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Jeg har altid elsket, at vi 
mennesker er forskellige 
Majbritt Mikkelsen
Tekstforfatter
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FARVER

Army grøn. Marineblå. Mørkeblå. Vintage inspirerede far-
ver. Mørke douche lilla og støvet lavendel. Grøngul. Leopard. 
Store tern. Blomsterprint i form af  store blomster. Curly fur 
i pastelfarver. 

SNIT

Der er stadig masser af  sport og løse bukser i moden. Cotton-
coats og vindjakker - men ikke til fritid. Fine silkesæt og kjoler. 

BUKSER

Loose cut - brede ben, velour, tweed, stort jakkesæt, stadig 
meget pyjamas.

KJOLER

A formede kjoler/ nederdele i vintage-agtigt look, 60er inspi-
reret med print og silketaft eller tweed. 

BLUSER & STRIK

Skjortebluser med kalvekrøs og læg/flæse på flip eller ærmer, 
fine strikbluser til udover skjorten á la  kostskole og fine kra-
ver på strik.

 SKO & STØVLER

Midcalf  boots, både med print og læder - lidt runde snuder, 
loafers, lange 70´er støvler med klodshæl. Bikerstil med nitter.

Kilde: As Øland, kreativ chef 
hos Dansk Mode & Textil  

Efterårsmoden 2016 
- kort og godt

Casual og chic - jakke og buks i bløde 
materialer fra Deha til henholdsvis kr. 
1149 og kr. 599 og bluse fra In Wear 
til kr. 500. Sko fra Ilse Jacobsen til kr. 
1200. Alt fra Butik Jeans i Silkeborg.   Spicy Curry - karry-gul bliver en af sæsonens 

store farver. Her en lækker kjole fra Le Pep til 
jobbet eller til en af efterårets fester. Kr. 899 fra 
Kate K i Alderslyst.   

Bomber-jakke - en af sæsonens hotte 
trends. Her fra Co´couture med print. 
Kr. 900. Set hos Culli i Silkeborg.

Varmt strik - perfekt til kølige dage. 
Her striktrøje og komfortable bukser 
fra det bæredygtige mærke Aiayu, der 
er danskdesignet og fabrikeret i lækre 
uldkvaliteter fra Bolivia. Pris: kr. 1800 
for bukser og kr. 1700 for striktrøje. 
Set hos Haus Frau i Silkeborg.  

Jeans - går aldrig af mode. Denne 
sæson ses jeans både med vidde og 
meget smalle. Her et sæt fra Kate 
K i Alderslyst, hvor de rå jeans fra 
Denim Hunter er stukket ned i et par 
ankelstøvler fra Bella Moda og sat  
sammen med en feminin blondebluse 
fra One Two. Udenover en jakke fra 
Denim Hunter. Pris: Jeans kr. 899,95,  
jakke kr. 799,95, bluse kr. 399,30 og 
støvler kr. 1199.   



Brændt Henna - en anden af 
efterårets nye farver. Her en kjole 
fra Storm & Marie Nadia i hun-
drede procent silke. Kr. 1500. Set 
hos Culli i Silkeborg.      

Varm burgundy -  den varme, dybe 
farve er ikke til at komme udenom 
i efterårets og vinterens garderobe. 
Her en kjole fra Hid Haley - MBYM 
til kr. 700. Set hos Culli i Silkeborg.  

Enkel, nydelig mad i billedskønne omgivelser.

Åbningstider:
Ons-lør fra kl. 12.00
Søn fra kl. 12.00 til 17.00
Mandag og tirsdag lukket 
(Dog tirsdagsåbent fra kl. 12.00 i 
sommersæsonen, uge 27-32)
 
Lukket i uge 43 samt januar.

Selskaber og fester
Vi holder gerne større 
middagsselskaber,  
firmafester, fødsels-
dage, barnedåb,  
konfirmationer og 
julefrokoster. Kontakt
os og hør nærmere.

