
JU
LE

N
 2

02
1

MOTESERIE
Bli inspirert

GUTTAS
julebord

PARKERING
i sentrum





Fra venstre: Heidi, Monica og Siri

Gi bort et gavekort til jul!
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Man-fre 08-17 • Tors 08-19 • Fre 09-14
Følg oss på Facebook og Instagram 
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VELKOMMEN TIL SKIEN!
Skien er og har vært møteplass og handelssentrum i over 
tusen år. Tidligere i år ble Skien og Porsgrunn kåret til 
Norges mest attraktive byer. Det er vi veldig stolte av, og vi 
skal fortsette arbeidet med å gjøre byen vår attraktiv både 
for oss som bor og driver næring her, og de som kommer 
på besøk. 

En av de største bransjene i kommunen er handel med 
mange arbeidsplasser og et mangfold av tilbud. I Skien 
har vi alt fra de store kjedene til små spesialbutikker. 

Skien kommune samarbeider med gårdeiere, utviklere og 
næringsdrivende om utviklingen av Skien sentrum. Sammen 
jobber vi for at flere skal bo, jobbe, handle og ha gode 
opplevelser i byen. Mange prosjekter er gjennomført og 
flere er godt i gang. Vi setter stor pris på satsingene i byen 
vår.

Nå står julen for døren og gatene blir pyntet med glitrende 
lys og juletrær. Etter et drøyt år med koronarestriksjoner 
og avlyste arrangement blir det fint å oppleve konserter, 
julemarked og andre førjulsaktiviteter. Bruk byen til 
julehandelen!
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Skien ble nylig kåret til Norges mest 
attraktive by sammen med Porsgrunn. 
Det er en god grunn for hvorfor 
byene fikk denne prisen. Vi er gode på 
samarbeid, vi får til ting sammen. Vi 
skaper noe. Denne prisen eier vi et helt 
år, da er det viktig å fremsnakke byen 
så bra som mulig og sørge for å gi noe 
tilbake til innbyggerne som besøker 
byene ukentlig.
 
Vi elsker Skien By, vi elsker å bruke 
byen og treffe menneskene som 
jobber her. Alt fra klesbutikker, 
frisørsalonger, kaféer og restauranter, 
kulturinstitusjoner, eller bare å gå 
gjennom byen og ta inn stemningen. 

Nå har også regjeringen åpnet opp og 
vi kan begynne å leve litt igjen. Oppleve 
mer. Bevege oss friere. Klemme. 

Skien er i stadig utvikling, 
Landmannstorget er i full bruk daglig, 
Kverndalen bo- og dagsenter er under 
utbygging, leilighetene på Lietorvet 
er innflytningsklare og handelstorget 
planlegges for oppgradering.  

Skien Brygge setter spaden i jorden 
i 2022 og Meierikvartalet er under 
planlegging. Det er mye som skjer i 
sentrum av Skien og vi gleder oss til  
å se sluttresultatet.

Nå er det snart jul igjen og vi gleder oss 
til å få frem den deilige julefølelsen. Vi 
ønsker at Skien skal bli en kjempefin 
juleby og byen inviterer til lysvandring 
20. november, da tenner vi julelysene 
i byen. Vi pynter gatene i julefarger og 
lager en stemningsfull førjulstid. Ta 
turen til Skien By og gjør julehandelen 
din her – vi gleder oss til å se deg.

Skien By – den lille storbyen

Med vennlig hilsen
Tore Hammersmark, daglig leder

DEN LILLE 
STORBYEN

ik ss på sta ra
@skienby

 e  på a e k
Skien By www.shop.skienby.no
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Det blir vanligvis mye jobbing 
både før og etter jul, men selve 
julen går til ro med familien, 
kirken og bare kos, senke 
skuldrene og slappe av.
Ingar Eckholdt  
Renomme klokker og smykker

Etter en hektisk føjulstid, feires 
julen sammen med familien, 
med god mat og ikke minst 
å kunne slappe godt av.
Anniken Andersen
Husfliden 

Jeg tror jeg er litt kjedelig 
rundt juletider eller helt 
gjennomsnittlig heter det 
kanskje. Det blir pinnekjøtt 
eller ribbe, men det blir mye 
jobbing også.
Alexander Opsahl 
Opsahl Ur & Optikk

Jeg elsker jul, familiesamlinger, 
fars juleribbe, julekalender, 
julestrømpe, hjemmelaget 
surkål, masse julepynt, 
pepperkaker, lussekatter 
og alt som følger med.
Juy Anita Andersen 
Nye Mamis

Til julen spiser vi ribbe, koser 
oss med familien, tar en tur i 
kirken og nyter julehøytiden 
så godt vi kan.
Sondre Walmann 
Walmann salonger

Julen feires med nærmeste 
familie hvor pinnekjøtt er 
et godt innslag. Pakker på 
julaften må til og feirer  
gjerne resten av julen  
ikledd pysjamas.
Sofie Eidissen Løkjell
Clarion Collection 
Bryggeparken Hotel
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27. nov, 4. des, 11. des, 18. des.

Julestemning i byen med 
julepyntede butikker, julelys  
i gatene, musikk og nytelsen  
av den gode julefølelsen.

BYLØRDAG 

Arkaden  kl. 14.00 - 18.00 Arkaden  kl. 14.00 - 18.00
Lietorvet kl. 14.00 - 18.00

13. - 22. desember

Arkaden  kl. 10.00 - 20.00
Lietorvet kl. 09.00 - 20.00
Butikkene kl. 10.00 - 20.00

SØNDAG 12. DES. SØNDAG 19. DES. LANGÅPENT

23. desember

Arkaden  kl. 10.00 - 18.00
Lietorvet kl. 09.00 - 18.00
Butikkene kl. 10.00 - 18.00

24. desember

Arkaden  kl. 09.00 - 13.00
Lietorvet kl. 09.00 - 13.00
Butikkene kl. 10.00 - 13.00

LILLE JULAFTEN JULAFTEN

20. november

Ta med et lys og bli med på 
lysvandring fra Lietorvet til 
handelstorget. Vi starter kl. 16.30.
Ordfører tenner julegatene kl. 
17.00 og julenissen kommer med 
godteposer til barna.

JULEGATEÅPNING BYNATT 

15. desember

Arkaden  Åpent til kl. 24.00
Lietorvet Åpent til kl. 22.00
Butikkene Åpent til kl. 22.00
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Da de skulle bytte lokaler for 
showrommet sitt, fant de ut at de 
skulle satse på butikk. Nå driver Kuhlin 
den populære Vindesign i Hjellen og 
selger det meste du kan tenke deg av 
gamle vinrelaterte ting. 

«Her har vi de perfekte gavene til folk 
som liker og kjøper vin. Vi har varer 
du ikke får tak i noen andre steder», 
sier Kuhlin, om butikken som tilbyr det 
unike i vinsammenheng. 

For vinelskeren
I den store, brune og gamle 
skinnsofaen i butikken setter Maria 
seg gjerne ned med kunder for å 
prate og diskutere vin. Rundt om i 
det rustikke lokalet er det vinkasser, 
champagnestativ, vinbur og hyller. «For 
kunden som ønsker seg noe unikt er 
det mye å velge mellom», sier Kuhlin.

Vakre vinkjølere, karaffler og 
druepresser, veiskilt og vinkart og ikke 
minst de store og små vintønnene 
som fyller butikken er populære varer 
som selges i butikken, på finn.no og 
gjennom Vindesign sin instagram og 
hjemmeside. Selv om det meste er 
vintage hos Kuhlin, selger Vindesign 
også nye vinglass av god kvalitet. 
Butikken har kunder som kommer 
langveis fra kun for å handle hos dem, 
og de leverer også til restauranter og 
hoteller i hele landet.

I verkstedet bak i butikken er det 
full produksjon av interiør og 
bruksgjenstander tilverket av gamle 
vintønner, designet av Vindesign. 
«Vi bruker de gamle tønnene som 
råmaterialer, og lager blant annet 
lysestaker, champagnekjølerstativ, 
matfjøler, fat og lamper som vi selger i 
butikken», forklarer hun. 

Håndplukkede varer
Kuhlin kjører selv rundt i hele Frankrike 
og henter vinrelaterte produkter til 
butikken.

«På mine reiser i Frankrike drar 
jeg på markeder, går på antikk- og 
vintagebutikker eller reiser ut til 
vingårder og møter vinbøndene. På 
min vei finner jeg skatter som jeg tar 
med meg tilbake til Skien. Jeg har også 
folk i Frankrike som samler på ting til 
meg, og som jeg kommer og henter», 
forklarer Kuhlin. «Jeg prøver alltid å 
få tak i bakgrunnen og historien til 
varene jeg finner. Hvor den kommer 
fra og hva den har blitt brukt til er alltid 
interessant. Mange av kundene våre 
synes det er veldig morsomt å vite at 
kanskje akkurat den tingen de kjøper 
har stått på en herregård eller et slott, 
eller har vært i brukt i vinproduksjon i 
mange år». 

