
  Vejlevej 13 • Lind • 7400 Herning  
Tlf: 96 990 999 • info@haveoasen.dk 
              www.haveoasen.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 09.00-17.30,  
Lør., søn. og helligdage 09.00-16.00

TILBUDDENE GÆLDER FRA
D. 7/3 TIL OG MED 11/3 2018.

HaveOasen fejrer  
10 års fødselsdag 

...  kom og fejr det med os  
Vi har åbent hus i weekenden den 10. og 11. marts med masser af gode tilbud og aktiviteter !

Kr. 

1000

Geoginer/Dahlia 
knolde

Forskellige sorter.

Nu 

2000

Bundtvarer

Kvalitetsbundtvarer  
til nedsat pris.

Kr. 

1000

Løgplanter  
i 9 cm. potte

F.eks. mini påskeliljer.

Nu 

6995

Orkidé 2 grenet

Normalpris 99,-
Lang blomstring 

Pr. stk. 

1000

Miniplanter

Mange forskellige. Ekskl. skjuler.

Introtilbud 

19900

Elektronisk  
Ukrudstbrænder 

Vejl. 299,-
Miljøvenlig og hurtig måde at 

komme ukrudtet til livs

Pr. stk. 

1000

Orkidégødning 

Ekstra guf til dine orkidéer

HaveSkolen

Vær’ med i vores Haveskole 
og lær om kartofler, såning og 
vand-i-haven. Se mere på vores 
hjemmesiden og på facebook.

Få succes med  
orkideerne sammen 

med Karl-Henrik

Kan du ikke rigtig få det med 
orkideer til at lykkes? Fortvivl ej, 

kom og få tips og tricks.

Opdækning til  
konfirmation

Vores skønne blomsterdekoratører 
viser hvordan du kan pynte det 

flotteste festbord.

Lind Bager

Bageren står klar med  
lækre kager – vi gi’r en  

forfriskende kop punch eller 
kaffe til kagen.

Skattejagt 

Ta’ børnene med på en skat-
tejagt rundt ibutikken – finder 
du alle posterne, får du en lille 

præmie.

Lind Slagter og  
takeaway

Lyder nordisk tapas lækkert?  
Så kom og smag slagterens 

skønne kolde og lune retter.

Kagekonkurrence – 
vind et gavekort til 
HaveOasen på 500,-

Kan du bage den lækreste kage? 
Se hvordan du deltager i vores 

store kagekonkurrence på vores 
hjemmeside og facebook.

Gitte’s hobbyhjørne

Sæt børnene af hos Gitte, og 
nyd en tur rundt i havecenteret 
mens børnene hygger sig i det 

kreative hjørne.

Hortus

En krukke med musik? Se det 
og meget andet fra vores nye 

leverandørs godtepose.

SØNDAG

LØRDAG FRA 10-15

LØRDAG OG SØNDAG 
LØRDAG OG SØNDAG LØRDAG OG SØNDAG 

LØRDAG OG SØNDAG

LØRDAG OG SØNDAG
LØRDAG OG SØNDAG

LØRDAG OG SØNDAG

Introtilbud

49900

Elektrisk  
terassevarmer 1400w.

Vejl. 699,-.Nyt og spændende.
Også mange andre modeller.

Læggekartofler

26 forskellige slags.  
Også økologiske.

     Bland selv  
Ta’ 10 stk. 

for en

10’er

SPAR 
20,-

SPAR 
795

1/2
PRIS 

SPAR 
30,-

Tilbud Events

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

Lørdag og søndag 
GRATIS rundstykker 

fra kl. 9.00