Julsøvej 248, Svejbæk · 8600 Silkeborg · tlf. 8688 8040   
www.ludvigslyst.com · mail@ludvigslyst.com

PAS PÅ DEN SKARPE EFTERÅRSSOL...  
Vi giver et par  GRATIS  solbriller, med din styrke,  
når du køber et par nye briller hos os.  
OBS: Tilbuddet gælder også ved køb af flerstyrkeglas!

  solbriller, med din styrke, 
når du køber et par nye briller hos os. ...ENTEN...
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Rentefri brillekonto

0,-
Ingen renter, 
gebyrer eller udbetaling

ENTEN-ELLER-TILBUD

Farstad Optik v/ Optiker Johan Farstad    Søndergade 2C    8600 Silkeborg    Tlf. 86 82 15 14    www.farstadoptik.dk

FARSTAD OPTIK
– Synlig forskel
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ALDERSRABAT
PÅ ALLE BRILLESTEL FRA

80 ÅR GI’R 80% I RABAT



KØR SIKKERT
DET ER SNART 

VINTER

BILERNES HUS
VINTERTJEK
14 punkter kun 

Kr. 295,-

Bilernes Hus A/S | Bredhøjvej 5 | 8600 Silkeborg  
Tel. 72 100 200  | info@bilerneshus.dk | www.bilerneshus.dk service i verdensklasse

Sne, slud og is...
Det er ikke vejret, der afgør om du kommer sikkert gennem 

vinteren! Det er dine dæk, bremser, styretøj, lygter, elsystem... 

Bestil tid til dækskifte og vintertjek på 72 100 200!

Dækskifte | Dækopbevaring | Dækservice | Vintertjek



Biler som denne - en VW Beetle - er et gavehit til kvinderne. Carlounge har 
den seneste tid solgt to Beetle-biler til mænd, der ville give deres koner en 
lille, rap overraskelse. 
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Styrke, kondition, opstramning, vægttab, smidighed?

Nå dine personlige mål med afvekslende cirkeltræning 

– du behøver kun at afsætte en halv time.

VIL DU MERE?

Så benyt dig af vores varierede 

udbud af holdtræning.

1/2 time

Sunde resultater
I DIT EGET TEMPO

159,- kr.
den første måned 

- ingen oprettelsesgebyr

Af Brian Holst holst@mja.dk

Det er en skrøne, at kvinder kun er til 
små biler, der er nemmere at parallel-
parkere.

Det fortæller Lars Skyum fra Car-
lounge i Silkeborg, hvor der både er 
mulighed for at købe alt fra de store, 
muskuløse biler til de små, søde biler.

- Det er bestemt ikke kun mænd, der 
køber biler. Vi har mange kvindelige 
kunder, og det er i bund og grund meget 
forskelligt, hvad de kigger efter. Mange 
kvinder kan godt lide, at de sidder højt 
i bilen og har masser af  komfort - som 
der eksempelvis findes i de såkaldte 
SUV’ere. Kvinderne tænker ikke over, 
at de skal parallelparkere med dem, for 
det er mit indtryk, at de er lige så gode 
til det, som mændene er. Desuden har 
nyere biler så meget hjælpeudstyr med 
baksensorer og lignende - nogen kan 
tilmed parkere af  sig selv - at det ikke 
er frygten for parallelparkeringen, der 
fraholder kvinderne fra at købe store 
biler, siger Lars Skyum. 

Farven er vigtig

Det er de store firehjulstrukne BMW’er 
og Mercedes’er, som kvinderne kigger 
langt efter. Men der er også mange, der 
gerne vil have den lille, feminine bil.

- Vi har lige solgt to, røde VW Beetle 
til mænd, som ville give deres kone en 
gave. Kvinderne er stadig til rød, og vil 
også gerne have den røde sportsvogn 
eller den lille, frække cabriolet, der ud-

stråler, at bilen tilhører en kvinde. Kvin-
der er kræsne med hensyn til udseendet 
på bilen. Både med hensyn til den ydre 
farve, men også den farve, der er inde i 
kabinen. Det hele skal spille og matche 
med den helt rigtige farvesammensæt-
ning. Desuden er kvinder meget foku-
serede på, at bilen passer til behovet. 
Mænd kigger i højere grad på antallet 
af  knapper til udstyret og antallet af  
hestekræfter - det går kvinder ikke så 
højt op i, siger Lars Skyum.

