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Svein-Yngve Tellefsen

Espen Hjorteland

Kenneth Rafaelsen

Christoffer Westermoen

Ellen Nedregård Isaksen

Inge Bue

Stig Arne Brattfjord

Lisa K. Johnsen

Izabela Forsberg

Frøya Desire Brattfjord

Kjell Vidar Landelius

Gunn Lisbeth Brattfjord

Ann Cathrin Vrå Jakobsen

En stor takk fra oss i 17. mai komiteen 2022 til alle 
støttespillere, samarbeidspartnere, kommune, korps og 

frivillige som gjør det mulig å gjennomføre en
storslagen 17. mai feiring i byen vår.

Vi ønsker alle i Mandal en riktig fin dag 
og en flott feiring!

Takk til alle de 
lokale bedriftene 

som har sponset årets 
17.mai program!

17. mai komiteen 202217. mai komiteen 2022

Grafisk produksjon
Fikse Design

Trykk 
Sjograf
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Vi er glade for at vi kan 
feire sammen igjen og 
ønsker alle en fin dag.

www.sor.no | tlf. 09200

Gratulerer 
med dagen!
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Kongesangen

Ja, vi elsker dette landet

Her kommer vi unge i flokk

Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign heim og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott!

Høyt sverger Norges mann
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott.
Trofast i liv og død,
tapper i krig og nød,
alltid vårt Norge lød
Gud og sin drott.

Tekst: N. Fogtmanns/ Gustav Jensen

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor,
:/:og den saganatt som senker
drømmer på vår jord:/:

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
:/:også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir:/:

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk
Av mot og av sanger har vi nok, nok, nok
Vi våren vil prise, og gamle Norge vise;
her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk

Mitt Norge er pyntet til fest, fest, fest
Og ønsker i dag å se som gjest, gjest, gjest
Hver gutt og hver pike, som aldri vil svike,
når Norge er pyntet til fest, fest, fest

Kjære alle sammen! 
Endelig! Endelig kan vi feire 17.mai sammen med alle de vi 
ønsker å feire sammen med. Uten å tenke på hverken antall 
eller avstand. For første gang skal vi feire nasjonaldagen vår 
på en ordentlig måte her i vår nye kommune. Nå kan barna 
heldigvis feire barnas dag på en skikkelig måte. Igjen kan vi 
oppleve reveljer, barnetog, opptog og borgertog, og samles 
til 17.maifrokoster, russefrokost, på ulike skoler, i sentrum, 
på restauranter eller for å høre på taler rundt omkring i 
kommunen vår. Endelig kan vi feire nasjonaldagen vår slik vi 
ønsker å feire den. 

Selv om vi nå er forbi koronabegrensninger her i Norge, er 
det dessverre mørke skyer rundt årets feiring. Putins krig 
i Ukraina setter til side og utfordrer systemene som ble 
bygget opp etter 2.verdenskrig. Systemene som ble bygd 
opp for å hindre nye store kriger. Igjen opplever Europa at 
et land inntar et annet land med militær makt. Igjen går en 
leder av et ikke-demokratisk land til krig, basert på løgner og 
bedrag. Slik det har blitt gjort før.  

Metodene er de samme: spre frykt ved å vilkårlig arreste-
re folk og ved å oppfordre til å angi andre, straffe de som 
mener noe annet, lage klare «oss mot dem», kontrollere 
media og informasjon slik at en kan spre sin propaganda og 
dermed styre hva folk får rede på.  

Det er akkurat det motsatte av hva vi feirer i dag, når vi 
feirer Grunnloven vår. En grunnlov som sikrer at makten 
er delt, og at vi alle er like for loven. En grunnlov som sikrer 
at vi kan ytre oss fritt, og at vi har våre ukrenkelige ret-
tigheter, og ikke minst som sikrer oss at vi kan velge våre 
ledere gjennom frie valg. Vi kan velge våre politiske ledere, 
fagforeningsledere, borettslagsledere, idrettslagsledere eller 
foreningsledere helt fritt. Vi kan være uenige, vi kan protes-
tere, og vi kan engasjere oss i saker, styrer eller partier etter 
hva vi selv brenner for. Det er dette som er demokrati. Det 
er dette som er folkestyre.  