Før jul vil butikken få inn en mengde 
franske delikatesser, håndplukket av

Vindesign på sine reiser. Alt fra deilige 
vin-terriner til sjokladedekte druer. 
Kanskje som en smaksopplevelse til 
deg selv, eller som den perfekte gaven 
til noen som fortjener det.

Vinsmaking for alle
Kuhlin bistår i private vinsmakinger 
hvor man kan diskutere vin i sin egen 
sfære. Hver vinsmaking har sitt eget 
tema og med gode viner fra hele 
verden, der kombinasjonene mat og 
vin er i fokus. Under vinsmakingen 
vil man få smake på flere viner, spise 
litt god mat som er tilpasset perfekt 
kveldens smaking og lære noe gøy og 
nytt om vintypene.

«Sammen smaker vi og snakker oss 
gjennom vinene», forklarer Kuhlin.

Jeg prøver å snobbe det ned. 
Vin skal være gøy og trenger 
ikke være så dyrt. Derfor 
arrangerer jeg disse avslappede 
vinsmakingene hvor vi kan 
snakke sammen om vinene. 

Det her er min drømmejobb, det 
finnes ikke noe bedre, sier Maria 
Kuhlin entusiastisk.

et startet i et s å  e  e  are i  s  sk e e  ra ra krike  t å ret r ere 
ti  N r e e  t  i  te kte aria i   y te i e  e  a e i t er  

NEDRE HJELLEGATE 4, SKIEN

VINDESIGN.VIN

VIN I VINDEN
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ÅRETS JULEGAVER

FINNER DU HOS OSS!

Arkaden Storsenter, Skien
Tlf. 900 20 112
e-post: skien@gulating.net

www.gulating.net
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Kl. 17.00  - Rolig start - varme opp

Thon Hotel Høyers
Clarion Collection Hotel Bryggeparken
Lundetangen Pub
Barkaden
Megafon Rockepub
Farstad & Co
Lykke Kafe
Sitt Ned

   Kl.19.00  - Middag + noko attåt

   Becks Brasserie
   Jacob & Gabriel
   Restaurant Henrik & Kompani
   Lykke Kafe
   La Bodega
   Strøm Mat og bar
   AFY Habesha Food restaurant
   Burglar
   Olearys
   Bocado

Kl. 22.00  - Ta byen med storm

Olearys
Strøm mat og bar
Lundetangen Pub
Megafon Rockepub
Barkaden

e este st e e skaper a  se  a e  tta  a  et e et e r  
e  e  r e på ye s este resta ra ter  teste er

GUTTAS JULEBORD
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Gjennom fire generasjoner, har 
Opsahl arbeidet med ur og optikk. «Vi 
er en uavhengig bedrift som ikke er 
kjedebundet, og kan dermed velge fritt 
fra leverandører og ta inn unike og 
spesielle varer», forteller Marit Opsahl.

«Det vi er mest opptatt av hos oss er 
at kunden er fornøyd», sier Jeanette 
Opsahl. «Det er motivasjonen vår for 
å drive butikken. At kundens behov 
blir dekket, er viktig for oss. Vi vil 
ha fornøyde kunder som kommer 
tilbake». 
 

At kundens behov blir dekket, er 
viktig for oss. Vi vil ha fornøyde 
kunder som kommer tilbake. 

Juleshopping
Til julens gaver har Opsahl noe for 
enhver, enten du sjekker ut nettsiden 
deres eller besøker butikken på Lie. 
Med pene briller, armbåndsur og 
klokkereimer, samt klassiske veggur 
og vekkerklokker er det lett å finne 
en gave til alle. Og med spennende 
kikkerter, teleskoper og mikroskop, 
burde juleshoppingen være fikset hos 
Opsahl. 

Innovasjon fra Skien
I den store kikkertavdelingen har de alt 
fra små og lette fritidskikkerter til de 
store teleskopene man kan utforske 
stjernene med. Og siden 2001 har de 
fått produsert sitt eget merke SkyTech 
av teleskop og kikkerter i alle typer.

Nytt av året er at Rolf og Alexander 
Opsahl har utviklet en egen adapter 
til teleskopene. Innovasjonen fra 
Skien gjør det mye lettere å finne 
frem på stjernehimmelen ved hjelp av 
brukerens egen mobiltelefon.

«Jeg hadde lyst til å få mobilen til å 
fungere sammen med teleskopet», 
forteller Alexander. «Ved å lage en 
adapter som ville holde sammen de 
andre komponentene og mobilen til 
teleskopet, så vi behovet for noe som 
ikke fantes på markedet, og fikk dette 
etterhvert produsert i Kina. Serien med 
teleskop har fått navnet Guide Star og 
selges over hele landet». 

God øyehelse
Trenger du nye briller eller ønsker 
å sjekke øyehelsen din, kan du hos 
Opsahl gjennomføre en trygg og god 
synsundersøkelse. Her vil optiker 
Alexander finne ut av behovet for 
briller, kontaktlinser eller utrede for 
tørre øyne. Hvis han avdekker andre 
behov, vil man få henvisning videre. 

Opsahl har briller som passer til alle 
og utvalget av briller med styrke er 
stort. Er du litt usikker på hva som 
passer deg hjelper de deg gjerne med 
brillevalget. 

Tradisjonelt verksted
Urmakerkopetansen hos Opsahl 
bygger på mer enn 100 års erfaring, 
noe som spesielt gjenspeiles inne i det 
tradisjonelle verkstedet. Der kan man 
få reparert alt av ur og klokker, og de 

skifter også batteri og reim for deg. Det 
er mange typer klokker å velge mellom 
i butikken og noe for både liten og 
stor. Opsahl leverer armbåndsur 
fra spennende produsenter fra hele 
verden og er også en av Norges 
ledende importører av veggur.

Er du interessert i alt som har med 
vær å gjøre, har spesialbutikken både 
de tradisjonelle og mer digitale og 
moderne værinstrumentene som 
barometer, værstasjoner og mye annet 
spennende på værfronten. 

Kun det beste for kunden
«Vi driver mye med research for å se 
etter hva som blir produsert og som 
kan være interessant for butikken vår. 
Da leter vi etter de beste produktene 
som ikke finnes på markedet i Norge 
fra før av til kundene våre. Og det er 
det som er grunntanken i firmaet vårt, 
det er motivasjonen og drivkrafta vår, 
det å finne produkter som kan løse 
problemer og behovene hos folk.»

«Vi er jo her på grunn av kundene, det 
er så enkelt som det», forteller familien 
Opsahl samstemt.

TIDEN STOPPER IKKE
HOS OPSAHL

HOLBERGS GATE 4, SKIEN

SMARTOPTIKK.NO
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 Hos Wenche
mote • klær • tilbehør

Velkommen til oss
Kvalitetsklær i størrelser fra 36 til 52

Vi ønsker alle våre fantastiske kunder en fin førjulstid, 
og en riktig god jul og et godt nytt år!

Nettbutikk: shop.skienby.no/hoswenche   •  Telemarksgata 7, Skien  •  Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Vi har utvalget.

Klær og tilbehør til den 
avslappede og motebevisste 

kvinne.

Velkommen til en 
hyggelig førjulshandel!

Skistredet 7, Skien
Tlf: 35 52 70 66

www.shop.skienby.no/gyllenlakk

14 – SKIEN BY JUL 2021



Årets julegave
Unike humlesmykker designet 

av Renomme Arkaden

Anheng kr. 650,-
(50,- går til humlekasser i sentrum)

Armbånd kr. 1.298,-
(kommer i medfølgende humlekasse)

Velkommen til en 
hyggelig julehandel!

Tlf: 928 00 564 • Arkaden Skien, 1. etasje

Velkommen 
til en hyggelig 

julehandel!

Telemarksgata 8, Skien  | Tlf: 35 53 48 60

Følg oss på Facebook og Instagram
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«Jeg håper at denne prisen kan bidra til 
at folk blir stolte av byen vår», sier en 
glad Mette Gundersen, leder for by- og 
stedsutvikling i Skien kommune. 

Nabobyene deler Statens pris for 
bærekraftig by- og stedsutvikling for 
2021 som deles ut av Kommunal og 
moderninseringsdepartementet. 
Gjennom deres felles arbeid over flere 
år har byene klart å snu en negativ 
trend fra tap av industriarbeidsplasser, 
butikkdød i sentrum og fraflytting til 
en positiv utvikling for byene sine. 
Dette er virkelig noe å glede seg over 
for innbyggerne og de som tenker å 
etablere seg i Grenland. 

Godt samarbeid er nøkkelen
Prisen har byen fått for samarbeidet 
som Skien har med Porsgrunn, 
fylkeskommunen og statlige aktører. 
Dette er et arbeid som Skien har 
stått i lenge, helt siden 2009 og frem 
til i dag. Enigheten kommunene 
har om Bypakke Grenland, har ført 
til finansiering av viktige tiltak til 
infrastruktur og byutvikling.

«For å lykkes med byutviklingen, har 
samarbeidet lokalt her i byen også 
vært viktig», forteller Gundersen. 