Kvinder er til nyt

Kvinder er meget målbevidste, når de 
køber biler - og de spiller en stadigt 
større rolle som bilkøbere.

- Antallet af  kvindelige bilkøbere er 
stigende. Det er der ingen tvivl om, siger 
Lars Skyum.

Kvinderne vil også helst købe en ny-
ere bil - eller privatlease en ny bil. Af  
de 104.000 nye biler, der blev solgt el-
ler leaset i Danmark i 2015, var det en 
kvinde, der skrev under på kontrakten 
i fire ud af  ti tilfælde. Det viser tal fra 
Bilbasen og Bilstatistik.

Samtidig er kvinderne dygtige til at 
købe bilerne, og få det rette billån i ban-
ken. Ifølge MyBanker betaler kvinder i 
gennemsnit 0,4 procent mindre i rente 
for deres billån end mænd.

- Det er vores erfaring, at kvinder er 
meget kompetente bilkøbere. De ved, 
hvad de vil have, og som bilsælger skal 
man kunne sit kram - særligt når kvin-
der køber bil, konstaterer Lars Skyum.

Kvinder er 
også til store 
luksusbiler
Når kvinder skal vælge bil, går de op i farve 
på både bil og i kabinen, mens mænd kigger 
mere på antallet af sjove knapper



Volkswagen Service Silkeborg
Bilernes Hus, Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg, Tlf. 72 100 200, www.vwservice-silkeborg.dk

Per Kristensen
Direktør 

Thomas Yde Bjergbæk
Erhvervskonsulent  

Jacob Jørgensen
Salgskonsulent 

Thomas Pedersen
Salgschef 

Her koster ekspertise 
og Vejhjælp ikke ekstra.
Du skal ikke betale ekstra for, at Volkswagen teknikere er på 
specialkursus 4-5 gange om året.  Eller at vi er online med hele 
Volkswagens samlede ekspertise. Du skal heller ikke betale 
ekstra for, at vi har special værktøj til hver enkelt model og kun 
bruger originale reservedele. Eller at du får Vejhjælp i 23 lande, 
når sidste anbefalede eftersyn er lavet af os. Det hele er 
inkluderet i vores priser. Og hvis du tror, de er høje,  så tro 
venligst om igen. F.eks. koster et lille serviceeftersyn til en 
Passat 2.395 kr. Og et stort 2.895 kr. – uanset hvilket af vores
værksteder, du vælger.
Læs mere og book tid på volkswagen.dk/service

Prisen gælder alle Passat uanset motor, årgang og km. og dækker servicearbejde 
og reservedele iht. Volkswagens forskrifter og bilens servicehæfte. Prisen er ekskl. 
bremsevæske, gearolie, øvrige reservedele eller ekstraarbejde. Prisen kan ikke 
kombineres med andre rabatter på service. Tilbuddet er inkl. Volkswagen Vejhjælp 
forudsat at evt. anbefalet sikkerhedsrelateret ekstraarbejde udføres på 
et autoriseret Volkswagen værksted.

Forhandler

Ifølge Lars Skyum 
fra Carlounge er 
kvinder ikke kun 
til de små, søde 
biler. De vil også 
gerne have den 
gode komfort, som 
særligt de større 
biler tilbyder. 
Eksempelvis som 
denne Mercedes 
C-klasse - og 
farven? - Den er 
vigtig, når kvinder 
handler biler, siger 
Lars Skyum.  
Foto: Jakob Stig-
sen Andersen
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Af Benedikte Ballund

»Det er i hvert fald stensikkert: Hvis jeg ikke havde sagt 
højt, hvad jeg drømte om, så stod jeg ikke her i aften.«

Sådan lyder nogle af  ordene i Charlotte Fichs teater-
koncert »Svæv«, som hun selv har skrevet manuskript 
og sange til, og som hun netop nu er på vej ud i landet 
med, samtidig med at otte af  sangene er kommet ud på 
et album, hun selv har produceret.

Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, og både album 
og forestilling kredser om netop temaet drømme og liden-
skab. To begreber, der hænger tæt sammen for hende.

