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Positiv 
udvikling 
fortsætter i 
Sparekassen Thy

Sparekassen Thy kan igen præsentere et særdeles tilfredsstil-
lende resultat. I 2018 blev resultatet på 131,9 mio. kroner før 
skat.

Der er stadig medvind på rigtig mange områder. Specielt 
den fortsatte flotte tilgang af nye kunder og stigende udlån 
bidrager til fremgangen i den lokale sparekasse, der nu be-
skæftiger 217 medarbejdere fordelt på næsten 30 forskellige 
afdelinger og specialer.

Sparekassen har i 2018 fået mere end 4.000 nye kunder, og det 
samlede forretningsomfang er steget med 7,1%. 
En del af forretningsomfanget er sparekassens udlån, der i 
2018 er steget med 8,8%. 

- Det er 4. år i træk, at vi har stigende udlån, og det er selvføl-
gelig en udvikling, vi er rigtig glade for, siger direktør Ole Beith.
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Væksten betyder også, at vi kan notere en mindre fremgang i 
nettorenteindtægterne i 2018. Omvendt har vi en tilbagegang på 
gebyr- og provisionsområdet, men det skyldes alene ekstraordinære 
forhold i 2017. Ser vi bort fra det, har vi på det område en fremgang 
på 7%, udtaler direktør Ole Beith.

Gode konjunkturer påvirker positivt
Med gode samfundsforhold kan vi godt mærke, at vores kunder har 
det økonomisk godt. Vi skal simpelthen ikke sætte penge til side til 
at imødegå tab på vores kunder. 

- Godt nok har vi foretaget reservationer til at afbøde konsekvenser 
af tørken i landbruget, og de udfordringer man har i minkbranchen. 
Men det samlede billede bliver altså en indtægt i regnskabet, udta-
ler direktør Ole Beith.

Det, forventer vi ikke, sker igen, men vi glæder os da over, at vores 
kunder generelt har det økonomisk godt.

Dårligt investeringsår
Sparekassen Thy har en overskudslikviditet på ca. 2 milliarder kroner, 

Hver tredje garant 
deltog i efterårets 

garantmøder. 
Det vidner om en 

solid opbakning til 
vores sparekasse

Udlån

Udlån og indlån har været stigende siden 2014

Indlån



Ole Beith
Direktør for Sparekassen Thy

Seneste fem års hovedtal - koncern

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje                                                                                                                      Foreløbigt opgjorte tal pr. 15. februar 2019            
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Tal i mio. kr. 2018 2017 2016 2015 2014 
Nettorente og gebyrindtægter 324 327 310 301 306 
Årest resultat før skat 132 157 124 90 97 
Årets resultat efter skat 107 127 97 70 81 

Solvensprocent 23,0 21,4 20,1 18,7 19,1   
Udlån 4.358 4.006 3.718 3.499 3.220 
Indlån 7.723 7.213 6.064 5.114 4.488 
Forretningsomfang* 28.445 26.599 24.072 22.210 20.244 
Egenkapital 1.560 1.426 1.280 1.174 1.096 

der er investeret i obligationer og i mindre omfang i omsættelige 
aktier. I 2018 har vi haft tab på den konto.

- Heldigvis er vi medejer af flere sektorselskaber, herunder DLR 
Kredit og Sparinvest, der har bidraget positivt, så vi samlet kan lave 
et plus på ca. 11 mio. kr., udtaler direktør Ole Beith.

Omkostninger stiger
Det fremgår af regnskabet, at de samlede omkostninger stiger 
med mere end 4,5 %. Årsagen skal findes i, at vi er blevet lidt flere 
medarbejdere, bl.a. til vores nye afdeling i Viborg, men også at vi 
har markant stigende IT omkostninger.

De stigende IT omkostninger skyldes heldigvis til dels øget aktivi-
tet, men også store investeringer i nye løsninger til både kunder og 
interne systemer.

- Vi anser en stor del af de stigende IT omkostninger som investe-
ring i fremtiden, hvor vi med endnu bedre systemer kan skabe bed-
re kundeoplevelser, og samtidig ruste sparekassen til fremtiden, 
så vi kan drive en effektiv forretning med fokus på kunderne, siger 
Ole Beith.

