Nu kommer Ude og Hjemme til Svendborg
Til maj kan danskerne møde Ude og Hjemme, når ugebladet besøger 72 byer rundt i landet i en
specialdesignet oplevelsesbus. ’Ude og Hjemme Hos Dig’ er udviklet i samarbejde med Kvickly, og du kan
møde Ude og Hjemme, når oplevelsesbussen besøger Svendborg den 28. og 29. maj 2015.
72 byer på 14 uger. Fra Nordjylland til Bornholm. Det er essensen af ’Ude og Hjemme Hos Dig’, når
ugebladet fra april til juli tager på tur rundt i hele landet for at besøge danskerne i en specialdesignet
oplevelsesbus.
Oplevelsesbussen vil parkere på parkeringspladserne foran Kvickly. Den 28. maj finder du bussen på
Vestergade 167 kl. 15:00-18:30, og den 29. maj besøger oplevelsesbussen Gerritsgade 33 kl. 15:00-18:30.
Her vil man blandt andet kunne møde Slankeklubben.dk og Mama.dk samt få en hyggelig snak i cafeområdet. Derudover vil Louise Dubiel, kendt fra tv-showet ’Talent’, synge fra Ude og Hjemme-scenen, hvor
også vinderne af dagens store konkurrencer vil blive afsløret. På turen rundt i landet vil de besøgende
kunne møde en håndfuld af Ude og Hjemmes kendte skribenter.
Den 28. maj lægger Bubber vejen forbi og deler ud af sit gode humør, og den 29. maj er det i stedet
clairvoyanten, Anne-Marie Østersø, der besøger Svendborg. Du kan spørge hende om alt – dog ikke
helbredsmæssige spørgsmål. Anne-Marie er kendt fra tv, diverse ugeblade og magasiner og ikke mindst
Ude og hjemme, hvor hun skriver horoskopet og har brevkassen mellem himmel og jord. Anne-Marie beder
blot om din fødselsdato, og ved hjælp af tarotkort og sine clairvoyante evner danner hun sig hurtigt et
overblik over dit liv og giver dig et godt råd med hjem.
’Ude og Hjemme Hos Dig’ er udviklet i samarbejde med Kvickly, og i anledning af Ude og Hjemmes besøg
kan besøgende få ugens eksemplar af Ude og Hjemme samt en særlig Ude og Hjemme-lagkage for kun
49,95 kroner. Derudover vil der også være andre særtilbud i butikken.

