åpent 14.00-18.00  
Lørdag 23. Desember 10 – 18.00

 Vili og Ve
Åpent til 19.00 de tre første 

torsdagene i desember
Åpent til 16.00 de to 

siste lørdagene

 Julegrantenning i Krossen 
lørdag 2. desember 

kl 17.00

Julemarked på Vea 
23. november – 25. november

Torsdag  17.30 – 21.00 
Fakkeltog 17.30 fra klippen 

Fredag Julemarked på Vea 18.00 – 21.00
Jubileumskonsert 19.00 

Lørdag 11. 00 – 16.00

Van Bergen 
Smykkevisning hos 
Mestergull  torsdag 

30 novmber 
kl. 15.00 – 18.00.

HÅPETS HAVN
inviterer deg som er alene 

eller ikke har så god økonomi 
til  julefeiring  fra kl 18:00 på 

julaften.
Meld deg på til Glenn Tony 

45253478

Julegrantenning i 
Krossen 2 desember  

17.00 

Apell av Irene Langåker 

Åkra skolekorps spiller 

Julesang 

Nisser kommer med 
godteposer

Gløgg til de voksne. 

Nogen go ting – juleutstilling 
Utstillingen starter 7.des kl 19.oo. Åpning med Kenneth 
Sandhåland. Enkel servering. Påmelding snarest (tlf 
47287046). 8.des 15.00 til 18.oo. 9. des 15.oo til 18.oo

Familiekirken Saron 

Advenstsamlinger for hele familien klokken 12.00 
Søndag 3/12, 10/12 og 17/12. 
Gjester: Øystein Merkesvik, Olav Emil Hansen, Anne Marith Sand-
håland. Musikalske gjester:  Aakra Soul Children, Trine Kristof-
fersen Kvitno, Roger Hemnes, Appeller: Janne Karin Håtveit, Ove 
Sjursen, Kristine Solstad

Åkra Kirke 

Julaften 24.12 kl. 11:30: ÅKRA BO- og BEHANDLINGSHJEM: Guds-
tjeneste. Forrettende prest: Thor André Lindstad. Velkommen! 
11:30 Gudstjeneste på Åkra bo- og beh.hjem v/Lindstad. 
14:30 Julaftengudstjeneste. 16:00 Julaftengudstjeneste
Første juledag 25.12 12:00 Høytidsgudstjeneste
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- Jeg ville  
forandre meg
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I det man kommer inn i huset kan man kjen-
ne duften av nystekte boller. Hibbi bor på Vea 
sammen med mannen sin og tre av barna. Til 
sammen har hun fem barn, men eldste datter er 
flyttet ut og en av sønnene går på videregående 
skole på Klepp. 

– Men han kommer hjem hver helg. Vi får så 
vidt snudd oss før han er hjemme igjen, sier hun, 
imens hun tenner et telys. 

Bestemor
Hun forteller at hun føler at hun nesten ikke har 
gjort noe annet enn å få barn. Nå skal hun også 
bli bestemor i en alder av 43. Det er hun eldste 
av de fem barna som sørger for et nytt familie-
medlem i den ellers store familien til jul. 

– Nå må jeg definere meg selv på nytt. Nå er 
jeg mor, kone, venn og snart bestemor. Det blir 
en ny rolle å fylle. Jeg føler jo egentlig at jeg er 
alt for ung til å bli bestemor. Føler at jeg er 40 
år, selv om jeg nå allerede er rukket å blitt 43, 
ler hun.

Oppveksten hennes beskriver hun som en 
drømmeoppvekst. Hun vokste opp med en mor 
som alltid var hjemme. Var hun borte en dag, så 
var mormoren tilstede, som da bodde på loftet 
i huset deres. Det var bestandig en lukt av bakst 
i huset. Bakte ikke moren, så bakte mormoren. 

– Jeg elsker å bake jeg også, og det er så mye 
kjærlighet i det. Det var alltid trygt og godt å 
komme hjem. 

Moren er hennes største forbilde. Hun forteller 
at moren alltid setter andre først, selv om hun 
ikke alltid burde det. 

– Det som driver min mor er at andre skal ha 
det bra. Selv om vi er like på noen områder, så 
kan jeg aldri bli slik som henne, sier hun. 

Den morsomme
I ungdomsflokken var hun den som tullet og 
lagde liv. Hun fikset alltid opp i ting for andre, om 
det så var å få noen sammen eller å slå opp for 
dem. På et tidspunkt bestemte hun seg for at 
hun ville forandre på hvem hun var.  

– En dag gikk jeg hjem og tenkte at jeg 
aldri skulle si noe mer. Bli mer som de andre, si-

den de hadde kjæreste og det fikk ikke jeg. Jeg 
husker at det var grusomt. Det gikk dermed mye 
tid på at jeg ville forandre meg, for da tenkte jeg 
at det ville ordne seg. Det gjorde det ikke, helt til 
den dagen jeg fant en mann som falt for den jeg 
var, sier hun. 

Da hun var 18 år ble hun sammen med man-
nen sin, Odd Egil Mannes. De hadde laget en 
avtale om at det skulle bli de to, hvis ingen av 
de hadde funnet seg en kjæreste innen de var 
25 eller 30 år. 

– Vi var veldig glad i hverandre, så vi ble i lag 
når jeg var 18 år og han var 23 år. Etter 10 må-
neder giftet vi oss, og fikk barn ett år etter det 
igjen. Det har gått litt slag i slag siden, sier hun 
og smiler. 

Et vendepunkt
Etter hvert som tiden har gått har hun landet på 
at hun er god nok som den hun er. Både med de 
positive og negative egenskapene. 

– Jeg har nok prøvd å være noe annet frem 
til jeg ble 40 år. Men så innså jeg at man har det 
ikke bra når man ikke er seg selv. Når man kla-
rer å være ærlig med seg selv og andre, slipper 
man å late som. Det var da jeg sluttet å late som 
at jeg fikk et bedre liv. Det kan se ut som for an-
dre at jeg er konstant blid, men det er ikke alltid 
jeg har det like bra heller. 

Det tøffeste Hibbi har opplevd var da hun inn-
så at den ene datteren deres kom til å trenge 
dem for resten av livet. For 14 år siden fikk de en 
jente med psykisk utviklingshemming. Det for-
andret livene deres på både godt og vondt. Det 
var også etter de fikk henne at Hibbi begynte å 
skrive, og hun deler nå mye av livet sitt i form av 
foredrag og dikt. 

– Det er tøft, men jeg ville aldri vært foruten 
henne. Hun får frem alle de følelsene jeg aldri 
har vært i kontakt med før. Når hun er lei seg blir 
jeg knust, og jeg tåler å få ting i fleisen eller ska-
de meg fysisk, men den psykiske smerten når 
man ser at hun er ensom for eksempel, den er 
helt forferdelig. Jeg har tenkt mye på hvor mye 
et hjerte tåler. 

Hun forteller videre at selv om det ofte er 
vondt, så er hun en gave i livet deres. 

– Ingen har lært meg mer om livet enn hen-
ne. Av og til får vi ting til sammen, av og til ikke. 
Ingenting er mer fantastisk enn når vi får det til, 
uansett hvor tøft det måtte være. Jeg hadde ikke 
vært som jeg er i dag uten henne, forklarer hun.

Et sted for alle
Selv om hun føler at hun ikke har gjort noe annet 
enn å få barn, så har hun gjort mye i løpet av livet 
sitt. For over et år siden startet hun blant annet 
opp kafeen Hjertebutikken. Det er et veldedig 
prosjekt, hvor hun ikke tjener en eneste krone. 
Folk betaler abonnement slik at hun kan beta-
le husleien til kafeen, og av og til er det nok til 
strøm. Hun brenner for at alle skal ha det godt, 
og hun forklarer at oppgaven hennes i Hjertebu-
tikken er at man skal føle seg sett.

– Kafeen er åpen for alle. Det er også noen 
fritidsaktiviteter der barn fra femte til syvende 
klasse kan komme innom etter skolen. Da får de 
mat, og jeg prøver å være sammen med de, sier 
hun.  

Vil gi ut diktbok
Fra januar av har hun planer om å starte med å gi 
ut diktene hun har skrevet. Inspirasjonen får hun 
fra livet generelt. 

– Jeg må skrive eller skape noe for å ha det 
bra. Jeg har så mye på hjertet som jeg vil dele i 
jobbsammenheng også. Historiene til de perso-
nene jeg møter er inspirasjonen for alt det kunst-
neriske jeg gjør. 

Hibbi er ei dame som brenner for mye, og 
trekker frem bygda og folk som to store deler av 
hverdagen hennes. 

– Jeg er veldig glad i folk. Det er det jo man-
ge som er, men jeg tror at det styrer livet mitt 
litt til tider. Av og til er det slitsomt, men det gir 
meg utrolig mye. Jeg elsker å holde foredrag, 
og budskapet mitt er at man skal føle seg god 
nok, og ikke sette for høye krav. Selv bruker jeg 
mye humor for å takle livet til tider. Humor blir for 
meg en virkelighetsflukt. 

