
 

 

VIGTIG INFO fra Hylle-Ting Keramik 

Nørre Tranders, Aalborg 
 

Jeg har taget en beslutning om min lille hyggelige keramik butik og mit skønne værksted… 

Hylle-Ting Keramik lukker den 25. marts 2023 
 - MEN det betyder forhåbentlig IKKE helt farvel fra mig… 

 

Der arbejdes på nyt KONCEPT     ny ADRESSE     evt. nyt NAVN 

  optimering af HJEMMESIDE & WEBSHOP  

 

(OBS – EN MASSE PRAKTISK INFO TIL KUNDER NEDERST) 

 

Beslutningen har ikke været let – og den har sgu’ også ”givet lidt vand i øjnene”… 

Der er dog flere parametre, som gør sig gældende i min beslutning, og nogle af disse vil jeg gerne dele med 

jer fantastiske dejlige KUNDER og KURSISTER, som har støttet mig og min lille virksomhed i de 

forgangne år. Corona var jo en stor del, helt fra starten… men Hylle-Ting Keramik overlevede den svære 

start og gav mig selvfølgelig mod til at forsætte – det har I været en stor del af – tak for det. 

 

• En krig blev så en realitet i Ukraine – ENERGIKRISE og inflation kom buldrende, forhøjede udgifter 

blev en del af dagligdagen… Hylle-Ting i Nørre Tranders ville nok også overleve det, men ingen ved 

hvor priserne ender… og PRISSTIGNINGER ville være på vej til mine kunder fra 2023… Men det 

er også blevet anderledes for den almindelige dansker – det betyder selvfølgelig også, at vi alle 

tænker over hvad vores penge bruges til – og da’ jeg er i SELVFORKÆLELSES branchen – er jeg 

også klar over, at det kan være her, mange kommer til at spare lidt fremadrettet… pt ved jeg ikke 

hvad det kan komme til at betyde for Hylle-Ting, som den er i dag ??? 

 

• En rigtig ”dum ting” er, at jeg desværre ”ikke kan finde ud af” at være KREATIV, når jeg er i mit 

værksted i Nørre Tranders – dette betyder, at 99% af al min keramik laver jeg hjemme i Klitgård 

og min arbejdsdag forlænges meget af denne grund, da jeg ikke kan udnytte tiden optimalt når jeg 

er i butikken/værkstedet. Samtidig håber jeg at kunne spare en del tid på landevejen (men da ny 

adresse ikke er sikker endnu, kan jeg jo ende i Svendborg, Nibe eller på Grønland…       

 

• I januar fik jeg en uheldig arbejdsskade i min ene albue, som desværre stadig driller. Endvidere har 

der været nogle uheldige episoder i butikken som har haft en negativ påvirkning på mig og mit 

arbejde. 

 

• PLADS – i mit nuværende koncept på Lemvigvej, er jeg rimelig presset på m² - da jeg ikke har et 

separat rum til min ovn – mine brændinger kræver derfor rigtig meget logistik – men dette er vel 

bare et luksus problem       og så savner jeg MEGA meget muligheden for lidt udendørs borde-

bænke-hygge, med frisk luft under nogle grønne træer… det et jo forkælelses event…  

 



 

 

 

Så for at jeg kan FORKÆLE mine kunder fremadrettet, og selv få mere tid til min EGEN keramik og passe 

bedre på mig selv - har jeg besluttet at ”SADLE LIDT OM”…  

 

Jeg ved at mange vil komme til at savne Hylle-Ting Keramik i Nørre Tranders… 

 

  Se ikke det her som et farvel men et PÅ GENSYN et andet sted   

 

Dog er intet på plads endnu… men I vil selvfølgelig blive de FØRSTE der hører nyt ! 

 
 

 

VIGTIG INFO: 
 

GAVEKORT: 

• Har du et gavekort til Hylle-Ting Keramik (Butikken eller Værkstedet) skal du huske at komme ind i 

butikken og få det brugt senest den 25. marts 2023.  

• Gavekortet kan IKKE overføres til nyt koncept. 

• Vil du på kursus – så ring hurtigst muligt, så finder vi en dato (Helle tlf.: 30 56 65 56) 

• Kender du nogle med gavekort – så informer dem gerne.  