Folkestyre gjennomsyrer oss som land, men det må hele 
tiden tas vare på, det må dyrkes, for å holde det slik. Det 
krever at vi deltar og at vi engasjerer oss, det krever at vi er 
rause med hverandre, og at vi skiller sak og person. Selv i 
saker som berører oss sterkt.  

Situasjonen i Europa i dag viser oss at vi ikke skal ta denne 
friheten for gitt, den viser at det krever noe av oss alle, for 
å ta vare på den friheten så mange før oss har ofret så mye 
for at vi skal ha.  

Derfor er det viktig å feire Grunnloven vår, demokratiet vårt 
og friheten vår. For å minne oss på hvorfor vi har det slik vi 
har det, hva det betyr for oss, og hvorfor det er viktig å ta 
vare på.  

Vi har flere hos oss som har flyktet fra krig, og som har 
funnet sin plass og et nytt liv her i vår kommune. Noen er 
bosatt permanent, andre midlertidig. La oss derfor være 
rause og inkluderende i vår feiring av nasjonaldagen, slik at 
alle kan være med å feire vår nasjonaldag og de verdiene 
som ligger bak.  

Jeg ønsker dere alle en riktig god 17.maifeiring, og gratulerer 
så mye med dagen! 

Hilsen ordfører Even Sagebakken
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Norge i rødt, hvitt og blått
Hvorhen du går i li og fjell, 
en vinterdag, en sommerkveld 
med fjord og fossevell, 
fra eng og mo med furutrær 
fra havets bryn med fiskevær 
og til de hvite skjær, 
møter du landet i trefarvet drakt, 
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, 
rammer stripen med blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien, 
det er flagget som vaier i vind. 
Ja, så hvit som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldssolen fått, 
og det blå ga sin farve til breen, 
det er Norge i rødt, hvitt og blått.

En vårdag i en solskinnsstund 
på benken i Studenterlund 
der sitter han og hun, 
to unge, nyutsprungne russ, 
to ganske nylig tente bluss, 
i 20 grader pluss. 
Hun er som en gryende forsommerdag 
som farves av gjenskinnet av det norske flagg. 
Ja, så hvit som det hvite er kjolen, 
og så rødt som det rø’ hennes kinn, 
hennes øyne er blå som fiolen, 
hun er flagget som vaier i vind. 
Han har freidig og hvitlugget panne, 
og en lue i rødt har han fått. 
Med en lyseblå tiltro til landet 
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått. 

De kjempet både hun og han! 
Nå lyser seirens baunebrann, 
utover Norges land. 
Mot himlen stiger flagg ved flagg 
Som tusen gledesbål i dag, 
For alle vunne slag. 
Det knitrer som før over hytte og slott, 
Et flammende merke i rødt og hvitt og blått. 
Som et regnbuens tegn under skyen, 
Skal det evig i fremtiden stå. 
Se, det glitrer på ny over byen, 
I det røde og hvite og blå. 
La det runge fra gaten og torget, 
Over landet som nordmenn har fått: 
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge! 
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!

Teksten av Finn Bø, Bias Bernhoft og Arild Feldborg
Melodien komponert av Lars-Erik Larsson

GRATULERER
MED DAGEN!

Hilse os   
Spor 1 Manda
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Renhold
Kantinetjeneste

Vaktmestertjeneste

Treningstilbud
Mandal Karateklubb

Trening for alle!

Vi har flere treninger i uken fordelt på partier ment å 
matche utøvere både på alder, tekniske ferdigheter, 
styrke og ambisjoner.