Prosjektet Skien 2020 ble startet i 
2011. Der har kommunen sammen 

med butikkdrivere, gårdeiere, 
Grenland næringsforening, Skien By, 
Bane Nor og Bratsberggruppen jobbet 
med tiltak som er positive for byen. 

Visjonen for Skien 2020 er  
mer liv i sentrum, med mål om 
flere som bor, besøker, handler, 
og har arbeidsplassen sin i 
Skien.

«Det har vært viktig for oss å ha begge 
disse samarbeidene for å kunne gi 
Skien et virkelig løft, sier Gundersen.

Bærekraft i fokus
«For å vinne Attraktiv by-prisen må 
man kunne vise til at byen byen legger 
vekt på bærekraft. Vårt fokus har vært 
på bærekraftig by- og stedsutvikling, 
og i den bærekraften ligger både den 
miljøbaserte, sosiale og økonomiske 
bærekraften», forklarer Gundersen.

Man må kunne vise at man jobber med 
alle de tre hovedretningene samtidig i 
prosjektene for byen. I oppgraderingen 
av Landmannstorget, synliggjorde 
Skien kommune prosessene for 
juryen om hvordan de arbeidet med 
medvirkning og de beste løsningene 
for universell utforming. Prisens 
juryleder nevnte spesielt at Skien 
har satset på enklere tiltak i sosiale 
rom, som for eksempel lekeplassen i 

Bryggeparken og den nye laksetrappa. 
Disse fine stedene er det lav terskel 
for å oppsøke, det er gratis og enkelt 
å bruke. I laksetrappa har de gjort 
flere tiltak for at ikke bare fisken skal 
kunne svømme oppover i Telemark, 
men også for at folk skal kunne møtes. 
Det å gjøre slike tiltak som bygger på 
både det spesielle som Skiens har å by 
på, og det sosiale som disse plassene 
tilbyr, fikk Skien kommune mye skryt 
for. 

«Det er kjempegøy at det kommer 
noen utenifra som sier at Skien har 
fått til ting, at de annerkjenner at 
det skjer noe her og ser at det er 
håp for utvikling av byen fremover 
også. Jeg håper folk i Skien er gode 
ambassadører slik at enda flere ønsker 
å bo, besøke og ikke minst etablere 
næring her. En slik pris gir oss jo 
selvfølgelig en boost, og vi får lyst 
til å gjøre enda mer for Skien», sier 
Gundersen.

i ar a  r  ti  å re st te  kie   rs r  er kåret ti  N r es est attrakti e 
yer i  r sitt sa ar ei   e  rekra ti  y t ik i  

SKIEN.KOMMUNE.NO

SKIEN ER NORGES MEST 
ATTRAKTIVE BY

SKIEN KOMMUNE

Gundersen.
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Kun 5 prosent holder fast på
tradisjonen om sju kakeslag til jul.

Med hjertelige ønsker om en fredfylt jul
og et riktig godt nytt år.

Tlf.: 35 52 11 00

Ikke gå for gjennomsnittet.

La oss gjøre førjulsstria litt enklere, så blir det kanskje sju slag likevel. 
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Gablers Undertøysalong - tidligere Else Maries Undertøysalong
Telemarksgata 12, 3724 Skien

Sjekk ut vår nettbutikk: www.gablers.no

VELKOMMEN INN TIL EN 
HYGGELIG JULEHANDEL!

Hos oss finner du både 
de perfekte julegavene og 

det lille ekstra til festen!
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HENRIK ROSENVOLD
ert i ress kr  
s ar  e e  sk rte kr   
ips kr   

teptr i  kr   ra  se
 kr   ra e

a e  i spirere



KNUT HARALD
ette e ser  Ga t kr   ra se

kse  Ga t kr   ra se
kke  iss t e t kr   ra r arker k r e

k  i s kr   ra  se

HENRIK
akke  per ry kr   ra se

kse  Ga a i s kr   ra se
k  a a a a k kr   ra  se

kke  eik  i er kr    ra e



ANNE CATHE, GYLLENLAKK
Skinnkjole Aleksander kr. 1300,- 
Ring DNSK copenhagen kr. 369,-  DNSK copenhagen. 
Armbånd DNSK copenhagen kr. 369,- 

WENCHE, HOS WENCHE
Topp Micha kr. 899,- 
Bukse LauRie kr. 1099,- 
Armbånd IntexSkandia kr. 149,- 
Armbånd Trend kr. 249,-



BRITT, PRIKKEN OVER
Bukse cambio kr. 2900,-  
Topp catrinUri kr. 1500,- 



24 – SKIEN BY JUL 2021

GAVEKORT ELLER 
BILLETTER
Den beste julegaven er 
en opplevelse!
Et gavekort til en kulturell opplevelse, 
eller billeer til en bestemt forestilling? 
VI TROR MOTTAKEREN VIL BLI 
FORNØYD MED ÅRETS JULEGAVE.

Vårsesongen på Ibsenhuset tar form. 
Sjekk ut våre nesider for gode tips 
til årets julegave. Merk at nesidene 
oppdateres stadig med nye spennende 
arrangement.
 

God jul ønskes fra alle oss 
på Ibsenhuset ♥

www.ibsenhuset.no  ·  tlf: 35 90 54 90
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ET UTVALG AV VÅRE BESTE JULEGAVETIPS!

BJARTE HJELMELAND
– JA!

FREDAG 14. JANUAR

HELE NORGES 
NYTTÅRSKONSERT

LØRDAG 15. JANUAR TORSDAG 20. JANUAR

TERJE SPORSEM:
ABSOLUTE NORSK

FREDAG 21. JANUAR

INGVARD WILHELMSEN:
SJEF I EGET LIV

MANDAG 31. JANUAR

SVANESJØEN:
DEN RUSSISKE 

NASJONALBALLETTEN
FREDAG 4. FEBRUAR

THE MUSIC OF 
LES MISERABLES

LØRDAG 5. FEBRUAR
EN SPURV OG EN DIVA

TORSDAG 10. FEBRUAR LØRDAG 12. FEBRUAR

PER HENRIK STENSTRØM:
SLIK TAKLER DU

 IDIOTENE PÅ JOBBEN
ONSDAG 16. FEBRUAR

ANDREW LLOYD WEBBER 
MUSICAL GALA 2022

TORSDAG 17. FEBRUAR

BÅRD & ATLE:
12 GODE RÅD

FREDAG 18. FEBRUAR

BERTOLT BRECHT – 
EN KYNISK 

MENNESKEVENN
ONSDAG 2. MARS 

GURAN, NYBERG & NORD:
EN HYLLEST TIL 

BJØRN AFZELIUS
TORSDAG 3. MARS

LIV GULBRANDSEN
TORSDAG 17. MARS 

HELGE JORDAL:
TERJE VIGEN

MANDAG 21. MARS

JOHN LEES´ BARCLAY 
JAMES HARVEST

ONSDAG 23. MARS
MIO, MIN MIO
LØRDAG 26. MARS

HAGEDAG MED 
CLAUS DALBY

LØRDAG 2. APRIL
SØNDAG 24. APRIL

HEDDA GABLER
MANDAG 25. APRIL 

VIKINGARNA MED 
CHRISTER SJÖGREN

ONSDAG 27. APRIL LØRDAG 30. APRIL

KLAKEGGS KLASSIKERE:
FRANSK FINESSE

FREDAG 6. MAI

MACY GRAY
LØRDAG 21. MAI

JIMMY CARR:
TERRIBLY FUNNY

TIRSDAG 21. JUNI 
PAT METHENY TRIO

SØNDAG 14. AUGUST
AMAZING BUBBLE MAN

SØNDAG 25. SEPTEMBER LØRDAG 8. OKTOBER

Gavekort og billetter kan kjøpes i resepsjonen eller på våre nettsider.



Gi noen du er glad i en 
ettermiddagstur mellom 
Skien og Lunde.

De får oppleve vakker natur, de 
imponerende sluseanleggene og ikke 
minst innseilingen på elva til Skien.

Turen starter kl. 12 og inkluderer  
en vei med buss og en vei med båt.

Kjøp et gavekort på Telemarkskanalen!

Gavetips til den som har alt

Kjøp gavekort her: 

booktelemark.no/gavekort

telemarkskanalen.no

KAFE  |  KURS  |  KONSERTER  |  FOREDRAG  |  MØTEPLASS

UNN DEG EN PAUSE FRA JULESTRIA!

Åpningstider kafe:
Man- tors   10.00-18.00
Fredag      10.00-14.00

Vi på Lie bydelshus 
ønsker alle en 
riktig god førjulstid

Cappelensgate 8  |  Tlf: 35 54 46 70 
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Følg oss gjerne på Facebook og Instagram  •  Telemarksgata 14, Skien  •  Tlf: 35 52 52 90 

Hos oss finner du merker som bl.a Tom Ford, Porsche, Ørgreen og Munic.
Nå har vi salg på en del innfatninger fra kr. 500!

Trenger du nye briller eller linser så hjelper vi deg gjerne.

Vi holder til i nyoppussede lokaler
i Telemarksgata 14.

