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Årsregnskab 2020:

Tilfredsstillende
koncernresultat
i en coronatid
Overskud 2020:
117,9 mio. kr. før skat
Sparekassen Thy lander et koncernresultat for
2020 på 117,9 mio. kr. før skat. Ledelsen betegner
resultatet som tilfredsstillende efter høj aktivitet
på boligområdet, men dog også et resultat, der er
negativt påvirket af coronapandemien.

Fuld fart på aktiviteterne

Der har været fuld fart på en række aktiviteter i sparekassen
gennem store dele af 2020, som har bidraget til, at året kan
afsluttes tilfredsstillende. Aktiviteten indenfor helårs- og
fritidsboliger har været ekstraordinær høj samtidig med, at
renten igen fik et lille nyk nedad.

Suppleres der yderligere med sparekassens kursgevinst på
sektoraktier, ender de samlede kursreguleringer i et plus på
33,1 mio. kr. Det positive resultat er markant under resultatet
i 2019, men det skyldes, at sparekassen i 2019 solgte en stor
aktiepost i Sparinvest til Nykredit, der gav en ekstraordinær
gevinst.

Rentefaldet gav endnu flere boligejere mulighed for at omlægge deres lån til nye attraktive lån. Derudover kan vi glæde
os over en flot kundetilgang på over 3.500 nye kunder i 2020,
siger direktør Ole Beith.

Sparekassens omkostninger til personale og administration
udgør i 2020 248,5 mio. kr. – et fald på 1,2% i forhold til 2019.
Faldet dækker over faldende omkostninger til IT og ombygning af sparekassens lokaler.

Resultatet af den høje aktivitet, på bl.a. boligfinansiering og
omlægning af realkreditlån, kan aflæses i sparekassens gebyrindtægter, som i 2020 er steget med 3% til 158 mio. kr.

Nedskrivninger påvirket af Corona og Brexit

Corona giver store forskelle og presser
renteindtægterne

Sparekassens erhvervskunder oplever, som følge af Corona,
meget varierende udvikling. Nogle brancher er helt eller
delvist nedlukket, mens andre oplever fremgang. Vi ser altså fortsat erhvervskunder, der leaser nye firmabiler og investerer i at udvide bl.a. lokaler og kapacitet, mens andre helt
naturligt er mere afventende i forhold til den aktuelle Coronapandemi, hvor langvarige nedlukninger rammer hårdt.

Sparekassens nedskrivninger udviser i 2020 et negativt resultat på 13,2 mio. kr. Tallet dækker over en række individuelle
vurderede nedskrivninger, større beløb indgået på tidligere
afskrevne tilgodehavender og et betydeligt ledelsesmæssigt
tillæg til forventet tab som følge af konsekvenser af Corona
og Brexit. Der er i alt afsat 72 mio. kr. til det formål.

Ole Beith
Direktør

Samlet set kan der noteres en lille stigning i nettorente- og
gebyrindtægterne på blot 200.000 kr., når modtagne udbytter undlades. Det anser vi for tilfredsstillende i et stærkt konkurrencepræget marked med et vedvarende pres på sparekassens renteindtægter, udtaler direktør Ole Beith.

Kursreguleringer ender i plus og omkostningerne falder

Sparekassens samlede kursreguleringer har været på noget
af en rutsjetur i 2020. Efter nedlukningen i marts måned var
der massive kurstab på både obligationer og aktier, men særligt i 2. halvår 2020 har begge områder genvundet det tabte.
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Tal i mio. kr.

2020

2019

Solvensprocent
Udlån
Indlån
Forretningsomfang*
Egenkapital

27,7
4.325
8.952
33.429
1.933

25,4
4.362
8.206
30.139
1.797

Nettorente- og gebyrindtægter
Årest resultat før skat
Årets resultat efter skat

345
118
95

357
222
192

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje.
Foreløbigt opgjorte tal pr. 11. februar 2021

Se hele
årsrapporten
på sparthy.dk

”

Vi kan også glæde
os over en flot kundetilgang på 3.500
nye kunder i 2020

De statslige Corona hjælpepakker har hjulpet mange virksomheder. I sparekassen har de udskudte moms- og skattebetalinger dog betydet et lille fald i det samlede udlån på
knap 1%, selvom privatkundeaktiviteterne har bidraget til
udlånsvækst i 2020.
Sparekassens samlede renteindtægter er faldet fra 193,2 mio.
kr. til 188,7 mio. kr. Faldet dækker over, at vi mangler indtægter fra udlån- og obligationsområdet på ca. 17,2 mio. kr., som
kun delvist er opvejet af indtægter fra negativ rente fra indlån med 13,4 mio. kr. Posten er endvidere påvirket af stigende
betaling til Nationalbanken for opbevaring af overskudslikviditet.