Vår idrettsskole for barn er spesielt populært, og er det 
eneste partiet vårt med venteliste. Her har vi inntak én gang 
i året i forbindelse med skolestart. På dette partiet kan man 
starte allerede når man begynner i andre klasse

Tlf: 474 69 601
www.mandalkarateklubb.no

Idrettskolen for barn - «Turtles»

7-8 år onsdag kl 1700-1745
8-9 år onsdag kl 1800-1845

Inntak i august

Nybegynnere over 10 år

Trening to ganger i uken

Mandag kl 1800-1900
Onsdag kl 1900-2000

Løpende inntak med to ukers gratis prøvetid

Barneparti (belter med stripe)

Tirsdag kl 1700-1800
Torsdag kl 1700-1800

Barneparti (helfargede belter)

Tirsdag kl 1800-1900
Torsdag kl 1800-1900

Voksenparti / Høyere graderte utøvere

Tirsdag kl 1900-2030
Torsdag kl 1900-2030

    Gratulerer  
med dagen,
Norge!

KOM OG PRØV PADEL, 
VERDENS RASKEST  
VOKSENDE SPORT
Du finner oss på Kvitmyrveien 46, Mandal.

MANDAL
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WE EQUIP OCEAN PIONEERS

v/ B.M/Hotelldrift

Store Elvegate 57, 
4517 Mandal

Tlf. 38 26 12 76
www.kjobmandsgaarden.no

www.sorimport.no

30 ÅR MED IMPORT OG
SALG AV NYERE BRUKTBILER

Sammen finner vi det du er ute etter
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Specsavers Mandal 
Bryggegata 22  Tlf. 38 25 75 60

Alltid 2 for 1 fra 795 kr
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Vi hjelper deg med
ditt regnskap!

e-post: post@ajour-as.no
hjemmeside: www.ajour-as.no

Telefon: 38 26 09 00
Sommerkroveien 4, 4515 Mandal

Informasjon om parkering
Ved oppstilling til barne- og borgertoget vil det være mange 
barn og unge tilstede. Vi ber derfor voksne om å ta 
ekstra hensyn i forhold til bilkjøring. Vi har tidligere år 
opplevd utfordrende situasjoner når barna blir levert og 
hentet ved oppstillingsplassene, og ber derfor billister bruke 
parkeringsplasser/avleveringsplasser som ikke kommer i 
konflikt med oppstillingsplassene for togene.

Barnetog
Bruk parkeringsplass på Speidertomta eller Videregående 
Skole. Ikke kjør bil helt frem til Speilen eller Furulunden 
Skole hvor barn og unge oppholder seg. Furulundsgata og 
Skippergata inn mot Furulunden Skole vil være stengt for 
biltrafikk.

Borgertoget
Innkjørselen fra Søren Jaabæksvei og inn til Gismerøyveien
vil være stengt for biler. Dette er for å ivareta sikkerheten 
for barna våre! Vennligst respekter dette. 

I særskilte tilfeller kontakt representanter for 17. mai 
komiteen som er tilstede på oppstillingsplass.

Om det lar seg gjøre oppfordrer vi flest mulig til å ta i bruk 
«miljøvennlige» fremkostmidler som beina eller sykkel for 
å komme seg til/fra tog.

JJ Solskjerming ønsker 
alle solfylte maidager!
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Øvrebyen

Vestnes
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Program for
Mandal

Program for
Harkmark

Program for
Holum

Vi ønsker hjertelig velkommen til 17. mai 
feiring i Holum og Harkmark

06:40  Revelje

07:00  Salutt fra Stangheia

07:30  «Ja vi elsker» fremført av  
 Mandal Musikkforening v/ Andorsengården

08:00 Uranienborg, Lysthuset. Minnetale v/  
 Mandalskameratene

08:30 Ljosheim, minnetale og nedleggelse  
 av krans

09:00 Barnetoget starter
 Oppmøte kl 08:30 v/ Furulunden skole, se side 25

10:00 - 15:00  Kirkesenteret i gågata er åpent

10:30 Familiegudstjeneste i Mandal Kirke

11:00 Underholdning på Gierts Karis Plass

11:00 - 12:00   Konsert med Fantasy
12:15 - 13:00   Fremføring fra elever hos  
  Mandal Kulturskole
13:10 - 13:40   Fremføring v/  
  Hald internasjonale senter
14:00   Russetale v/ Russepresident  
  Oliver Revheim Rafaelsen

11:45  Nedleggelse av krans og tale ved  
 De engelske krigsgravene og  
 Erich Haagensen Jaabæks grav.