Julehilsen fra
Morten, Ida og Ramona

EN UNIK MATOPPLEVELSE
med en eksplosjon av spennende smaker

www.afyrestaurant.no
Øvre Hjellegate 1, Skien

Eritreisk og etiopisk restaurant med næringsrike retter alt fra milde til 
sterke smaker. Spis med hendene, og opplev en fargerik matkultur av 
høy kvalitet som du sent vil glemme!

Opplev lukten og smaken av 
nybrent kaffe eller prøv vår 
ferske te som vi lager selv.

Kjøtt • glutenfri • vegansk • vegetarisk
Reserver bord på tlf: 97 61 21 21
eller e-post: post@afyrestaurant.no

Følg oss på Facebook og Instagram
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LIEGATA 10, SKIEN

TLF: 35 91 56 60

r  te etter e tra is e e s ake e e er e spe e e  ytt  a sett a 
 eter etter fi er  e s este s aker s e y iet r et  

EN SMAKSRIK 
JUL

I de store og nyutbyggede lokalene 
i første etasje på Lietorvet ligger 
Meny. «Hos oss skal det bugne av 
varer, det skal være kvalitet og det 
skal være fristende å handle her», sier 
ferskvaresjef Morten Dahle. 

En liten vri på julematen
«Når man snakker om julemat, tenker 
man ofte på det tradisjonelle. Hva 
med å gjøre jula litt mer spennende og 
annerledes, diske opp med juletapas 
og lekre småretter med smaken av 
jul», sier Dahle.  
 
«Med juletapas har man litt mer smått, 
og flere forskjellige smaker. Lag for 
eksempel rettene litt mindre, men med 
mer av utvalget når du skal servere», 
forklarer ferskvaresjefen. «Dette kan 
både være en middag eller en julelunsj. 
Tenk så artig å komme til bords og du 
får den tradisjonelle julematen servert 
med mange forskjellige typer tapas».

Tipsene til Morten lar ikke vente på 
seg. «Man kan ha mindre biter av 
pinnekjøtt, ribbe og lage tapasboller av 
medisterdeig. Man kan ha rakfisk, og 
lage en potetmosvariant med flatbrød 
og rakfisk på toppen sammen med 
rødløk og rødbeter. Med gode poteter, 
julesylte, skinker og oster til blir dette 
lekkert. Hva med et godt brød med 
husets lune leverpostei på, som vi 
lager her på Meny. Eller hva med små 

munnfuller av ferskt reinsdyrkjøtt? 
Man kan fortsatt det gode tilbehøret 
som man er vant til, og litt til. Det er 
spennende med litt allsidighet på 
bordet». 

Husets julespesialiteter
Meny Lietorvet lager mye 
egenproduserte varer til jul. «Vi har 
vårt eget pinnekjøtt, julepølser, steker 
vår egen leverpostei og kverner 
medisterdeig», sier Dahle. «Alt av 
julevarer som du ønsker å få tilberedt 
hos Meny, er det greit å bestille litt i 
forveien. Særlig store volumvarer som 
ribbe, pinnekjøtt, lutefisk og torsk, tar 
vi gjerne bestillinger på for å sikre at 
kunden får det de vil ha og at vi har 
den gode kvaliteten på varene.»

«Vi fileterer fisken, deler i porsjoner, 
vi skjærer ribbe, krydrer og ruter 
svoren og vi lager sylterull. Vi får også 
inn nøttestek til de som foretrekker 
vegetar til jul. Det er bare å spørre 
oss om råd, det er derfor vi er her. Vi 
kan også lage kurver for deg, der vi 
setter sammen gode matvarer til en fin 
gavekurv. Det meste fikser vi».  

Et eget ostemodneri
Osteavdelingen hos Meny er stor og 
variert med mange typer oster fra 
både inn og utland, og med mye godt 
tilbehør som syltetøy, marmelade og 
kjeks. I butikkens eget ostemodneri 

har de oster som ligger og godgjør 
seg i lang tid, og Dahle trekker frem 
Edamer, Parmesan, sveitsisk Gruyére, 
Maasdam og Manchego som gode 
oster til julen.

Havets fristelser 
I ferskvaredisken kan du være sikker 
på å finne noe godt. I østersbassenget 
vil du få franske østers og 
Stillehavsøsters fra Norge. I fiskedisken 
er det også levende hummer og 
kongekrabbe, samt klassikerne 
lutefisk, juletorsk og mye annen god 
sjømat. 
 
«Det å kunne vise det ferske preget, 
er noe vi er veldig opptatt av her på 
Meny. Kvaliteten gjenspeiles hele 
veien, vi har både lokale og regionale 
leverandører av fisk og kjøtt, og 
det skal være bra utvalg mandag til 
lørdag», sier ferskvaresjefen.

Julens måltider blir garantert 
vellykkede, og du kan se frem til 
en smakfull opplevelse etter en 
tur på Meny Lietorvet.

– 29 SKIEN BY JUL 2021



Julegave t ips Gaver som varer  •  Vi pakker inn

400 m2  • Over 7000 varer  • Gratis parkeringO. P. Sondresen Mælagata 3, 3716 Skien
Tlf: 35 90 50 10 - sondresen.no

Mandelkvern delux 
Den aller beste  
mandelkvernen

599,-
Ledlys
Flott, naturtro flamme

Kronelys 2 stk hvit

309,-
  
Kubbelys hvit fra

259,-
Telys hvit

149,-

Flott, naturtro flamme

Kronelys 2 stk hvit

Kubbelys hvit fraKubbelys hvit fraKubbelys hvit fra

Fjernkontroll 59,50,-
Velg mellom 4,6,8 eller 10 timer

Knivsett 3 deler
Phenix. Superskarpt 
knivblad av 5Cr15MoV stål.
Førpris 1199,-

599,-

Knivsliper
Den beste knivsliperen
Førpris 349,-

249,-

Skrutrekker IXO
m/ bitssett.
Førpris 599,-

499,-
Batteridrill 
GSR 12V 2,0 Ah,  
inkl. 2 batterier.  
Liten råtass.  
Førpris 1799,-

1599,-

Øks og turbestikk
“Balder” Flott tursett. 

799,-
Turbestikk 
“Turtagrø”

139,-

Meteor Steketakke
46cm. Norsk produsert 

1999,-
60cm. Klassikeren

2499,-

Bakepinne
Flat 

59,50
Melkost

149,-

Krumkakejern 
1000w.

449,-
Vaffeljern Bell 
Best i test 2019.
Førpris 799,-

599,-

Party Grytesett 3 deler
1,8 + 2,5 + 3,5 l.
Klassikeren er tilbake.
Førpris 2999,-

1499,-

Varmespreder’n
Vifte til vedvn.
Effektiv og rask oppvarming. 

999,-

Ønsker du å kjøpe
en julegave med
personlig preg?

Vi kan lasergravere 
navn på knivstålet!

Skap et magisk julebord
med Kähler Hammershøi juleservise

  

Gryte m/lokk
12L stål hard face
Førpris 1699,- 

1099,-
Spar 600,-

Det nostalgiske 
julemorgen serviset
fra Wik & Walsøe

  

Gassbrenner
Mini

279,-

Steketermometer
Elektrisk. Sort

199,-

Sukkertermometer

149,-

Skohorn
i stål med magnetisk 
oppheng
Før kr. 599,-

299,-

Refleksvest
Med LEDlys. One size.

299,-

Stekepanne Norden 
Rustfritt stål, 28 cm.
En fantastisk stålpanne med et 
naturlig slipplett belegg.
Førpris 1599,-

1299,-

Bålpanne 
60cm.  

1999,-
Diverse tilbehør
til bålpanne
Pølsespyd, kaffekjele, 
toastjern m.m.
Pris fra kr. 

79,-

Inkl. gravering
Spesialtilbud med  
gravering på knivbladet

499,-

Geilo Junior Speiderkniv

399,-
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Julegave t ips Gaver som varer  •  Vi pakker inn

400 m2  • Over 7000 varer  • Gratis parkeringO. P. Sondresen Mælagata 3, 3716 Skien
Tlf: 35 90 50 10 - sondresen.no

Mandelkvern delux 
Den aller beste  
mandelkvernen

599,-
Ledlys
Flott, naturtro flamme

Kronelys 2 stk hvit

309,-
  
Kubbelys hvit fra

259,-
Telys hvit

149,- Fjernkontroll 59,50,-
Velg mellom 4,6,8 eller 10 timer

Knivsett 3 deler
Phenix. Superskarpt 
knivblad av 5Cr15MoV stål.
Førpris 1199,-

599,-

Knivsliper
Den beste knivsliperen
Førpris 349,-

249,-

Skrutrekker IXO
m/ bitssett.
Førpris 599,-

499,-
Batteridrill 
GSR 12V 2,0 Ah,  
inkl. 2 batterier.  
Liten råtass.  
Førpris 1799,-

1599,-

Øks og turbestikk
“Balder” Flott tursett. 

799,-
Turbestikk 
“Turtagrø”

139,-

Meteor Steketakke
46cm. Norsk produsert 

1999,-
60cm. Klassikeren

2499,-

Bakepinne
Flat 

59,50
Melkost

149,-

Krumkakejern 
1000w.

