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100m2
Vi bestræber os på 
at have  en afdeling 

med mange  forskellige 
kreative artikler og 

vi holder også kurser 
og workshops.

Silk Clay 
20  farver
Normal pris 15,-

   KUN750

Foam Clay
12 farver 
Normal pris 15,-

  KUN750 Plus Color hobby 
Maling Fantastik 

dækkende og pig-
mentstærk vandba-
seret hobby maling 

af højt kvalitet.
Plus color 60 ml.

72 fl otte farver
1 stk 20,-

2 STK.

25,-

Fashion Mix
80 cm lækker 
glasperlestænger
Normal pris kr. 69,-
NU 10 stænger 

kr.100,-

Giv dit barn/
barnebarn en kreativ 
oplevelse
   
kom til 

GRATIS 
aktivitet I 
efterårsferien
   
torsdag d. 20. oktober 
kl. 10 – 14.

Mød os på messen KREATIVE DAGE

Tilbudene gælder hele uge 42

spændende hobby afdeling, fyldt med alver-
dens hobby artikler indenfor mange områder

KONKURRENCE
UDSTIL DIN SILK CLAY 

CUPCAKE
Vær med i konkurrencen 

om 2 gavekort a’ 

250,- kr. 
til køb af hobby artikler 

i butikken

Eukanuba hund
100 % komplet og afbalanceret ernæring til hunde. Indeholder alle de 
vigtige vitaminer og mineraler, der er nødvendige for en optimal levevis. 
7,5 - 15 kg.

Normalpris fra 359,- NU fra 259,-

Eukanuba kat
100 % komplet og afbalanceret ernæring til 
katte. Indeholder alle de vigtige vitaminer og 
mineraler, der er nødvendige for en optimal 
levevis.

3 kg: normalpris 245,- NU 145,-
4 kg: normalpris 319,- NU 219,-

SPAR
100,-

NYHED
på Vinding

gård 

Da Gitte Houmand, der 
har coachingvirksomhe-
den Gitte Houmand i Vejle 
blev kontaktet af TV3, der 
manglende en coach, der 
kunne gøre sig energisk på 
TV, slog hun straks til og 
tog chancen for at komme 
på nationalt tv.
- Det er jo en stor chance, 
og samtidig synes jeg, at 
temaet i denne udsendelse 
er e meget vigtigt og kan 
overføres til mange andre 
sammenhænge, siger hun. 

I udsendelsen coacher 
hun den medvirkende 
Diana i at gøre sig klar til 
jobsamtalen, og her sætter 
hun bl.a.  spot på hvilken 
betydning,  kropssproget 
har.
- Normalt kender jeg 
mine kunder bedre, end 
jeg kendte Diana her, og 
hele set uppet foregik på 
en dag, så det var med at 
være koncentreret og mål-
rettet. 
Det kunne jeg rigtig godt 

lide, siger hun og fortsæt-
ter:
- Jeg kendte ikke hendes 
personlighed, og hvor jeg 
kunne presse hende på den 
gode måde ved at arbejde 
med hendes potentiale og 
hendes ønske om netop 
dette job. Men jeg ople-
vede også, at jeg arbej-
der med det princip hver 
gang, og jeg kunne se, at 
det virker, fortæller Gitte 
Houmand, der glæder sig 
til at se sig selv på TV på 
tirsdag den 25. oktober i 
Luksusfælden på TV3.
Gitte Houmand har haft 
sin coachingvirksomhed 
i fire år og holder til i 
AdviceHouse her i Vejle, 
hvor hun også er vant til 
at sætte fokus på personlig 
performance og balance i 
livet. 
Se mere på www.gittehou-
mand.dk

Gitte Houmand forbere-
der Diana til hendes job-
samtale på TV3. 

Lokal coach medvirker i TV3 Luksusfælden: 

Det handler om at være  
klar, når chancen er der