12:30  Korissima og Mandals Sangforening synger 
 i Borggården

13:15  Bekransning av minnestøtten ved turnhallen

14:30 Markering og tale ved  
 Krigsseilermonumentet

16:00 Borgertoget starter
 Oppmøte kl 15:30 v/ Musikkens Hus på Malmø,  
 se side 25
 
17:00  Arrangement ved Lysthuset i Furulunden

Taler, musikk, drillshow, leker for barna, tautrekkings- 
konkurranse, premiering av beste innslag i borgertoget, 
kunngjøring av vinnere i 17. mai lotteriet. Åpen kiosk under 
hele arrangementet.

10:00  Oppmøte v/Vonheim

10:15  Tog til Harkmark kirke

10:30  Tale ved minnestøtta v/kirka

11:00  Familiegudstjeneste

12:00  Bespisning på Vonheim

13:00  Tale for dagen

 Harkmark blandakor synger før og 
 etter talen

 Diverse leker og aktiviteter v/idrettslaget
 
 Kiosksalg

15:00  Avslutning

11.30  Fremmøte ved skolen

 Åpning ved leder av 17. mai komitéen 
 Nils Bernt Rinde 

11.45  Kransnedleggelse ved skolen 

12.00  17. mai toget starter 

12.45  Familiegudstjeneste i Holum kirke 

 Leker for barna, tombola, kafé m.m.  
 på Holum skole 

14.30  Tale for dagen ved ordfører  
 Even Tronstad Sagebakken 

15.00  Premieutdeling på scenen 

15.15 Tautrekking på løpebanen 
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Program for
Skjernøya

Program for
Tregde

12:30  Tog fra Kapellet til Ytre Farestad

13:00  Kransnedleggelse/Tale for dagen
 
13:15  Gudstjeneste

14:00  Leker/aktiviteter 

15:00  Premieutdeling - Kiosk stenger

15:30  Skolehuset stenger
 Grendehuskaféen er åpen fra kl. 12.30 

12:30 Toget går fra Omlandsneset
 Aspirantene fra Mandal guttekorps spiller 
 i toget og på Skolehuset

13:00 Kafé på Skolehuset
 Lapskaus, pølser, is, brus, kaker og kaffe

 Leker for barn og ungdom 
 Tale for dagen

Vi tilbyr: Traakalt grunnkurs
Teorikurs, Gratis ledsagerkurs

Klassene: AM146, A2, A, B, B96 og BE
Vi har automatbil

www.teamtraakkskolemandal.no

Hjertelig velkommen!
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 ”Det beste fra havet og det beste 
innenfor god tradisjonsmat”

HUSK Å BESTILL FESTMATEN!
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For skoleklassene er det fremmøte ved Furulunden 
Barneskole kl 08:30. Barnehager skal møte ved Turnhallen/
Speilen til samme tid.

Barnetoget går i følgende rekkefølge: Politi, Flaggborg 
ved Speideren, Blomdalen Jentekorps A Korps, Imekollen 
barnehage, Myrteigen barnehage, Skinsnesheia barnehage, 
Rauneveien barnehage, Skoie Gårdsbarnehage,  
Espira Sånum barnehage, Sanitetens barnehage, Valle Gård 
barnehage, Skjebstad barnehage, Kvisla barnehage,  
Frøysland barnehage, Furulunden familiebarnehage,  
Vestnes familiebarnehage, Espira Aarkjær barnehage, 
Mandal Guttekorps junior og rekrutter, Furulunden skole, 
Mottaksskolen, Ime skole, Mandal Guttekorps A korps,  
Frøysland skole, Oasen skole, Blomdalen Jentekorps 
aspirant og rekrutter, Vassmyra Ungdomskole, Blomdalen 
Ungdomskole, Mandals Musikkforening, Russen

Frammøte på Malmø ved Musikkens Hus. 

