


NEM BESTILLING AF

FIRMAJULE 
GAVER
FRA ØLGOD

1.   Nemt at bestille
2.  Alle får det, de ønsker sig
3.  Evt. færre fakturaer
4.  Hent gaverne indpakket



KÆRE ARBEJDSGIVER
Butikkerne i Ølgod har gjort det nemt for dig at købe julegaver til dine medarbejdere.

Butikkerne i Ølgod har i år budt ind med fire forskellige produkter hver, som du kan 
købe til rigtig gode julepriser. Du kan ud fra hvert produkt se butikkernes normale 
priser. Via hjerternes farve kan du se juleprisen. Alle produkter vises i dette katalog.

Ølgod Handel og Erhverv fungerer som formidler, og du afregner derfor direkte med 
forretningen når du afhenter de indpakkede gaver.

På de næste sider kan du læse, hvordan du og dine medarbejder bestiller!

Ved evt. bestilling af flere kataloger bedes du sende en mail til mig på ohe@olgod.dk 
Du kan også finde kataloget online på www.olgod.dk/menu/julegavekatalog

Få styr på skattereglerne når du køber gaver til dine medarbejder.
Læs mere på www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234840 ( Kilde: SKAT pr. 24.09.2019 ) 

Med venlig hilsen 

Lea Stenfeldt Elmvang
Erhvervsudviklingschef
Ølgod Handel og Erhverv

SÅDAN GØR DU

HJERTER OG 
FARVEKATEGORIER

1. Lad dine medarbejdere bladre kataloget igennem, og
udfylde skemaet bagerst i kataloget med deres ønsker.

2. Giv medarbejderne besked, hvis de kun må vælge én bestemt
farve-priskategori (se forklaring nedenfor)

3. Derefter udfylder du kontaktoplysningerne nederst på
bestillingsskemaet.

4. Indsend/scan det udfyldte skema til Ølgod Handel og Erhverv på
ohe@olgod.dk senest mandag den 18. november.

6. Hent de færdigpakkede gaver i forretningerne.

I kataloget er hvert produkt markeret med ét hjerte med ét tal i.  
Hjertets farve viser hvilken pris, produktet har.
Tallet henviser til produktets nummer, der skal angives på bestillingssedlen. 

= VÆRDI: 300 KR. INKL MOMS

= VÆRDI: 500 KR. INKL MOMS

= VÆRDI: 800 KR. INKL MOMS



KÆRE MEDARBEJDER!
Med et ønske om at du får lige præcis det, du ønsker dig i julegave fra 
din arbejdsgiver, bedes du kigge dette katalog igennem.

Alle gaver forhandles i Ølgod, så tag evt. et smut forbi forretningen hvis du ønsker 
at se eller prøve produktet.

Sådan gør du:

1. Kig’ kataloget igennem, og find den gave du ønsker dig.
2. Udfyld skemaet bagerst i kataloget med navn, produktnr. mv.
3. Aflever skemaet til din arbejdsgiver senest mandag den 18. november.

Vi glæder os til at kunne opfylde dine ønsker.

Med venlig hilsen 

Byens butikker i Ølgod

HVAD ØNSKER DU DIG I

FRA DIN ARBEJDSPLADS?

JULEGAVE

?
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DIN TØJMAND HENRIK

Matinique skjorte - FRIT VALG
Skjorter i mange smarte og klassiske udtryk. 
Slanke i modellerene så de sidder helt forrygende.
100% bomuld 
Str. M - 3xl  

Normal pris 700 kr.
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Super Dry T-shirts og poloer - FRIT VALG
Forskellige lækre farver og print.
Holder farven godt i vask.
100% bomuld
Str. S - 3xl  

Normal pris 450 kr.

Alberto jeans med en fantastisk pasform - FRIT VALG
Holder farven godt i vask.
98% bomuld 2% elastan 
Str. 32-40  

Normal pris 1000 kr.