- Det er drømmene - du kan også kalde dem visionerne 
eller fantasien - der gør, at man kan se en fremtid for 
sig. Hvis du ikke har nogen drømme, har man heller 
ikke nogen fremtid. Derfor ser jeg drømmene som en 
maskine i mit liv, som er med til at få det til at køre. Og 
så er lidenskaben faktisk benzinen. Lidenskaben er det, 
der giver mig glæden og lysten til at kaste mig ud i noget 
nyt. Lidenskaben er glæden, den kaster sig over alt mu-
ligt: veteranbiler, fiskefluer, smøger og erotik, siger hun.

Ikke mindst med erotikken bliver det tydeligst, at li-
denskaben ikke er noget, vi vælger. Den er ikke noget, 
man tager eller stjæler.

- Det er noget, man har eller får. Det er en størrelse, 
som er uhåndterbar, og som har sit eget liv. Vi kan godt 
lade være med at handle på vores lyst, men vi kan ikke 
kontrollere den, og derfor synes jeg, at den er enormt 

interessant. Det er en del af  vores liv, som også kan 
give os en lille smule ydmyghed, når man tænker: »Det 
er alligevel mærkeligt med mig«. Og hvor kommer den 
overhovedet fra? Men vi skal forholde os til den, fordi 
den kan gøre os så glade og så ulykkelige.

Hiv drømmene ned

Noget svævende noget, kalder Charlotte Fich drømme. 
Noget udefineret. 

Det er ikke nødvendigvis dem alle sammen, der skal 
realiseres. Men det er, når vi lever drømme ud, at vi lærer 
os selv at kende.

- Det er ligesom, når vi drømmer om natten. Så er 
drømmene også noget lidt diffust, så man skal gå aktivt 
til værks, hvis man vil prøve at hive dem ned, se på 
dem og sige: »Er der noget i de drømme, som faktisk 
godt kan lade sig gøre? Og hvad skal der til?« Hvis man 
kan sætte et mål lidt langt ude i fremtiden, bare et år, så 
begynder det at give mening, hvor man skal være henne 
i løbet af  et halvt år, og hvad man skal gøre inden for 
den næste måned.

Charlotte Fichs egne projekter er et fint eksempel på 
det. Hun har spillet guitar og komponeret det meste af  
sit liv, men det var først, da hun passerede 50, at hun 
besluttede sig for at give det mere fokus og tog på sang-
skriverkursus for at slibe kompositionsteknikken af. Hun 
kom hjem med tre gode sange, og så var hun i gang, som 
hun konstaterer.

At det først var, da hun var nået forholdsvis langt i 
livet, er nok ikke tilfældigt.

- Der sker noget omkring de 50. Man begynder at fo-
kusere lidt stærkere på, hvad man bruger sin tid på. Jeg 
begyndte at fokusere på at tage mine drømme alvorligt, 
siger hun.

Samtidig var hendes børn blevet så store, at der var 
overskud til at kaste sig over noget nyt.

- Jeg tænkte, at det skulle være musik, for jeg havde 
meget svært ved at se mig selv gå i graven uden at have 
prøvet det af: Hvordan lyder dine sange egentlig, Fich, 
hvis du får nogen til at spille dem? Så det var sådan set 
et meget privat projekt, som bare rettede sig mod min 
egen lidenskab, forklarer hun.

Da Charlotte Fich begyndte at tage ud med sit band, 
fandt hun ud af, at hun utrolig godt kunne lide kontakten 
med et koncertpublikum, og det blev startskuddet til 
teaterkoncertens manuskript.

- I skuespillet er der ikke pauser, hvor der ikke er no-
gen, der siger noget, men det er der i pauserne mellem 
numrene til en koncert. Det ville jeg gerne bruge til noget, 
og derfor begyndte jeg langsomt at udvikle noget ma-
teriale. Jeg er meget glad for den udveksling, der er, når 
man er privatperson på en scene, for du har et direkte 
rum sammen med publikum.

Selvom musikken startede som et privat projekt, så er 
pointen med teaterkoncerten imidlertid også et ønske om 
at dele. Dele, at det er svært at gøre drømmene konkrete 

BLÅ BOG
 � Charlotte Fich er født i 1961. Uddannet 
ved Aarhus Teater i 1989.