449,-
Vaffeljern Bell 
Best i test 2019.
Førpris 799,-

599,-

Party Grytesett 3 deler
1,8 + 2,5 + 3,5 l.
Klassikeren er tilbake.
Førpris 2999,-

1499,-

Varmespreder’n
Vifte til vedvn.
Effektiv og rask oppvarming. 

999,-

Ønsker du å kjøpe
en julegave med
personlig preg?

Vi kan lasergravere 
navn på knivstålet!

Skap et magisk julebord
med Kähler Hammershøi juleservise

  

Gryte m/lokk
12L stål hard face
Førpris 1699,- 

1099,-
Spar 600,-

Det nostalgiske 
julemorgen serviset
fra Wik & Walsøe

  

Gassbrenner
Mini

279,-

Steketermometer
Elektrisk. Sort

199,-

Sukkertermometer

149,-

Skohorn
i stål med magnetisk 
oppheng
Før kr. 599,-

299,-

Refleksvest
Med LEDlys. One size.

299,-

Stekepanne Norden 
Rustfritt stål, 28 cm.
En fantastisk stålpanne med et 
naturlig slipplett belegg.
Førpris 1599,-

1299,-

Bålpanne 
60cm.  

1999,-
Diverse tilbehør
til bålpanne
Pølsespyd, kaffekjele, 
toastjern m.m.
Pris fra kr. 

79,-

Inkl. gravering
Spesialtilbud med  
gravering på knivbladet

499,-

Geilo Junior Speiderkniv

399,-
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Lars Gunnar Løvskeid, lokalbanksjef Skien og Nome og Linda Velta, regionbanksjef PM Telemark.

Lars Gunnar Løvskeid
og Linda Velta møtes 

over en ka�e for 
å snakke hvordan

unge satser
på aksjefond. 
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«Vi ser at de unge i aldersgruppen
18 til 33 år er blitt flinke til å sette opp 
faste trekk til sparing i måneden hos 
oss, og i dag sparer de i snitt rundt 
15 prosent mer enn de gjorde i 2019. 
Det er også i denne aldersgruppen 
at vi har hatt den største veksten i 
aksjespareavtaler», forteller Linda 
Velta regionbanksjef i Telemark for 
SpareBank 1 Sørøst-Norge. 

Mange unge håper nå på å få mer for 
pengene sine i fond, og historien viser 
høy avkastning.

Søker høyere avkastning 
Å spare er noe banksjefen oppfordrer 
alle til å gjøre, enten på sparekonto 
eller i aksjefond. Kundene ønsker 
å få mer igjen for pengene sine, og 
utsiktene for å få høy og langsiktig 
avkastning er den hyppigste årsaken til 
at folk sparer i fond. Mange av de unge 
synes også at det er spennende å følge 
utviklingen i finansmarkedet. 

«Historisk gir aksjesparingsavtaler en 
høyere avkastning over tid enn ved å 
ha pengene på en sparekonto, men 
aksjemarkedet svinger så her det viktig 
å tenke i et langsiktig perspektiv og 
være klar over risikoen», sier Velta. 

Banken rådgir deg gjerne i valget av 
fond og hva som passer deg og dine 
behov best.  

Opptatt av bærekraft
Det virker som mange unge har 
større fokus på sparing nå, og i takt 
med økt bevissthet og fokus rundt 
bærekraft, har det også blitt en økning 
i etterspørsel etter bærekraftige 
fond. Hele 40 prosent av de unge er 
opptatt av at investeringen de gjør 
skal ha en positiv påvirkning på miljø, 
arbeidsvilkår og menneskerettigheter. 
I gruppen over 50 år er bare 18 
prosent opptatt av det samme, 
kommer det frem i en undersøkelse 
som Opinion har gjennomført for 
Verdipapirfondenes forening. 

«Vi satser tungt innenfor bærekraft. 
For kundene våre innebærer det blant 
annet at vi har bærekraftscore på alle 
verdipapirfond, slik at det er enklere å 
orientere seg når de skal velge fond å 
investere i», forklarer Velta.

Fra sparekonto til aksjefond
Fortsatt er det de over 50 år som 
sparer mest hver måned, men kun 30 
prosent i denne aldersgruppen har 
faste trekk til sparing i aksjefond. Dette 
skiller seg klart fra de yngre hvor altså 
hele 57 prosent av de som har faste 
trekk hos banken sparer i aksjefond.

«Unge i dag er nok mer bevist på at 
de også må belage seg på å spare 
en del til egen pensjon selv. Derfor 
velger flere unge sparing i fond, hvor 
avkastningen historisk er høyere 

og risikoen lavere med tanke på 
tidshorisonten de har på sparingen. 
Ett godt tips i denne forbindelse, ikke 
stopp å spare når du er ferdig med 
BSU-sparing, flytt den heller over i en 
fondsløsning for å sikre deg en god 
pensjon», sier Lars Gunnar Løvskeid 
Lokalbanksjef i Skien og Nome for 
SpareBank 1 Sørøst-Norge.

I SpareBank 1 Sørøst-Norge vil 
du få gode råd hvis du ønsker å 
starte med sparing i aksjefond, 
og de vil selvfølgelig hjelpe 
deg med å komme i gang med 
fondssparingen hvis du ønsker 
det. 

SpareBank 1 Sørøst-Norge er en lokalt 
forankret sparebank som brenner 
for lokalmiljøet og nærhet til deg som 
kunde, og du vil alltid møte flinke 
rådgivere som er klare til å hjelpe deg 
med de økonomiske valgene. 

WWW.SPAREBANK1SOROST.NO 

TLF:  915 02610

UNGE SATSER PÅ 
AKSJEFOND

e siste åre e ar et rt e  k i  i sspari e  a t e ks e  
et erker e t i pare a k  r st N r e  

– 33 SKIEN BY JUL 2021



TORGATA 11, SKIEN • TLF: 35 53 25 00 • FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi på Nye Mamis ønsker deg en 
fin førjulstid, og velkommen til oss!

Kaken inneholder
en nydelig mørk 

sjokolademousse med 
appelsin crème brûlée 

og mandelbunn.  
Kr. 650,-

FORHÅNDSBESTILL
ÅRETS JULEKAKE

Få 15% rabatt ved å 
skanne QR-koden 
ved bestilling før 

10. desember.
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fra 11.11-22.12

Julebuffet
- med lutefisk, ribbe,

pinnekjøtt, riskrem og
karamellpudding

Mandag til lørdag 
 fra kl 18:00 

becksbrasserie.no
Porsgrunn • Skien • Drammen 

Tlf.: 480 51 111

B e s t i l l  o n l i n e

Julebord 
på langbryggene i Skien

575,-
Kun
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Følg oss gjerne på Facebook og Instagram  •  Citybygget Skien  • Tlf. 35 52 25 09  •  Se utvalget i nettbutikken www.rosenvold.no

Vi hjelper deg gjerne med julens antrekk og gaver
Henrik, Hanne og Rolf hos Rosenvold
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Frislid dress kr. 6.300,- 
Oscar of Sweden skjorte kr. 1.300,-

Milestone jakke kr. 3.000,- // Lyle & Scott genser kr. 799,-
Alberto Chino bukse kr. 1.400,-
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KJØP
ET SKIEN BY

GAVE
KORT
OG BRUK BYEN

LØSVEKT   |   ØKOLOGISK   |   BÆREKRAFTIG
HOLDBARE PRODUKTER

Vi gleder oss til en 
grønnere jul i Grenland!

HENRIK IBSENS GATE 10, SKIEN

Hos oss får du julegaver dine kjære 
kan ha glede av lenge. 

Vi er en zerowastebutikk med et grønt hjerte. 
Vi har økologiske tørrvarer i løsvekt, naturlige 
produkter til badet, og bærekraftige løsninger 

for både kjøkken og stue. 

Velkommen til en hyggelig julehandel 
hos oss i Lindbæk kolonialhandel. 