Koncerntal

Ole Beith
Direktør

Datterselskabet Krone Kapital A/S har igen haft et godt år
med høj aktivitet og stigende forretningsvolumen. Krone Kapital A/S bidrager med 11,4 mio. kr. til sparekassens samlede
koncernresultat før skat på 117,9 mio. kr.
Sparekassens balance er vokset fra 10,4 mia. kr. til 11,2 mia.
kr., hvor hovedforklaringen skal findes i stor vækst i indlån og
formuepleje.
Sparekassens egenkapital udgør, efter indregning af årets
resultat, 1,9 mia. kr., og med den aktuelle forretningsvolumen
kan sparekassens kapitalprocent udregnes til en af landets
absolut højeste, nemlig 27,4%.

”

Kapitalprocenten
er udregnet til 27,4%
- det er en af landets
absolut højeste
Ole Beith
Direktør

Sparekassens solide kapitalforhold placerer os som en af landets mest solide banker, og den styrke bruger vi hele tiden til
at udvikle sparekassen til gavn for vores kunder og de samfund, som vi er en del af, slutter direktør Ole Beith.
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Camping er populært, som aldrig før
Covid-19 har begrænset rejsemulighederne, og
turistbranchen lider under fraværet af udenlandske turister. Til gengæld har knap 70% af
alle danskere holdt sommerferie i Danmark i
2020 mod tidligere 20% i 2019.
Der har været en jævn stigning i antallet af campister gennem årene, og coronasituationen har
yderligere skærpet interessen for campingferie. Det glæder især Michael Nøhr Nielsen, der
er tredje generation, der driver Møllegårdens
Camping i Vildsund.
Udsolgt af autocampere
Salget af autocampere er også steget markant.
Michael startede op sidste år med forhandling af
Sun Living autocampere. En satsning som fik fuld
opbakning fra Sparekassen Thy, og man må sige,
at det er gået rigtig godt. Der er faktisk udsolgt
for denne sæson, oplyser Michael.
Nordvestjyllands største campingcenter
Alle campingentusiaster kender forretningen,
der har eksisteret siden 1968, hvor Michaels
bedsteforældre, Anna og Verner Nielsen, nedlagde landbruget på Møllegården og startede
campingeventyret. I dag er der 20 medarbejdere, ca. 70 vogne i udstillingen og 2.000 kvm.
udstillingshaller med alt til campinglivet. Stort
udeareal fyldt med vogne og 2.500 kvm. lager
med topmoderne serviceværksted med pladssyn og DCU testcenter. Forhandling af de mest
populære mærker, Isabella, Dethlefs, Hobby,
Adria, Fendt og Camp-let. Der skal være noget
at kigge på og noget for enhver smag, fortæller
Michael.
Vi har en stor erfaring at trække på, og det nyder kunderne godt af. Det er vigtigt at afdække
behovet, inden man investerer i udstyr til campingferie. Der er et hav af muligheder, uanset
om man er til luksus eller ej. Følelsen af frihed
og omgivelserne er ens for alle.
Startede med EDB
Jysk snusfornuft, benene på jorden og fokus på
at yde den bedste service. Det er ifølge Michael
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Deler værdier
Møllegårdens Camping har altid været kunde i Sparekassen Thy. Det er først og fremmest ønsket om at have en lokal bank, der
er tilgængelig og lydhør, fortæller Michael.
Vi kender hinanden og arbejder tæt sammen - og hurtigt, når det er nødvendigt. Vi er
ikke altid enige, men finder altid en løsning.
grundlaget for, at Møllegårdens Camping har
været en god og stabil forretning gennem alle
53 år. Der er selvføgelig op- og nedture, men
med Sparekassen Thy i ryggen og en løsningsorienteret dialog - så er det, sagt på jysk, ”da
gået meget godt”.
Michael startede oprindeligt i lære hos Sanistål
engrosalg og derefter som IT-konsulent ved Datahuset. Sideløbende havde han allerede som
17-årig eget IT-firma. Det lå ikke i kortene, at han
skulle overtage campingforretningen efter forældrene, Birthe og Niels Kr. Nielsen. Sparekassen var heldigvis fremsynet og startede tidligt
en dialog om, hvordan et eventuelt generationsskifte kunne udføres. I 2004 købte Michael
49% af firmaet, og efter en nøje fastlagt plan
var hele firmaet overdraget i 2011.