 � På tv har hun blandt andet medvirket 
i »Lærkevej« og »Rejseholdet«, hvor 
hun fik sit store gennembrud som ef-
terforskningsleder Ingrid Dahl. På film 
har man blandt andet kunnet se hende 
i »Drabet«, som hun vandt både en Ro-
bert og en Bodil for i 2006.

 � Udgav EP’en »Små Skred« digitalt i 
2012.

 � Privat er hun gift med instruktøren Per 
Fly, som hun har to teenagedrenge 
med.

 � Man kan læse mere om Charlotte Fich 
og se og høre uddrag fra det nye album 
»Svæv« og teaterkoncerten af samme 
navn på www.charlottefich.dk.

Få et rust-tjek af din undervogn.
Husk forebyggelse er langt
billigere end helbredelse.

Rust bli´r kun et problem, hvis
ikke du gør noget ved det….!

INGEN BILER ER BYGGET
TIL DET DANSKE VEJR!
Bilens Antirust Silkeborg

Bilens Antirust Silkeborg
  TILLID – TROVÆRDIGHED – SIKKERHED

Bredhøjvej 5, Silkeborg
Tlf. 70 20 29 86
www.bilensantirust.dk
VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Bilens Antirust Silkeborg
  TILLID – TROVÆRDIGHED – SIKKERHED

Du fi nder os
i Bilernes

Hus.www.dinitrolsilkeborg.dk
Du finder os i 
Bilernes Hus

- Lidenskaben er benzinen 
i drømmemaskinen
Den er besværlig, men vi skal turde kigge på lidenskaben, for den kan løfte vores drømme, siger 
Charlotte Fich, der både er aktuel med nyt album og på vej ud i landet med sin teaterkoncert »Svæv«
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Volkswagen Silkeborg
Bilernes Hus, Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg, Tlf. 72 10 02 52, www.vw-silkeborg.dk

Forhandlerfelt

up! Privatleasing 
udbetaling 5.000 kr.  

Privatleasing via Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. 
Samlet pris for 36 mdr.: kr. 73.364,-. move up! fås kontant fra kr. 109.995,- 
plus lev. kr. 3.880,-. Tilbuddet gælder for et begrænset antal biler. 
Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn 
ejerafgift (driftsomkostninger). Brændstofforbrug ved bl. kørsel 
24,4 km/l. CO2 udslip 95 /km A+   Bilen er vist med ekstraudstyr.

Skal den være rød, hvid eller ”honey gul metallic”? Skal den have multifunktionsrat 
i læder, sædevarme og klimaanlæg? Du bestemmer. Det eneste du ikke kan vælge i 
den nye up! er LED-kørelys, City Emergency Brake, smartphoneintegration og det 
helt nye radiosystem Composition Phone. Det er nemlig standard i alle nye 
up!-modeller. Og nu kan du til og med Privatlease den fra 1.899 kr. om måneden.

Nu kan du Privatlease up! fra kun 1.899 kr. om måneden. 

og bevare lidenskaben, men også at det kan lade sig 
gøre. Det er en forestilling, der både er humoristisk 
og samtidig giver publikum noget med hjem i et 
miks af  musik, stand-up og skuespil.

- Hvis de ikke kan grine af  mig, kan de i hvert 
fald grine af  sig selv, siger Charlotte Fich.

Et af  udgangspunkterne i forestillingen er par-
forholdet og de problemer med det, som vi stort set 
alle sammen går og roder med.

- Dybest set bliver man klog og glad af  at få fat i 
sine drømme, og parforholdet er et meget genken-
deligt udgangspunkt. Når vi mødes i forelskelsens 
øjeblik og svømmer væk i hinandens øjne, så op-
står der jo en drøm om, at det her varer evigt. Men 
hvis man ikke ser på drømmen om os to en gang 
imellem, kan man glemme, at man havde en drøm 
om at gå gennem ild og vand sammen. Og det er 
meget smerteligt at miste sin drøm. Jeg synes, det 
er ærgerligt, hvis man tror, at man bliver nødt til at 
gå fra hinanden, fordi lidenskaben er sådan noget, 
der bare forsvinder og så ikke er der mere. Jeg ved, 
at det ikke passer. Man kan godt gøre noget for at 
finde lidenskaben igen, men det kræver, at man tør 
kigge på den og stille sig til rådighed for den.

