PSALTAREN 86:10

För du är stor och du gör under. Du ensam är Gud.

18–27 JUN I 2021

KVÄLLSMÖTEN • BIBELSTUDIUM
UNGDOMSHELG • BIBLE BOOST
KIDZ+ • BARNMÖTEN
BÖNEMÖTEN • SVT-GUDSTJÄNST
Gud är större än vårt
hjärta och vet allt.

NYHEMSVECKAN.SE

1 JOHANNESBREVET 3:20

NYHEMSVECKAN ÄR PINGSTRÖRELSENS STORA
SOMMARKONFERENS FÖR ALLA GENERATIONER

NYHEMSVECKAN

I ÅR MÖTS VI PÅ
WEBBEN ISTÄLLET!

nyamusik.se

Välkommen till vår webbutik fylld
med nyheter och erbjudanden!

HANDLA DINA FAVORITER
ONLINE ELLER I BUTIK!

.

.

NYAMUSIK.SE NYAMUSIK.SE NYAMUSIK.SE

TRÄDGÅRDSG. 12, JÖNKÖPING • TEL 036-16 97 50

DEN KRISTNA TV-KANALEN
TITTA NÄR SOM HELST VIA TBNPLAY.SE

www.tbnnordic.tv
@tbnnordic
/tbnnordic
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STOR ÄR VÅR GUD!
Gud är alltid större än oss. Ibland
så fastnar vi i vårt perspektiv och
tror att det är allt som finns. Därför
är det bra och viktigt att påminna
sig vem Gud är, att han alltid är
större, att hans tanke är högre, att
hans möjligheter inte tar slut när
våra gör det. Vi vill stämma in med
kung David, psalmisterna och hela
den kristna kyrkan som proklamerar: STOR är vår GUD!

mer det släppas tre olika program
på förmiddagen. Ett från Barnens
Nyhem, ett från Kidz+gänget och
ett bibelstudium. På kvällarna
blir det sedan kvällsmöte kl. 20.00
samt ett avslutande bönemöte via
Zoom (ett videokonferensverktyg)
tillsammans med Pingst Bön. Vid
flera av dessa sändningar kommer vi koppla händelser i sociala
medier.

När vi förra året tvingades tänka nytt och göra en helt digital
Nyhemsvecka var det inte många
som trodde vi skulle behöva göra
det även 2021, men så blir det. Vi
är många som längtar efter att få
ses bland tallarna, men det får vänta lite till och under tiden så kan vi
mata oss med god undervisning,
bra möten och förhoppningsvis
kan vi ha små lokala gemenskaper
som tillsammans följer Nyhemsveckan och njuter av att få mötas i
det lilla sammanhanget.

Sedan tar vi lite paus under fredag
och lördag för att avsluta med en
grand final på söndagen! Då kommer vi nämligen sända en gudstjänst från Nyhem på SVT. Vi är
väldigt glada och tacksamma över
att ha fått denna möjlighet och ber
att det ska få bli till stor välsignelse
för många människor. Var gärna
med oss i den bönen.

Nyhemsveckan kommer börja fredagen 18 juni med en ungdomshelg. Det blir kvällsmöten fredag,
lördag och söndag samt även
bibelundervisning, BibleBoost. Sedan på måndag till torsdag så kom-

Onsdagskvällen 23 juni vill vi
göra till en församlingskväll! Då
skulle vi önska att ni samlar ihop
er församling utifrån rådande
restriktioner. Kanske att ni kan
samlas i kyrkan, kanske det får bli i
små grupper. Detta kanske blir den
perfekta sommaravslutning för kyrkans bönegrupper? Man grillar lite
ihop, ber och deltar i en underbar

gudstjänst från Nyhemsveckan.
Rubriken för den kvällen är ”Prisa
Gud i brassestolen”. Vi har kämpat hårt under en tid och sommaren är ofta en tid av välbehövlig
vila. Låt oss vila på rätt sätt, tillsammans med Gud! Låt oss också
ta vara på kraften i att vi hör ihop
med varandra över hela landet.
Daniel Alm kommer att predika
och inspirera oss denna kväll.
Vi får också glädjande rapporter
om hur Gud verkar runt om i vårt
land, via skärmar, matkassar,
promenadgrupper m.m.
Var med oss och be för denna
speciella vecka, dela länkar till
sändningarna i sociala medier och
hjälp oss att nå lite längre. Sitt med
öppet hjärta och lyssna till vad Gud
vill säga till dig, han är inte begränsad av tid och rum. Kanske kan du
bjuda in din smågrupp eller dina
grannar för att tillsammans ta del
av Nyhem som kommer till dig, när
inte du kan komma till Nyhem.
Gud välsigne dig!
Peter Lewin
Ordförande Föreningen
Nyhemsveckan
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Foto: Maria Lindeskär