Vi kender hinanden og
finder altid en løsning,
siger Michael om samarbejdet med Sparekassen Thy
Møllegårdens Camping

Vi er stolte af samarbejdet
Områdedirektør Nikolai Krogh-Hansen er
meget enig i, at lokalkendskabet og det
mangeårige samarbejde giver store fordele. Der er opbygget en indbyrdes forståelse
gennem en løbende tæt dialog. Det giver
tryghed og en kort vej til gode beslutninger.
Møllegårdens Camping er en af landets største aktører på campingmarkedet, og det er
vi også stolte af i Sparekassen Thy, slutter
Nikolai.

v/Michael Nøhr Nielsen

Nordvestjyllands største campingcenter. 20 ansatte. Alt til camping.
Vogne, telte, campere, udstyr.
Serviceværksted og
testcenter

Nikolai Krogh-Hansen
Områdedirektør - Erhverv
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En meget vigtig
samfundsopgave

Tak for den store opbakning!
Jeg er både glad og stolt, når jeg tænker tilbage på efterårets repræsentantskabsvalg. Selvom garantmøderne var aflyste, har der alligevel været en stor
opbakning til valget, og vi endte med en flot stemmeprocent.
Mange har genopstillet, og nye kandidater har meldt sig på banen. Det varmer
virkelig at mærke den store lokale opbakning fra hele vores område. Tak for det!

Hvis du har brugt en af vores kassefunktioner, og har
hævet eller indsat et større kontant beløb, har du nok
oplevet, at vi spørger ind til, hvor pengene kommer fra,
eller hvad de skal bruges til. Inden længe modtager du
også et brev, hvor vi skriver, at vi skal bruge nogle oplysninger fra dig.

Her er repræsentantskabet, som det ser ud frem til næste valg i 2022. 15 medlemmer er genvalgt, og 14 nye kandidater er kommet ind.

Medlemmerne i repræsentantskabet er fantastiske
ambassadører for vores
sparekasse
Ole Beith
Direktør

Begge dele er begrundet i den store og intensive samfundsopgave, som vi skal være med til at løse. Lovgivningen på området er helt klar og tydelig - vi skal kende vores kunder og ikke mindst dokumentere, at vi kender jer.
”Kend din kunde” på en ny måde
Det kan virke lidt mærkværdigt, at vi pludselig interesserer os for helt basale ting som eksempelvis, hvad formålet er med at være kunde i Sparekassen Thy? Eller, hvor
mange kontante indbetalinger du forventer det næste år?

Økonomisk kriminalitet
er hverdag i Danmark.
Derfor skal vi i Sparekassen Thy også bidrage til at forhindre det.

Det er allerede en del af hverdagen. Vi er lovmæssigt forpligtede til at undersøge disse ting og ikke mindst registrere dem. Derfor vil du få henvendelser fra os herom.

Per Knudsen

Alle banker i Danmark skal gøre en indsats
I Danmark har finanssektoren over 5.500 ansatte til udelukkende at forebygge og bekæmpe hvidvask og terror.
Der bruges enorme ressourcer på området, og det gælder

Områdedirektør

også her i Sparekassen Thy. Det er en samfundsopgave at
bekæmpe økonomisk kriminalitet, og vi tager aktivt del i
opgaven, fortæller områdedirektør Per Knudsen. Vi følger
nøje de mange love og regler, uddanner vores personale,
indfører kontrol og tilretter systemer og procedurer. Alt
sammen for at bekæmpe svindel.

Alle kunder
modtager brev med
log-in til at indtaste
de oplysninger, som
er nødvendige

Vi har gjort alt,
hvad vi kan, for at gøre
registreringen så let som
muligt. Kontakt os, hvis
der er behov for
hjælp
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Naturligt sponsorat
Sparekassen
Thy
er
Danmarks
blev kæmpe succes!