Midt i gågata i Skien.
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25 %

%

100,-

PÅ VALGFRI VARE FRA
SATISFYER ELLER

AVALON

PÅ 2 VALGFRIE PRODUKTER
FRA KERASTASE, KMS, ELLER

LOREAL PROFESSIONEL

PÅ ETT KJØP

PÅ VALGFRI BURGER 
OG SIDERETT

PÅ UTVALGT
KAFFEDRIKK

PÅ EN VALGFRI 
JULEKULE

PÅ ET VALGFRITT
PLAGG

PÅ EN VALGFRI TOPP,
KJOLE ELLER JAKKE

FLUFFY OMELETT M/OST
OG SKINKE INKL. KAFFE

RABATTKUPONGENE GJELDER KUN FREM TIL JUL 2021

PÅ EN VALGFRI
VARE

%

PÅ VALGFRI VARE FRA
“SKRUBBSULTEN” ELLER
“SMÅSULTEN” MENYEN

PÅ EN VALGFRI
VARE

KLIPP UT KUPONGER, OG BRUK DE PÅ JULESHOPPINGEN

 Hos Wenche
mote • klær • tilbehør

% %

%

%

RABATTKUPONGER

30% 30

30%

30%

%
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15 %

PÅ ALT AV LØSVEKT

PÅ TØFLER

PÅ EN VALGFRI 
BAKEVARE

PÅ DAGENS FANTASTISKE
GODE SUPPER

FÅ MED EN 
LENSPEN TIL EN 

VERDI AV KR. 150,- 

PÅ ALLE BOBBLE-VAFLERPÅ ET KJØP AV FINULL 
FRA RAUMA GARN

PÅ PUREZZA 
BOBLEVANN

RABATTKUPONGENE GJELDER KUN FREM TIL JUL 2021

PÅ ALLE SMYKKER

PÅ ETT KJØP PÅ VALGFRITT SYSTEM 
PROFESSIONAL PRODUKT

50 %

PÅ EN VALGFRI 
KAFFE

2   1FOR

KJØP EN 
KIKKERT 10 %

PÅ EN VALGFRI  
DEKORPOTTE

PÅ ALLE 
SJOKOLADETRØFLER

HANDLE ♥ LOKALT

20% 20%

30% 50%

20%20%

20% 20%15 %
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Følg oss på Facebook
Skien By

Lik oss på Instagram
@skienby

HANDLE 
DIGITALT

♥ 
LOKALT

www.shop.skienby.no

TA JULEHANDELEN 
I VÅR NYE 

NETTBUTIKK

www.skienby.no
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Nordvik Skien og Porsgrunn
er eiendomsmegleren for
deg som er litt mer opptatt
av bolig enn andre

Vi hjelper deg til et godt boligsalg!

Kommer snart

Ring oss på telefon 355 02 200 for en boligprat

nordvikbolig.no

 Gi SBBL-medlemskap i julegave
Mer info finner du på skien.bbl.no
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Arkaden Storsenter, Skien Tlf. 900 20 112 e-post: skien@gulating.net www.gulating.net

GAVER TIL BÅDE HAM OG HENNE!

DEN RÅESTE JULEKALENDEREN

FINNER DU HOS OSS!

Sexy undertøy, noe til den single, og morsomme tøysegaver!

Vi har varer av god kvalitet fra kjente merker,
og et godt utvalg innen seksuell helse.

Hos oss finner du pirrende kalendere til ventetiden, 
og de mest spennende julegavene.

Ta turen innom vår butikk i Skien sentrum 
for gode råd og en hyggelig julehandel.

Nettbutikk: www.ildfull.no

Henrik Ibsens gate 8, Skien

Vi ønsker alle våre kunder en god jul og et fantastisk godt nytt år!
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VI TILBYR  
HUDBEHANDLINGER

Ring for timebestilling
tlf: 973 11 906

Skin Tonic Skien, sentrums eneste 
parfymeri, finner du i nye delikate 
lokaler på Lietorvet.

Vi har et bredt utvalg av merkevarer innen 
hudpleie, make up og duft for damer og herrer. 

Vi har høy fagkompetanse
med både fot- og hud-
terapeuter.

Hva med å gi 
bort et gavekort?

Velkommen inn for
en hyggelig julehandel! 

Fra venstre: Helga hud-og fotterapeut, Valentina og Nina hudterapeut og daglig leder.

Vi ønsker deg en god førjulstid!
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Følg oss på Facebook og Instagram
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e  r isk esi   rekra t i  er s i e  i kie  
k ar r å i e  e  e k e pp e e se   ike ser i e

Å komme inn til Husfliden i Skien er en 
god opplevelse. Der kan du være sikker 
på at du gjør et godt og varig kjøp, og 
julegavene finner du enkelt i det store 
utvalget av nordisk design, norske 
kunstnere og kvalitetsvarer. Husfliden 
strekker seg langt for kundene sine, og 
med en tur innom butikken vil du se at 
de har produkter for alle – både menn 
og kvinner i alle aldre.

Nordisk design
Hos Husfliden fokuserer de på at 
varene i butikken er bærekraftige og at 
de skal vare lenge. Dette gjenspeiles i 
de flotte lokalene i Telemarksgata 16, 
som bugner av varer fra de innerste 
krokene av Telemark, til Skandinavia 
og resten av verden. 

Vi står for tradisjoner og prøver 
å ivareta norsk og nordisk 
design.

I butikken er de genuint interessert 
i norsk design og varer som skapes i 
Norge. Rundt omkring i butikken vil 
man også finne kunst og keramikk 
skapt av norske kunstnere. Rene 
produkter med kvalitetsstoffer og lite 
plast, samt hvor og av hvem de er 
produsert av er de opptatte av hos 
Husfliden. Det har de alltid i bakhodet 
når de tar inn varer, og du kan være 
sikker på at det du kjøper er av god 
kvalitet.

Gaver for alle
Julegavene som blir satt pris på er 
det lett å finne hos Husfliden. De 
har gaver for alle, til alle anledninger 
og har gavekort som kan brukes på 
alt i butikken, også om du sparer til 
bunaden.

De populære Rørospleddene og 
sitteunderlag i ull er fint til vinteren, 
og hvis man blir kald på beina er 
gaveklassikeren tøfler fra Tova 
noe som aldri går av moten. Tøffe 
skinnvotter og toalettmapper i elgskinn 
vil imponere under juletreet. Bestikk 
og servise fra norske Skaugum er 
det mange som samler på, og fint å 
kjøpe deler til. Kåper, strikkegensere 
og skjerf i myk ull er godt å få, og 
skinnvesker fra Hippi Grace er 
alltid populært. Med mye vakkert 
norsk smykkedesign fra blant annet 
Huldresølv, Kusiner, Camilla Øhrling 
og bunadstilbehør er det lett å finne 
gavene på Husfliden. 

Tradisjon og kulturarv
Husfliden i Skien er eksperter på 
Telemarksbunadene til dame og herre, 
og er opptatte av ta vare på historien 
og kulturarven rund bunaden. De 
flinke bunadstilvirkerne i systua er 
kjent for kvaliteten på håndtverket sitt 
der de både reparerer og tilvirker de 
mest vakre bunader på bestilling. 

Det er mange valg man må ta når en 
bunad skal skapes, og det er viktig 
at man bruker tid på å sette seg inn i 
disse valgene, og det gjør de sammen 
med kunden hos Husfliden.

Norsk strikk  
Garn er en populær vare i butikken, 
og der satser de på norskt garn. 
Her får du alt du trenger til 
strikkeprosjektet av oppskrifter, pinner 
og ikke minst mykt og varmt garn av 
norsk ull som holder fasongen godt. 
Og er du litt usikker, har de ansatte 
god kunnskap til å hjelpe deg med 
strikkingen hvis du lurer på noe. 
Å sette sammen et strikkesett med 
garn som julegave er et godt tips. 

Aktivitetskvelder
Synes du det er litt kjedelig å sitte 
med håndarbeidet alene, har 
Husfliden broderikafé i lokalene 
sine hver tirsdag. De arrangerer 
også strikkekaféer som de lanserer 
på sin facebookside, der de har 
gjesteforelesere som holder foredrag. 
Etter foredaget åpner de butikken 
og man du kan få strikkehjelp, se på 
modeller og muligheten til å kjøpe 
garn. 

TELEMARKSGATA 16, SKIEN

NORSKFLID.NO

NORDISK FLID
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VI HAR JULEGAVENE DU ØNSKER DEG!

Torggate 8 | Tlf: 930 77 792
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VÅRE DYKTIGE 
FRISØRER:

Lietorvet 2. etg. Tlf. 35 52 34 90 – DROP-IN OG TIMEBESTILLING

Velkommen 
til oss!

KOM INNOM 
FOR FLERE
GAVETIPS!

DROP-IN 
EKSPERTEN

I SKIEN!

Celine KhaledKathrine

Joachim 

Sondre

MarianneJanne
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 år i k es ras e  setter i e  st pper r ka  e t r si  k a itet  e erke arer 
år e  tra is srike tikke  s art i  i sitt re e år s  k es tikk i kie  

Som en av Skiens eldste klesbutikker, 
en familiebedrift fra start og nå ledet 
an av tredje generasjons Skau, er 
butikken klar for å gi deg den gode 
julehandelen. Med 36 år i bransjen vet 
Erik Skau hva som vil være populært 
under juletreet, og hva man kan ha på 
seg til sesongens festligheter. 

Butikken har alltid bestått av 
kvalitet og kjente merkevarer, 
og vi har aldri gått på kompromi 
der.

Med herreklær fra a til å, innert til 
ytterst, burde det ikke være vanskelig å 
finne noe til vinteren og festsesongen. 

Til sesongens festligheter
«I butikken har vi et stort utvalg av 
dresser. Og nå som festlighetene 
kommer på løpende bånd og det 
er lov å gå i selskaper igjen, tror jeg 
veldig mange har lyst til å pynte seg 
litt. Nå har gutta så mange turbukser 
i forskjellige farger i skapet, at nå tror 
jeg de har lyst på noe annet».