Aldrig for sent

Et andet afsæt i forestillingen er hendes egen drøm 
om at lave musik. »Hvis det ikke er for sent« hedder 
et af  numrene.

- Og jeg står jo der. Det har ikke været for sent. 
Som ung er alt muligt, og hver gang der sker noget, 
går du bare med. Som voksen, som meget voksen, 
som meget moden begynder du at være meget mere 
selektiv i forhold til, hvad du har tid til at gøre. 
På det tidspunkt begynder mange at sætte noget i 
værk, som de aldrig har gjort før. De siger op, bliver 
skilt, tager skeen i den anden hånd, for nu kan de 
mærke, hvad der gør dem glade, og hvad, der gør 
dem dårligt tilpas.

Kan du godt lide at være moden?
- Ja. Jeg synes, jeg er blevet rarere, bedre, stærkere 

og mere generøst menneske af  at blive ældre. I hvert 
fald modig. Jeg synes, at jeg har været meget genert 
og tænkt mere usikkert på verden, end jeg gør nu.

Er det også derfor, at du har fået modet til 
at stille dig frem med dine sange?

- I hele min lange karriere som skuespiller har jeg 
hele tiden fyldt en ramme ud, som andre har sat. 
Og da jeg fik overskuddet og besluttede, at det var 
musikken, jeg skulle udfordre mig selv med, fik jeg 
lyst til at sætte rammen og få andre til at komme og 
hjælpe med at fylde den ud. Og det er en stor del af  
glæden ved det hele. Jeg har masser af  kasketter på. 
Jeg er chefen for det hele. Jeg har været nødt til at 
tage en masse beslutninger helt alene, men jeg har 
lært, at det er bedre at tage en beslutning end ikke 
at tage en beslutning.

Og der har været masser af  ting at tage stilling 

ting, som Charlotte Fich faktisk ikke vidste noget om i 
forbindelse med albummet, hvor hun ikke har følt sig nær 
så meget på hjemmebane, som hun gør i teaterkoncerten.

- Mit motto undervejs har været, at jeg ville blive ved 
med at spørge og gå til folk og høre, om de ville være 
med, indtil der var nogen, der råbte: »Gå væk med dig!«, 
siger hun og griner.

- Jeg ville ikke på forhånd sige, at det ville de nok ikke. 
Jeg har været nødt til at rejse modet og viljen i mig selv 
for at gennemføre og arbejde inden for et felt, som jeg 
ikke er så godt hjemme i, og jeg har fået så meget ud af  
det. Folk vil meget mere, end man tror. Folk vil rigtig 
gerne hjælpe hinanden.

At udfordre hinanden 
og bevare lidenskaben i 
et parforhold kræver en 
stor grad af ærlighed, 
mener Charlotte Fich. - 
Den kan være smertelig, 
men det er det, der gør, 
at man kan overleve. At 
man tør være ærlig.  
Foto: Carsten Lauridsen
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Af Susanne Niskanen niska@mja.dk

Hvis hårfarven er blevet slidt og træt efter 
sommer og sol og mange svømmeture i salt-
vand, er der netop kommet nye farveskyl-
ninger fra Bjorn Axen Color og Wella til 
hjemmebrug.

Det er gode og billige alternativer til per-
manent hårfarve, som samtidig plejer og 
beskytter håret. Og så er de lige så nemme 
at bruge som en gang shampo og hårvask. 
Farven holder typisk til 3-10 hårvaske, før 
den skal friskes op igen.

Color Treat Blonde Caramel fra Bjorn 
Axen Color er beregnet til blondt hår og er 

nem at bruge og fornyer og udjævner even-
tuelle udgroninger og farvenuancer i håret. 
Giver masser af  pleje og glans. Beriget med 
opbyggende proteiner udvundet fra grønne 
ærter for at styrke håret. Indeholder desuden  
vitaminer, naturlig UV-beskyttelse fra solsik-
kefrø ekstrakt og hvedekimsolie.  