Blend jeans - FRIT VALG
Masser af stræk, behagelig materiale og fede vaske. 98% 
bomuld 2 % elastan 
Vælg mellem to forskellige vaske: Lys eller mørk
Str. 29 - 36 

Normal pris 500 kr.
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Fru Vestkær

Lanterne a2Living + plaid fra Ib Laursen
100% bomuld. Sort/ creme harlekins mønster. 
Kan også bruges som håndklæde og dug. Mål i 
cm: B: 130 L: 160 

Kraftig, robust og vejrbestandig galvaniseret 
kvalitets lanterne fra a2Living. Kan stå ude hele 
året.
Lanternen måler 17x17x33,5 cm. Og vejer 2 kg. 
Den er designet så den både kan bruges in-
dendørs og udendørs. Leveres i flot gave indpak-
ning.

Normal pris 698 kr.
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Dekorative murstensforme + indhold
2 stk. unika murstensforme fra Indien med et rum.
1 Bülow lakrids, Classic med salt og caramel
1 valnødde dressing, 1 jule sennep og 1 julehyg fra 
Sidinge frugtplantage
6 chokolade Balls.
Alle murstensforme er unikke mht. træsort, alder 
og udseende. Materiale: Træ. Mål i cm: 15 H: 9,5 L: 31
Leveres i flot gave indpakning.

Normal pris 349 kr.

Gavekurv
Gavekurv med rødvin, Bülow lakrids, Kon-
nerup chokolade, jule te, chips, Bagsværd 

lakrids, nødder, dip og pesto, kiks, popcorn 
med chokolade, jule sennep, klosterøl (varm 

øl), honning, Fanø rom, chokolade trøfler, 
vingummi, karamel og chokolade Balls.  

Leveres i flot trækasse.
Indholdet kan variere en smule men kun i 

smagsvarianterne
 

Normal pris 905 kr.

Gavekurv 
Gavekurv med kloster jule øl, summerbird, 

håndlavede lakridskonfekt, popcorn med 
chokolade, chips, æble sirup, Konnerup jule 
chokolade, Bülow lakridsstang, Hr. kram og 

Fru kys fra karamelleriet og chokolade Balls. 
Leveres i flot trækasse.

Indholdet kan variere en smule men kun i 
smagsvarianterne

 
Normal Pris 560 kr. 
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STARK

Dangrill gasgrill Urban Nordic                               
Materiale: Emaljeret stål     
Låg med praktisk håndtag og som fastgøres med clip         Normal pris 1.395 kr.
Inkl. regulator for 7/16 dåse gevind.  
Str.: H 43 cm x Ø35 cm.                                       
Grill areal: 31 cm.

Saphe drive
Bliv advaret om trafikalarmer.
Det eneste, du som bruger behøver at gøre, for at 
blive advaret mod trafikalarmer, er at parre din nye 
Saphe enhed med din smartphone via Bluetooth.

Normal pris 749 kr.
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Buddy II Støvsuger
Nilfisk hobby støvsuger til bilen eller værkstedet.
Vægt; 4,4kg
Slange, længde: 1,9 meter
Dimensioner: L: 36 x B 33 x H 44 cm.

Normal pris 549 kr.

Sikkert hjem - startpakke
Gør dit hjem mere sikkert mod 

ubudne gæster. 
 

Normal pris 999 kr.

12
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SPORTIGAN

H20 Sweatshirt Unisex
Vælg mellem 2 farver. Grå eller navy. 
Str xxs-xxl 
 
Normal pris 600 kr.

Tenson
Regnsæt
Dame/ Herre
Dame str.  36 - 46
Herre str.  S - xxxl 
 
Normal pris 1.200 kr.

13
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Helly Hansen 
Skiundertøj til Dame/ Herre 
Dame s-xl
Herre s-xxl 
 
Normal pris  650 kr.

Fusion Løbetight 
Dame/Herre
Unisex str. xs-xxl

Normal pris 600 kr.

15
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Søs sko

Stormparaply
Taskeparaply eller alm. paraply.
Vælg mellem Marineblå, rød eller sort.

Normal pris 600 kr.

