
Nyhedsbrev fra Gedsted Bogtrykkeri

Til vore kunder!

Med udgangen af 2016 har jeg valgt at stoppe ved Gedsted Bogtrykkeri for at gå på 
pension.

Jeg vil gerne takke bogtrykkeriets mange kunder i hele Danmark for den opbakning vi 
har mødt gennem årene, ved samhandel om butiksskilte, vinduesstreamers, etiketter, 
diverse bøger og andre tryksager.

Vi har været igennem en proces, hvor mangeårig viden om disse 
specialprodukter nu er delt med øvrige af trykkeriets medarbej-
dere, så kunderne også i fremtiden kan ydes en god og hurtig 
service til gavn for deres forretning. Jeg håber, at den tillid I har 
vist mig må blive overført til mine efterfølgere.
 
 Bodil Ankjær Johansen

Bodil Ankjær Johansen har været synonym med Gedsted Bogtrykkeri siden 1978, da 
hun som ung typograf kom hjem i faderens virksomhed. Hun overtog bogtrykkeriet 
i 1996 og for 10 år siden solgte hun virksomheden til Aars Bogtryk & Offset/Him-
merlands Tryk, og har siden været ansat som afdelingsleder og den som havde den 
primære kundekontakt til Gedsted Bogtrykkeris kunder i hele Danmark.

Vi har fået en grundig ”oplæring” og føler os klar til at tage over. Vi vil bestræbe os 
på, at leve op til den tillid som er vist Bodil Ankjær Johansen og håber på et fortsat 
godt samarbejde med kundekredsen. Vi vil samtidig takke Bodil Ankjær Johansen for 
en rigtig god indsats gennem årene, og for et godt og positivt samarbejde.

 Steen Brorsen Thorkil Christensen Karsten Jensen
 Produktionsleder Bogtrykker Grafisk trykker

Skilte og bøger 
i knap 60 år fra gedsted…

Selv om det er 10 år siden, at virksomhe-
den flyttede til Aalestrup og Aars, så er 
”Gedsted” stadig et begreb for mange de-
tailhandlere i hele Danmark, som ved, at 
det er her man kan købe fortrykte butiks-
skilte, udvalgs- og skrædderbøger, udsalgs-
streamers, hængemærker, selvklæbende 
etiketter og meget andet godt til forretnin-
gen.

Gedsted Bogtrykkeri har i begyndelsen af 
2018 eksisteret i 60 år og blev etableret af 
Niels Ankjær Nielsen. Skiltene kom hurtigt 
ind i billedet ved et samarbejde med en 
professionel dekoratør. Der blev udarbejdet 
et koncept, som kunne bruges af andre de-
koratører og af butiksansatte med sans for 
skilteskrift. I takt med tiden blev varesor-
timentet udvidet, så Gedsted Bogtrykkeri 
blev en specialvirksomhed med salgs- og 
dekorationsmaterialer til detailhandlere.

Bodil Ankjær Johansen overtog faderens 
virksomhed i 1996, og i 2006 solgte hun 
til Aars Bogtryk & Offset og fortsatte som 
afdelingsleder. Mange arbejdsprocesser er 
siden ændret i takt med udviklingen, men 
grundlaget for virksomheden er stadig 
”Skilte & bøger”, som det også fremgår  
af Gedsted Bogtrykkeris hjemmeside og 
brochuremateriale.

Himmerlandsgade 150, 9600 Aars · Tlf. 98 64 50 10
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Udsalg Sommersalg VI elskerEfterår

Forår TILBUD
BESTILLINGS-BOG

BESTILLING

Kunde

Adresse

Tlf.

Træ�es

Varens art

Bestilling modtaget

Kommer ca.

Dess.

Størrelse

Farve

Opgivet pris

Firma/navn

Talt med fr./hr.

Afhentes

Sendes med:

Pris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Forudbetalt. . . . .

KrKrKrKrKr..... I ALI ALI ALI ALI ALTTTTT

..