Påmeldte lag og foreninger blir tildelt plass i følgende  
rekkefølge: Politi, Flaggborg ved Halse Ungdomslag, 17.mai 
komiteen, Mandal Bystyre, Mandal Barne- og Ungdomsråd, 
Mandal Musikkforening, Mandal Karateklubb,  
MHI Håndball, Mandal Svømmeklubb, Mandal Tennisklubb, 
Mandals Sangforening, Redningsselskapet, Blomdalen 
Jentekorps A korps, Mandalskameratene, Mandal Røde Kors, 
Dyrebeskyttelsen Mandal, Mandals Turnforening, Mandal 
Guttekorps A korps, MHI Friidrett, Hald Internasjonale  
Senter, Mandal Travklubb, Mandals Trebåt- og  
Motorforening, Mandal KFUK-KFUM speidere,  
Mandal Sykkelklubb Juniorsyklistene, Andre lag og 
foreninger, Russen, Barn og voksne under Det norske flagg.

Det beste innslag i borgertoget premieres, vinneren kåres av 
en uavhengig jury.

Barnetoget

Borgertoget
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L anggat a 2 1 ,  4515 Mandal
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Har du god tid? 
Ring GNU BYGG! 

Tlf: 916 68 785

Kvislakroken 3, Mandal 📞📞 38 27 10 70

Alltid stort utvalg av nye og brukte biler
Stor bilskadeavdeling (på Jåbekk)

Verkstedtjenester for alle bilmerker

Saltverket 28, 4515 Mandal - Tlf. 38 27 84 30
www.mandal-bilpartner.no 
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ET LITE DESIGNBYRÅ 
MED STOR VILJE

Vi leverer web- og grafisk design, råd
innen markedsføring og godt samarbeid.

Vi fikk gleden av å 
produserere årets
17. mai program!

Gratulerer masse
med dagen fra oss

i Fikse Design! 17.mai lotteri 2022
PREMIER

3. og 4.    El-Sykkel Xeed City E (damemodell) 
   VERDI kr 22 999,- SPORT 1 Mandal

1. og 2.   Varmepumpe Luft/Luft Hitachi Shirokuma Nordic 35 
  VERDI kr 25 990,- Hjortelands Aut. Rørleggerforr. As

15. 16. 17.   Padelsett - 1 dameracket, 1 herreracket og 3-pk ball 
   VERDI kr 1 750,- Sport 1 Mandal 

18. 19. 20.   Klippekort med 2 timer gratis Padel 
   VERDI kr 840,- PDL Center Mandal

5. og 6.    Årskort (12 måneders kort) på senteret 
   VERDI kr 4 800,- Sanden Treningsenter

10. og 11.    Gavekort 
   VERDI kr 2 000,- Alti Mandal 

7. 8. og 9.   Gavekort innv. maling 2000,- pluss 1 time interiørhjelp 
   VERDI kr 2 666,- Happy Homes Mandal

12. 13. 14.   Gavekort 
   VERDI kr 2 000,- Kiwi Øvrebyebyen

Vi ønsker å takke alle som har vært med på å støtte oss ved 
å kjøpe lodd i år, og en stor takk til alle våre sponsorer som 
har bidratt med flotte premier til årets 17. mai!

Tusen takk og ha en flott feiring!

Hilsen oss i 17.mai komiteen og Mandal Karateklubb

HJORTELANDS AUT. RØRLEGGERFORR. AS  
SPORT 1 MANDAL -  SANDEN TRENINGSENTER  
HAPPY HOMES MANDAL -  ALTI MANDAL  
KIWI ØVREBYEBYEN - PDL CENTER MANDAL
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www.maren.no - Tlf. 38 27 26 00
Skjernøyveien 21 - 45 16 MANDAL

- din partner i bil!
www.mandalbil.no - Tlf.  909 96 133

Kvitmyrveien 47, 4516 Mandal

Advokat Wenche Wiblemo l Advokat Lene Hillesund

Sentralbord: 38 26 33 33
WWW.AGDER-BOLIG.NO



34 35

GRATULERER
MED DAGEN!

Din lokale
rørlegger!

Alt fra montering av varmepumper til
totalrenovering og bygging av bad.

www.hjorteland.no

Mandal Karateklubb ble stiftet i januar 1980 av 
en håndfull ildsjeler med et brennende ønske 
om å tilføre byen vår en alternativ treningsform 
til ballsport og gymnastikk.