Nyhemsveckan
avslutas på SVT

Tomas Sjödin

Vår längtan med en digital Nyhemsvecka är
att nå längre än vi kan göra ett vanligt år.
I år får vi verkligen chansen att göra detta
när vi avslutar årets Nyhemsvecka med en
gudstjänst som sänds på SVT den 27 juni kl.
10.00.
Under gudstjänsten vill vi förutom att ge en glimt av
Nyhemsveckan också ta med tittaren på en resa från Azusa
Street via Nyhems tallar och på nya vägar vidare ut i vårt
land. Pandemin har satt sina spår i vår vardag på många
olika sätt, men Gud är densamme fortfarande och han vill
göra något nytt återigen för att förnya sitt folk och skapa
vägar vidare. Pingstväckelsen slutar inte med en pandemi,
den har sitt ursprung i pingstdagens andeutgjutelse och
kommer fortsätta tills Jesu återkomst, men hur kan en
folkrörelse som vår överleva en pandemi? Det vill vi ge
glimtar av i vittnesbörd och sång.
Tomas Sjödin som är en uppskattad talare långt utanför våra
egna led tack vare sina krönikor, böcker och sommarprat i P1
kommer vara predikant denna gudstjänst och sång och musik
leds av vårt eminenta lovsångsteam.
Be att många får bli berörda och var gärna med och bjud in
vänner och bekanta, släktingar och arbetskamrater att se på
gudstjänst från Nyhemsveckan.
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Prisa Gud
i brassestolen!
Det går att prisa Gud precis
överallt, något som blivit
väldigt tydligt under det
här pandemiåret. Men nu
längtar vi efter gemenskapen och att åter få träffas
till gudstjänst.
Onsdagkvällen på Nyhem längtar
vi efter ska få bli en församlingskväll
för hela Sverige. Där din församling
utifrån rådande förutsättningar kan
träffas för att umgås, kanske äta
något gott och delta i gudstjänsten
från Nyhem tillsammans.

Daniel Alm kommer predika på
temat ”Prisa Gud i brassestolen!”, om
vikten av att låta vilan och semestern
ännu mer än vanligt får präglas av en
Gudslängtan och en levande relation
med Gud själv. Låt honom få uppmuntra, utmana och utrusta dig för
det som ligger framför.
Publicera gärna foton på vad er
församling gör under kvällen och
använd hashtaggen #Nyhem2021.
Så låter vi Sverige få fyllas av Mer
Jesus till folket.

Daniel Alm
5

NYHEMSVECKAN

Ungdomshelgen är tillbaka…
I år satsar vi på att återta ungdomshelgen på Nyhem.
Ledningsteamet för Nyhem ung har planerat för tre
gudstjänster på kvällarna, fredag-söndag, men det
blir också en BibleBoost-podd på förmiddagarna med
lite uppsnack inför kvällen och bibelundervisning.
Så försök gärna samla hela ungdomsgruppen utifrån

de förutsättningarna som de aktuella restriktionerna
medger och delta i ungdomshelgen på Nyhem.
På kvällsmötena får vi lovsjunga tillsammans med
lovsångsteamet som i år leds av Caroline Eliasson
och vi får lyssna till undervisning av Ghazal Zekavat,
Erik Valier och Jacob Ventlinger.

BibleBoost-podden
Årets BibleBoost-podd kommer att bestå av personliga och
härliga samtal med de talare som kommer predika under
kvällens möten. Utifrån en personlig story pratar vi om
dagens tema. Efter samtalet finns frågor som du och dina
vänner kan snacka om.
Vår längtan är att kunna ge ut avsnitt fyllda med mycket
glädje, djup och goda redskap i hur man kan få växa sig
starkare i sin relation till Jesus!
Du hittar Nyhemsveckans podcast där poddar finns.
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Kidz+
Som alltid så kommer det finnas bra samlingar för dig som är
11-13 år. Kidz+ är redo att måndag-torsdag ta dig med på galna tävlingar, härlig lovsång, bra predikningar och skönt häng
i en go blandning. Följ gärna @kidznyhem på Instagram för
att inte missa något och få lite extra inblick i allt som händer.
Välkommen!
Medverkande: Kristoffer Svedstam, Linn Sonesson,
Paulina Karmitsa, Mathilda Arvidsson, Isak Josefsson.