«I julas festligheter er det ofte en pen 
mørk dress som går igjen, men når 
herrene skal ut i selskap eller på byen 
er også en avslappet blazer i ull- og 
bomullsblanding fint til en jeans. Det 
er gutta glad å gå i,» sier Skau. «Med 
blazeren på, er det flott med en skjorte 

og genser inni, toppet med sko og 
belte som matcher. Med et slips rundt 
halsen blir antrekket enda mer pyntet, 
kjempefint!». 

Dress til alle anledninger
Det gode utvalget av dresser i 
butikken gjør shoppingen enkelt 
både til konfirmasjon, brylluper og 
andre arrangementer. Nå for tiden 
går det mest i blå dresser, og de tre 
mest solgte dressfargene de har er 
marineblå, sort og new blue som alle 
er veldig lekre og anvendelige hele 
året. 

For han og henne
I tidligere dager var Skau en ren 
herrebutikk, men har i de siste 
15 årene gjort stor suksess med 
dameklær også. Til damene har 
Skau et stort assortement av pene 
fritidsklær og han anbefaller fine 
gensere i god og myk ull til vinteren, 
som tips til både antrekk og julegaver.

Populære bukser og nyheter
«Butikken leverer også mye bukser 
og det er den største artikkelen både 
for dame og herre hos oss», forteller 
Skau. «Nå er cord virkelig på moten 
igjen og til de litt yngre gutta er en 
jeansmodell i cord veldig populært, da 
blir buksa tøffere og smalere. Og til 
disse buksene passer det perfekt med 
en myk bommulsskjorte i lett flanell, 
sammen med det plagget jeg liker 

best, en cardigan i ull med knapper», 
forklarer han. Utvalget av bukser er 
stort og der vil man finne noe for 
enhver smak.  

En av vinterens nyheter er en kjent 
klassikker for de som var unge på 
80-tallet, nemlig jakker og vester fra 
Millet. Hos Skau har de et stort utvalg 
for både dame og herre, og med årets 
spesielle jubileumskolleksjon fra Millet 
kan man varme seg med ypperste 
fransk kvalitet av gensere, vester og 
jakker på kalde vinterdager. 

En av de første i Norge
Hos Skau selges også alt av tilbehør 
man måtte trenge, og i butikken finner 
du blant annet merkene Lacoste, 
Brax, Ane Mone, Lyle & Scott, Frislid, 
Dovre, Giovani og skjortemerket 
Olymp. Erik Skau trekker også frem 
det amerikanske klesmerket Gant som 
som de var en av de første i Norge til 
a ta inn. 

Med fine gavebord dekket med klær og 
tilbehør til julens festligheter, er julens 
antrekk klart fra Skau.  

TELEMARKSGATA 4, SKIEN

SKIENBYSHOP.NO/SKAU

EN VELKLEDD 
99 ÅRING
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Julehandel 
med merverdi!

P
R E
G

Hos oss finner du våre egne fantastiske Pregprodukter, 
i tillegg til andre utvalgte leverandører.

 Velkommen til en butikk full av gavetips, den fineste julepynten 
og massevis av spiselige godsaker til julekosen!

DU FINNER HELE UTVALGET VÅRT PÅ PREGINTERIOR.NO

Vi sees!

PREG INTERIØR
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førjulspause
Velkommen til en hyggelig

hos oss på Sitt Ned!
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Telemarksgt. 10 // 3724 SKIEN

Prøv våre supper, 
ribbesandwich, eller 

noe annet fra vår 
deilige meny!
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Kjøpes nårsomhelst på www.parkbiografen.no
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Foto: Mulle Media

Velkommen til
systue og sybutikken!

Nyheter og alltid gode utvalg 
av garn og oppskrifter
Deilige ullstoffer
Nydelige stilkestoffer
Godt utvalg av sytilbehør
Eget verksted
Søm/modellsøm
Søm av stakk og liv mm.
Her får du alltid gode tilbud 
på symaskiner

•

•

•

•

•

•

•

Liegata 6, Skien
wwww.berninaskien.no • Tlf: 35 52 72 24 

•

Vi fører merkene som;
Axelda, New Balance, Ecco,
Nero Giardini, Jean Paul og 

Skechers mm.

Velkommen til en 
hyggelig julehandel!

ÅRETS JULEGAVER

FINNER DU HOS OSS!

Arkaden Skien • Tlf: 95 75 81 95
Følg oss på Facebook og Instagram

Vi hjelper deg med
å finne den rette gaven
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 tikke  i e e arks ata  er et a  r e  ar erike p a ter  ster  
s Ga e s re er e r å t erket sitt

Lokalene er små, men kunnskapen og 
engasjementet for faget er stort hos 
blomsterforhandleren  Gallefos. «Vi er 
en personlig og sjarmerende butikk 
der vi lager alt selv», forteller Trude 
Thomson Stenehjem. «Gallefos har et 
stort utvalg og vi liker det som er litt 
annerledes og unikt.» 

Gallefos har vært i Skien i mange år, 
og er et erværdig og godt etablert 
blomsternavn i Skien og utover fylkets 
grenser. Thomson Stenehjem som 
overtok butikken for tre år siden, 
beskriver seg selv som oppvokst i en 
blomsterpotte. Født inn i bransjen 
med familiemedlemmer som drev 
blomsterhandel hjemme i Haugesund, 
var det ingen tvil om hva hun ville 
gjøre.

Service er alt
«Vi er veldig glade i å lage og sette 
sammen fine ting til kundene 
våre. Dekorasjoner, buketter, 
sammenplantninger og alt med det 
lille ekstra og nøye valgte varer og 
fargesammensetninger er vi kjent 
for. Gallefos selger aller mest av 
blomsterarbeider vi har satt sammen 
selv her i butikken», forteller Thomson 
Stenehjem.

«Sammen med kunden kommer vi 
frem til hva de ønsker og hva som 
passer for anledningen. Hos Gallefos 
har vi alltid vært opptatt av kvalitet 
og den siste toutchen, og alle som 
jobber her er fagfolk», sier Thomson 
Stenehjem. 

Den perfekte gaven 
Med mange tradisjoner og faste 
kunder, har Gallefos blitt spesialister 
på å velge ut planter og blomster til 
butikken sin. De har få av hver, men 
mange sorter. Til vintersesongen er 
det flere spennende og annderledes 
grønne og blomstrende planter å velge 
mellom. 

En av julens mest populære produkter 
hos Gallefos er de flotte bukettene og 
borddekorasjonene de lager i binderiet 
sitt. Dekorasjonene er populært fordi 
de er lette å oppbevare og de står 
lenge, de gjør seg godt på bordet og 
er veldig praktiske siden de er klare til 
å settes frem. Og som vertinnegave 
i julen passer bukettene og 
borddekorasjonene perfekt. Å sende 
blomstene med bud når en ikke rekker 
over alt selv, med garantert levering 
helt frem til lille julaften, er en populær 
løsning i julen. 

En blomstrende julesessong 
«I begynnelsen av desember selger vi 
mye julestjerner, juleroser, amaryllis, 
grupper og sammenplantninger siden 
de skal stå i flere uker», forklarer 
Thomson Stenehjem. «Så går vi over 
til dekorasjonsfasen med blomstene 
i skål som har lang holdbarhet midt i 
desember, og til alle bukettene og de 
snitta blomstene som kommer siste 
uka før jul».

I tillegg til de blomstrende valgene 
fra planteriket, har Gallefos potter, 
konfekt, lys og annet fristende tilbehør 

til hjemmet og plantene. Butikken 
tilbyr også fine innpakkninger med 
blomster, cider og sjokolade som er 
populære gaver året rundt. 

Når kundene kommer inn 
vil de oppleve en god og 
personlig service, og den beste 
kompetansen fra folk som 
brenner for faget sitt. 

Jula starter tidlig
«Julestjerna er fremdeles juleblomsten 
nummer en, men det finnes så mye 
mye mer!», sier Thomson Stenehjem. 
«Hva med amryllis i mini og fylt, eller 
en flergrenet svibel? Vi lager også de 
flotteste julesammenplantningene 
uten julestjerne og svibel for de med 
allergi.

Vil du ha en frodig og blomstrende 
desember er det lurt å handle 
blomster i flere omganger. «Hvis du 
ønsker deg en flott og majestetisk 
amaryllis til jul, må den være i hus 
i november for at den skal kunne 
nytes i førjulstiden», minner Thomson 
Stenehjem oss på.

TELEMARKSGATA 8, SKIEN 

WWW.GALLEFOSBLOMSTER.NO

BUTIKK@GALLEFOSBLOMSTER.NO

TLF: 95 30 26 00

DEN LILLE OASEN
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HEIDI, COCO
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KNUT HARALD
ris i  a er kr   
s ar  e e  sk rte kr  
i er  kse kr   
t ra se

KNUT HARALD
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ELISABETH TIL HØYRE: 
Kosedress fra Calida kr. 829,- per del 

Genser fra Calida kr. 529,-

MAY BRITT TIL VENSTRE: 
Kosedress fra Calida, bukse kr. 949,- 

Jakke kr. 1199,-
T-shirt fra Calida kr. 469,-

GABLERS UNDERTØYSALONG
ELISABETH: Silke pysjamas kr. 2250,-
KARINA: Silke nattkjole kr. 1600,-  og kimono kr. 1900,-
MAY BRITT: Silke nattkjole/underkjole kr. 1100,- og kimono kr. 1900,-



ANNE CATHE, GYLLENLAKK
Jakke danske E Avantgarde Kr. 1800,- 

WENCHE, HOS WENCHE
Dunkåpe Normann Coat kr. 2999,-



Vi står på hodet 
for deg i julen!
Vi står på hodet Vi står på hodet 

Hos oss finner du alt du trenger, fra de fineste 
julegavene, vakreste blomstene til den beste maten. 
Vi snur oss rundt for å gi deg tidenes julehandel.

