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Lagersalg har fået
en hel afdeling
med ting og sager
OPGRADERING:
Lagersalg i Jyderup
har igen opgraderet,
blandt andet med
afdelingen »Ting og
sager«.
AF ELISA HAUERBACH
JYDERUP:
Lagersalgs
»Shop in shop« - koncept
har fået endnu en afdeling - denne gang med
ting og sager.
- Vi har fået den skønneste afdeling med alt
det vi længe har ønsket
at kunne forhandle, og
som kunderne har efterspurgt. Vi kalder den
nye afdeling for »Ting
og sager«, for det er det
eneste navn, der er dækkende nok, siger Vivi
Olsen fra Lagersalg.
I afdelingen finder
man alt det man ikke
ved man står og mangler
i sin bolig og i sit liv. Man
finder med andre ord et
stort udvalg af køkkenredskaber, tilbehør til
badeværelset, kreative
hyggespredere i mas-

Vivi Olsen er vild med den nye afdeling, for nu kan man finde endnu flere spændende ting og sager i
Lagersalg.

-Skal man på festival, har vi telt, sovepose, liggeunderlag og hyggelys til turen, griner Vivi Olsen fra Lagersalg i Jyderup.

Foto: Elisa Hauerbach

1 times NADA med
nakkemassage/aromaterapi
Forkæl dig selv eller en du kender!

Spar 49%

kr. 199,Værdi 395,-

NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle
situationer, hvor en person har brug for stabillitet, bedre stresshåndtering og koncentration/fokus herunder bl.a. vrede, søvnproblemer,
rastløshed, sorg, angst samt bedre håndtering af følelser og kognitive
funktioner.

Køb tilbuddet på deal.dk
Fra 25. juni til og med 2. juli 2018.
I samarbejde med:

By & Land Midtuge

- din by og din egn

sevis, stort set komplet
udstyr til festivaldeltageren, værktøj, artikler
til hunde, katte og børn
- og en hel bunke andet.
- Jeg bliver smålykkelig af at gå og sætte
varerne på plads i afdelingen. Vi har haft fokus
på at ville sælge ting
som køletasker, tørrestativer, klodskasser og
lignende. noget alle faktisk har brug for og som
vi desværre har måttet
sige nej til, når nogen
spurgte om vi havde den
varegruppe. Men, nu er
den her altså, griner Vivi
Olsen.
Af andre nyheder fra
Lagersalg, der efterhånden har eksisteret i 34 år,
kan oplyses at der igen
er sko (til hele familien)

Skoene er tilbage på hylderne i Lagersalg.
på hylderne i butikken.
- Og så starter vi jo udsalg. Det er torsdag den
28. juni, klokken 9.30 vis
slår dørene op for sommerudsalget, der byder

på særdeles gode priser
indenfor
varegrupper
som beklædning, fodtøj,
sportsudstyr og et par
udvalgte bogtitler, tilføjer Vivi Olsen.

Tour de Sjælland blev
igen en succes
CYKELLØB: Efter
årets Tour de Sjælland
modtog Cystisk Fibrose
foreningen en stor sum
penge.
JYDERUP: 58 glade og
stolte cykelmotionister
kom alle godt i mål, lørdag den 16. juni, efter
650 km over fire dage i
den smukke sjællandske
natur.
Løbet blev skudt i
gang onsdag morgen den
13. juni fra Jyderup Hallen af Claus Sørensen,
fra Jyderups Fremtid.
Første etape gik til
Skælskør, ad den sjællandske vestkyst, en tur
på 168 kilometer. Anden
dag gik turen til Haslev,
en tur på 163 kilometer. Tredie dag var der

Tour de Sjælland har efter årets cykelløb, overrakt 150.000 kroner til
Cystisk Fibrose foreningen. 
Privatfoto
skruet op for ambitionerne, da det var tourens
længste etape, konge
etapen på 207 kilometer, hvor overnatningen
fandt sted i Tisvildeleje
inden touren gik hjem til
Jyderup dagen efter, en
rute på 114 km.
Ved hjemkomsten til
Jyderup samledes de
seks forskellige hold på
torvet, hvorefter turen
gik igennem byen med
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flagalle til Jyderup Stadion, hvor familie, venner og interesserede
ventede. Der blev klappet og hujet da rytterne
kom i mål.
Tour de Sjælland har
siden 2015 støttet Cystisk Fibrose foreningen
og det er der en helt
særlig grund til. Det er
en lille og lidt overset
forening, da der kun er
ca. 500 der har sygdommen på landsplan. I lørdags blev der overrakt
150.000 kr. til Direktør
Helle Ousted fra Cystisk
Fibrose foreningen. Det
er det største beløb indtil nu, at Tour de Sjælland har fået indsamlet.
Beløbet vil gå til at skabe
bedre og længere liv til
børn og voksne med cystisk fibrose.

