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Lige siden julen, med sine gaver, træet og familiesamværet
holdte sit første indtog i Danmark for mere end 125 år siden,
har julepynten haft sin helt egen plads i danskernes hjerter, på
træet og i hjemmet i øvrigt.

Hvad der startede med kagemænd, kringler, suk-
ker- og chokoladefigurer har over generationer
udviklet sig til smukke og hyggelige familietradi-
tioner, som år efter år samler børn, unge og
ældre til hyggelige stunder forud for juleaften. 
Og de fleste af os elsker at flette julehjerter, 
stjerner og lave musetrapper og guirlander i families skød. 

Onsdag den 7. november klokken 18.30 kan du og måske en
god ven eller veninde tage forskud på årets juleklip og glæder.
Panduro Hobby i Kolding Storcenter inviterer nemlig indenfor til
en inspirationsaften med mulighed for at prøve kræfter med de
nye ideer og den klassiske julepynt, julekort og julestoffer i for-
retningen. Der gives 20% rabat denne aften.

Foruden et kig indenfor i den
kommende juls nyeste trends
og farver byder aftenen også
på lidt lækkert til ganen.

Det er Kolding Storcenters kundeklub, der inviterer 125 af
klubbens medlemmer til inspirationsaften, og du kan til-
melde dig via hjemmesiden www.koldingstorcenter.dk,
klik ind under ”Kundeklub”, og tilmeld dig via linket 

”Tilmeldingsformular til arrangementer i kundeklubben”.
Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, og hvert

medlem kan få to billetter. Du får senest en arbejdsdag efter
tilmelding besked om, hvorvidt du har fået billetterne.

Er du ikke medlem, kan du ligeledes under ”Kundeklub” blive
det på få sekunder og få løbende mailinformation om arrange-
menter og andre fristende tilbud indenfor bolig, fritid, kultur,
mode og unge. Det er gratis at være medlem af kundeklubben
og du kan til enhver tid framelde dig.

Englene synger hos Panduro
Hjerter, engle, stjerner og snefnug er alle tegn på julens komme. 
Panduro Hobby i Kolding Storcenter inviterer til inspirationsaften.

Stemningen er sædvanligvis helt i top, når ligaspillerne fra KIF
render på banen i Kolding Hallen. Med 11 danmarksmesterska-
ber og mere end 100 Europa Cup-kampe bag sig er de lokale
håndboldhelte garanter for 60 minutters gedigent spil og
underholdning i særklasse. 

I gennemsnit 1.800 klappende, stor-
trommende og muntert råbende tilsku-
ere står trofast klar på lægterne ved
klubbens hjemmekampe. Og lørdag

den 10. novemberklokken 16.00 kan
100 medlemmer af Kolding Storcenters

kundeklub følge hjemmekampen mod Skan-
derborg fra langsiden i stedet for hjemme fra

sofaen.

Nyoprykkede Skanderborg vil helt sikkert vil kæm-
pe indædt for at bevare pladsen i den bedste række,

men det er en hård opgave, når midtjyderne skal møde

storspillende KIF’ere som Bo
Spellerberg, Boris Schnuchel og
Sebastian Seifert.

Vil du være blandt de 100, som
Kolding Storcenters kundeklub
sender gratis til kampen i Kolding
Hallen, skal du tilmelde dig via hjemmesiden www.koldingstor-
center.dk, klik ind under ”Kundeklub”, og tilmeld dig via linket
”Tilmeldingsformular til arrangementer i kundeklubben”. Tilmel-
ding sker efter først til mølle-princippet, og hvert medlem kan
få to billetter. Du får senest en arbejdsdag efter tilmelding
besked om, hvorvidt du har fået billetterne.

Er du ikke medlem, kan du ligeledes under ”Kundeklub” blive
det på få sekunder og få løbende mailinformation om arrange-
menter og andre fristende tilbud indenfor bolig, fritid, kultur,
mode og unge. Det er gratis at være medlem af kundeklubben
og du kan til enhver tid framelde dig.

Mærk håndboldsuset
Kolding Storcenter sender 100 kunder til ligahåndbold