17

Ilse Jacobsen gummistøvler
Håndlavede gummistøvler som kan modstå selv 
det hårdeste regnskyl.
Str. 36 - 41
Sort m. hvide snørrebånd.

Normal pris 1050 kr.

Llyoyd Herresko
Model Osmond.

Kalveskind i meget høj kvalitet 
og med en  

fleksibel gummisål.
Cognac farvet.

Str. 41 - 46

Normal pris 1000 kr.

Ilse Jacobsen rygsæk
Inderlomme, indvendig tillukket 

inderforr, snørrelukning.
H 34 cm x B 14 cm.

Normal pris 450 kr.

19
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Du er altid meget  
velkommen i butikken, 
hvor du kan afprøve dit 

nye fodtøj, paraply, taske 
eller vælge en anden 

model, end hvad der er 
vist på disse sider. 
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Pernille Corydun øreringe
Små fine og elegante øreringe både til hverdag og fest.
Vælg mellem sølv eller guld

Normal pris 400 kr.

SØS

PartTwo Jakke
Lækker dunforet letvægtsjakke, med sidelommer og lynlås     
100% Polyamid
Sort           
str. 36 - 46 
  
Normal pris 1000 kr.

21
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Depeche taske
Bæltetasken har et stort rum og to mindre lynlås lomme på forsiden.
Bæltetasken kan med fordel også bruges som crossover, og er udstyret med en justerbar rem.
Der er plads til kreditkort, nøgler og mobilen.
Ideel til at have med på ferien, i byen eller på marked.
Sort skind.
H 15 cm x B 30 cm x D 5,5 cm

Normal pris 600 kr.

PULZ Jeans
Highwaist skinny fit.
67% Bomuld, 29% Polyester, 4% Elasthan
sort denim
str. 27- 35

Normal pris 1000 kr.

23
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REBUS

Meraki badeværelses sæt
Økologisk certificeret håndsæbe og lotion fra danske 
Meraki.  
Har en skøn duft og er lavet udelukkende af naturlige  
ingredienser såsom aloe vera og ekstrakt fra blåbær og 
brændenælde, der plejer og fugter huden. Med sættet 
følger også en duftfrisker, som giver mild duft og 
skaber skøn atmosfære.

Normal pris 370 kr.

25

Lexon Oslo opladestation
Trådløs opladerstation til smart-
phones med indbygget Bluetooth 
højtaler. Verdensklasse design og 
lækker kvalitet kendertegner det 
franske designhus Lexon.

Normal pris 589 kr.

Travelite Capri kuffert
Smart kabine kuffert fra tyske Trav-
elite. Kufferten er fyldt med smarte 
detaljer og et hav af praktiske lommer. 
Intet er overladt til tilfældighederne. 
Kvaliteten er i top, særligt hjulene. 
Capri er udstyret med 4 store, gummi-
belagte hjul, så den er let at skubbe og 
kører helt lydløst.
Vælg mellem farverne: sort, blå eller 
rød

Normal pris 649 kr.

Eastpak Mavis toilettaske
Lækker og robust toilettaske fra Eastpak. 

Eastpak Mavis har to store rum og flere 
praktiske lommer. Mavis er udstyret med 

krog så den kan hænge, og er desud-
en vaskbar. Med toilettasken følger et 

rejsekit med sæbe, shampoo, lotion og 
tandbørste fra Meraki.

Normal pris 375 kr.
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Maggies

Rigtig flot sort kasse med 6 flasker god Spansk rødvin, etiketter som gør familien glad.
Vinet kommer fra Vinhuset Bodegas Y Vinedos El Soleado, som ligger i byen Cuenca som ligger mellem  
Madrid og Valencia. 
Mængde/flaske 18,7cl 
  
• Dandy Dad 100% Petit Verdot 15%                    • Chic Martina 100% Merlot 15%
• Baby Pompa 100% Sarak 14,5%                          • Kraftig Uncle 100% Tempranillo 
• Linda Many 100% Cabernet Franc                  • 15% Macaco Ciriaco, 100% Gabernet Sauvignon 15%

Normal pris 349 kr. 

