
Kære alle sammen, 

 

Vi havde glædet os til, at åbne butikken den 28. marts.  

Men det kom vi desværre ikke til i år. 

 

DANMARK har lukket meget ned,  

og vi tror på, at det er det rigtige at gøre.  

 

VI ÅBNER DERFOR IKKE BUTKKEN – endnu. 

Derfor kan vi alligevel godt handle, også helt uden at komme i nærheden af 

hinanden. Vi har 2 muligheder. 

 

 



MULIGHED nr. 1: 

Vi laver TAKE AWAY,  

du ringer eller sender mig en SMS på 20 62 11 64. 

Eller du sender mig en besked på Facebook (ikke bare kommenterer et billede, men 

sender mig en besked). 

Så aftaler vi et tidspunkt, hvor du afhenter det bestilte.  

Måske vil du også gerne lige se nærmere på noget, og jeg kan  

vise dig det hele gennem vinduet, inden du beslutter dig.  

Vi afsætter en halv time pr. kunde, på den måde har du god tid,  

og vi risikerer ikke, at der kommer en kø.  

Når du har bestemt dig, overfører du via MOBILE PAY.  

Vi tager IKKE imod kontanter, dankort eller andre kort. 

Derefter bedes du træde et stykke væk fra trappen, jeg sætter posen ud, og når jeg 

er inde, kan du hente posen.  

Helt uden kontakt. 



MULIGHED nr. 2: 

WEBSHOPPEN – den har ALTID ÅBEN.  

Normalt har vi jo langtfra alt på shoppen, men under disse omstændigheder, kan vi 

lægge alt ind. Bare ring på 20 62 11 64. 

Jeg ved, at der er i disse tider er mange der sender fragt frit, uanset købsbeløbet. 

Ligeledes er der mange der giver rabat i stor stil. Det gør vi ikke. Priserne er, som de 

ville være hvis butikken var åben. 

VI ØNSKER JER ALLE HELD OG LYKKE, OG AT I FORBLIVER RASKE. 

PAS PÅ HINANDEN – HVER FOR SIG. 

Jo hurtigere vi ALLE forstår budskabet, desto bedre  

vil DANMARK komme ud af denne frygtelige situation.  

Aldrig har vi glædet os mere til at se jer alle igen – på et eller andet tidspunkt. 

De kærligste hilsner, 

Helle & Tina 


