
 

 
 
Ny produkt i servis ”Vita”.  Liten såskopp för den intima middagen. Volym 2 dl. Pris 275 kr. 
Kan med fördel även användas som uppläggningsskål för lite av varje.  
Såskoppen kan beställas i er favoritservis. 
 
 
Prova på drejning i grupp 
 
Jag har köpt in ytterligare en drejskiva, så nu finns det tre stycken. Därför kan jag numera ta 
emot grupper upp till 9 personer för drejning! Kom med kamratgänget, arbetsgruppen, 
ledningsgruppen eller varför inte hela släkten ☺!  
Ni kan antingen prova på att dreja och bara känna lerans mjukhet och/eller så kan ni göra en 
skål som minne (bränns och glaseras i vald glasyr och hämtas senare). Under tiden som 
drejskivorna snurrar finns det kaffe/te med tilltugg för er som inte drejar för tillfället. Dessutom 
får ni vara med på en frågesport om keramik. Information för att klara uppgiften finns på plats 
för den som söker! Fina priser.  
 
För mer information se www.hjortslund.se 
 
 
Hjortslunds Vänner och nytt bonussystem 
 
Fr o m januari 2015 får du bonuspoäng på alla  inköp när du handlar av mig. 
 
Jag registrerar dina inköp och när du kommit upp till 2.500 kr kan du handla för ytterligare 
200 kr utan kostnad. Men om du väntar tills du kommit upp i 5000 kr kan du handla (eller få 
presentkort) för inte mindre än 500 kr utan kostnad. 
 
Ibland så ordnar jag också tillställningar med olika teman. De som kommit upp över 5.000 kr 
kommer att få förtur till inbjudan och får vara med utan kostnad. (Övriga – i mån av plats kan 
få betala avgift beroende på innehållet i programmet). 
 
Du kan ansluta dig till det nya bonussystemet nästa gång du besöker Hjortslunds Stengods. 
 
PS! 
För dig som är med i Hjortslunds tidigare bonussystem kan välja att vara kvar i det gamla 
bonussystemet eller gå in i det nya bonussystemet. 