Hildbjørg Mannes, også kjent som Hibbi, står sammen med sin 
yngste datter på snart syv år og smiler i ytterdøren i huset  

deres på Vea. Navnet Hibbi fikk hun da hun ble tante. 

– Nå presenterer jeg meg selv som Hibbi, og det hadde jeg 
nok gjort til selveste kongen også, sier hun. 

Av: Ida Waage Hansen og Hanne Bottolfsen Dahl
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Åpningstider Åkrehamn
Mandag ..............07.30-16.00
Tirsdag...............07.30-16.00
Onsdag...............07.30-16.00
Torsdag ..............07.30-17.30
Fredag................07.30-16.00
Lørdag................08.00-13.00
18/12-22/12 ............til kl 18.00
23/12 .....................til kl 13.00
Julaften......................Stengt
Fredag 29/12 ......07.30-18.00
Lørdag 30/12 ......08.00-13.00

Åpningstider Husøy
Mandag ...............07.30-15.30
Tirsdag ................07.30-15.30
Onsdag................07.30-15.30
Torsdag................07.30-15.30
Fredag .................07.30-15.30
Lørdag.................08.00-13.00
Julaften.......................Stengt
Fredag 29/12........07.30-17.00
Lørdag 30/12 .......08.00-14.00

Åkrehamn
Trålbøteri AS

Velkommen til årets
julehandel!

Hos oss finner du julegaver til alle!

Etter jul er det nyttår
Fyrverkerisalget blir i år på fredag 
29. og lørdag 30. desember
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Norges mest fornøyde 
bredbåndskunder.

7 år på rad.

—       føler seg takknemlig.

KILDE:  EPSI  2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

LEVERES AV
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PRIX BYGGET 
ÅKREHAMN 
TLF 52850282  

FESTFIN  

GAVER SOM GLEDER LENGE 

SENGESETT 
ALLE I SUPERSOFT – SATENG - PERCALE 

TA 2 SETT 
BETAL FOR 1 

-50% 
ULLPLEDD 
Norsk Tradisjon – 100% ULL                                      

VARME DUNDYNER 
Leverandør skifter 
embalasje .Nå 
rydder de lageret 
og selger  ut en 
mengde dundyner 
sterkt prisredusert 
 

-50% 
Vi har dyner til alle 

Masse nytt i alle våres 
supre klesmerker. Vi har 
klær som passer både 
til hverdag og fest.. 
EDUCE - CULTURE 
SAINT TROPEZ - SOYA  
AJLAJK -  PART TWO   

(vi spandera det billegaste) 

NB! GOD STØRRELSE 130x200 CM 

Vi teller på fingrene
Vi teller på tærne
Vi teller til ti
og gir jernet

Vi teller sauer
Vi teller fisk
Vi teller kroner
og beregner risk

Vi teller alt for at du skal slippe
å vandre usikker rundt å tippe

Vi teller store
Vi teller små
slik at alle i pluss skal gå

Alle teller!

G
inungagap

BØHN REGNSKAP AS
Karmøy & Haugesund  
Autorisert regnskapsførerselskap
52 84 44 44   bohn-regnskap.no



Svein Helge Bergfjord og resten av Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske 
forening gir i år som ifjor ut «Jul på Karmøy». Juleheftet var en viktig 
juletradisjon på Karmøy i perioden 1948-1970. 
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AV: CAMILLA SØRENSEN WIK 

I fjor var første gang juleheftet «Jul på Karmøy» ble gitt 
ut siden dets siste utgave i 1970. I bresjen for relan
seringen sto VestKarmøy yngre lokalhistoriske forening, 
som også i år kan friste med nye julehefter. 

 Ideen kom når naboen min og jeg satt og snakket 
sammen. Da kom det frem at det ville vært i hans far og 
onkel, som ga ut disse heftene mellom 19481970, sin 
ånd at disse ble trykket opp på nytt, forteller en 
 entusiastisk Svein Helge Bergfjord og legger til:  Det er 
såpass mye spennende lokalhistorie samlet i disse 
 heftene. Derfor er det synd at de ligger rundt om på loft 
og i kjeller, og er vanskelige å finne. 

Responsen på fjorårets utgave fra 1948 uteble ikke, og 
etterspørselen var stor. Derfor har foreningen i år valgt å 
gi ut juleheftet fra både 1949 og 1950. 

- Etter å ha snakket med flere eldre har vi kommet 
fram til at det er dumt å gi ut kun et hefte i året, i og med 
at det er over 20 hefter. Derfor valgte vi å trykke to hefter 
i år. Det vil vi også prøve å fortsette med fremover, 
 forteller en fornøyd Bergfjord. 

Viktig del av julen 
«Jul på Karmøy» byr på alt fra julesaker til dikt og 
 skrøner. Heftet ble en viktig juletradisjon for mangt en 
Karmøybu i den perioden det ble utgitt, uansett hvor på 
øya du bodde. 

 Juleheftene var stort. Hadde du ikke «Jul på Kar
møy» på stuebordet var det verdt å sladre om, forteller 

Svein Helge lattermildt. Han utdyper at det også gikk 
forsendelser til Amerika på flere 100 eksemplarer til det 
norskamerikanske samfunnet.  

Egne gutter gikk fra dør til dør og sørget for at alle fikk 
muligheten til å skaffe seg et eksemplar av «Jul på 
 Karmøy».

 I fjor kom jeg i kontakt med en mann på 94 år. Han 
hadde vært med og solgt det første «Jul på Karmøy» i 
1948, og gledet seg stort til å få et nytt eksemplar. Det 
leverte jeg på døren hans, smiler Bergfjord. 

Julehandel i Krossen 
«Jul på Karmøy» gir oss et lite innblikk i hvordan jule
tiden var før, og ifølge Svein Helge er det flere forskjeller 
på datidens og nåtidens feiring. En av de store forskjel
lene er julehandelen. 

Idag begynner julevarene å dukke opp i butikken alle
rede så tidlig som i oktober. Slik var det ikke før i tiden, 
da skulle handelen vente til siste søndag før julaften. 

 Flere eldre åkrabuer har fortalt at de sto med store 
øyne og kikket inn i vinduene hvor handelstanden hadde 
pyntet til jul siste søndag før jul. Det var stort. Da hadde 
de kledd seg opp i finstasen og gikk langs hovedveien 
og kikket inn i forretningene, meddeler Svein Helge 
 entusiastisk. 

Kos og hygge er ord Svein Helge bruker for å beskrive 
julefeiringen i «gamle dar». Hvor vi i dagens samfunn 
stresser og har et stort fokus på gaver tok de det mer 
med ro før. 

 Noen få hadde kjøpegaver, men langt ifra alle. De var 

glad om de fikk en utskjært bil eller et hjemmesnekret 
dukkehus, forteller han og trekker frem:  Og appel
sinene som var kommet helt fra Amerika var noe av det 
største en kunne få til jul. 

Tar vare på lokalhistorien 
VestKarmøy yngre lokalhistoriske forening har som mål 
å ta vare på lokalhistorien fra Veavågen i nord til Sandve 
i sør. 

Arbeidet med juleheftene er en del av dette og 
 Bergfjord presiserer at selv om de nå har samlet alle 
heftene er de enda interessert i om noen har hefter de 
vil gi eller låne bort. 

- Det finnes stygge utgaver av heftene og det finnes 
fine. Noen av våre utgaver er stygge, så vi ønsker gjerne 
å skanne noen som ser litt bedre ut. Men om det skulle 
vise seg at det er de eneste eksemplarene som finnes, 
så får vi greie oss med det, avslutter han.

Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske forening gir deg et lite 

innblikk i julen slik den var for nærmere 70 år siden. 

Årets utgaver av «Jul på Karmøy» er utgavene fra 
1949 og 1950. Juleheftene gir et lite innblikk i juletiden 
slik den var før.

Et glimt av nostalgi 
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 Åkraveien 202 • 4270 Åkrehamn • Tlf : 464 13 250  Åkraveien 201, tlf. 52 83 98 65

Tors, fre og lørdag har vi 
gode tilbud i butikkene. 
Følg med på Instagram og Facebook! 

Vi har gavene og antrekk til jul.  
Velkommen innom!

Trygg økonomistyring

REVISJON
Revisjon betyr tillit!
- Ordinær revisjon
- Uavhengige bekreftelser og attestasjoner
- Bekreftelse i forbindelse med stiftelse av selskap
- Årsoppgjør og ligningspapirer
- Økonomiske rådgivningstjenester

Vi vektlegger tilgjengelighet og service!

Esterveien 1  /  Postboks 79  /  4098 Tananger  /  Tlf. 51 71 90 00
Avd. Karmøy: Rådhusvegen 11-13  /  4270 Åkrehamn  /  Tlf. 52 81 68 80

www.kallesten.no

Trygg økonomistyring

REVISJON
Revisjon betyr tillit!
- Ordinær revisjon
- Uavhengige bekreftelser og attestasjoner
- Bekreftelse i forbindelse med stiftelse av selskap
- Årsoppgjør og ligningspapirer
- Økonomiske rådgivningstjenester

Vi vektlegger tilgjengelighet og service!