Det startet i beskjedne former med trening i diverse 
gymsaler, og vokste sakte men sikkert til å bli et stabilt og 
populært treningstilbud for lokalbefolkningen i Mandal. 
Rett rundt årtusenskiftet, pusset vi opp «bomberommet» i 
kjelleren under nærbutikken på Ime (også kjent som Ime-
kjelleren) og hadde for første gang vår egen dojo. I perioden 
etter dette opplevde Karateklubben sin raskeste vekst i 
medlemsantall og satte rekord med om lag 150 aktive  
medlemmer på det meste.

I 1998 arrangerte vi for første gang «Åpent sørlands- 
mesterskap» i Mandalshallen, og har siden arrangert dette 
hvert år. Stevnet har underveis endret navn til Sørlandscup, 
og er en del av den norske cupserien. Arrangementet  
trekker til seg karateutøvere fra hele landet.

I tillegg har MKK arrangert junior NM totalt 5 ganger (1991, 
1992, 1996, 1998 og 2005), samt flere Norgescup stevner- 
og finaler. Norges første Landsfinaler i karate arrangerte vi i 
2001. Vi arrangerte også Landsfinaler i 2002 og 2003.

Mest kjent utover byens grenser er vi kanskje for den 
årlige internasjonale kampsportleiren vi mange år  
arrangerte, hvor kampsportinteresserte fra hele Norge 
samlet seg i en uke for å trene med de beste i verden.

Rett før sommeren 2017 flyttet karateklubben inn i de  
gamle lokalene til Veveriet på Malmø. Lokalet ble pusset 
opp ved hjelp av mange dugnadstimer hvor vi var så heldige 
å få hjelp fra mange dedikerte foreldre. Uten dem hadde 
dette blitt vanskelig!

I vår dojo er det, i tillegg til hovedsalen hvor treningene 
foregår, også et styrkerom samt et stort fellesområde med 
kjøkken for sosial hygge.

Målet for vårt arbeid er at medlemmene skal føle seg  
hjemme i et trygt og godt sosialt miljø.

Våt motto som karateutøvere er: «Innsatsvilje, tålmodighet 
og høflighet». På trening i dojo vektlegger vi blant annet 
hurtighet, kraft og effektivitet.

«Man trenger ikke bli best i verden – bare man 
blir litt bedre enn i går.»
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Lille Norge
I et bitte lite hjørne av vår store, grønne jord
ligger vakre, lille Norge med et folk som langsomt gror.
Vi er folket som skal styre landets fremtid i vår ånd,
vi er barna, vi er håpet og vi vandrer hånd i hånd.

Vi vil vandre fram i tiden i et trygt og vennlig land,
mens vi strekker våre hender ut mot skog og rene vann.
Vi vil kjempe for at verden blir litt bedre enn den var
og på ufred og problemer vil vi finne våre svar.

Vi vil rekke våre hender ut mot alle folkeslag,
vi vil åpne våre hjerter mot en ny og våken dag.
Vi vil finne nye veier for en verden som er vår,
vi er unge, vi er mange, vi vil lege jordas sår.

I vårt barske, lille rike heises flagget høyt og flott,
det er tegnet på vår frihet malt i rødt og hvitt og blått.
Vi vil verne om verdier, aldri tråkkes under hæl,
være frie, sterke, stolte, det er Norges folkesjel.

Lille Norge, du er landet ytterst på vår vakre jord,
og du skuer ut mot verden fra ditt hjørne her i nord.
Vi er folket som skal styre landets fremtid i vår ånd,
vi er barna, vi er håpet og vi vandrer hånd i hånd.

Sigrun Wergeland
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Store Elvegate 40
Telefon 38 26 78 80

Fax 38 26 78 81
post@exbo.no

Gratulerer 
med dagen,

alle sammen!

www.lindesnes.kommune.no
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KRISTIANSAND I MANDAL

Husfliden Mandal telefon 38 27 29 00
Husfliden Kristiansand telefon 38 07 06 95

www.norskflid.no

ENDELIG 17. MAI
ENDELIG BUNAD!

Trenger bunaden din justeringer?
Våre fagfolk hjelper deg gjerne!