Flot gavekurv med lækre specialvarer
 
Gavekurven indeholder følgende:  

• Hjertensfryd fra Warvik bryghus i Varde • Ærø Jule Ale    • Julemarmelade  
• Gourme chips    • Popcorn med smag  • Lakrids specialitet, Lakridseriet
• Chokolade specialitet   • Chokolade kugler

Normal pris 330 kr.

29
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Flot gavekurv med lækre specialvarer.
Gavekurven indeholder følgende:  

• Italiensk rødvin økologisk Maree 0,75l     • Ærø Jule Ale               • Rødvin eller hvidvins gløgg  
• Julemarmelade        • Gourme chips  • Kudsk krydderi RUB
• Lakrids specialitet fra Lakridseriet      • Chokolade specialitet • Chokolade kugler

Normal pris 550 kr.

Stor flot gavekurv med lækre specialvarer.
Gavekurven indeholder følgende:  

• Italiensk rødvin Corvino 0,75l • Ærø Jule Ale og Warvik jule øl • Rødvin eller hvidvins gløgg  
• Julemarmelade   • Jule kaffe    • Gourme chips
• Tranebær/pære kompost  • Lakrids specialitet fra Lakridseriet • Jule bolcher    
• Fyldte chokolade    • Chokolade specialitet   • Chokolade kugler og Trøfler

Normal pris 880 kr.
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Woman Hairstyling

Klip, farvning af bryn/vipper + shampoo, conditioner & børste
Inkl. Montibello Shampoo 300 ml, Montibello conditioner 150 ml. og børste

Normal pris 950 kr.

33

Refectocil Bryn & vippeserum
Plej og få mere fyldige bryn og vipper med denne serum 
fra Refectocil.
6 ml. 

Normal pris 600 kr.

Montibello shampoo 300 ml. 
Montibello conditioner 150 ml. 

Montibello repair active mask 200 ml. 

Normal pris 460 kr.

Time to DETOX hårkur + hårbørste
Giv dit hår næring og pleje med Detox kuren fra 

Montibello.
 

Normal pris 400 kr.
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Imerco

Cathrineholm Stripes skåle
Sæt med to skåle på 14 cm og 24 cm med håndemaljerede striber. Design Grethe Prytz Kittelsen. 
Vælg mellem farverne: Sort, blå, rød, orange, grøn eller grå.

Normal pris 699,90 kr.

37

Landsdækkende 
bytteservice i alle 
Imerco og Imerco Home-
butikker.
Alle julegaver bliver 
pakket smukt ind.

Plaid fra Rosenhills Væveri
I en lækker kvalitet af 100% lammeuld. 170 x 120 cm. 
Vælg mellem flere flotte farver.
Okker, grøn, blå eller grå.

Normal pris 599,95 kr.

Cook & Baker læderforklæde
Perfekt gave til ham eller hende. Blød kvalitet med just-
erbare stropper i hals og liv samt metalring til  
viskestykket.

Normal pris 799,95 kr.

Erik Bagger sæt med Core skærebræt 
og Nördic steakbestik.

Skærebræt i FSC certificeret plantage teaktræ.
L50 x B27 x H3 cm.

Æske med 6 steakknive og 6 steakgafler i 
blankpoleret rustfrit stål.

Normal pris 1499,90 kr.

38
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Kig gerne forbi Imerco i 
Ølgod, og lad os sammen 
finde den helt rigtige  
firmajulegave.
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Matas

Kenzo duft til hende/ Diesel duft til ham
Kenzo 30 ml. til hende      
Diesel 35 ml. til ham 

* Der vil dertil være en eksklusiv overraskelse i alle gaverne.

Normal pris 320 kr.

Boss the scent absolute til hende 
Diesel duft + Hair and bodyshampoo til ham fra Matas striber
Hugo Boss duft til hende 30 ml. 
Diesel 50 ml + 500 ml Matas Men bodyshampoo. 
 

* Der vil dertil være en eksklusiv overraskelse i alle gaverne. 
 

Normal pris 520 kr.