Et hav af muligheder

Bankresearch:

etale
Her kan du b
ay
med MobileP

sikreste pengeinstitut

MobilePay nærmer sig en million betalinger i gennemsnit
om dagen. Online-handelen boomer, og danskerne får øjnene op for de mange praktiske funktioner i MobilePay. Som
partner i MobilePay er vi i Sparekassen Thy meget tilfredse
med den udvikling og glade for de services, som vi kan tilbyde kunderne med den populære App - både til private og
erhverv.

nummer
Betal til dette

etale
Her kan du b
ay
med MobileP

Hvad gør jeg, tænkte Flemming Søvndal Nielsen, der driver eventfirmaet
Thy Race. Coronanedlukningen satte en stopper for de normale aktiviteter,
så der skulle tænkes ud af boksen. Sådan blev Thy Walk´n Run født.
•
•
•
•

Ni nøje udvalgte oplevelesesruter (+ 9 ekstra grundet succesen)
Ny rute i nyt område hver weekend
Tydeligt markerede ruter (Typisk 6 til 8 km. lange)
Sponsorfinansieret, så det er gratis at deltage

Det var ideen, og siden den første rute åbnede den 6. november har tusindvis af mennesker i alle aldre været ude og opleve noget af Danmarks
skønneste og mest afvekslende natur på Thy Walk ’n Run-ruterne.
Ruterne er godkendt af Naturstyrelsen, så det er med alt muligt hensyn til
den lokale fauna og flora.

Med et imponerende lokalkendskab har Flemming formået at
bringe nye oplevelser og opdagelser til selv garvede vandrere
i Thys natur.

Naturligt at støtte Thy Walk´n Run
I sparekassen Thy får vi mange sponsoransøgninger, og alle bliver nøje
vurderet. Vi vurderede Thy Walk ’n’ Run til at være et godt aktiv for vores
område, der på mange måder er helt i tråd med vore værdier, siger Områdedirektør Jakob Madsen. Et lokalt initiativ, der giver gode lokale oplevelser og bidrager til sundhed og trivsel.
Arrangementet fik også positiv omtale i
landsdækkende TV, så det var en ekstra
gevinst for vores lokalområde. Det var
TV2 Go’ Morgen Danmark, der havde direkte interview med Flemming en skøn
morgen på den aktuelle rute, som den
weekend var lagt ud i Tved plantage.
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Jakob Madsen
Områdedirektør
Marketing

mmer

nu
Betal til dette

Alle 4,2 mio. brugere er sikkert dus med at sende og modtage penge via MobilePay. Mange bruger den også til at anmo09/10/17 15.37
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de om betaling, dele regninger i WeShare-funktionen og
benytter den nye gavefunktion. Betaling af regninger og
tilmelding af betalingsaftaler vinder frem, men den største vækst sker på e-handelsområdet, hvor man også kan
betale med MobilePay med et swipe.
09/10/17 15.37
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Eksplosiv vækst i nethandel
I 2020 er der kommet 29.000 nye butikker og webshops
med MobilePay, så der nu er 170.000 i Danmark. 2,4 mio.
unikke brugere brugte MobilePay til e-handel for mere
end 24 mia. kr. i 2020. Det er en eksplosiv stigning, og det
ser ud til at fortsætte.
Nemt og sikkert
MobilePay har gode løsninger til både store og små butikker samt online shops. Det er enkelt for kunden at betale.
Uanset om det er en is i klub-kiosken eller en faktura fra
mekanikeren, så kan det klares med et swipe i MobilePay-Appen, som har kortoplysninger sikkert opbevaret.
Med Black Friday som den store handelsdag satte november måned rekord med 33 mio. transaktioner til en samlet
værdi af 11,7 mia. kr.
Giv gaver med MobilePay
Vi bevæger os mod det kontantløse samfund, så det er en
udfordring, når der står ”penge” på ønskelisten. Det har
MobilePay løst med funktionen ”Gave”. Her får modtageren besked om overførslen i MobilePay sammen med en
sjov animation og egen tekst. Som noget nyt kan man nu
også give gavekort til f.eks. biografen, tøjbutikken eller
måske et cafebesøg.