Esterveien 1  /  Postboks 79  /  4098 Tananger  /  Tlf. 51 71 90 00
Avd. Karmøy: Rådhusvegen 11-13  /  4270 Åkrehamn  /  Tlf. 52 81 68 80

www.kallesten.no

Trygg økonomistyring

REVISJON
Revisjon betyr tillit!
- Ordinær revisjon
- Uavhengige bekreftelser og attestasjoner
- Bekreftelse i forbindelse med stiftelse av selskap
- Årsoppgjør og ligningspapirer
- Økonomiske rådgivningstjenester

Vi vektlegger tilgjengelighet og service!

Esterveien 1  /  Postboks 79  /  4098 Tananger  /  Tlf. 51 71 90 00
Avd. Karmøy: Rådhusvegen 11-13  /  4270 Åkrehamn  /  Tlf. 52 81 68 80

www.kallesten.no

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere 
en riktig god jul!
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 Velkommen til vårt 
gardsutsalg på Tjøsvoll!

 Potetbua
Skrelte poteter og gønnsaker

til julemiddagen selges hos oss.

Julesalget er 22.12 og 23.12.
Åpent 0900 - 1800
Ingen forhåndsbestilling.

Kun kontantsalg.

Du fi nner oss rett sør for 
rundkjøringen ved Amfi .

 Send mail eller sms!
E-mail: post@dahlpotet.no  

Mob: 41586578

 Ved større bestillinger av skrelt potet, 
skrelte grønnsaker eller lapskausblanding
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AV: CAMILLA SØRENSEN WIK 

Julebøkene er på plass og klementinene er satt frem. 
Alle midler blir tatt i bruk for å spre julestemning, også 
på biblioteket. 

- Vi prøver å gjøre litt ekstra ut av desember måned. 
Da pynter jeg til jul og setter frem kaffe og te, saft, jule-
kaker og klementiner til de som kommer innom, forteller 
bibliotekar Bernt Olav Kallevik med et smil. 

Populært tilbud 
Kallevik forteller om et yrende liv på kulturhuset, og om 
et bibliotek som blir flittig brukt av lokalmiljøet. 

- Det er mye som skjer her på kulturhuset, og da er det 
ofte folk kommer innom biblioteket også. Folk er veldig 
flinke til å bruke biblioteket og utlånet holder seg jevnt 
på et høyt nivå. Ellers er det flere som kommer og setter 
seg ned for å lese de nyeste avisene og magasinene, 
sier han fornøyd. 

I tillegg til et godt utvalg av bøker, magasiner og aviser 
har biblioteket en egen lesesal. Lesesalen blir brukt av 
alt fra studenter som er hjemme for ferien, til lekse-
arbeid for skoleelever. 

- Senest igår var det en hel gjeng som var innom her 
etter skolen og gjorde lekser. De har funnet ut at det er 
kjekt å være her. Det blir jo alltids litt bråk, så jeg må 
snakke litt til dem, men det går som regel greit, forteller 
Kallevik lattermildt. 

Iløpet av neste år vil det bli enda enklere å benytte seg 
av biblioteket. Da starter de nemlig opp med ”Meråpent 
bibliotek” på Åkra. Det vil si at voksne lånere som har 
skrevet under på en avtale med biblioteket, og som har 
et gyldig lånekort kan låse seg inn på biblioteket uten-
om de vanlige  åpningstidene. 

Gled noen som har det vanskelig 
Det har iløpet av de siste årene blitt en tradisjon med 
julegaveinnsamling på biblioteket. Innsamlingen er et 
samarbeid mellom biblioteket og Frelsesarmeen, og 
folk har vist stor giverglede. Her har du muligheten til å 
gjøre julen litt bedre for de som har det vanskelig. 

- Innsamlingen har vi hatt i flere år nå, og det har vært 
god respons. Det er vi takknemlige for, forteller Bernt 
Olav og utdyper: - Da kommer folk og leverer gaver  

her. Etterhvert sender jeg dem til hovedbiblioteket i  
Kopervik, og når det nærmer seg jul leverer Frelses-
armeen gavene ut til de som ikke har så mye å rutte 
med i julen. 

Alle som har lyst til å bidra kan ta med en pakke, eller 
flere, til biblioteket innen mandag 11. desember. 

Siste jul som bibliotekar 
Bernt Olav har blitt et kjent fjes for åkrabuen iløpet av 

årene han har jobbet på biblioteket. I over 20 år har han 
hjulpet leseglade med å finne de rette bøkene og bydd 
på seg selv med sprelske påfunn. Etter nyttår går han av 
som pensjonist, og ny bibliotekar kommer på plass. 

- Nå blir jeg pensjonist fra nyttår av. Jeg vil gjerne  takke 
alle lånerne og besøkende for godt samarbeid. Det har 
vært noen skikkelig interessante og kjekke år. Jeg har 
trivdes veldig godt, avslutter han med et takknemlig 
smil.

I hele desember måned blir det ekstra koselig på biblioteket. 

Julehygge på biblioteket 

Bernt Olav Kallevik er ikke redd for å by på seg selv. Siden 1994 har han spredd glede på biblioteket og hjulpet 
leseglade til å finne nye spennende bøker.

Bibliotekarens boktips:

Hobbybøker er i tiden som  
aldri før. Spesielt strikkebøker er 
 populært. Bernt Olav trekker 
frem «Gammelt nytt» med spen-
nende retro inspirerte oppskrifter 
for den som vil bryne seg på noe 
kreativt i julen. 

«De syv søstre» er første boken i 
serien med samme navn.  Bøkene 
er skrevet av Lucinda Riley og er 
svært populære. Bernt Olav for-
teller at det til nå er gitt ut tre 
 bøker, og neste bok kommer på 
nyåret.

- Det snakkes ofte om krim i for-
bindelse med påsken, men dette 
er en sjanger som er populær året 
rundt, forteller Bernt Olav og trek-
ker frem den svenske forfatteren 
Ninni Schulman, for de som vil kose 
seg med en spennende krim i julen.

«Verdens verste barn» er en 
 barnebok skrevet av David Walli-
ams. Walliams er blitt en populær 
forfatter blant barn og skriver 
friske, fengende bøker. Boken er 
illustrert med flotte og spenn-
ende illustrasjoner.
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Alle sykler
÷30%

Gjelder ikke el-sykler.

Alle ytterjakker

÷20%
Onsdag til lørdag

Jakke Kari Traa 
(Himle parka ) 

Veil. 3.990,-

2990,-

JULEGAVENE FRA 
KARI TRAA FINNER 

DU HOS OSS
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G
inungagap

Haugesund sentrum    47 01 77 99 | Åkrehamn    40 47 78 43   

Åpent mandag – fredag  10 – 17 | Torsdag  10 – 18 | Lørdag  10 – 15  

Følg oss på                      #perlestrikk        #garnergøy        perlestrikk.no

Flere ekstra godbiter og restenøster
til halv pris og under.

Black Friday-tilbudene 
gjelder også på Åkra!
Åpent 09:00 – 17:00

 25% rabatt på alt garn*         

* Rabatten trekkes av veiledende priser og gjelder kun garn som er på lager fredag 24. november.
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Denne sprudlende gjengen bretter opp ermene og inviterer til kveldsåpent intet mindre enn to ganger i desember.
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AV: CAMILLA SØRENSEN WIK 

- Det er hektiske dager, men det er veldig kjekt. Og med 
flinke folk og godt lag så går det bra, forteller avdelings-
leder Karen Marie om førjulstiden på Vili&Ve. Hun får 
samtykkende nikk og smil fra resten av gjengen. 

Men til tross for at det blir travelt ligger de ikke på 
 latsiden. 7. og 14. desember gjentar de suksessen fra i 
fjor og inviterer til kveldsåpent. 

- Da blir det julebuffet og litt forskjellig, forteller Karen 
Marie smilende.

Gjengen forholder seg litt hemmelighetsfulle og vil 
ikke avsløre så altfor mye enda, men lover både julekos 
og overraskelser. 

- Vi har litt forskjellige temaer for hver gang vi har 
kveldsåpent. Forrige gang var det Damenes aften, og så 
har vi hatt julekonsert tidligere. Så det er litt forskjellig  
fra gang til gang, men det blir alltid litt overraskelser, for-
teller de med lure smil. 

Spennende med egen bok 
Den siste tiden har vært ekstra spesiell for de ansatte på 
Vili&Ve og Solstein. 

4. november gav de ut boken «Jippi – det er mandag» 
og det er en stolt og kry gjeng som forteller om proses-

sen og den overveldende responsen. 

- Respons har vært kjempe bra! Folk skryter over 
 boken og sier det er mye bra lesestoff og oppskrifter. Og 
bildene er kjempefine, forteller Katrine stolt. 

- Vi synes det er veldig stas. Det er en veldig fin jule-
gave å gi til de som har alt eller som ikke vet hva de 
 ønsker seg, legger Karen Marie til. 

Boken har et vidt spekter av innhold. Både oppskrifter, 
flotte bilder og sterke historier fra de som jobber på 
 Solstein har fått plass. 