Vi bruger også mange ressourcer på at forebygge kriminalitet i 
form af bedre sikring af vores kundevendte systemer som netbank 
og mobilbank. Men vi kan også se, at bekæmpelse af hvidvask på-
virker vores omkostninger. 

Stærk egenkapital styrket yderligere
De seneste års meget tilfredsstillende resultater i Sparekassen Thy 
har styrket egenkapitalen. 2018 bliver ingen undtagelse, og den 
samlede egenkapital har nu rundet 1,56 milliarder kroner. 

Det betyder også, at sparekassens solvens kan beregnes til 23,0%, 
mens det samlede opgjorte behov er udregnet til 11,1%, og dermed 
har vi en meget stor overdækning.

Overdækningen er udtryk for, at Sparekassen Thy er godt rustet til 
at fortsætte rejsen som et stærkt lokalt pengeinstitut med økono-
miske kræfter til at udvikle forretningen og samtidig være en stabil, 

sikker og loyal finansiel partner, udtaler direktør Ole Beith.

Stærk indtjeningsevne nødvendig
Vi har gennem de senere år haft en rigtig fin indtjening og står i 
dag stærkere end nogensinde. 

Det er også nødvendigt. Fordi vi ved, at vi frem mod 2023 bliver 
mødt med flere krav om styrket egenkapital fra myndighedernes 
side.

I Sparekassen Thy opfylder vi allerede de kendte krav. Men for at 
sikre en fortsat udvikling, samt modstandskraft i nedgangstider, er 
det nødvendigt, at vi fastholder en god løbende indtjening, udtaler 
direktør Ole Beith.
 
Klar til fremtiden med fokus på kunderne
Kundernes samarbejde med vores medarbejdere er under konstant 
forandring. Vi ved, at kunderne er meget digitale, men at de også 
gerne vil tale med vores dygtige rådgivere, når der er vigtige emner 
på programmet.

Vi er efterspurgte, når der skal handles hus eller bygges om, men 
også når pensionsordninger eller forsikringer skal gennemgås. 
- Og det skal ikke altid foregå mellem kl. 10 og 16. 

Derfor fokuserer vi på endnu mere fleksibilitet i vores kundemøder, 
som også kan afholdes udenfor normal arbejdstid og hjemme hos 
kunderne, siger direktør Ole Beith.

Det har vi gjort i mange år inden for erhvervsområdet, men det vil 
vi intensivere i de kommende år. Derudover vil vi i højere grad rette 
fokus mod de mange iværksættere, der kommer flere og flere af, 
slutter direktør Ole Beith.

Se hele årsrapporten på sparthy.dk



Set og sket i 
sparekassen

Muhny elsker jul 
og her et glimt fra 
optoget i Thisted

Afdelingsdirektør Jørgen 
Poulsgaard overrakte 
Lederprisen i Holstebro 
til Jens Meldgård, ”Kom 
og dans” 

Buzz-Stop-aktiviteten var 
populær, da Hurup afdeling var 
på julemesse i Bedsted

Med en million indsamlet og en halv million fra Sparekassen Thy, så er 
planerne for et Nationalparkcenter i Vorupør for alvor skudt i gang

Viborg afdeling har nu også rullende reklame

Årets Thybo 2018 blev Jan 
Hansen, som er formand for 
Hanstholm Fiskeriforening

Danmark afdelingen bød på ølsmag-
ning i Thybutikken i Aarhus

Stagstrup KFUM i flot nyt spillertøj
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Lene Mark Gravgaard
Produktionsmedarbejder i Thisted
1. december 2018

Boligdagen i Krik blev en god oplevelse 
for de mange deltagere

Thy Party samlede over 400 game-
re i Sparekassen Thy Arena | Mors
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Nyansættelser Jubilæum

Personalenyt i 
Sparekassen Thy

Lene Sund Trærup
Projektleder i Thisted
1. november 2018

Claus Rysgaard
HR-konsulent (vikar) i Thisted
13. november 2018

Lene Mark Gravgaard
Produktionsmedarbejder i Thisted
1. december 2018

Vibeke Klausen
Privatrådgiver i Viborg
1. oktober 2018

Jørgen Lind
25 års ansættelsesjubilæum
17. januar 2019

Jan Pinderup Nielsen
Servicemedarbejder i Thisted
1. januar 2019

Gitte Madsen
Privatrådgiver i Holstebro
1. februar 2018

Jørgen er født og opvokset i Bedsted og er oprinde-
ligt uddannet advokatsekretær hos Advodan. I 1994 
skyllede der en konverteringsbølge ind over Dan-
mark, og det blev Jørgens vej ind i Sparekassen Thy. 
Han søgte og fik et vikarjob grundet det store aktivi-
tetsniveau på boligmarkedet. Da vikariatet ophørte, 
fortsatte Jørgen som elev i Thisted-afdelingen, og 
havde efterfølgende også ansættelse i afdelinger-
ne i Hurup og Vestervig.