20. november er det lysvandring i byen som starter hos
oss og vi lover juleoverraskelse fra nissene på Meny
Lietorvet.

På Lietorvet blir det julemarked, teater, julesang, nisser, 
musikk, smaksprøver, pepperkakebaking, førjulskos og 
mye mer. Les hele programmet på lietorvet.no

Velkommen til julemagi på Lie!

Julens åpningstider:
Senteret kl 09-20 (18) • Meny kl 08-21 (19) • Polet kl 10-18 (16) 
15. desember BYNATT til kl 22
19. desember søndagsåpent kl 14-18
Julaften kl 9-13 • Vinmonpolet stengt
2t gratis parkering i p-hus

Vi står på hodet Vi står på hodet 

2t gratis parkering i p-hus ut 2021 – 2 timer gratis parkering på taket – 1 time gratis ekspressparkering ved MEN Y 2t gratis parkering i p-hus ut 2021 – 2 timer gratis parkering på taket – 1 time gratis ekspressparkering ved MEN Y

Kjole fra Zavanna
Veske, bluse og belte fra Match

Sko fra Skoringen
Klokke fra Urmaker Skorve

Øredobber fra Mestergull/Christoffersen
Briller fra Synsam

Blomster fra Floriss
Hår fra Walman

Sminke fra Skin Tonic



Vi står på hodet 
for deg i julen!

Hos oss finner du alt du trenger, fra de fineste 
julegavene, vakreste blomstene til den beste maten. 
Vi snur oss rundt for å gi deg tidenes julehandel.

20. november er det lysvandring i byen som starter hos
oss og vi lover juleoverraskelse fra nissene på Meny
Lietorvet.

På Lietorvet blir det julemarked, teater, julesang, nisser, 
musikk, smaksprøver, pepperkakebaking, førjulskos og 
mye mer. Les hele programmet på lietorvet.no

Velkommen til julemagi på Lie!

Julens åpningstider:
Senteret kl 09-20 (18) • Meny kl 08-21 (19) • Polet kl 10-18 (16) 
15. desember BYNATT til kl 22
19. desember søndagsåpent kl 14-18
Julaften kl 9-13 • Vinmonpolet stengt
2t gratis parkering i p-hus

2t gratis parkering i p-hus ut 2021 – 2 timer gratis parkering på taket – 1 time gratis ekspressparkering ved MEN Y 2t gratis parkering i p-hus ut 2021 – 2 timer gratis parkering på taket – 1 time gratis ekspressparkering ved MEN Y

Kjole fra Zavanna
Veske, bluse og belte fra Match

Sko fra Skoringen
Klokke fra Urmaker Skorve

Øredobber fra Mestergull/Christoffersen
Briller fra Synsam

Blomster fra Floriss
Hår fra Walman

Sminke fra Skin Tonic



LIEGATA 7, SKIEN

Kom innom 
å se vårt 

store utvalg
av sko fra

Panama Jack

SKO OG TILBEHØR 
TIL ALLE ANLEDNINGER

til barn, dame og herre
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www.sor.no | tlf.: 38 10 92 00
facebook.com/sparebankensor

Trenger du økonomiske råd som privatperson? 
Ring oss for en uforpliktende bankprat. 
Vi er her for deg og gleder oss til du tar kontakt!

Vi er her for deg

Hilsen Per Simen, Kristin, Linda, Britt, Petter, Rune, Mona og Bjørn. 
Sparebanken Sør Skien
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i  e ks tefisk k er et å e ertep r  a  sir p  r st 
 se ep  kke e  yk er et pepper

LUTEFISK
kke s e e  på e ks rasserie  ir e  ppskri t på

På Becks har vi lange tradisjoner 
med norsk julemat. Hvert år setter vi 
i stand vår berømte julebordsbuffet 
med nydelig svineribbe med rødkål, 
surkål, medisterkaker, julepølse, brun 
saus og tyttebær, dampet pinnekjøtt 
med rotmos og sjy, og dessertbord 
med både riskrem med rød saus og 
karamellpudding. I år starter vi fredag 
12. november. 

I tillegg har vi i mange år introdusert 
grenlandsboere for den norske 
delikatessen som heter lutefisk, både 

som eget valg i menyen, og som en 
forrett inkludert i julebuffetmenyen til 
de som har ønsket det. 

Fisk av ypperst kvalitet
Vi bruker hvert år lutefisk av ypperste 
kvalitet fra brødrene Andreassen fra 
øya Værøy i Lofoten, som regnes som 
verdens beste lutefisk. 

Når du skal lage lutefisk ut fra 
oppskriften vår, anbefaler vi at du 
velger lutefisk av god kvalitet, gjerne 
hos en fiskeforhandler.

Historien om lutefisk
Hvorfor og når man begynte å 
behandle tørket fisk med lut vet man 
ikke, men det er en gammel tradisjon. 
En legende sier at et lager med 
tørrfisk brant opp etter et lynnedslag. 
Tørrfisken ble liggende igjen i asken 
som ble våt i det påfølgende regnet, 
og aske er alkalisk. Den gangen spiste 
man mat som bare var uspiselig og 
ikke forgiftet, og fisken ble antakelig 
dermed vasket grundig i rent vann 
for å få bort den verste sotmengden. 
Dermed var lutefisken født.

Slik gjør du:

For folk som er glad i lutefisk beregner man ca. 500-750 g 
per person. Er man veldig glad i lutefisk beregner man 
opptil 1 kg per person.

Dryss over salt minst 8-10 timer før tilberedning, 
da får du fast og fin fisk. 

På Becks damper vi lutefisken i ovn i ca. 10 minutter. 
Det kan du også gjøre hvis ovnen din har dampfunksjon, 
eller du kan dampe fisken i gryte. 

Ønsker du å tilberede den i ovn uten damp kan du 
gjøre følgende: Legg lutefisken med skinnsiden ned i en 
langpanne eller i en stor ildfast form. Dryss over salt. Dekk 
formen med aluminiumsfolie og sett den i forvarmet ovn 
på 225 °C i 30-40 minutter. Pass på at aluminiumsfolien 
ikke kommer i kontakt med fisken, da aluminium reagerer 
med lut. Fisken er klar når den akkurat flaker seg om du 
trykker lett på den. 

Vask mandelpoteter og trekk dem i en kjele med vann 
til de er møre, ca. 10-15 minutter. La potetene hvile 
før servering. 

Stek baconterninger i en panne til det er sprøtt.

Kok opp ertene med litt vann og en klype salt. Hell 
av vannet og kjør ertene sammen med smør i en 
hurtigmikser eller stavmikser til puré. Smak til med salt, 
sukker og muskatnøtt. 

Server lutefisken med mandelpoteter, baconterninger 
og ertepure eller ønsket tilbehør. Håper det smaker!

Prøv gjerne noe nytt tilbehør til lutefisken.

 Velkommen til julebordbuffet hos oss Becks Brasserie.
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LIETORVET

MARENSRO

SKIEN KIRKE

IBSENHUSET
RÅDHUS

SERVICESENTERARKADEN

KINO

KLOSTERØYA
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BYGARASJEN

LANDMANNSTORGET

BREKKEPARKEN

LUNDEDALEN

HJELLE-
VANNET BRYGGE-

VANNET

PARKERING I SKIEN SENTRUM 
 
Kartet viser parkeringsmuligheter i Skien 
sentrum for biler, elbiler og sykler. Vi håper
det kan være til nytte. 
 
Velkommen til Skien! 
 
 
Oktober 2021. Med forbehold om endringer og trykkfeil. 

 SYMBOLFORKLARING 
 

 PARKERINGSPLASS 
 KANTSTEINSPARKERING
 PRIVATDREVET PARKERINGSPLASS 
 HELDAGSPARKERING

    PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
    LADESTASJON FOR ELBIL
     SYKKELPARKERING

 GÅGATE

 SYMBOLFORKLARING 
 

 PARKERINGSPLASS 
 KANTSTEINSPARKERING
 PRIVATDREVET PARKERINGSPLASS 
 HELDAGSPARKERING

    PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
    LADESTASJON FOR ELBIL
     SYKKELPARKERING

 GÅGATE

PARKERING I SENTRUM
artet iser parkeri s i eter i kie  se tr  r i er  e i er  syk er  i åper 

et ka  re ti  ytte år  ska  på es ppi  e k e  ti  kie  y
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TISSOT WATCHES .COM

TISSOT prx automatic.
A SWISS MADE THROWBACK TO A FLAGSHIP
TISSOT DESIGN FROM 1978.