Color Treat Blonde Caramel indeholder 
ikke ammoniak eller peroxider.

Et andet produkt er »Color Fresh« fra 
Wella, og som navnet antyder, er der tale om 
en farveskylning, som frisker hårfarven op. 
Samtidig plejes håret og får ny glans - og op 
til 30 procent af  de grå hår dækks. Farven og 
glansen holder typisk til cirka 10 hårvaske. 

Få styr på  
lokkerne  

Light Luminous Re-
flective Oil fra Wella 
plejer håret og gør det 
blødere og giver en 
øjeblikkelig glans. Olien 
henvender sig især til 
de med normalt, fint el-
ler tyndt hår, som ellers 
oplever,  at olier kan 
tynge eller fedte håret. 
Indeholder kamel-
lia olie og giver et let 
perleshimmer med en 
levende glans. Pris: kr. 
225 for 100 ml. Findes 
også som rejse-størrel-
ser på 30 ml. til 89 kr. 

Sensommeren og efteråret byder på mange nye 
produkter til hårpleje. Her et lille pluk

Color Treat Blonde Cara-
mel indeholder ikke am-
moniak eller peroxider.  
Pris: kr. 290 for 250 ml. 

AAlborg · AArHUS · brØNDErSlEV · FrEDErIKSHAVN · HErNINg · HJØrrINg 

UggErHØJ SIlKEborg SAlg · Nørrevænget 3 · Tlf. 86 82 41 88 · Man-fre 9-17 · Søn 12–16
UggErHØJ SIlKEborg VÆrKSTED · Navervej 16 · Tlf. 86 82 41 88 · Man-tors 7.30-16 Fre 7.30-14
www.uggerhøj.dkUggerhøj biler

Følg os
Følg os

VI UDFORDREDE
LUKSUSKLASSEN
- OG VANDT.

A++

Privatlease den nye Astra fra

2.695 kr./md.*
Udbetaling 9.995 kr.

Den nye Astra. Udfordrer luksusklassen.

I 2015 udfordrede vores Opel Astra luksusklassen med udstyr, der fik vores konkurrenter til at skælve. Med nye effektive turbomotorer, 
intelligente LED Matrix-forlygter der justerer sig efter vej og trafik uden at blænde modkørende, et førersæde der masserer dig og avanceret 
parkeringsassistance** forstår vi dem godt. Og vi forstår også, hvorfor Astra er valgt som Årets Bil 2016 i både Danmark og Europa.

Kontakt din Opel forhandler eller læs mere på opel.dk

*Gælder 5-drs 1.0T Enjoy 105 hk eller 1.6 CDTI Enjoy 110 hk. Leasingydelsen pr. md. er baseret på en førstegangsydelse på 9.995 kr. samt 15.000 km. 
pr. år. og en løbetid på 36 mdr. Betinget af kreditgodkendelse. Totalomk. i perioden bliver 107.915 kr. (105hk og 110hk Enjoy). Bilen er vist med 
ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 23,3-29,4 km/l, CO2– udslip: 90-99g/km. Energiklasse:  
**Fås som ekstraudstyr.

Vinder af Årets Bil i Europa 2016

ik uden at blænde modkørende, et førersæde der masserer dig og avanceret 
hvorfor Astra er valgt som Årets Bil 2016 i både Danmark og 
ik uden at blænde modkørende, et førersæde der masserer dig og avanceret 
hvorfor Astra er valgt som Årets Bil 2016 i både Danmark og 
ik uden at blænde modkørende, et førersæde der masserer dig og avanceret 

Europa.

000 km. 

ik uden at blænde modkørende, et førersæde der masserer dig og avanceret 



Color Fresh fås i 21 forskellige nuancer og farven 
holder til cirka 10 hårvaske, inden den skal fri-
skes op igen. Pris: kr. 139 for 75 ml. 

Short Hair Wax Strong & Long Lasting 
fra Björn Axén er hårvoks med en 
formel, som gør håret stærkt og 
fleksibelt. Den trænger let ind i håret 
og holder hele dagen. Produktet 
er skånsomt ved hovedbunden og 
vaskes nemt ud. Med hypoallergen 
duft. Pris: 170 kr. for 80 ml.