I en periode på 1,5 år var Jørgen udlånt til sparekas-
sens datacentral SDC, hvor han var en aktiv del af 
implementeringen af et nyt IT-system.
De senere år har Jørgen haft fast base i Thisted-af-
delingen, hvor han bl.a. har haft stort fokus på unge 
kunder og de løsninger, der passer til dem.

Fodbolden har i mange år været en stor del af Jør-
gens fritid. Men faktisk mere end bare en fritidsin-
teresse. 25 år med elitefodbold og 12 år som talent-
chef i FC Midtjylland er også på CV’et.
I dag er fodbolden lagt på hylden og tiden bruges 
med familien. Jørgen er gift med Betina, og har fire 
børn, hvoraf de to endnu er hjemmeboende. 
Udover familien er interessen nu rettet mod ølbryg-
ning, motion og oplevelser med familien.

En aktivitetsdag 
med bl.a. rapelling, 

team-cooking, 
lokalhistorie og 

sejlads

Der var stor 
opbakning til spare-
kassens medarbej-

derdag i Doverodde i 
september 2018



Indblik i udviklingen og med god hjælp
Fem møder blev det til, hvor vi fik mulighed for at give ga-
ranterne et indblik i den gode udvikling, Sparekassen Thy er i.

Mange frivillige fra de lokale foreninger har været med til at 
skabe rammerne med alt fra opstilling af borde, opdækning 
og servering af maden. Tak for hjælpen og tak for samarbej-
det til alle de lokale leverandører.

Jonah Blacksmith begejstrede
Det var en stor fornøjelse at have Jonah Blacksmith med 

rundt i hele vores område til garantmøderne. De var fanta-
stisk velspillende og begejstrede med deres filmkoncert. 

- En filmkoncert, der gav et tilbageblik med plads til grin, ve-
modighed, røverhistorier på Hørdum Kro og ikke mindst hi-
storien om, hvordan musikken er blevet givet videre til Simon 
og Thomas Alstrup. 

Musikken og historierne er nu forankret i bandet Jonah 
Blacksmith - og sikke en oplevelse!

TAK FOR
BESØGET

Årets fem garantmøder blev 
med rekordstor deltagelse 
af 4.000 garanter
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Jonas Houkjær Bech 
Advokat 
Thisted

Bjarke Appelon 
Storgaard 

Butiksindehaver 
Thisted

Britta Nielsen 
Klinikassistent 

Thisted

Charlotte Kanstrup 
Brogaard 

Sundhedsplejerske 
Sennels

Anni Christensen 
Indehaver 

Thisted

Kurt Holm 
Direktør 
Thisted

Karl Tange 
Kriminalassistent 

Sennels

Klaus Sørensen* 
Økonomidirektør 

Thisted

Ove Hegnhøj* 
Tidl. vicerektor 

Thisted

Ivan Høgh* 
Økonomikonsulent 

Sennels

Jonas Jensen* 
Faglærer 
Sundby

Tina Brandt* 
Økonomichef 

Thisted

Hanne Lykke* 
Frisørmester 

Thisted

Lene Thiel* 
Politiassessor 

Thisted

Niels Jeppesen* 
Direktør 

Hundborg

Lars Mathiassen* 
Værkfører 

Thisted

Jacob Schousgaard* 
Advokat 
Thisted

Per Møller Nielsen* 
Restauratør 

Vorupør

Jette K. Vestergaard* 
Uddeler 

Hundborg

Lejf Brogaard
Pensionist

Thisted

Peter Sørensen
Pensionist

Thisted

Morten Yde* 
Gårdejer 

Nørhå

Jørgen Kragh* 
Salgschef 

Nors

Jørgen Jensen 
Politikommissær 

Thisted

Per Sloth 
Direktør 
Thisted

Claus G. Sørensen 
Selvstændig 

Thisted

Ilse Stensgaard 
Privatrådgiver 

Thisted

Repræsentantskabet i Sparekassen Thy      2019       

Filialfordeling i 
valgområder:

Thisted, Hundborg
Nykøbing Mors1 Hurup, Hvidbjerg

Koldby2 Frøstrup
Hanstholm3 Aulum, Herning, Holstebro, 

Struer, Ulfborg, Viborg4

      V a l g p e r i o d e
    *  2017-2020
 ** 2019-2020
 Øvrige 2019-2022

Preben Dahlgaard 
Repræsentant 

Bedsted

Carsten Laursen
Gårdejer

Hurup

Jens Erichsen 
Privatrådgiver 

Agger

Mads Tjener
Landmand

Hurup

Ricky Bang Larsen 
Murermester 

Hurup

Michael Thinggaard* 
Hotelejer 

Hurup

Bo Møller Nielsen 
Lagerarbejder 

Koldby

Kaj Verner Nielsen 
Svejsekoordinator 

Koldby

Erik Toft* 
Gardinmand 

Vestervig

Thea Skindhøj 
Gravesen* 

Forretningsindehaver 
Vestervig

Flemming Kobborg* 
Centerleder 

Vinderup

Karsten Hjorth Larsen** 
Advokat 
Struer

Alfred Kloster* 
Gårdejer 
Hodsager

Jørgen B. Jørgensen* 
Konsulent 

Aulum

Arne Lægaard* 
Fhv. borgmester 

Holstebro 

Boris Loftager
Skoleleder
Holstebro 

 

Michael Kristensen
Landmand
Holstebro 

 

René Johansen
Salgschef
Holstebro 

John Kamp 
Nielsen* 
Elektriker 
Ulfborg

Mikael Lassen 
Uddeler 
Frøstrup

Jens S. Rasmussen 
Fisker 

Hanstholm

Carsten Beith* 
Fiskeeksportør 

Hanstholm

Jens H. Petersen 
Direktør 

Vigsø

Jan N. Hansen 
Formand 
Thisted

Pia Christiansen* 
Sygeplejerske 

Ræhr

Bertel Munch 
Jørgensen* 

Økonomichef 
Østerild

Anders Stenumgaard* 
Selvstændig 
Hanstholm 

Thomas Kristoffersen 
Gårdejer 
Thisted

Carl-Peter Krarup 
Arkitekt 
Thisted

Valgområde 1 Valgområde 2

Valgområde 3

Valgområde 4

PR 1.  JANUAR

Otte nye valgt ind i repræsentantskabet
Her er det samlede repræsentantskab pr. 1. januar 2019. 
Efterårets valg gav plads til otte nye i repræsentantskabet. 
Første repræsentantskabsmøde er den 26. marts, hvorefter
bestyrelsen vil konstituere sig.
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Filialfordeling i valgområder: 
Valgområde 1:  Thisted, Hundborg, Nykøbing/Mors
Valgområde 2:  Hurup, Hvidbjerg, Koldby
Valgområde 3:  Hanstholm, Frøstrup
Valgområde 4:  Aulum, Herning, Holstebro, 
  Struer, Ulfborg, Viborg



Talenterne udvikles 
i sparekassen

”Thy Talentudvikling”- det lyder, som noget fra sportens verden. 
Men det handler faktisk om, at vi her i Sparekassen Thy har fo-
kus på at inspirere og udvikle vores nye rådgivere, fortæller HR-
chef Hanne Bro Odde.

Vi vil gerne præge vores rådgivere til at blive de bedste. Både som 
rådgivere for vores kunder og som ambassadører for sparekas-
sens værdier, fortæller Hanne. 

Særlig fokus på unge medarbejdere
Alle medarbejdere i sparekassen udvikles løbende via interne og 
eksterne uddannelsesforløb. Thy Talentudvikling har et særligt fo-
kus på sparekassens unge talenter. Vi gør meget ud af at ansætte 
de rigtige medarbejdere, og det er helt naturligt, at vi også inve-
sterer tid og ressourcer i langsigtede ansættelsesforhold.

- Den enkelte medarbejder i sparekassen kan udvikle sig i flere 
retninger indenfor vores organisation, og vi vil gerne guide de 
unge i både til- og fravalg i forhold til jobmulighederne. Vi arran-
gerer også virksomhedsbesøg for at høre lidt mere om, hvad der 
rører sig hos vores erhvervskunder, herunder også iværksættere.

