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Kampagnetilbud
Torsdag d. 27. t.o.m. lørdag d. 29/9.

Satin touch 20
Tights 300,-
Knee High 200,-
Winterset
Satin Opaque 50 + 80 tights

Charlotte fra Wolford 
er i forretningen 

torsdag d. 27/9 kl. 10.00-15.00, 
hvor hun vil give vejledning.

“Open By Night” fredag d. 28/9:

Gadevarerne

Gælder hele dagen 
og uanset førpris!

1/2
prisSpecialoffer

3 for 2

2 par
300,-

side 47 | Uge 39 | 26/9–12

  får unikt smykke fra lokal designer

tegninger, så det gør jeg selv-
følgelig også for model-vin-
deren, siger den dygtige
guldsmed.
Han kom i lære som guld-
smed for godt 11 år siden,

blev udlært hos Guldsmed
Lind på Søndergade og ar-
bejdede som udlært i
Odense og Vejle, inden han
for ca. to et halvt år siden
sprang ud som selvstændig

guldsmed. Det har efterhån-
den givet ham kunder over
stort set hele landet, og bl.a.
rapperen Marc Johnson be-
nytter guldsmeden fra Hor-
sens.

SMELTER GAMMELT 
TIL NYT
- Fascinationen ved at ar-
bejde med guld ligger i, at
man kan udleve sin fantasi
til et lille, unikt kunstværk,

som oven i købet er meget
personligt. Det kan være en
personlig gave til kæresten
til årsdagen, eller det kan
være et særligt smykke til et
kært familiemedlem til en

rund fødselsdag. Alle mær-
kedage kan være i spil, og
f.eks. ved bryllupper er det
ikke usædvanligt, at parret
kommer med ældre smykker
fra familien, som skal smel-
tes sammen til to unikke vi-
elsesringe. Den slags
opgaver er jo rigtigt sjove,
siger Henrik Bøge, der siden
foråret desuden har haft en
fast udstilling af sit arbejde i
en montre på Hotel Opus på
Egebjergvej.
- De ringede selv og spurgte,
om jeg ville udstille i forbin-
delse med EU-topmødet, og
det ville jeg selvfølgelig
gerne. Men jeg havde da lidt
travlt i en uges tid for at nå
det, siger han med et smil.
Henrik Bøge glæder sig til at
møde vinderen af modelkon-
kurrencen efter finalen i By-
torv Horsens søndag
eftermiddag.
- Det er altid en udfordring
at få en ny kunde – men jeg
er overbevist om, at vi i fæl-
lesskab får skabt et smykke,
hun vil sætte pris på resten
af livet, siger han.