Julens interiør
Som følge av bokutgivelsen har det også kommet litt 
nytt i interiøravdelingen på kaféen. Plakater med bilder 
fra boken pryder nå veggene.

- Vi selger bildene som Karina Lange har tatt i for-
bindelse med boken, og de er knallfine, forteller Aud 
Marita fornøyd. 

Ellers har julepynten og gaveartikler tatt over hylle-
plassen, og damene forteller at de allerede tidlig i 
 november begynte å merke at folk hadde startet jule-
handelen. 

- Folk begynner å interessere seg for julepynt tidlig. 
Allerede når vi begynte å pakke opp juletingene i starten 
av november ble vi utsolgt for enkelte varer, sier de litt 
overveldet. 

«Lått å løye» på jobb
Det er lett å se at humor og glede er en stor del av 
 arbeidsdagen på Vili&Ve, og selv om det er hektisk i 
 førjulstiden klarer de å skvise inn litt kvalitetstid. 

- I desember blir det «bånn guffe» på frokosten hver 
morgen før vi åpner. Da spiller vi julemusikk og gjør 
julegymnastikk. Humøret er alltid på topp, ler de.

Tiden frem mot jul er travel, og det er intet unntak på 

Vili&Ve. Men med latter og smil ønsker de den hektiske  

tiden velkommen.

Travle tider på Vili&Ve

Karina Lange har tatt bildene til boken «Jippi – det er 
mandag». Disse blir nå solgt i kaféen.

Årets jule-glasskunst har funnet veien til hyllene på Vili&Ve. Det har vært en spennende høst for Solstein med utgivelse av boken «Jippi – det 
er mandag», og gjengen håper den kommer til å ligge under mangt et juletre i år.
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Vi virkeliggjør 

din bil-drøm
Vår lange erfaring innen bilbransjen gjør at vi kan oppfylle dine bildrømmer. Vi har

vært her i 50 år, og har i den tiden bygget opp en seriøs og erfaren organisasjon,

som har den rette entusiasmen og fagkunnskapen til å finne den rette bilen til deg.

VERKSTED • KAROSSERI • DELELAGER • NYBIL • BRUKTBIL • BÅT

Åkra Bilimport
Rådhusgt. 1, 4270 Åkrehamn • Tlf. 52 84 55 00

www.aakrabilimport.no

Vi virkeliggjør 

din bil-drøm
Vår lange erfaring innen bilbransjen gjør at vi kan oppfylle dine bildrømmer. Vi har

vært her i 50 år, og har i den tiden bygget opp en seriøs og erfaren organisasjon,

som har den rette entusiasmen og fagkunnskapen til å finne den rette bilen til deg.

VERKSTED • KAROSSERI • DELELAGER • NYBIL • BRUKTBIL • BÅT

Åkra Bilimport
Rådhusgt. 1, 4270 Åkrehamn • Tlf. 52 84 55 00

www.aakrabilimport.no

INSIGNIA

Vi virkeliggjør

din bil-drøm
Vår lange erfaring innen bilbransjen gjør at vi kan oppfylle dine bildrømmer. Vi har

vært her i over 50 år, og har i den tiden bygget opp en seriøs og erfaren organisasjon,

som har den rette entusiasmen og fagkunnskapen til å fi nne den rette bilen til deg.
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Julegavetips fra Kitch’n 
Kitch’n åpnet dørene på AMFI Åkrehamn 21. september i år. 

Butikken har opplevd en knallstart med mange kunder,  
spesielt nå når julen nærmer seg med stormskritt.

AV: IDA WAAGE HANSEN OG HANNE BOTTOLFSEN DAHL

Daglig leder Laila Synnøve Haugen har fått utrolig man-
ge gode tilbakemeldinger etter at de åpnet, og hun er 
sikker på at Åkra trengte en butikk som Kitch’n. 

– Det er jo noen lignende butikker her fra før, men vi 
utfyller hverandre. Vi har ting de ikke har, og de har ting 
vi ikke har. Veldig gode og kjekke tilbakemeldinger fra 
kundene våre, det varmer hjertet mitt, sier hun. 

Gaver til jul 
Allerede på åpningsdagen startet åkrabuen med å kjø-
pe julegaver. Det var spesielt en ting som gikk, og Hau-
gen er sikker på at mange kommer til å få det under tre-
et i år. 

– Tacosett gikk det utrolig mye av, veldig kjekk gave 
og et genialt sett, sier hun. 

Haugen forteller at butikken har noe for både damer, 
menn og barn.

– Et barn kan komme hit med en 50 lapp og finne en 
julegave. Vi har noe for alle lommebøker, sier hun. 

Populære merker
Pynteting i det populære merket Kähler er noe som går 
veldig mye hos Haugen, spesielt i den nye serien Ham-
mershøi. 

– Det er jo handlagde produkter og de fyker utrolig 
fort. Det er en veldig fin julegave, som mange er glad i, 
sier hun. 

Le Creuset vase er også noe som er blitt veldig popu-
lært. Det er kun Kitch’n som selger disse vasene i 2017. 

Daglig leder, Laila Synnøve Haugen, forteller at folk har vært vel-
dig positive både før og etter de åpnet butikken. Hun er sikker på 
at Åkrehamn hadde behov for en butikk som Kitch’n. 

Sjokolade fondue fra Modern House er en flott jule- 
gave til en venn.

Bodum Bistro kjøkkenmaskin Le Cruset vase kan en bare få kjøpt hos Kitch’n i 2017.
Julemorgen servise fra Wik & Walsøe er blitt en svært 
populær julegave. 
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THE BLACK BOX! 

Kom på senteret kl.07.00 fredag 24.november 
og trekk et lodd. Du kan vinne gavekort på  

opptil 1.000,- ! 
Gjelder de første hundre kundene.

 ÅPENT: MAN-FRE 10-19 (10-18), REMA 1000: 07-23 (08-21), APOTEK 1: 09-19 (10-18), BILTEMA ÅPENT KL 09-19 (10-18)

FREDAG 24. NOVEMBER
PÅ AMFI ÅKREHAMN

GRATIS FROKOST PÅ KAFE 
MELLOM 
KL 0700-0900.

DE BESTE TILBUDENE 
FRA KL 07 
«FØRSTE MANN 
TIL MØLLA»
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Tilbords Åkrehamn
52 84 22 67
tilbords.no

BLACK FRIDAY
24.11 kl 07.00

Støpejern
Gryte sort 3,2 Liter
Før 1.299,- NÅ 449,-

449,-
FØR 1299,-

BLACK FRIDAY

PANNEKAKEPANNE 28 CM
Før 549,- NÅ 249,-

249,-
FØR 549,-

BLACK FRIDAY

Ironpan
Grillpanne sort 33,5x19 cm
Før 799,- NÅ 299,-

299,-
FØR 799-,

BLACK FRIDAY

Colours
Skjærebrett 4x1 32x20x8 cm
Før 629,- NÅ 199,-

199,-
FØR 629,-

BLACK FRIDAY
Ramona 40 -deler
Hardanger Bestikk

1599,-
FØR 5200,-

BLACK FRIDAY

Kvern
Hardanger Bestikk
Før 449,-

149,-
FØR 449,-

BLACK FRIDAY

Georg Jensen
Bloom
Før 1.999,- NÅ 899,-

899,-
FØR 1999,-

BLACK FRIDAY

Georg Jensen
Adventsstake matt 26 cm
Før 819,- NÅ 499,-

499,-
FØR 819,-

BLACK FRIDAY

Smile
Vase oval 23 cm
Før 525,- NÅ 199,-

199,-
FØR 525,-

BLACK FRIDAY
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BLACK 
FRIDAY
-20-50%
på absolutt alle varer!

MANI AMFI ÅKRAHAMN | skomani.no

Før 14.999,-
0,25 CT TWP

Nå 
4.999,-
Begrenset antall!

PÅ HELE BUTIKKEN
20%

Gjelder kun Black Friday!

Spar

10.000,-

Gullfunn Åkrehamn tlf 528 39 922
Tilbudet gjelder kun 24.11.2017, gjelder ikke sammen med andre tilbud, eller sølvbestikk. 

Vi tar forbehold om skrivefeil og utsolgte varer. 

BLACK FRIDAY PÅ AMFI ÅKREHAMN
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PÅ HELE BUTIKKEN
TORSDAG – LØRDAG

25
Gjelder ordinære varer. Gjelder ikke gavesett.

UKE 47 TORSD-LØRD

PÅ HELE BUTIKKEN
TORSDAG – LØRDAG

25
Gjelder ordinære varer. Gjelder ikke gavesett.

UKE 47 TORSD-LØRD

PÅ HELE BUTIKKEN
TORSDAG – LØRDAG

25
Gjelder ordinære varer. Gjelder ikke gavesett.

UKE 47 TORSD-LØRD

BLACK FRIDAY

0700 - 1000: 
30% rabatt på alle varer

1000 - 1900: 
20% rabatt på alle varer

Takk til våre sponsorer og medlemmerTakk til våre 
sponsorer og medlemmer.