41
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Lancome Idôle duft 50 ml og Nutrix Royal bodylotion 400 ml til hende/ 
Hugo Boss Bottled duft 100 ml og Biotherm shower 150 ml til ham. 
 
* Der vil dertil være en eksklusiv overraskelse i alle gaverne.

Normal pris 800 kr.

Ole Henriksen Tree little wonders til ham og hende.                 Normal pris 800 kr.
Forebyggende anti-aging produktserie.
• Truth Serum 30ml 
• Sheer Transformation Perfecting Moisturizer 30ml
• Invigorating Night Transformation Gel 30ml

43
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* Der vil dertil være en EKSTRA eksklusiv overraskelse i denne gave. 
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SuperBrugsen

3 flasker Cháteau Reysson rødvin årgang 2015.
Elegant vin til lysere kød som eksempelvis kalv og spædlam - eller til lyst fjerkræ.

Normal pris 600 kr.

Spændende købmandskurv med diverse udvalg af varer.
* Indholdet i kurvene kan tilrettes efter ønske. Specielle ønsker angives på bestillingssedlen. 
Alle kurve er pakket pænt ind i folie.
 
Normal pris 300 kr.

45
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Spændende købmandskurv med diverse udvalg af varer.
* Indholdet i kurvene kan tilrettes efter ønske. Specielle ønsker angives på bestillingssedlen. 

Alle kurve er pakket pænt ind i folie.
 

Normal pris 500 kr.

Spændende købmandskurv med diverse udvalg af varer.
* Indholdet i kurvene kan tilrettes efter ønske. Specielle ønsker angives på bestillingssedlen. 

Alle kurve er pakket pænt ind i folie.
 

Normal pris 800 kr.
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Geekd

eStuff Powerbank 34.200mah
Stor powerbank hvor du får en kapacitet nok til 11 opladninger af en standard smartphone. En perfekt 
powerbank til dig, der skal være væk fra strøm i en længere periode. Udover den store kapacitet, så får 
du også en helt særlig mulighed for at oplade laptops via det indbyggede DC output. Der medfølger 10 
forskellige connectors som kan bruges til at tilslutte til laptops. 
Powerbanken kan variere i output styrke, men med et maks på 20V/4A (80W).
Mål: 18,5 x 12,5 x 2,5 cm

Normal pris 999 kr.

Havit G1 Earbuds 
Øretelefonerne giver en 100% trådløs oplevelse med 
lækker lyd, når man vil høre musik under sport.
havit Earbuds er et komplet trådløst sports headset 
med bluetooth uden ledninger, som forbinder de to 
earbuds. Havits høretelefoner er skabt specifikt til 
sport, så de har en super god pasform, samt sidder 
godt fast i ørene og tåler både sved og regn.

Normal pris 699 kr.

49
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Havit E30 Højttaler
Transportabel og trådløs

Med denne højtaler fra Havit, er du sikret 
din ekstra motivation til hverdagen. Det 
er nemlig muligt at have den med over 

alt, ganske trådløst. Den er designet til at 
blive benyttet i forbindelse med udendør-
saktiviteter. Når højtaleren er fuldt opladt 

kan den spille i op til 14 timer.
Bemærk har vundet bedst i test via mo-

bilsiden.dk https://www.mobilsiden.dk/
anmeldelser/test-havit-e30-en-bluetooth-

hojtaler-fra-overste-hylde,lid.41255/
Mål: 21.3 x 8.2 x 8.1 cm.

Normal pris 599 kr.

Sort Havit Bluetooth Speaker
Transportabel og trådløs.
Med denne højtaler fra Havit, er du sikret din ekstra motivation til hverdagen. Det er nemlig muligt at 
have den med over alt, ganske trådløst. Den er specialdesignet til at yde en ekstra god bass.
Med sin 16 timers batteritid, skulle der være et godt grundlag for at få den rigtige stemning igang.
Mål: 19.72 cm x 7.7 cm x 8.08 cm 

Normal pris 499 kr.
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Esta La Milla 

Kazuri halskæde
Kazuri er smykker af høj kvalitet og med god samvittighed. Kazuri- brandet er en fair trade virksomhed, 
der dagligt beskæftiger ca. 300 kvinder i Kenya. Smykkerne er fremstillet i keramik, og hvert enkelt 
smykke er håndmalet så ikke to smykker er helt ens. Smykkerne fås i alle regnbuens farver.  
 