Alle skal bidrage
Thy Talentudvikling stiller krav om, at vores unge har lyst til læring 
og udvikling. Det betyder, at sparekassen forventer, at alle bidra-
ger aktivt i netværket, slutter Hanne Bro Odde.

Thy Talentudvikling:

 Netværk for Sparekassen Thys nyuddannede 
 finanselever, trainees og bachelorer.

 Medlemskab i fire år efter endt uddannelse.

 Fokus på personlig og faglig udvikling. 
 Karrieremuligheder og netværk.

 Tre årlige mødedage.

Formål:

Inspirere og motivere sparekassens 
unge talenter og skabe indsigt og in-
teresse for et eller flere fagområder.

Skabe grobund for personlig udvik-
ling, netværk og langsigtede ansæt-
telsesforhold..
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Thy Talentudvikling har 
givet os unge rådgivere 
et unikt sammenhold på 

tværs af afdelingerne
Frederik Overgaard 

Privatrådgiver - Holstebro

Når vores unge træder 
ud af Thy Talentudvikling, 
tilbyder vi at udarbejde en 
personlig karriereplan med 

uddannelsestiltag i forhold til 
den enkeltes fremtid

Hanne Bro Odde
HR-Chef

”



Vi er vilde med iværksætternes energi, passion og ikke 
mindst viljen til at skabe noget. Det passer perfekt til os, 
siger erhvervskundechef Nikolai Krogh -Hansen. 

Vi vil være en aktiv medspiller for de lokale iværksættere. 
Vi skal være med til at skabe den grobund, der gør, at nye 
projekter, idéer og forretningsmodeller får den bedst mulige 
chance og opbakning. 

Surf & Work i Vorupør
Silicon VØ er et godt eksempel på de nye vinde, der blæser og 
får næring af fællesskaber blandt iværksættere. Konceptet er, 
ligesom Cowork Klitmøller, et erhvervshus, hvor man kan leje 
lokaler for kortere perioder og har adgang til mødefaciliteter. 
Der udvikles samarbejde på tværs af kompetencer og der op-
står synergier blandt iværksætterne. 
- Luften emmer af skaberlyst, og der er en fantastisk dynamik 
i disse fællesskaber. 

Samtidig er det også en mulighed for at skabe et miljø, der 
tilgodeser det sociale. I Vorupør er det helt naturligt surfspor-
ten, der tiltrækker unge fra nær og fjern, så der er ofte ekstra 
lange middagspauser, når der er gode bølger. 

Fra ide til virkelighed
Silicon VØ er stiftet af de to tilflyttere Mads og Alexander. Surf-
sporten og naturen bragte dem til Vorupør, men de savnede 
et kreativt fællesskab for iværksættere. Det gav ideen til Surf 
& Work konceptet og i 2017 blev Silicon VØ indviet i den ned-
lagte skolebygning midt i Vorupør. 

Et aktivt lokalt 
erhvervsliv er en kilde til 

vækst og muligheder i vores 
lokalsamfund, og iværksætterne 

er en vigtig drivkraft 
Nikolai Krogh-Hansen

Erhvervskundechef i Sparekassen Thy

Vi har været sparringspartner gennem hele forløbet og opbak-
ningen til iværksætterne er en bevidst strategi, fortæller spa-
rekassens erhvervskundechef Nikolai Krogh-Hansen. Vi vil være 
med, hvor tingene sker, og vores samarbejde med Silicon VØ er 
en investering i fremtiden.

 Alle interesserede 
kan ansøge om at leje 
sig ind i huset, der er 

 indrettet i den gamle skole-
bygning midt på Vesterhavs-

gade i Vorupør. Læs mere: 
www.surfandwork.dk.

Vi er vilde med 
iværksættere

Vi mærker en stor lokal 
opbakning og Sparekassen 

Thy har været en vigtig 
samarbejdspartner for os

Alexander S. Bengtsen
Medstifter af Silicon VØ

9

”

”



Bil, bolig, investering eller...? Vi ved det! Nogle 
gange kræver det, at vi skal handle hurtigt, og 
vore kunder kan have brug for stor fleksibilitet i 
forhold til et møde. 