 

EVENTS OG ARRANGEMENTER – polterabend, kollegahygge, fødselsdage, familiehygge… 

• Sidste mulighed for bestilling af arrangement er til og med UGE 9 (5. marts 2023) 

• Ring gerne hurtigst muligt hvis du har planer om afholdelse af arrangement (Helle tlf.: 30 56 65 

56) så prøver vi at finde en ledig dato. 

• Muligheder hvis ledigt: 

• Nogle tirsdage 

• Onsdage eller torsdage efter 17.30 (hvis der ikke er booket kursus) 

• Fredage efter kl. 17.30 

• Lørdage efter kl. 13 

• Nogle søndage 

 

KERAMIK KURSUS samt værksted og drejeskive: 

• Du kan booke på websiden, som vanligt indtil MIDT FEBRUAR 2023 

• www.hylle-ting.dk  

 

SIDSTE FRIST FOR AT ARBEJDE MED LER:  

• Er torsdag den 16. februar 2023 (Booking på websiden)  

• Dog ikke emner der skal langtids-tørre. Samt vi laver ikke høje emner. 

• Obs du skal kunne komme og glasere i uge 10 – vi aftaler tidspunkt, og der forudbetales som vanligt 

ved booking. 

 

SIDSTE FRIST for GLASERING: (for at keramikken kan nå med i glasurbrænding) 

• MELLEM den 25. februar og til den 10. marts 2023 - glaseres der kun. 

http://www.hylle-ting.dk/


 

 

• Mangler du at glasere noget af din keramik, så bestil i god tid (obs samme pris som vanlig booking 

pris) 

• RING til mig for en tid - da’ du ikke kan booke på websiden (Helle tlf.: 30 56 65 56) 

• Har du evt. kun en’ enkelt ting der står og venter på dig, og som mangler glasering – så ring lige til 

mig og vi finder ud af noget – gerne i go tid. 

• Keramik der ikke bliver glaseret eller hentet, kan jeg desværre ikke gemme til dig. 

 

 

ALLEREDE STOPPEDE TILBUD: 

• Brænding af keramik, - hvis leret ikke er købt hos Hylle Ting 

• Udvalgte tema workshops 

• Hjemme-Kit 

 

TILBUD DER IKKE GENOPTAGES I NYT KONCEPT: 

• 3 timers Mini kurser med op til 6 deltagere 

• Værksted med op til 6 deltagere 

• Drejeskive 

 

SPECIAL-BESTILLINGER AF HÅNDLAVET Helle Trølund Keramik – også elefanter 

• Er selvfølgelig altid muligt – ring 30566556 (der kan være længere levering lige omkring slut marts  

 

AFHENTNING AF DIN FÆRDIGE KERAMIK: 

• Senest lørdag den 25. marts 2023 kl. 13.00 

 

 

 

TILBUD OG ÅBNINGSTIDER: 
 

GODE JULEGAVE TILBUD I HELE DECEMBER 2022: 

• Fra 10% til 20% (dog ikke på elefanter) 

 

GODE TILBUD I MARTS 2023 OG SPECIELT I UGE 12: – hvis du tør’ vente… 

• 1. marts til 19. marts 10 % på alt   - også på elefanter 
 

• Mandag den 20. marts  15% på alt   (dog ikke på elefanter) 

• Tirsdag den 21. marts  15% på alt   (dog ikke på elefanter) 

• Onsdag den 22. marts  20% på alt   (dog ikke på elefanter) 

• Torsdag den 23. marts  20% på alt   (dog ikke på elefanter) 

• Fredag den 24. marts  30% på alt   (dog ikke på elefanter) 

• Lørdag den 25. marts  30% på alt   (dog ikke på elefanter) 

• Lørdag den 25. marts  50% på UDVALGTE varer 

• Uge 12 - der indpakkes kun i gavepapir ved køb over kr. 500.- 

 

 

 



 

 

OBS UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER I UGE 12 2023: (den sidste uge Hylle-Ting er åben) 

• Mandag 10.00 - 17.30 

• Tirsdag  10.00 - 17.30 

• Onsdag  10.00 - 17.30 

• Torsdag  10.00 - 17.30 

• Fredag  10.00 - 17.30 

• Lørdag  10.00 - 13.00 

 

INFO BLIVER SELVFØLGELIG LØBENDE LAGT OP PÅ HJEMMESIDEN / SOCIALE MEDIER 

 

Ring hvis spørgsmål 30 56 65 56 

 
 

Mange varme hilsner  

Helle    
 