NYHEMSVECKAN

Hur kan du ge gåvor
under Nyhemsveckan?
Ge en gåva med Swish, Plusgiro eller Bankgiro
Stöd Nyhemsveckan direkt med mobilen – enkelt, snabbt och säkert.
Scanna QR-koden för att smidigt ge en gåva via Swish till Nyhemsveckans arbete.
Läs mer om hur du ansluter dig till Swish, om du inte redan är det: www.getswish.se/
aktivera

123 680 55 92
Plusgiro
41 78 04-2
Bankgiro 5493-9491
Swish

Bli en folkbildningshjälte!

Att fortsätta mötas och folkbilda är viktigt både för hälsan, församlingen
och för samhället i stort. Så bli en hjälte du med, folkbilda dig med oss!

Välkommen till Studieförbundet Bilda!
BILDA.NU/DISTANS

Nyhemsveckan samarbetar med Studieförbundet Bilda.
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Stor är vår Gud!
Det är vad Barnens Nyhem vill förmedla till barnen, i
år som alla år! En stor Gud som kan göra stora saker,
även via ett barnmöte på en skärm.
Bered er på högt tempo på Frasses cirkus! Härlig
musik, Frasses upptåg och tävling med Jonathan och
Pumba! Dockorna Edvin och Elsa är med och delar
med sig av sina klurigheter. Varje dag blir det också
undervisning, bön, bibelord och pyssel.
Du kommer även träffa Felizia och Manfred som
tar oss med till dagens barnmöte och Annelee
Torstensson, Helena Jansson, Veronica Gustafsson
och Madde Boberg med team medverkar.
Varje dag lottar vi ut 10 st special edition-tröjor till
vinnarna i tävlingen! Tävlingsmomentet presenteras
under barnmötet och bidragen skickas senast 20.00
samma dag till barn@nyhemsveckan.se
Följ oss gärna på instagram, @barnensnyhem, så får
du mer info om vad som är på gång
Så bjud in dina kompisar, koppla upp dig och HÄNG MED!
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Sommarpris

fr. 99 kr
för 3 mån

En läsvärd sommar – till dig själv eller någon du tycker om

Läs mer på Dagen.se/sommar

Kristen organisation söker
faddrar till utsatta barn

Mer Information finns på:

www.mittfadderbarn.se
Tel. 0392 10466 / 0723 180466

Insamlingsstiftelsen
MITT FADDERBARN

Prinsens

Nyhem

Nästa år har du möjlighet att köpa Prinsens goda
sillar igen till förmån för Nyhemsveckan! Vi ses
under tallarna 2022! Till dess, Guds rika
välsignelse i dessa konstiga tider.

Hög service & personlig kontakt
Tel: 0515-809 61 | mbforvaltning.se

/ Prinsarna

Transporter • Lagring • Tullhantering
Specialister på transporter till och från Norge.
Tel 036-31 42 60
www.claessontrans.se

Upplev Norrlandssemestern
i Arjeplog
fjällvandring, fiske, midnattssol, norrsken

Därför är du stor, Herre Gud, för ingen är som du,
och det finns ingen annan Gud än du efter allt vi
har hört med våra öron.
2 SAMUELSBOKEN 7:22

Bokning: 004696161210
info@hotellyktan-arjeplog.se
hotellyktan-arjeplog.se

Ägs av Pingstförsamlingen
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NYHEMSVECKAN 2021
FREDAG 18 JUNI

ONSDAG 23 JUNI

10.30 Nyhem Ung – BibleBoost-podden
Talare: Ghazal Zekavat

10.00 Barnens Nyhem
Barnmöte, tävling m.m. Se sid 8.

20.00 Nyhem Ung – Möte
Talare: Ghazal Zekavat

10.00 Kidz+
För dig som är 11–13 år. Se sid 6.

LÖRDAG 19 JUNI

10.00 Bibelstudium om Sonen
Talare: Linnea Sennehed

10.30 Nyhem Ung – BibleBoost-podden
Talare: Erik Valier

19.30 Försnack i TBN-studion
/tbnnordic

DEN KRISTNA TV-KANALEN
DU GÄRNA DELAR MED DINA VÄNNER!

