
 

 

VELKOMMEN TIL AUKTION I SILKEBORG OASEKIRKE! 

Auktionen foregår inde i kirkesalen efter frokosten og varer ca. 1 time. 

Auktionen forgår på følgende måde: 

Katalog numrene kommer op på storskærmen en for en. Auktionarius 

fortæller kort om det udbudte og foreslår en start-pris. Herefter kan der 

bydes fra salen.  

Når loddet er købt, vil køber straks få udleveret en budseddel.  

Når auktionen er færdig byttes budseddel til værdibevis ved 

betalingsbordet. 

 

Vel mødt til Silkeborg Oasekirkes første auktion  

og på forhånd tak for din gave til #FlerePåSommerOase! 

 

Hilsen Auktionsteamet 

 



AUKTIONSKATALOG 

Forkæl dig selv eller glæd en du holder af! 

1 1 luksus fodbehandling i professionel klinik – gør fødderne 
sommerklare uden at røre en finger! 

Merete Simonsen 

2 2 timers hjælp til oprydning og sortering i dit hjem – Vera 
kan køre frasorterede ting på genbrug (bagagerum) 

Vera Svinth Clausen 

3 2 par helt nye RIEKER helse damesko – str. 40 
 

Vinnie Nielsen 

4 2 timers havehjælp – 2 personer + tur til genbrugsplads 
 

Britt og Poul-Erik 
Kristensen 

5 Kanotur på Gudenåen for hele familien – vi slutter af med 
kaffe i Irene og Anders’ baghave. (Svostrup til Kongensbro) 

Irene og Anders Jørgensen 

6 1 stk. hårklipning hjemme hos Linda i Kjellerup 
 

Linda Højsgård 

7 2 timers præsentationsteknik eller eksamens forberedelses 
coaching 

Hanne Dalsgaard 

8 1 trailerlæs med tørt og flækket brænde, løv og bøgetræ. 
Leveres! 

Knud Jørgensen 

9 1 times gravid massage i klinik24 i Grauballe 
 

Merete Simonsen 

10 Kärcher KHB 5 trykrenser + Våd/tør støvsuger + 18V batteri 
som passer til begge dele. Original emballage.  
Kun testet 1 gang 

Morten Meldgaard 

11 1 stk. ”OLFERT” som leveres på aftalt adresse indenfor 40km 
radius af Silkeborg eller måske på SommerOase? 

Ruben, Kristian, Niels, 
Peter og Allan 

12 En forlænget weekend i vores dejlige sommerhus ved 
Truust. Minigolf på grunden og adgang til pool! 

Niels Peder Nielsen 

13 Fotosession til familie eller forretningsportræt. Du får 10 
stk. digitale fotos til print eller til brug på hjemmeside. 

Max Hernandez 

14 1 hjemmestrikket sjal efter opskrift – du vælger farven. Mette Baldwin 

15 Håndværkerhjælp for en dag (max. 8 timer) Jakob Tølbøl 



16 Cafetur i Silkeborg – vi drikker kaffe, spiser lidt sødt og 
hygger os sammen! ( 1 person) 

Lotte Wraa 

17 Guidet gåtur i Viborgs historiske centrum, med 
efterfølgende sejltur og kaffe inkluderet. (4 personer) 

Henrik Kildahl 

18 Få ordnet din opvask på Sommeroase en doven aften! 
 

Viktor og Alexander 

19 Trænger haven til en kærlig hånd? 
Jeg kommer og giver den 3 timers kærlig pleje og omsorg! 

Karsten Holm 

20 1 pose lækre hjemmebagte boller 
Så er morgenmaden i hus! 

Alice Møberg 

21 Vær kreativ – og impulsiv! Giv mig en ny frisure i dag, lige nu 
faktisk! 

Søren Baldwin 

22 1 stk. helt ny videobog – digitalt fotoalbum 
 

Simon Kokfeldt 

23 Lån vores campingvogn i en uge (ikke uge 29) 
 

Irene Dalsgaard Nielsen 

24 1 luksus fodbehandling i professionel klinik – gør fødderne 
sommerklare uden at røre en finger! 

Merete Simonsen 

25 2 timers hækklipning med motorsav og hækklipper og vi 
kører affaldet væk bagefter 

Britt og Poul Erik 
Kristensen 

26 Få familien fotograferet af Pastor Frans, som også gør sig 
som amatør fotograf – I bestemmer lokation i Silkeborg. 

Frans Vestergaard 

27 Lån af campingvogn for 4 personer i en uge  
(undtagen uge 29 og 31) 

Ole og Margit Rabjerg 

28 Overnatning i vores skønne Shelter, med pandekage-kit til 
aftenbålet og morgenmad inkluderet 

Gitte og Allan Eriksen 

29 Kom til grillaften hos os, vi giver jer en fotografisk rejse til 
Honduras og krydrer med lidt historier fra livet derovre.  

Max og Katja Nordstrøm 
Hernandez 

30 Retrætevandring ved Gl. Almind Sø. Guidet vandring. 
5 – 10 personer. 3 timer. Oplagt til cellegruppen! 

Karen Kildahl 

31 
 

IT hjælp – Jeg tager din computer under kærlig behandling. 
3 timer 

Peter Simonsen 

 