Angiv venligst på bestillingssedlen, hvilken farve du ønsker. Vi vil derefter forsøge at imødekomme dit 
ønske bedst muligt.
                 Normal pris 650 kr.

53

Smykkeskrin 
Praktisk Smykkeskrin med 
masser af inddelings mulighed-
er, samt et lille smart rejse skrin. 
Fremstillet i kunst læder. 
 
Normal pris 749 kr.

Bonett Herreur
Vælg mellem 3 smarte ure, fremstillet i 

rustfrit stål, med mange detaljer. Urkassen 
er 46mm og urene har en modstands dyg-

tighed over for vand på 10ATM.
Farve: Guld, sølv eller sort. 

 
Normal pris 999 kr.

Bering ur Herre & Dame
Klassisk dansk design med et moderne minimal-

istisk udtryk. Sølvfarvet urkasse af rent rustfrit 
stål. Ridsefast safirglas.

Dame Ur: 
Urskive med sølvfarvet indeks. Moderne sølvfar-

vet mesh lænke giver højeste bærekomfort.
Urkasse 26mm, Armlænge 14mm bred. 

Herre Ur: 
Urskive med integreret datoangivelse. 

Herreur: Urkasse 39mm Armlænge, 20mm bred. 
OBS: Kan også bestilles med sort læder rem

Normal pris 999 kr.
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JUL I ØLGOD

VIDSTE DU?
Julen i Ølgod er forbundet med en lang række aktiviteter for både 
store og små.

Midtbyen pyntes med julebelysning så det er hyggeligt at 
juleshoppe. 

Hvert år tager børn og barnlige sjæle ned til Vandtårnet for at at 
vække julemanden. Senere i december går julemanden også rundt i 
byens gader og i et festligt optog med musik. 

Hver gang du juleshopper i Ølgod, får du udleveret én kupon. 
Kuponnen er dit lod i gaveregnen om gaver fra byens virksomheder.

29. november
black friday
Kl. 07.00 - 21.30 åbner størstedelen af byens butikker op for de mange gode 
BLACK FRIDAY tilbud. Her kunne du evt. starte dine julegaveindkøb.

1. december
Væk Julemanden 
Kl. 10 mødes vi på Torvet og går samlet ned til Vandtårnet.  
Efterfølgende er der en gratis chokoladejulekalender til alle børn.

15. december
Find Julemanden 
Find Julemanden, og aflever din ønskeseddel til ham. Så kan du blive den 
heldige vinder når julemanden trækker lod i blandt ønskesedlerne. 
Julemanden er at finde i byens forretninger, på Torvet og i Storegade.

22. december
Juleoptog og gaveregn
Kl. 10.00 mødes vi med orkesteret på Torvet. Efterfølgende går vi optog i byen. 
Afslutningsvis trækkes der lod om gaver fra byens forretninger. 

DET SKER
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18. NOVEMBER.

SKRIV HVAD DU ØNSKER DIG
SENEST MANDAG DEN 18. NOVEMBER

NAVN
(EVT. OGSÅ MEDARBEJDER 

NR)

TELEFON-
NUMMER

JEG ØNSKER MIG
PRODUKT NR. FORRETNING

EVT. FARVE, 
STØRRELSE ELLER 
ANDRE ØNSKER

UDFYLDES AF DEN ANSVARLIGE FOR JULEGAVER
Firmanavn:       Kontaktperson:
Tlf.:        E-mail:

DENNE BLANKET BEDES UDFYLDES OG RETURNERES TIL ØLGOD HANDEL OG ERHVERV PÅ E-MAIL 
OHE@OLGOD.DK ELLER AFLEVERES PÅ ADRESSEN STOREGADE 16, 6870 ØLGOD SENEST MANDAG DEN 
18. NOVEMBER.



&