DESS.  336

Eksp. Betalt Ikke betalt Noteret Ringet til kunde

NEJJA

BESTILLING

Kunde

Adresse

Tlf.

Træ�es

Varens art

Bestilling modtaget

Kommer ca.

Dess.

Størrelse

Farve

Opgivet pris

Firma/navn

Talt med fr./hr.

Afhentes

Sendes med:

Pris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Forudbetalt. . . . .

KrKrKrKrKr..... I ALI ALI ALI ALI ALTTTTT

..

DESS.  336

Eksp. Betalt Ikke betalt Noteret Ringet til kunde

NEJJA

Nr.     99999

Bogtrykker Ankjær i trykkeriet – 1985

SALEUdsalg
GlGlæædelig juldelig jul

FORANDRING

FORANDRING

Navn
Adresse

Tlf.:

Forandringer

FÆRDIG
Træffetid:

NOTA NR:

Afhentes
Sendes med:

Pris ..............................
Forandringer ................

I ALT

EKSP. DATO BETALT IKKE
BETALT

NOTERET SYLØN BET.
JA NEJ

Kr.
DESS. 333

FORANDRING

Navn
Adresse

Tlf.:

Forandringer

FÆRDIG
Træffetid:

NOTA NR:

Afhentes
Sendes med:

Pris ..............................
Forandringer ................

I ALT

EKSP. DATO BETALT IKKE
BETALT

NOTERET SYLØN BET.
JA NEJ

Kr.
DESS. 333

FORANDRING

Navn
Adresse

Tlf.:

Forandringer

FÆRDIG
Træffetid:

NOTA NR:

Afhentes
Sendes med:

Pris ..............................
Forandringer ................

I ALT

EKSP. DATO BETALT IKKE
BETALT

NOTERET SYLØN BET.
JA NEJ

Kr.
DESS. 333

Nr.        5007

Nr.        5007

Nr.        5007

RETUR-BOG

RETUR-SED
DEL

Fa.:

Hermed følger:

    Ifølge aftale               Med fejl                     
 For sent leveret

    Bedes byttet               Bedes krediteret          Bedes repareret

    Udlagt porto kr.:                 
         bedes krediteret

Bemærkninger:

     Denne nota bedes medsendt evt. returvarer

DESS. 335

                      
  den                      

            20

     Dessin                  Vareart                Antal        Købspris           EDB nr.

     Reklamation fra en kunde, der venter omgående besked.

     Derfor ønskes svar inden 5 dage, da vi ellers vil erstatte for Deres regning.

Leverandørens evt. kommentarer bedes anført på bagsiden.

Med venlig hilsen

RETUR-SED
DEL

Fa.:

Hermed følger:

    Ifølge aftale               Med fejl                     
 For sent leveret

    Bedes byttet               Bedes krediteret          Bedes repareret

    Udlagt porto kr.:                 
         bedes krediteret

Bemærkninger:

     Denne nota bedes medsendt evt. returvarer

DESS. 335

                      
  den                      

            20

     Dessin                  Vareart                Antal        Købspris           EDB nr.

     Reklamation fra en kunde, der venter omgående besked.

     Derfor ønskes svar inden 5 dage, da vi ellers vil erstatte for Deres regning.

Leverandørens evt. kommentarer bedes anført på bagsiden.

Med venlig hilsen

RETUR-SED
DEL

Fa.:

Hermed følger:

    Ifølge aftale               Med fejl                     
 For sent leveret

    Bedes byttet               Bedes krediteret          Bedes repareret

    Udlagt porto kr.:                 
         bedes krediteret

Bemærkninger:

     Denne nota bedes medsendt evt. returvarer

DESS. 335

                      
  den                      

            20

     Dessin                  Vareart                Antal        Købspris           EDB nr.

     Reklamation fra en kunde, der venter omgående besked.

     Derfor ønskes svar inden 5 dage, da vi ellers vil erstatte for Deres regning.

Leverandørens evt. kommentarer bedes anført på bagsiden.

Med venlig hilsen

Nr.         5008

Nr.         5008