- Eksempelvis, når der skal handles bolig eller der 
skal styr på investeringer og pension. Det behøver 
ikke at være indenfor den normale åbningstid, og vi 
kommer også gerne på kundebesøg i hjemmet, når 
der er behov for rådgivning.

Før kl. 10 og efter kl. 16
I efteråret tilpassede vi åbningstiderne, så alle af-
delinger har åbent fra kl. 10 til 16 alle hverdage og 
til kl. 17 om torsdagen. 

Vi har altid været fleksible med hensyn til at få ka-
lenderen til at passe med kundernes ønsker. Også 
selv om det har betydet møder før kl. 10 og efter 
kl. 16. 

”Vi kan mærke, at mange familier har en travl hver-
dag og behovet for møder på andre tidspunkter 
stiger. Det er vi selvfølgelig parate til at imødekom-
me”, fortæller afdelingsdirketør i Aulum Søren B. 
Kristensen. 

En travl hverdag må ikke komme i vejen for, at vo-
res kunder får dækket behovet for rådgivning
- så det finder vi altid løsninger på.

Vi er her, 
når du har tid
til at mødes

med os

Maria, og de 
øvrige rådgivere i 

sparekassen, besøger 
gerne kunderne i hjemmet 
- også uden for afdelingens 

åbningstid 

Fleksibilitet er 
vigtig for os
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Første spadestik er taget og administrerende direk-
tør Aage Svenningsen bruser som en nyskænket fad-
øl, når han fortæller om byggeriet og fremtidsplaner 
for Thisted Bryghus.  

Vi har en rigtig god position på det danske øl-marked. 
Med en ny bygning til det nye brygværk og nye flotte 
faciliteter, så har vi alle muligheder for at styrke vores 
brand og sikre bryggeriets fremtid i toppen af superli-
gaen, fortæller direktør Aage Svenningsen. Vores ambi-
tion er ikke at være Danmarks største bryggeri, men at 
være det bedste.

Vi er selvfølgelig glade for, at udvidelsen kan ske sam-
men med Sparekassen Thy, som er en god og loyal 
samarbejdspartner. 

Nyt brygværk
Årets bryggeri 2015, 2016 og 2017 ligger ikke på den lade 
side. Moderniseringen er i gang, og der forventes indvi-
else af den nye bygning, med brygværk og råvarelager, 
allerede i december i år. 

A/S Thisted Bryghus blev etableret i 1902, og er ligesom 
Sparekassen Thy en af egnens ældste virksomheder. 
Rødderne stikker dybt i Thy og den lokale forankring 
og tradition for lokalt samarbejde er også fællestræk, 
der styrker båndet mellem sparekassen og bryghuset.

”Den fjerde højtid” starter i sparekassen
Udlevering af adgangstegn til bryghusets populære 
generalforsamling er også et mangeårigt samarbejde 
mellem Thisted Bryghus og Sparekassen Thy. 

I år var der tilmeldt 1.447 til arrangementet i Thy Hallen. 
Det er rekord. Aktionærerne fik også præsenteret det 
største overskud i bryghusets historie.

Thisted Bryghus 
investerer i fremtiden

Stemningen var høj den 24. januar, hvor første spadestik til byggeri-
et til over 30 millioner blev taget. Direktørerne for Sparekassen Thy 
og Thisted Bryghus, Ole Beith og Aage Svenningsen, kender værdien 
af et godt lokalt samarbejde. 
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A/S Thisted Bryghus
Fra årsregnskabet 17/18:

Overskud før skat: 3,5 mio. 
23 ansatte.

Produceret 3,5 mio. ltr. øl 
fordelt på 50 forskellige produkter. 

Ølnyhed:
 Gin N´Beer.

Signaturøllen 
Limfjordsporter 

fylder 30 år 



Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted 

SJournalen marts 2019: 
Oplag: 10.500 • Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand). Omdelt fra 4. marts 2019

HVAD VIL DU GERNE VINDE?
Vi udlodder 100 gaveartikler

Klik ind på www.sparthy.dk/gave og vælg din favorit. 
NB! Du skal have mulighed for at hente præmien i en af vore afdelinger.

Vinderne udtrækkes den 20. marts og får direkte besked.
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Muhny 
sparebøsse

Canvas
studietaske Muhnypakke med

kageform, madkasse og plaster

Sportstaske

Forklæde Muhnybamse

Cap

Taskeparaply