Overblik over MobilePay løsninger:
• MyShop:
Betal i butikker til et 5-cifret nummer

• Point of sale:
Betal direkte til butikkens kassesystem
• Online:
Betal med MobilePay, når du handler på nettet
• Subscription:
Faste- og abonnementsbetalinger automatisk
• Invoice:
Modtagelse og betalinger af regninger
• Box:
Fælleskasse til klassen, kortklubben og lignende
• Gaver:
Kontant gave eller gavekort
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Der er gang i boligerne

Byggebranchen er ikke gået i Corona-hi - tvært imod.
Der er eksempelvis mange boligbyggerier rundt omkring i vores område

NY BYDEL I
VIBORG

Thuesen & Vestergaard opfører enfamiliehuse i Taphede
ved Randersvej. Viborgs
nye bydel.
I 2020 var der stor aktivitet med ombygninger,
køb af parcel- og sommerhuse og omlægning
af TotalKredit-lån. 2021 starter på samme niveau og rigtig mange har allerede omlagt deres lån til nye lån, hvor tendensen lige nu er
gode fastforrentede lån.

et giver muligheder for, at nye kan komme på
boligmarkedet. Men det giver også mulighed
for, at nuværende boligejere eksempelvis kan
omlægge deres lån, få friværdien ud og dermed
sætte liv i drømmen om havestuen, det nye
køkken eller energiforbedringen.

I Sparekassen Thy mærker vi på alle måder
kundernes fokus på at købe, sælge og forbedre
deres bolig. På disse sider ses der en række boligprojekter, der dækker fra Viborg over Mejrup,
til Ulfborg og til Thisted. Projekterne er vidt forskellige, men de rummer alle en fælles drøm
om en bolig, der passer lige præcis til de nye
ejere og lejere.

Tryghed og overblik
Boligen er, for langt de fleste, en meget vigtig
del af livet og økonomien. Derfor er rådgivningen om boligen også et af vores meget vigtige
områder. Vi vil skabe tryghed for vores kunder
– og meget gerne se muligheder sammen med
kunderne.

Vi er med, når familien skal bygge deres drømmehus – men også når et lokalt byggefirma ønsker at forskønne en bydel og skabe nyt liv og
muligheder.

Derfor har vi også investeret rigtig mange ressourcer i gode IT-systemer, der både klæder
vores rådgivere godt på til rådgivningen, men
samtidig også gør, at kunderne er helt med på
de muligheder, der er.

RÆKKEHUSE I
MEJRUP

Uden for Holsterbro
på Merkur Torv
opfører Jensen & Jensen A/S
23 rækkehuse.

Renten giver muligheder – vi giver tryghed
Der er ingen tvivl om, at den lave rente er en
medspiller i aktivitetsniveauet. Renteniveau-

LUKSUSLEJLIGHEDER I THISTED
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I Søparken forventer
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Samtidig med, at kommunen
eanlægger en flot strandprom
g på
nade, er der lejligheder til sal
jekt
havnen. Et spændende nyt pro
ed
med en fantastisk beliggenh
ved fjorden.
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Coronapandemien har også ført gode ting med sig

Personalenyt i
Sparekassen Thy

Nærvær på
distancen!

Her er et glimt fra Jysk
Eltekniks mødelokale,
hvor de havde forretningsmøde med Nikolai
og Erik fra Sparekassen
Thys erhvervsafdeling
i Thisted

Nyansættelser
Conny Søgaard
Servicevikar i
ejendomsadministrationen
21. september 2021
Morten Holst Thorsen
Privatrådgiver, Struer,
1. oktober 2020
Bjarne Skov Hansen
Erhvervsrådgiver, Herning,
1. januar 2021

Onlinemøder er ikke nyt for os i sparekassen, men coronapandemien har været med til at øge antallet af de digitale møder, som har rigtig mange fordele.
Pandemien har vendt op og ned på hverdagen for både
medarbejdere og kunder. Tre ud af fire af sparekassens
medarbejdere arbejder hjemmefra, og især i perioder
med nedlukning af samfundet har online-kundemøderne
vist sin store værdi.
Alle medarbejdere har fået god praktisk læring i at afholde
onlinemøder, så det bliver en god oplevelse for kunden.
I det forgangne Corona-år er der afholdt væsentligt flere
møder via computeren, iPaden eller smartphonen. Flere
kunder er blevet dus med teknikken og oplever det som
et godt og effektivt supplement til det almindelige kundemøde. Corona eller ej, så er det personlige møde en
vigtig brik i vores rådgivning. Det kan også foregå online,
så den mødeform er et vigtigt redskab og supplement til
de fysiske møder.

