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79-årig åbner butik:

HundeKunsten åbner i Brogade
Af Elisabeth Krogh

En farverig butik åbner 1. maj i Bro-
gade i Nexø.

Da slår Mogens Julin og Birthe 
Marie Julin Riisager dørene op til 
deres nye butik HundeKunsten, og 
her bliver der noget at komme ef-
ter for mange.

- Vi skal sælge foder til hunde, 
katte, fugle og andre kæledyr og til-
behør som halsbånd og hundekur-
ve, fortæller Mogens Julin i loka-
lerne, som parret er i gang med at 
indrette til butik.

Men der bliver meget mere end 
det. Mogens Julin er møbelpolstrer 
og vil have sit værksted i butikken, 
så man kan få betrukket mindre 
møbler. Derudover vil der også væ-
re lidt kunst og kunsthåndværk, 
loppefund, genbrug, antik og 
smykker.

- Ja, det bliver en blandet land-
handel, forklarer han.

Den ny butik ligger i Brogade 12, 
hvor tøjforretningen nummer 12 
lå. Den lukkede i 2010, siden har 
der blandt andet været lagersalg 
for Gute Mensch i lokalerne. Nu 
bliver der igen åbent i lokalerne 
hver dag.

Ægteparret Julin bor ved Aars-
balle, men har lejet butikken i 

Nexø, fordi de på mange måder er 
dybt engagerede i Nexø som aktive 
i Nexø Frikirke og værestedet Hyg-
gen, og gerne vil flytte til Nexø.

- At vi nu åbner butik, startede 
egentlig med, at vi har hunde selv 
og købte foder hjem. Det udviklede 
sig til, at vi tog større portioner 
hjem og solgte af dem, og nu har vi 
i årevis haft fodersalg fra vores 
hjemadresse, men der er ikke så 
mange der kommer forbi der, hvor 
vi bor ved Skarpeskade, og når vi 
nu har fået eneforhandling på fo-
derproduktet, synes vi, at vi skulle 
gøre noget, forklarer Mogens Julin.

At butikken er meget stor, åbner 
så mulighed for de andre aktivite-
ter med møbelpolstrer-værksted 
og salg af genbrug og kunst.

Samtidig giver Mogens Julin or-
det iværksætter en helt ny betyd-
ning. Han fylder nemlig 80 næste 
år, men finder ingen grund til at 
parkere sig i sofaen af den grund - 
han vil hellere polstre den... Eller 
det vil sige, han holder sig dog til at 
polstre mindre møbler.

 - Jeg åbner butik for ikke at sæt-
te mig i sofaen. Jeg vil stadig gerne 
være i gang, bidrage og være en ak-
tiv del af lokalsamfundet, forklarer 
han.

At åbne butik er dog ikke nyt for 

ham. Han har i mange år drevet 
først møbelpolstrervirksomhed og 
senere møbelforretning og møbel-
polstrerværksted.

Nexø er heller ikke ukendt land 
for Mogens Julin, der i sin barn-
dom kom på ferie hos sin moster 
og onkel på Aasen i Nexø.

Åbningstiderne i den ny butik 
bliver om formiddagen fra 10 til 13 
alle ugens dage på nær onsdag og 
søndag, samt mandag, onsdag, 

torsdag og fredag eftermiddag fra 
14.30 til 17.30. Midt på dagen er der 
lukket. For da skal den nye iværk-
sætter have sin middagssøvn!

Kreativ Cafe om onsdagen
HundeKunsten bliver en meget le-
vende butik, for på onsdag efter-
middage rykker Kreativ Cafe ind. 
Kreativ Cafe har hidtil holdt til i fri-
kirken, men vil fremover foregå i 
Brogade. I kreativ Cafe, kan man 

mødes og strikke, sy, kniple eller 
andet kreativt og cafeen er åben for 
alle.

Åbning med sang
Den ny butik åbner 1. maj, og læg-
ger man vejen forbi klokken 11.00 
vil der være musikalsk underhold-
ning, for frikirkens kor har meldt 
deres ankomst, fortæller Birthe Ju-
lin Riisager.
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