Medlemmer

Ønsker din bedrift å bli medlem og være med å styrke handel og næringsutviklingen på Åkra, 
Vea og Ferkingstad se www.akrehamn-vekst.no

Vi i Åkrehamn Vekst jobber for å tilrettelegge forholdene for handels- og næringsbedrifter i 

Hovedsponsorer

Sponsorer

Åkra Bilimport

Takk til våre 
sponsorer og medlemmer.

Medlemmer
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Vi i Åkrehamn Vekst jobber for å tilrettelegge forholdene for handels- og næringsbedrifter i 

Hovedsponsorer
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Åkra Bilimport
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Vea og Ferkingstad se www.akrehamn-vekst.no

Vi i Åkrehamn Vekst jobber for å tilrettelegge forholdene for handels- og næringsbedrifter i 
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Sponsorer

Åkra Bilimport

www.akrehamn-vekst.no

Vi i Åkrehamn Vekst jobber for å tilrettelegge forholdene for handels- og næringsbedrifter i og rundt Åkrehamn. Vi tror på 
næringsområdet vårt og ser potensialet for nye arbeidsplasser og virksomheter. Åkrehamn Vekst kan gjøre jobben vi gjør i 
dag, takket være vår sponsorer og medlemmer. Engasjementet for Åkrehamnsområdet har aldri vært større, og med nye 
medlemmer øker vi våre muligheter for å drive prosjektene fremover. Vil din bedrift være med å bidra til vekst på Vestsiå?
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Helt siden 1986 har Karmøy Vest Rotaryklubb tatt imot 
utvekslingsstudenter fra utlandet. I høst kom Maru Es-
cobosa Valdez (16 år) fra turistbyen Mazatlan i fylket Si-
naloa, som ligger i den nordvestre delen av Mexico til 
Karmøy. En ”liten” by i meksikansk målestokk med 500 
000 innbyggere hvor fiske og turisme er hovednæringe-
ne. Temperaturene kan stige over 40 grader i badebyen, 
noe som er vel mye for Maru. 

– Faktisk liker jeg best kaldt vær, og det var noe av 
grunnen til at jeg valgte å reise til Norge. Jeg må innrøm-
me at jeg så for meg at det skulle snø mer her på Karmøy 
om vinteren, men ser jo at det er mildere klima ut mot 
kysten. Foruten været var jeg nysgjerrig på kulturen og 
gledet meg til å oppleve den flotte naturen. 

En tøff start
Uten å snakke et eneste ord norsk, var det tøft å starte 
opp med studier på Kopervik Videregående Skole. 

– I begynnelsen var det veldig kjedelig å sitte i klasse-
rommet og ikke forstå et eneste ord. Nå går det heldigvis 
mye bedre og jeg får med meg mye av undervisningen 
på norsk. Et annet kultursjokk var det å finne ut hvor van-
skelig det var å få nye venner. I Mexico ville alle ønsket å 
være med en ny elev på skolen, nærmest sloss om opp-
merksomheten. Her i Norge er det mye tettere venne-
grupper, noe som gjør det vanskelig å bli inkludert. Men 
heldigvis har det også kommet seg, og i dag har jeg blitt 
kjent med mange folk og fått noen gode venner som jeg 
henger med. 

Selve skolesystemet opplever hun ikke er så forskjellig 
mellom de to landene.

– Faktisk har jeg nesten de samme fagene som jeg 
hadde hjemme, og lærerne skiller seg ikke ut fra de jeg 
hadde hjemme. Den største forskjellen er at alt skjer på 
data her. Hjemme fører vi notatene for hånd, og ikke med 
et tastatur. Selvsagt har alle elevene tilgang til data i Me-
xico, men vi bruker dem ikke så mye som i Norge. Faktisk 
synes jeg det er bedre å gjøre notatene for hånd. 

Elsker turer i skog og mark
Allerede etter noen uker på Karmøy, tok vertsfamilien 
hennes, Veronica Lie og Jan Egil Midskog fra Åkrehamn 
med seg Maru på hyttetur til Vågslid. Og ut fra hytten 
tok de turen til verdens vakreste fjell, Gaustatoppen på 
1883 meter. 

– Det var en veldig kul tur, selv om jeg frøs og ble 
kjempetrett. Jeg har aldri før gått fire timer i oppover-
bakke, men jeg fullførte. På toppen var det enda kaldere, 
men det var absolutt verdt alt strevet å komme seg opp. 
Og kosen med vafler og varm sjokolade var en perfekt 
avslutning. En opplevelse var det også å ta fløybanen 
midt inni fjellet ned igjen. 

Siden har det blitt flere turer på den meksikanske ung-
dommen, blant annet til Preikestolen. Nå presenterer 
hun seg som Maru, som kommer fra Mexico og elsker 
fjellturer. Et annet høydepunkt så langt var hennes drøm-
medag sammen med Barcelonas damelag som besøkte 
Haugesund for å spille champions League kamp mot 
Avaldsnes. 

– Jeg var engasjert som tolk i forhold til spansk og en-
gelsk, og hang sammen med laget på alt fra treninger til 
mer sosiale settinger. En av legene til laget var fra Mexi-
co, så det var en stor opplevelse for meg. 

Vil savne meksikansk jul
Maru kjenner på hjemlengsel inni mellom, og innrømmer 
at hun vil savne den tradisjonelle, meksikanske julefei-
ringen. 

– I julen samles hele familien hos min bestemor, vi har 
kalkun, krepas (noe lignende fylte pannekaker) til mid-
dag, synger mye og har et spesielt gavesystem. Hos oss 
er det slik at alle får en person som de skal kjøpe en gave 
til, uten at denne personen vet hvem som er giveren. El-
lers får vi litt gaver fra bestemor og noen tanter. I før-
julstiden har vi noen store, kjekke selskaper som i kaller 
posadas, hvor vi synger julesanger og har pinata (figurer 
fylt av frukt og godteri). På slutten av julefesten går vi alle 
ut og tenner opp lysballonger. 

I år blir det norsk jul, med norske tradisjoner 
– Sammen med min norske bestemor skal vi lage nor-
ske julekaker og julekonfekt, mens jeg vil prøve å lage 
noen meksikanske godsaker. Jeg liker veldig godt den 
norske maten, og komle likte jeg ekstra godt. Det minner 
om en meksikansk rett vi kaller tamales, som har samme 
form, men er laget av mais. Dere eter jo mye mer brød og 
poteter her enn jeg er vandt med. Brunost var ikke noe 
godt, men jeg elsker den norske sjokoladen. Kvikklunsj 
er favoritten min.  

Alt i alt stortrives hun i Norge, og gleder seg til fortset-
telsen.

– Vertsfamilien min er utrolig snille og jeg gleder meg 
til å se enda mer av landet, leke i snøen for første gang 
og kanskje se nordlyset, slutter Maru. 

Jeg heter Maru, kommer fra 
Mexico og elsker fjellturer

Maru Escebosa Valdez kom fra Mexico til Norge i høst, og gikk fra sol og 
40 varmegrader til regn og 14 grader. Men akkurat det kalde klimaet var 

det som gjorde at hun ønsket seg til Norge. 

AV: LEIF FRODE SVENDSEN
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Vedavågen Rør
Bleikmyrvegen 42 / 4276 Vedavågen /tlf: 52 81 57 33

Hos oss fi nner du julegavene 
til de aller fl este

Velkommen til vår julepyntede 
butikk i Veakrossen

ÅKREHAMN: Krossen, 4270 Åkrehamn, Tlf. 52 81 55 88
SKUDENESHAVN: Kaigata 14, 4280 Skudeneshavn, Tlf. 52 82 83 66

JULEGAVETIPS!
Julekrybben fra Willow Tree kan bygges ut til ønsket størrelse

Den selges i pakker fra 199.- til 1899.-
Alt på lager hos oss!

Behold the awe and wonder of the Christmas story

Karmøy Vest Rotaryklubb har helt siden 
1986 sendt ut elever i videregående 
skoler til et spennende skoleår i utlan-
det. På disse årene har 13 ungdommer 
reist ut i den store verden, på samme tid 
som 13 utenlandske elever har kommet 
til Karmøy. 

– Det jo er flere utvekslingsprogram-
mer for ungdom, men Rotary skiller seg 
ut ved at vi kjører et ”non-profit” opplegg. 
Hos oss får ikke vertskapsfamiliene be-
talt for å ha ungdommene boende, og 
alle som jobber med programmet gjør 
det på frivillig basis, sier Ove Midtskog. 
Han har hatt et hovedansvar for utveks-
lingen fra Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane de ni siste årene, og er nå 
koordinator for Norge og Canada, USA, 
Latin- og Sør Amerika.

Dette året har han vært med å legge 
til rette for at barnebarnet Irmelin Lie 
Midtskog fra Åkrehamn er på en utveks-
ling til Mexico. 

