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Gerda Garn sælger og vender hjem
Gerda Henriksen, der i næsten 30 år har sørget for at holde strikkepindene glødende i
Struer og omegn, har solgt forretningen, som nu flytter tilbage til Struer midtby
Den 1. oktober flytter forretningen »Gerda Garn« ikke alene tilbage til Struer.
Butikken, der har holdt borgerne i Struer og omegn forsynet med strikketøj i flere årtier,
flytter ind i Vestergade 14, kun få husnumre fra nummer 6, hvor Gerda Henriksen
åbnede den første garnforretning for mere end 40 år siden.

Gerda Henriksen har solgt forretningen »Gerda Garn« til Rikke Dons og hendes Mor
Susanne Dons. Gerda Henriksen vil man dog stadig kunne møde 20 timer om ugen i
den nye butik i Vestergade 12. Foto: Johan Gadegaard

Det bliver dog ikke med hende som ejer. Fra den 1. oktober har hun solgt forretningen
til Rikke og Susanne Dons fra Hjerm.
Til Paris og tilbage igen
Efter mere end 25 år på forskellige adresser i Struer, er det i disse dage halvandet år
siden, Gerda Henriksen flytte sin butik »Gerda Garn« fra Østergade i Struer og hjem til
bopælen i Paris mellem Struer og Lemvig.
»Kroppen siger fra - det er på tide at vende hjemad,« sagde Gerda Henriksen dengang i
sommeren 2013, hvor hun havde taget beslutningen om at rykke teltpælene op i
midtbyen.
Gerda Henriksen havde planlagt, at hun på et tidspunkt ville flytte sin butik hjem i
privaten. Det skulle gerne give færre arbejdstimer, og hun ønskede at trappe lidt ned.
Men sådan gik det slet ikke.
Og de trofaste strikkekunder, der i forvejen kom kørende til butikken fra nær og fjern
fulgte med til Paris, hvor Gerda Garn som »gårdbutik« hurtigt fik succes.
»Det har været fuldstændigt overvældende. Allerede fra første dag kom der rigtig
mange kunder herud. Ikke bare fra Struer, men pludselig også fra Harboøre, Thyborøn.
Lemvig og Bøvlingbjerg. Pludseligt havde jeg næsten meget mere at lave end før. Det
havde jeg bestemt ikke forventet, og nu er det blevet for meget. Meningen var, at jeg
også skulle have tid til at passe haven, og hjælpe min mand med vores telt- og
serviceudlejningsfirma. Men det har der slet ikke været tid til,« fortæller Gerda
Henriksen.
Hun har inviteret på en kop kaffe i Paris sammen med Susanne og hendes datter Rikke,
der bliver forretningens officielle ejer. Men det bliver mor Susanne, der hovedsageligt
skal stå bag disken.
»Jeg har et 30-timers job som sygeplejerske i hjemmeplejen i Skive Kommune, så jeg
kommer primært til at står for det administrative,« fortæller Rikke Dons, der er 33 år og
mor til tre.
Hun er i en voksen alder blevet en flittig hækler, men Susanne Dons har styret
stikkepinden i retning af en hjemmegjort sweater eller bluse om ugen.
Altid hos Gerda
»Jeg har altid handlet hos »Gerda Garn« og det er efterhånden et par år siden, Gerda
første gang spurgte, om ikke jeg ville købe butikken. Dengang havde jeg mit gode job
som dagplejer og var ikke klar til at tage springet,« siger hun.
Men hendes døtre pressede på, og da Susanne Dons ovenikøbet var blevet sagt op
som dagplejer, var det ikke en svært beslutning, da Gerda spurgte igen for nylig.
»Hun havde også fundet lokalet i Vestergade. Så alt var sådan set klappet og klart, »
smiler Rikke Dons.
Hun har købt inventar, varelager, telefonnummer, facebooksiden og navnet.
»Selvfølgelig skal butikken blive ved med at hedder »Gerda Garn«. Det er det navn, folk
kender og kun for noget godt,« siger Rikke Dons.
På lidt længere sigt vil hun udvide forretningen med en netbutik, og hun har allerede et
sortiment af brugskunst på bedding.