20.00 Nyhem Ung – Möte
Talare: Erik Valier

20.00 Kvällsmöte
Talare: Daniel Alm. Mötet följs av
eftersnack hos TBN och Instagram

SÖNDAG 20 JUNI

22-00 Bönenatt på Zoom

10.30 Nyhem Ung – BibleBoost-podden
Talare: Jacob Ventlinger

TORSDAG 24 JUNI

www.tbnnordic.tv
@tbnnordic
/tbnnordic
141

20.00 Nyhem Ung – Möte
Talare: Jacob Ventlinger.
Medverkande: Gift Blessing

10.00 Barnens Nyhem
Barnmöte, tävling m.m. Se sid 8.
10.00 Kidz+
För dig som är 11–13 år. Se sid 6.

MÅNDAG 21 JUNI
10.00 Barnens Nyhem
Barnmöte, tävling m.m. Se sid 8.
10.00 Kidz+
För dig som är 11–13 år. Se sid 6.
10.00 Bibelstudium om Guds storhet
Talare: Cheryl B. Johns, USA
19.30 Försnack i TBN-studion
/tbnnordic

DEN KRISTNA TV-KANALEN
DU GÄRNA DELAR MED DINA VÄNNER!

20.00 Kvällsmöte
Talare: Ruth Hasselgren. Mötet följs
av eftersnack hos TBN och på
Nyhemsveckans Instagram.

10.00 Bibelstudium om Anden
Talare: Ulrik Josefsson
19.30 Försnack i TBN-studion
/tbnnordic

DEN KRISTNA TV-KANALEN
DU GÄRNA DELAR MED DINA VÄNNER!

20.00 Kvällsmöte
Medverkande: Gift & Divine Blessing och Anders Kompass. Mötet
följs av eftersnack hos TBN och
Instagram.
www.tbnnordic.tv
@tbnnordic
/tbnnordic
141

22-00 Bönenatt på Zoom

www.tbnnordic.tv
@tbnnordic
/tbnnordic
141

22-00 Bönenatt på Zoom

SÖNDAG 27 JUNI
10.00 Gudstjänst på SVT
Talare: Tomas Sjödin

TISDAG 22 JUNI
10.00 Barnens Nyhem
Barnmöte, tävling m.m. Se sid 8.
10.00 Kidz+
För dig som är 11–13 år. Se sid 6.
10.00 Bibelstudium om Fadern
Talare: Micael Nilsson

GE EN GÅVA Swish, Plusgiro eller Bankgiro.

19.30 Försnack i TBN-studion
/tbnnordic

DEN KRISTNA TV-KANALEN
DU GÄRNA DELAR MED DINA VÄNNER!

20.00 Kvällsmöte
Talare: Frida Nyberg. Mötet följs av
eftersnack hos TBN och Instagram
www.tbnnordic.tv
@tbnnordic
/tbnnordic
141

22-00 Bönenatt på Zoom
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MUSIK: Under veckan leds
lovsången av Josefina Gniste och
Samuel Hector med team. Under
ungdomshelgen leds lovsången av
Caroline Eliasson med team.

123 680 55 92
41 78 04-2
Bankgiro 5493-9491
Swish

Plusgiro

NYHEMSVECKAN

MER
JESUS
TILL
SVERIGE
BE FÖR VÄCKELSE
GE TILL EVANGELISATION
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Följ Nyhemsveckan
via TV, webb, appar,
AppleTV och radio
Webbsändningar
Hela årets konferens är digital och sänds med bild via
vår webb-tv på nyhemsveckan.se i samarbete med TBN
Nordic.
Alla våra sändningar kan ses på utsatt tid
men kommer också finnas tillgängliga i
efterhand ifall du missar någon samling.
Sändningarna följer du via nyhemsveckan.
se, via TBN Nordics app för Apple TV eller
smartphone eller via Nyhemsveckans
YouTube-kanal.
/tbnnordic

DEN KRISTNA TV-KANALEN
DU GÄRNA DELAR MED DINA VÄNNER!

www.tbnnordic.tv
@tbnnordic
/tbnnordic
141

TV

Nu längtar vi därför till 2022 och midsommarafton då vi
gör ett nytt försök att få lyssna till Michael W Smith.
Du som hann köpa din biljett förra året kan behålla
bokningen och använda den biljetten för 2022, men det
finns också biljetter kvar för dig att köpa nästa vår, så håll
utkik i våra sociala medier för mer information om när det
är dags att boka din biljett för denna härliga kväll.