– Min motivasjon for å drive på med 
dette er selvsagt at vi har et veldig godt 
program. Hele 8000 - 9000 ungdommer 
deltar i dette programmet over hele ver-
den, og de fleste opplever et fantastisk 
år. Og jeg har sett hvor verdifullt dette 
tilbudet er for ungdommene som deltar. 
Selv har vi hatt fire ungdommer boen-
de hjemme hos oss gjennom årene og 
sett hvor mye dette har betydd for både 
oss og de som kommer. Det er jo nesten 
som om du får en ekstra datter og sønn. 
Flere kommer tilbake på besøk, og vi har 
vært i bryllup i Australia. En av jentene 

som var hos oss, er i dag rådgiver for 
statsministeren i Australia, sier Midtskog. 

Åpent for hvem som helst
Du trenger ingen tilknytning til en lokal 
klubb for å delta i Rotary sitt utveks-
lingsprogram. 

– Nå er det slik at hvis vi sender ut en 
ungdom fra vårt distrikt, er reglene laget 
slik at vi gjør det mulig for en student 
å komme utenfra til oss. Men det betyr 
ikke at den familien som sender ut en 
ungdom, må ta ansvaret for dette. Den 
eneste utgiften for den som reiser ut, 
er at de må dekke flybillettene og rei-
seforsikringen selv. Studentene mottar 
lommepenger fra klubben, får dekket 
skole, transport til skolen og får dekket 
alle obligatoriske utflukter. Noen turer er 
frivillige, her må en betale selv. Familie-
ne som tar imot er forøvrig forpliktet til 
å ta med seg ungdommene rundt for å 
vise fram noe av landsdelen de besøker. 
For vår del, vil det koste klubben 30 - 35 
000 kroner å ha en student på Karmøy. 
Men det er en glede for oss å dekke 
dette beløpet. 

Utvekslingen er åpen for all ungdom 
som går på videregående skole og som 
har fylt 16 år, men som ikke har fylt 18 
ved utreise. Ungdommene i utveks-
lingsprogrammet skal blant annet lære 
språk og kultur i landet de kommer til. 

Du kan søke gjennom internett: 

www.karmoy-vest.rotary.no 

AV: LEIF FRODE SVENDSEN

- Rotary med  
spennende  

utvekslingsprogram 
Ungdommer på Karmøy har gjennom den verdensvi-

de organisasjonen Rotary muligheten til å oppleve den 
store verden. Og det uten at det koster en formue. 

Ove Midtskog sammen med utvekslingsstudenten Maru Escobosa Valdez fra Mexico i Karmøy 
Vest Rotaryklubbs lokaler på kulturhuset på Åkra. 
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Putetrekk 149,-

Telys 149,- pr. stk

Stjernekrystall 50,-

Juletrær 249,- pr. sett Snømann 159,-

Julens lekreste julepynt
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Julekorg 100-
Juletre 299,-

Stjerner 69,- pr. stk

Julekuler 69,- pr. stk

Kaffekopp  
m/skål  349,-
Tallerken 20 cm 289,-

Julens lekreste julepynt
Engler 
Stor  199,-
Mellom 89,-
Liten 69,-
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Rett fra hjertet
Barn er så ærlige. Og så tenker de mye – og sier akkurat det de tenker, kanskje uten å 
svare på spørsmålet de blir stilt. De spiller ingen roller og later ikke som de er bedre enn 
det de er. I denne spalten tar vi opp forskjellige temaer og formidler barnas meninger.

Advent er greit,  
men jul er kjekkere…
Det mener seks av førsteklassingene vi snakket med på Veavågen skole. De visste godt hvorfor vi har  
adventstid. – Det er jo fordi vi teller ned til jul og tenner lys og åpner kalenderne og spiser sjokolade og 
sånn. Men det er jo så lenge å vente og julen går så fort, var de enige om.

Alle visste hvorfor vi feirer jul, for da ble Gud eller Jesus, eller noen, født i Betlehem for kjempelenge siden 
– i en stall.

Siden advent er – etter barnas mening litt kjedelig, gikk samtalen over i et litt mer spennende tema, nemlig 
JUL. Det begynte med ganske moderate julegaveønsker. Rullesko var det mange som ønsket seg. En sa 
hun ønsket seg en hund og en annen en kanin. Men julenissen skapte stor energi og gav utløp for mange 
tanker i gjengen. 

- Vi skal lage pepperkakehus til jul.  Og en gang 
kom det en julenisse til oss og han hadde sol-
briller på. Julenissen bor jo på et kaldt sted, og 
der bruker de jo ikke solbriller, så jeg tror det var 
pappa, for han bruker ofte solbriller.

- Jeg liker ikke pinnekjøtt, og spiser lammelår på jul-
aften og det er dritgodt. Og julenissen finnes ikke – eller  
kanskje, for jeg er ikke helt absolutt sikker da. Og så fyrer 
vi i peisen og har det koselig.

- Jeg vet godt hvorfor vi feirer jul og gleder 
meg til å spise pinnekjøtt og åpne gaver, 
men det er jo så lenge til. Jesus ble født og 
lagt i en stall i Betlehem, men jeg er ikke 
sikker på om julenissen finnes og at han 
bor på Nordpolen.

- En nisse kom og ringte på hos oss. Det kan 
ikke ha vært noen i familien, for alle var jo der 
inne og så på da han delte ut pakker. Lurer på 
om det var en ekte nisse. Og vet du hva?  
Farmor har et lite tre på hytta med godteri på.

- Vet du hva? En gang – husker ikke hvor mange 
år det er siden altså. Da hadde vi åpnet alle  
pakkene og hele familien var samlet i stuen. 
Plutselig hørt vi noe på loftet og vi fant en pakke 
til. Kanskje hadde nissen lagt den der?

- Av og til feirer vi jul på hytta. Da er det så kaldt 
når vi kommer at vi må gå med yttertøy lenge før 
vi har fått varme fra peisen. Og julenissen bor nok i 
et dritstort hus på Nordpolen – han trenger jo det, 
så mange gaver som han lager. 

Trygve (5)

Henrikke (6)

Thea (6)

Martin (6)

Linnea (6)

Ingrid (6 ½) 
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Stiftelsen 

Åkra Blå Kors

Vi serverer 
julemiddag

03. - 10. og 17. 
desember fra kl 12.00

Priser 230,- for voksne 
og 120,- for barn 

Bordbestilling: Ring Anne 928 99 702

Øyav. 9, Postboks 125, 4296 Åkrehamn
Telefon: 52 81 46 60

E-post: rs@reidarsund.no

Ønsker alle våre
kontakter en riktig

fin førjulstid

7. og 14. desember

Julabord
frå kl. 19:00

te 22:00

Ope te

19:00
kvar torsdag
i desember

Ope te

16:00
lordag 16. og 23.

desember

Jippi – det e jul!
For å få sjikklige gåsahud på sjølvaste 
julaften, sørg for at det ligge minst ei 
utgava av den nya boke vår “Jippi - det 
er mandag!” onda tre.
Kan kjøpast for 399,- på Solstein, Vili & 
Vé og i dei lokale Libris-forretningane.

Midt i Krossen på Åkra



   

 Fagmøbler Åkrehamn
4270 Åkrehamn. Tlf. 52 81 65 90
Åpent: Man-Fre 10-18, Torsdag 10-19, Lørdag 10-15
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Ti lbudene g je lder  he le  uken i  but ikk og på net t !  Søndagsåpen net thandel !
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9Mer informasjon om produkter samt oversikt over butikker på fagmobler.no8  KUNDEKLUBB Medlemskap er gratis og uforpliktende. Bli medlem i butikken eller på fagmobler.no

FEVIK sovesofa

4.995
SPAR 2.000

Fevik sovesofa - re opp for én eller to!

ALLE LAMPER

-40%MEDLEM

ØSTFOLD
Fagmøbler Fredrikstad  Tlf. 69 33 77 77 
Fagmøbler Halden  Tlf. 40 00 34 57 
Fagmøbler Moss  Tlf. 69 23 67 00 
Fagmøbler Mysen  Tlf. 69 89 17 55 
Fagmøbler Sarpsborg  Tlf. 69 16 66 60 
AKERSHUS
Fagmøbler Aurskog Tlf. 63 86 37 07
Fagmøbler Drøbak Tlf. 64 93 86 20
HEDMARK
Fagmøbler Brumunddal Tlf. 62 34 07 77
Fagmøbler Elverum Tlf. 62 41 27 00
Fagmøbler Trysil Tlf. 62 45 14 40
OPPLAND
Fagmøbler Dokka Tlf. 61 11 00 07
Fagmøbler Gudbrandsdalen Tlf. 61 29 81 08
Fagmøbler Hadeland Tlf. 61 32 30 40
Fagmøbler Lena  Tlf. 61 16 03 23
BUSKERUD
Fagmøbler Hallingdal Tlf. 32 07 10 43
Fagmøbler Drammen Tlf. 32 82 00 90