12

Nærvær på distancen
Traditionelt har vi i sparekassen afholdt rigtig mange fysiske møder med kunderne. Det har givet god værdi - og vil
også gøre det fremover. Til gengæld skaber Onlinemøderne nærvær på distancen. For nogle kunder vil det måske
blive den fremtidige mødeform. Det er på mange måder
fleksibelt, og man sparer transporttiden til og fra sparekassen.

Jeanette Bak Enevoldsen
Privatrådgiver, Herning
5. januar 2021

Repræsentantskabsmøder online
Der har lige været introduktionsmøde for nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer. Det blev afholdt online og fungerede fint, og meget tyder på, at det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. marts også vil blive afholdt online.

Karin Fogh Friedrich

Gitte Kristensen
Privatrådgiver, Ulfborg
1. marts 2021

Erhvervsrådgiver, Viborg
1. marts 2021

Uddannelser
Vores
medarbejdere er
uddannet i at
afholde onlinemøder

Tinne Sloth Christoffersen
Erhvervsrådgiveruddannelsen
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Set og sket i
sparekassen

Handel lokalt

- også når det gælder billån!
Over 100 medarbejdere deltog i online
morgensang i Sparekassen Thy.

Ønsket om at handle lokalt bør også indgå i overvejelserne, når man skal optage lån. I Sparekassen Thy er vi
konkurrencedygtige, og der er ekstra fordele ved at optage lånet lokalt hos os.
Der er gang i bilhandlen. Både nye og brugte biler skifter
ejere, og der er kamp om finansiering af de mange bilkøb.
Der er mange aktører på banen, både danske og udenlandske. Vi glæder os over, at en rigtig stor andel heldigvis
bliver finansieret lokalt her i sparekassen.

Mors-Thy Håndbold livestreamede lokalopgøret mod
Lemvig-Thyborøn. Sparekassen Thy var kampsponsor og præsenterede samtidig en frisk ny topsponsoraftale med MTH.

Ønsker og behov
Bolig og bil er tungtvejende poster i privatøkonomien.
Derfor er det ekstra vigtigt, at man får den rigtige rådgivning, inden man kaster sig ud i de store investeringer. Det
handler om at få den finansiering, der passer til ønsker,
behov og ydeevne.
Vi kan give dig et samlet overblik og beregne din privatøkonomi før og efter et køb. Du kan også få beregnet en
økonomisk ramme, inden du handler. Hvem ved...der er
måske råd til drømmebilen, motorcykelen eller den autocamper, som du altid har ønsket dig!

Publikum strømmede til
for at se Kitesurfernes vanvittige hop i de noget nær
perfekte forhold i Vorupør
ved Cold Hawaii Games i
september.

” Ingen skal være i

tvivl om, at vi er
konkurrencedygtige
på billån

Områdedirektør Per Knudsen er klar i mælet omkring billån: ”Vi er konkurrencedygtige, vi giver hurtige svar og
vores personlige rådgivning gør, at man kan føle sig tryg
med den, eller de, finansieringsløsninger, der kommer på
bordet.
Værdien af en rigtig god rådgivning bør, ligseom det at
handle lokalt, indgå i overvejelserne. Det er en fordel at se
på den samlede økonomi og dermed skabe overblik med
det formål, at få den bedste løsning på hele økonomien”,
slutter Per Knudsen.

Mange tusinder har benyttet sig af Thy Walk´n Run
tilbuddet. Her er det fra den meget kuperede rute i
Bøgsted Rende.

Sydthy fik en ny og populær
turistattraktion, da skovtrolden
Ask blev født i Ashøje ved Hurup.
Lokale ildsjæle og støtte fra bl.a.
Sparekassen Thy, gjorde det store
projekt muligt.

HVAD NU?

Reparation? Ny bil?
Brugt bil? Motorcykel?
Der er mange muligheder
- også når det gælder
finansiering
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Muhny er i form til kage!
Kom ind og hent din gratis bageform og få nogle hyggelige
timer i køkkenet med at bage Muhny-kokager.

God ide
til en aktivitet
med børn eller
børnebørn!

Hvis der ikke er adgang til vores
afdelinger, eller du bor langt væk,
sender vi bageformen med posten.
Bestil på www.sparthy.dk/bageform

Der skal
meget
krymmel
på, synes
Freja
Formen er 30 cm høj, og det
fungerer bedst, hvis man laver
en bradepandekage og udstikker bageformen i den.
flot
William malede en

en

Muhny på glasur
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SJournalen er miljøvenligt
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