Upplev Nyhem
i sommar…
Hör du till dem som kommer sakna Nyhemsveckan i sommar? Det har hänt en del på området under året, bland annat har badplatsen
gjorts större och finare.
Men det har också tillkommit ett antal ställplatser för husbilar (eller husvagnar). Så vill du
uppleva Nyhem i lugn och ro i sommar så går
det komma och stanna en eller flera nätter.
Läs mer på nyhemsgarden.se
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Närradio
Radio Nyhem, din konferensradio, sänder
även under veckan.
Se särskild tablå för varje dag för att ta del
av de sändningar som finns. Flera orter
återsänder Radio Nyhem, sändningstiderna
kan vara olika från ort till ort.

,6 M z
H

Vi är många som såg fram emot, och köpte biljett till,
konserten med Michael W Smith som var inbokad till
Nyhemsveckan 2020. På grund av pandemin så kunde den
ju inte genomföras och ett nytt datum bokades till det här
året, men inte heller nu kan den genomföras som planerat.

Har du tillgång till Allentes (f.d. Viasat)
satellitkanaler kan du följa Nyhemsveckan
direkt på TBN Nordic, som du hittar på kanalplats 141.

95

– LIVE på Nyhem 2022

FM

RADIO
NYHEM

För mer info samt program: nyhemsveckan.se/media

BIBELSTUDIER
lägger grunden…
Allt sedan Nyhemsveckans begynnelse har bibelsstudierna
stått i fokus och lagt en grund till allt det andra. Så även i
år då vi börjar dagarna med ett bibelstudium där vi leds in
i att fördjupa oss kring Guds storhet, Fadern, Sonen och
Anden.
Vi får lyssna till Cheryl B. Johns som är pastor från USA,
Micael Nilsson, Linnéa Sennehed och Ulrik Josefsson.
Så ta fram din bibel, något att anteckna på och sätt dig
bekvämt för att följa med på en resa in i Bibelns underbara
värld.

NYHEMSVECKAN

Väljer du kök från NordDesign behöver du
inte kompromissa. Tack vare ett synnerligen
smart “tänk” bestämer du hur mycket som
skall förnyas: luckor, lådor, stommar...

(

NYTT KÖK MED
SMART KÖKSRENOVERING

Vi byter
luckor & lådor
på alla kök!

B o k a gr a
tis

he m b e s ö

TM

k

R ing m ig
d ire kt p å
0709-9
5 0 0 12

Tillverkat i Falkenberg sedan 1980

Kristdemokraterna
i Mullsjö
Följ oss på Facebook:
Kristdemokraterna i Mullsjö
kommun
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Bönemöte
på Zoom
Vi önskar alla att vi kunde få träffas och be tillsammans,
men när det inte fungerar fysiskt så kan vi ändå få dela
gemenskapen i bön via den digitala plattformen Zoom.
Måndag–torsdag kl. 22.00 fram till midnatt så ber
vi tillsammans. Du hittar länken på vår hemsida och
samlingarna gör vi tillsammans med nätverket Pingst Bön.
Vi tror på en stor Gud, som hör bön och vill göra under än i dag.

Förbön under Nyhem
Många är vi som genom åren fått göra stora Gudsupplevelser
och fatta livsavgörande beslut i förbönsstunden på
Nyhemsveckan. Förra årets digitala konferens visade att
det är möjligt att göra det trots att vi inte kan träffas.

Var med och ge
Att sända en Nyhemsvecka digitalt medför stora
kostnader, men vi hoppas också på stor välsignelse och
goda resultat. Vårt bärarlag som regelbundet ger lägger
grunden för att detta ska vara möjligt, till det kommer
gåvor från församlingar och enskilda men nu återstår det
sista för att få ekonomin i balans.
Vår bön och tro är att du som uppskattar sändningarna
från Nyhemsveckan vill vara med och ge i samband med
våra sändningar. Läs mer på sidan 7 om hur du kan ge.
Tack alla ni som ger och sår in i Nyhemsveckans arbete

I år kommer det finnas möjlighet att sända
in ditt böneämne via sms eller att via en
länk till vår hemsida tala om att du vill ha
förbön så kommer vårt förbönsteam vara
med och be för dig och hjälpa dig vidare.