VESTFOLD
Fagmøbler Sandefjord Tlf. 33 50 74 40
Fagmøbler Tønsberg  Tlf. 33 31 17 03
TELEMARK
Fagmøbler Bø i Telemark Tlf. 35 95 05 20
Fagmøbler Grenland  Tlf. 35 59 93 00
Fagmøbler Kragerø  Tlf. 35 98 17 28
AUST-AGDER
Fagmøbler Arendal Tlf. 37 09 85 88
Fagmøbler Grimstad Tlf. 37 04 11 40
VEST-AGDER
Fagmøbler Kristiansand Tlf. 38 03 88 88
Fagmøbler Lyngdal Tlf. 48 15 61 10
ROGALAND
Fagmøbler Forus  Tlf. 51 96 48 00
Fagmøbler Jæren Tlf. 51 48 15 30
Fagmøbler Jørpeland  Tlf. 51 74 97 77
Fagmøbler Sauda  Tlf. 52 78 32 25
Fagmøbler Åkrehamn  Tlf. 52 81 65 90
HORDALAND
Fagmøbler Askøy Tlf. 56 14 35 60

Fagmøbler Austevoll Tlf. 55 08 49 00
Fagmøbler Knarvik Tlf. 56 35 06 80
Fagmøbler Stord Tlf. 53 49 73 09
SOGN OG FJORDANE
Fagmøbler Stryn  Tlf. 57 87 55 77
Fagmøbler Måløy  Tlf. 57 85 15 66
Fagmøbler Florø Tlf. 57 74 92 20
Fagmøbler Førde  Tlf. 57 72 10 60
Fagmøbler Årdal Tlf. 91 00 89 80
MØRE OG ROMSDAL
Fagmøbler Fosnavåg Tlf. 70 08 84 28
Fagmøbler Kristiansund Tlf. 71 58 22 30
Fagmøbler Molde Tlf. 71 21 89 34
Fagmøbler Smøla Tlf. 71 54 01 04
Fagmøbler Surnadal Tlf. 71 65 77 90
Fagmøbler Ålesund Tlf. 70 17 28 50
Fagmøbler Åndalsnes Tlf. 71 22 25 72
SØR-TRØNDELAG
Fagmøbler Hitra  Tlf. 72 44 50 50
Fagmøbler Klett  Tlf. 72 59 09 90
Fagmøbler Kyrksæterøra  Tlf. 72 45 32 00

Fagmøbler Lade  Tlf. 72 59 09 90
Fagmøbler Røros  Tlf. 72 41 12 20 
Fagmøbler Åfjord  Tlf. 72 53 40 00
NORD-TRØNDELAG
Fagmøbler Stjørdal  Tlf. 47 98 55 00
Fagmøbler Verdal Tlf. 74 07 81 88
NORDLAND
Fagmøbler Bodø Tlf. 75 55 70 60
Fagmøbler Fauske Tlf. 94 17 08 21
Fagmøbler Mo i Rana Tlf. 75 19 32 19
Fagmøbler Leknes Tlf. 76 08 00 50
Fagmøbler Narvik Tlf. 48 05 33 00 
Fagmøbler Sandnessjøen Tlf. 75 04 11 80
TROMS
Fagmøbler Bardufoss  Tlf. 77 83 23 00 
Fagmøbler Harstad  Tlf. 77 00 24 80 
Fagmøbler Tromsø  Tlf. 77 61 67 76
FINNMARK
Fagmøbler Alta Tlf. 78 43 97 42
Fagmøbler Vadsø Tlf. 78 95 21 90

Åpningstider, kart med veibeskrivelse, kontaktinformasjon og flere opplysninger om din lokale Fagmøbler finner du på fagmobler.no

Du kan velge å handle nå og betale senere, 
eller dele opp betalingen med faste månedsbeløp!

Betingelser ved månedlig betaling etter betalingsfri periode
• Kontokreditt inntil kr 75 000 
• Nominell rente 21,0 % 
• Periodegebyr kr 45 (kr 0 ved saldo under kr 1 000)

Eksempel: Eff. rente 33,01 %, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 439. 

Eksempel 12 måneders betalingsutsettelse, kr 499 i utsettelsesgebyr:

12 første måneder

0 % / måned

0 % / måned

0 % / måned

Etter 12 måneder

1,75 % / måned (nom. rente 21 %)

min 3 % / måned (min kr 199)

kr 45 / måned

kr 499

Rente:

Betaling:

Periodegebyr:

Utsettelsesgebyr:

Med betalingsutsettelse kan du utsette  
betalingen på et kjøp i et gitt antall måneder 
Den første måneden betaler du kun et  
utsettelsesgebyr. Etter den betalingsfrie  
perioden velger du å betale inn hele beløpet,  
eller å betale ned i månedlige rater.

Minste månedlige betaling er 3 % eller  
begrenset nedad til kr 199. Varekjøp er  
gebyrfritt i Norge. Ved bruk av kredittkortet  
til varekjøp eller minibankuttak påløper det  
alltid renter fra første dag. Vi minner om  
at lang betalingstid med lave månedsbeløp  
kan gi høye kredittkostnader. 

Handlekonto med MasterCard tilbys i  
samarbeid med Santander Consumer Bank.  
Kredittvurdering gjøres umiddelbart  
ved søknad. Priser og vilkår finnes på  
santanderonline.no

Handle nå - betal senere! Betalingsutsettelse tilbys i samarbeid med Santander Consumer Bank 

P.g.a. butikkenes varierende størrelser har ikke alle mulighet 
til å ha hele varespekteret utstilt til enhver tid. Vi tar forbehold  
om trykkfeil eller at enkelte forhandlere kan være utsolgt for 
noen vareslag. Enkelte varer kan være forsinket til kampanjestart. 
Grafisk prod.: Artko AS

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for miljøet!
Grønt Punkt på emballasjen viser at vi bidrar til å 
finansiere returordningene for brukt emballasje! 
Du kan også selv gjøre en innsats ved å sortere og levere 
den brukte emballasjen eller brukte produkter til gjenvinning.

Prismerking
SPAR angir differansen mellom oppgitt salgspris og 
ordinær pris (eller for produkter til medlemspris mellom 
oppgitt pris og pris etter kampanjen). 
Kampanjen varer t.o.m. 26. november.

BLACK
FRIDAY

BRADFORD taklampe

535
SPAR 360

BRADFORD bordlampe

535
SPAR 360

INDIA bordlampe

955
SPAR 640

BALI bordlampe

995
SPAR 700

OBREGON pendel

775
SPAR 520

AMSFIELD pendel

1.075
SPAR 720

Alle lamper -40%!  Velkommen i butikken, eller se hele utvalget på fagmobler.no

TRENTO SOVESOFA

-40% MEDLEM

TRENTO sovehjørne - Idea

12.175
SPAR 8.120

Trento byggbar sovesofa. -40% på alle varianter i stoff Idea!

TRENTO 3-m. sjeselong - Idea

9.995
SPAR 6.800

9Mer informasjon om produkter samt oversikt over butikker på fagmobler.no8  KUNDEKLUBB Medlemskap er gratis og uforpliktende. Bli medlem i butikken eller på fagmobler.no

FEVIK sovesofa

4.995
SPAR 2.000

Fevik sovesofa - re opp for én eller to!

ALLE LAMPER

-40%MEDLEM

ØSTFOLD
Fagmøbler Fredrikstad  Tlf. 69 33 77 77 
Fagmøbler Halden  Tlf. 40 00 34 57 
Fagmøbler Moss  Tlf. 69 23 67 00 
Fagmøbler Mysen  Tlf. 69 89 17 55 
Fagmøbler Sarpsborg  Tlf. 69 16 66 60 
AKERSHUS
Fagmøbler Aurskog Tlf. 63 86 37 07
Fagmøbler Drøbak Tlf. 64 93 86 20
HEDMARK
Fagmøbler Brumunddal Tlf. 62 34 07 77
Fagmøbler Elverum Tlf. 62 41 27 00
Fagmøbler Trysil Tlf. 62 45 14 40
OPPLAND
Fagmøbler Dokka Tlf. 61 11 00 07
Fagmøbler Gudbrandsdalen Tlf. 61 29 81 08
Fagmøbler Hadeland Tlf. 61 32 30 40
Fagmøbler Lena  Tlf. 61 16 03 23
BUSKERUD
Fagmøbler Hallingdal Tlf. 32 07 10 43
Fagmøbler Drammen Tlf. 32 82 00 90

VESTFOLD
Fagmøbler Sandefjord Tlf. 33 50 74 40
Fagmøbler Tønsberg  Tlf. 33 31 17 03
TELEMARK
Fagmøbler Bø i Telemark Tlf. 35 95 05 20
Fagmøbler Grenland  Tlf. 35 59 93 00
Fagmøbler Kragerø  Tlf. 35 98 17 28
AUST-AGDER
Fagmøbler Arendal Tlf. 37 09 85 88
Fagmøbler Grimstad Tlf. 37 04 11 40
VEST-AGDER
Fagmøbler Kristiansand Tlf. 38 03 88 88
Fagmøbler Lyngdal Tlf. 48 15 61 10
ROGALAND
Fagmøbler Forus  Tlf. 51 96 48 00
Fagmøbler Jæren Tlf. 51 48 15 30
Fagmøbler Jørpeland  Tlf. 51 74 97 77
Fagmøbler Sauda  Tlf. 52 78 32 25
Fagmøbler Åkrehamn  Tlf. 52 81 65 90
HORDALAND
Fagmøbler Askøy Tlf. 56 14 35 60

