
Torsdag 30. oktober
Kl. 8.00: 
Borgmester Niels Hørup klipper snoren.

Kl. 8.00: Til de første 100 kunder
Gratis pose med 4 stk. morgenbrød

Fra Kl. 16.00 oG 20.00: 
Besøg pølsevognen foran butikken og køb en 
fransk hotdog eller 1 pølse med brød for kr. 5,00.

Fra Kl. 11.00 Til 20.00: 
Mød Flemming Müttel olsen i vinafdelingen 
og få masser af smagsprøver på vin.

ViNd diT VareKøB. 
aflever din bon i postkassen. der udtrækkes 
en vinder kl. 12.00, 16.00 og 22.00

Fredag 31. oktober
Fra 16.00 til 18.00
Vind en flaske vin i vin afdelingen. raffel 
med bestyrelsen. Slår du 2 ens har du vun-
det. Max. 3 forsøg pr. kunde. du skal være 
min. 16 år gammel.

Fra 16.00 til 18.00
Mød lillebror og få gratis ostehaps.

ViNd diT VareKøB. 
aflever din bon i postkassen. der udtræk-
kes en vinder kl. 12.00, 16.00 og 20.00

lørdag 1. november
11.00 Til 13.00: Mød Tom og Jerry
og få en gratis slikpose

Kl. 12.00: danske Spil foretager en
lokal lotto trækning om et gavekort 
til SuperBrugsen Havdrup på kr. 5000,- 
samt mange andre præmier. 
Få en gratis lokal lotto kupon når du han-
dler i butikken torsdag, fredag og lørdag. 

Fra Kl. 10.00: Bageren sælger 300 stk. 
lykkekager til kr. 5,-
Vind gavekort til vores nye bageri samt
andre sjove præmier.

Stor
Åbningsfest

i SuperBrugsen Havdrups flotte nyistandsatte og udvidede madbutik 
Torsdag den 30. oktober til lørdag den 2. november

HaVdrUP

Torsdag og fredag

ViNd Hele diT 
VareKøB

aflevér din bon i postkassen og 
deltag i konkurrencen

lørdag kl. 12.00
danske Spil afholder 

loKal loTTo 
TræKNiNG
Vind gavekort til SuperBrugsen 
Havdrup på kr. 5.000,-

Få en gratis 
lokal lotto  -

kupon  i kassen 
når du har 

handlet 

Torsdag ml. kl. 16.00 og 20.00

BeSøG PølSeVoGNeN 
ForaN BUTiKKeN

- og køb en pølse med brød eller en 
Fransk Hotdog for kun kr. 5,-

Fra kl. 15.00-19.00
den betjente slagter sælger Premium

Tykstegsbøffer

25,-
200 gr. 
Pr. stk.

Køb 4 
stk. og få en 

valgfri bakke  
salat

Torsdag
åbent til

22.00