Läs bibeln med oss!
Följ vår bibelläsningsplan ”Nyhem 2021”
som du hittar i bibelappen YouVersion
eller via vår hemsida. Tanken är att vi
börjar fredagen den 18 juni och håller på
tio dagar till den 27 juni, men självklart
kan du följa den även i efterhand.
Varje dag läser vi några korta bibelord och en andakt från
någon av ledarna i vår programsektion. Temat är så klart
”Stor är vår Gud”.

nyhemsveckan.se

VI STÖDJER NYHEMSVECKAN

GNOSJÖ
MASKIN &
VERKTYG
14

Nyhemsveckan görs
i samarbete med

NYHEMSVECKAN

Sälja gården, villan
eller fritidshuset..?
Vänd Dig med förtroende till mig!
Carl-Magnus Folke
TEL 0515-151 75, 070-673 18 32

RINGIUS
www.ringius.se

Fastighetsbyrå

Expert på
VVS-installationer
sedan 1935.
Snabba leveranser av
Eldningsolja & Diesel

Swisha en
audiobibel

Nya församlingar bland Marwari
efter live-kampanj i Pakistan

www.gnosjoror.se • info@gnosjoror.se • tel: 0370-33 22 90

GNOSJÖ I REFTELE I ANDERSTORP I VAGGERYD
Läs mer

Låt fler barn få växa
upp i sin familj
Ge en trygg uppväxt!

Tillsammans bygger vi mer
än ett boende
– vi skapar ett hus att älska.

BLI MÅNADSGIVARE

erikshjalpen.se

Sandgrens Lastpall AB

Automatiserad
tillverkning

Nyhem, 565 92 Mullsjö
Tel 070-5380602
www.sandgrenslastpall.se

Vireda, 578 92 Aneby. Tel. 0390-310 55
www.lovsta-trahus.se

TA CHANSEN
MULLSJÖ

Sök KRIK-linjen med fokus
på Bibel, Träning och Hälsa

Läs mer om våra spännande
& kreativa utbildningar på
mullsjofolkhogskola.nu

WWW.HUSKVARNATRAFIKSKOL A .SE
036-131297
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FASTIGHETSLARM

SOLCELLER FÖR TAKET
BRAND- OCH
INBROTTSLARM

Vi har valt att samarbeta med Svenska Windon och
använder idag deras självrengörande paneler med
etsat glas.
Förutom att de har väldigt bra verkningsgrad håller
de sig opåverkade av väder och vind och är lika
snygga år efter år.
Jämför man betongpannor med
glaserat taktegel så håller det senare taket torrt och snyggt i 100 år!

V-Kärr Mullsjö

Larm till huset eller kyrkan, komplett
med installation eller ”gör-det-själv paket”. Finns både som friköpta paket eller
som hyrlarm. Hör av dig till oss för våra
fina erbjudanden.

TV-PAKET
KRISTNA KANALER

På samma sätt tryggar dessa
paneler för en stabil och bra produktion, att de håller sig snygga
får du på köpet.
Kolla några av våra tidigare installationer på www.solkjelle.se.
Kolla även in www.windon.se för mer
info om produkterna.

Kvill Habo

DETTA OCH MYCKET MYCKET MER
FINNER DU I VÅR BUTIK I MULLSJÖ!
Öppettider: Mån–Fre 9.30–18.00 • Lör 9.30–13.00

Vi har flertalet TV-paket med PARABOL
eller BREDBAND för Kanal 10 Sverige,
Vision Norge, Visjon Sverige och God
Europe. Kolla in vår hemsida för bästa
priserna.
Kjells Elektronik & Digital-TV Center AB
Järnvägsgatan 25, Mullsjö • 0392-10 200 • 0761-72 73 89
info@digitaltvcenter.se • www.digitaltvcenter.se

– Vadå socksortering??
Nu i vår
butik!

Produkten som sparar dig många
timmar... Clipsen finns i 8 olika färger,
så det räcker till alla i familjen!
Startpaket med 10 st clips

79:-

Finns i olika färger

Beställ enkelt via
www.sockmaster.se
Scanna QR-koden
för att se video!

Made in Gislaved

Järnvägsgatan 25, Mullsjö
0392-10 200 www.digitaltvcenter.se