Fagmøbler Austevoll Tlf. 55 08 49 00
Fagmøbler Knarvik Tlf. 56 35 06 80
Fagmøbler Stord Tlf. 53 49 73 09
SOGN OG FJORDANE
Fagmøbler Stryn  Tlf. 57 87 55 77
Fagmøbler Måløy  Tlf. 57 85 15 66
Fagmøbler Florø Tlf. 57 74 92 20
Fagmøbler Førde  Tlf. 57 72 10 60
Fagmøbler Årdal Tlf. 91 00 89 80
MØRE OG ROMSDAL
Fagmøbler Fosnavåg Tlf. 70 08 84 28
Fagmøbler Kristiansund Tlf. 71 58 22 30
Fagmøbler Molde Tlf. 71 21 89 34
Fagmøbler Smøla Tlf. 71 54 01 04
Fagmøbler Surnadal Tlf. 71 65 77 90
Fagmøbler Ålesund Tlf. 70 17 28 50
Fagmøbler Åndalsnes Tlf. 71 22 25 72
SØR-TRØNDELAG
Fagmøbler Hitra  Tlf. 72 44 50 50
Fagmøbler Klett  Tlf. 72 59 09 90
Fagmøbler Kyrksæterøra  Tlf. 72 45 32 00

Fagmøbler Lade  Tlf. 72 59 09 90
Fagmøbler Røros  Tlf. 72 41 12 20 
Fagmøbler Åfjord  Tlf. 72 53 40 00
NORD-TRØNDELAG
Fagmøbler Stjørdal  Tlf. 47 98 55 00
Fagmøbler Verdal Tlf. 74 07 81 88
NORDLAND
Fagmøbler Bodø Tlf. 75 55 70 60
Fagmøbler Fauske Tlf. 94 17 08 21
Fagmøbler Mo i Rana Tlf. 75 19 32 19
Fagmøbler Leknes Tlf. 76 08 00 50
Fagmøbler Narvik Tlf. 48 05 33 00 
Fagmøbler Sandnessjøen Tlf. 75 04 11 80
TROMS
Fagmøbler Bardufoss  Tlf. 77 83 23 00 
Fagmøbler Harstad  Tlf. 77 00 24 80 
Fagmøbler Tromsø  Tlf. 77 61 67 76
FINNMARK
Fagmøbler Alta Tlf. 78 43 97 42
Fagmøbler Vadsø Tlf. 78 95 21 90

Åpningstider, kart med veibeskrivelse, kontaktinformasjon og flere opplysninger om din lokale Fagmøbler finner du på fagmobler.no

Du kan velge å handle nå og betale senere, 
eller dele opp betalingen med faste månedsbeløp!

Betingelser ved månedlig betaling etter betalingsfri periode
• Kontokreditt inntil kr 75 000 
• Nominell rente 21,0 % 
• Periodegebyr kr 45 (kr 0 ved saldo under kr 1 000)

Eksempel: Eff. rente 33,01 %, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 439. 

Eksempel 12 måneders betalingsutsettelse, kr 499 i utsettelsesgebyr:

12 første måneder

0 % / måned

0 % / måned

0 % / måned

Etter 12 måneder

1,75 % / måned (nom. rente 21 %)

min 3 % / måned (min kr 199)

kr 45 / måned

kr 499

Rente:

Betaling:

Periodegebyr:

Utsettelsesgebyr:

Med betalingsutsettelse kan du utsette  
betalingen på et kjøp i et gitt antall måneder 
Den første måneden betaler du kun et  
utsettelsesgebyr. Etter den betalingsfrie  
perioden velger du å betale inn hele beløpet,  
eller å betale ned i månedlige rater.

Minste månedlige betaling er 3 % eller  
begrenset nedad til kr 199. Varekjøp er  
gebyrfritt i Norge. Ved bruk av kredittkortet  
til varekjøp eller minibankuttak påløper det  
alltid renter fra første dag. Vi minner om  
at lang betalingstid med lave månedsbeløp  
kan gi høye kredittkostnader. 

Handlekonto med MasterCard tilbys i  
samarbeid med Santander Consumer Bank.  
Kredittvurdering gjøres umiddelbart  
ved søknad. Priser og vilkår finnes på  
santanderonline.no

Handle nå - betal senere! Betalingsutsettelse tilbys i samarbeid med Santander Consumer Bank 

P.g.a. butikkenes varierende størrelser har ikke alle mulighet 
til å ha hele varespekteret utstilt til enhver tid. Vi tar forbehold  
om trykkfeil eller at enkelte forhandlere kan være utsolgt for 
noen vareslag. Enkelte varer kan være forsinket til kampanjestart. 
Grafisk prod.: Artko AS

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for miljøet!
Grønt Punkt på emballasjen viser at vi bidrar til å 
finansiere returordningene for brukt emballasje! 
Du kan også selv gjøre en innsats ved å sortere og levere 
den brukte emballasjen eller brukte produkter til gjenvinning.

Prismerking
SPAR angir differansen mellom oppgitt salgspris og 
ordinær pris (eller for produkter til medlemspris mellom 
oppgitt pris og pris etter kampanjen). 
Kampanjen varer t.o.m. 26. november.

BLACK
FRIDAY

BRADFORD taklampe

535
SPAR 360

BRADFORD bordlampe

535
SPAR 360

INDIA bordlampe

955
SPAR 640

BALI bordlampe

995
SPAR 700

OBREGON pendel

775
SPAR 520

AMSFIELD pendel

1.075
SPAR 720

Alle lamper -40%!  Velkommen i butikken, eller se hele utvalget på fagmobler.no

TRENTO SOVESOFA

-40% MEDLEM

TRENTO sovehjørne - Idea

12.175
SPAR 8.120

Trento byggbar sovesofa. -40% på alle varianter i stoff Idea!

TRENTO 3-m. sjeselong - Idea

9.995
SPAR 6.800

MEDLEM

Byggbare sofaer med mange valgmuligheter!

MODULSOFA

-40%
Tilbudet gjelder alle oppsett av: 

LONDON SYMPHONY Stoff Orleans & Atlas 

MOVE Stoff Soro & Absent

CHOICE Stoff Bari, Metro, Maja & Lido

Velg ferdig oppsett, eller bygg ditt eget!

BLACK
FRIDAY

Tilbudene gjelder hele uken i butikk og på nett! Søndagsåpen netthandel!

CHOICE oppsett A-S - Bari

17.935
SPAR 11.960

CHOICE oppsett J - Lido

13.675
SPAR 9.120

LONDON oppsett 17 - Orleans

23.995
SPAR 16.000

MOVE oppsett 1 - Absent

11.495
SPAR 7.700

MODUL
SOFA

MODUL
SOFA

MODUL
SOFA

MODUL
SOFA

Tilbudet gjelder alle oppsett! Velg ferdig oppsett eller bygg ditt eget!
Vi hjelper deg i butikken! Du kan også prøve vår modulbygger på fagmobler.no. Velg oppsett, farge og detaljer som passer for deg!-40%

BLACK  FRIDAY

TILBUDENE GJELDER HELE UKEN!
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MEDLEM

Byggbare sofaer med mange valgmuligheter!

MODULSOFA

-40%
Tilbudet gjelder alle oppsett av: 

LONDON SYMPHONY Stoff Orleans & Atlas 

MOVE Stoff Soro & Absent

CHOICE Stoff Bari, Metro, Maja & Lido

Velg ferdig oppsett, eller bygg ditt eget!

BLACK
FRIDAY

Tilbudene gjelder hele uken i butikk og på nett! Søndagsåpen netthandel!

CHOICE oppsett A-S - Bari

17.935
SPAR 11.960

CHOICE oppsett J - Lido

13.675
SPAR 9.120

LONDON oppsett 17 - Orleans

23.995
SPAR 16.000

MOVE oppsett 1 - Absent

11.495
SPAR 7.700

MODUL
SOFA

MODUL
SOFA

MODUL
SOFA

MODUL
SOFA

Tilbudet gjelder alle oppsett! Velg ferdig oppsett eller bygg ditt eget!
Vi hjelper deg i butikken! Du kan også prøve vår modulbygger på fagmobler.no. Velg oppsett, farge og detaljer som passer for deg!-40%

BLACK  FRIDAY

TILBUDENE GJELDER HELE UKEN!
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TILBUDENE GJELDER HELE UKEN!BLACK  FRIDAY

MEDLEM

Spar hele 30% på alle varianter i stoff Rocco!

DALLAS SOFA

-30%

BLACK
FRIDAY

Tilbudene gjelder hele uken i butikk og på nett! Søndagsåpen netthandel!

DALLAS 3+2-seter

5.940
SPAR 2.550

DALLAS hjørneoppsett

5.695
SPAR 2.500

FRANS recliner

3.995
SPAR 2.000

NETTHANDEL Handle på nett via din lokale butikk!

DALLAS 3-m. sjeselong

4.545
SPAR 1.950

DALLAS hjørnesofa

5.945
SPAR 2.250

BLACK  FRIDAY

TILBUDENE GJELDER HELE UKEN!

SPACE stol

1.995
SPAR 1.500

Flere farger
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