ANNONCE

Kringlet begyndelse kalder på kreativitet

Ikast Avis på

I oktober åbnede børnetøjsforretningen Gaudium Liberi i Strøgcentret. Det har ikke været en nem
og flyvende begyndelse, men indehaveren Helena Randløv Rasmussen har tænkt ud af boksen
Ved kassen i børnetøjsbutikken Gaudium Liberi sidder farverige, hjemmestrikkede sommerfugle og spreder
håb og glæde til butikkens kunder, der
svinger dankortet.
Netop håbet og troen på, at det hele
nok skal gå, har indehaveren Helena
Randløv Rasmussen stædigt holdt fast
i, selvom hendes butik har været mere
lukket end åben siden første åbningsdag
i efterårsferien sidste år.
- Det har været svært. Vi joker lidt
med det, men det er virkelig en kamp,
siger Helena Randløv Rasmussen, der
hurtigt begyndte at tænke ud af boksen
under nedlukningen.
Hun har præsenteret sine vare i videoer på sociale medier og tilbudt levering
i lokalområdet for at generere lidt salg
fra den tvangslukkede forretning.
- Det er en ny butik uden en fast kundegruppe, den skal jeg i gang med at
opbygge. Jeg glæder mig til kunderne
igen må komme ind gennem butikkens
hovedindgang i Strøgcentret, og at butikken forhåbentlig bliver mere synlig,
siger indehaveren, der glæder sig til at
åbne fuldt op efter påske.
Helene Randløv Rasmussen er
Ikast-pige ind til benet.

- Jeg åbnede blandt andet butikken,
fordi jeg gerne vil være med til at bekæmpe fordommene om, at midtbyen
er en spøgelsesby. Når der ikke er coronalukket, er der masser af liv og nye
ting på vej. Jeg vil gerne være med til
at skabe noget, der giver værdi for hele
byen, siger indehaveren.
Derfor var det også vigtigt for hende, at butikken primært har varer fra
lokale midtjyske brands. Derfor er det
Ikast-mærker som Claire Kids, kollektioner fra Brands4Kids, Green Cotton,
herningensiske MP og Melton og aarhusianske Hummel. Gaudium Liberi
har også indgået samarbejde med
Bloomingville om salg af legetøjet fra
Ikast-livsstilsvirksomhedens Bloomingville Mini-kolletion.
- Hele butikken er fuld af forårsnyheder i friske farver. Hvor efteråret
var mere dulmet, så er der knald på
pastelfarverne i denne sæson. Varerne
er udvalgt, så man kan mikse det hele
på kryds og tværs i stedet for at være
opdelt i mærker, siger Helena Randløv
Rasmussen.
31-årige Helene Randløv Rasmussen glæder sig til at tage imod kunderne i butikken gennem bagindgangen i disse dage og
fra Strøgcentret efter påske. Foto: Jette Aaes
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