Bjorn Axen Powerful Volume Mineral Dry 
Paste er en tør mineral paste, der opbyg-
ger volumen i både kort og længere hår. 
Zeolit er et naturligt mineral, der udover 
at give struktur til håret, også fungerer 
som en deodorant for hovedbunden. Kan 
anvendes i både fugtigt og tørt hår. Pris: 
kr. 295 kr. for 80 ml. 

Den nye innovative ghd platinum styler anvender et såkaldt 
»safer-for-hair heat«, som skulle glatte og krølle håret hurtigt 
og effektivt med kun et enkelt strøg, men uden at gå på kom-
promis med hårets sundhed. Pris: kr. 1999. 

ŠKODA Fabia 
Fra 173.000 kr.

ŠKODA Octavia 
Fra 230.000 kr.

ŠKODA Rapid
Fra 185.000 kr. skoda.dk

GIV DIN KOBLINGSFOD 
ET VELFORTJENT HVIL

Tilbuddet gælder tre af vores ualmindelig rummelige modeller: 
Fabia, Octavia og Rapid. Oplev dem hos din ŠKODA-forhandler 
og læs mere om DSG-automatgear på skoda.dk/dsg.

Gælder så længe lager haves. De viste biler er Fabia Combi Style 1.2 TSI fra 214.000 kr., 
Rapid Spaceback Style 1.2 TSI fra 205.000 kr. og Octavia Combi Style 1.0 TSI fra 
285.000 kr. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. lev. omk. (3.880 kr.) og evt. 
laktillæg. Forbrug ved blandet kørsel 15,4-27,0 km/l, CO2 99-149 g/km.  A+ - B

Få DSG-automatgear for kun 10.000 kr. 
i tre rummelige ŠKODA-modeller

Forhandler nr.: 411

ŠKODA Silkeborg
Bredhøjvej 5 · 8600 Silkeborg · Tlf.: 72 10 02 33 · www.skoda-silkeborg.dk
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På kun tre år er det lykkedes 
Majbritt Mikkelsen fra Silkeborg at få 
succes som tekstforfatter - og så er 
der også velgørenhed og politik og 
alt det andet       

Tekst: Susanne Niskanen niska@mja.dk 

Foto: Jakob Stigsen Andersen stigsen@mja.dk

- Majbritt, hvordan kan DU være liberal?
Du som altid taler om varme hænder og om fællesskab 

og holdindsats og selv laver velgørenhed?
Majbritt Mikkelsen stopper midt i sætningen, hvor 

hun imiterer folks forbløffelse. Hun smiler lidt skævt.
- Jamen, hvorfor dog ikke? 
- Når jeg så fortæller, at jeg er medlem af  Liberal Alli-

ance vælter forargelsen ud af  skabet, fortsætter Majbritt 
Mikkelsen og sætter trumf  på med et irritabelt:

- Hold kæft, hvor alle folks fordomme kan irritere mig.    

De røde venner 

Blikket i øjnene er på én gang fast, men også med en flig 
af  noget sårbart.

Majbritt Mikkelsen er i det hele taget fuld af  overra-
skelser. Nogle vil måske kalde det paradokser. 

Hun er glødende liberal af  overbevisning, men rigtig 
mange af  vennerne »er røde«, som hun fortæller og lader 
latteren rulle. En broget flok af  kunstnere, forretnings-
folk og politikere - og barndomsvenner fra landet.   

- Jeg har altid elsket mangfoldighed, og at vi men-
nesker er forskellige.    

- Og så er mine røde venner i øvrigt gode at være uenige 
med. Det er jo tusinde gange sjovere at diskutere med 
nogen, hvor man ikke er enige om alt, lyder meldingen.        

Drengeklip og læbestift   

En lille og spinkel kvinde på 42 år, men med gymnastens 
robusthed - Majbritt Mikkelsen var trods alt springgym-
nast i 16 år hos Silkeborg Pigerne & Drengene. Håret er 
klippet drenget kort, men læberne skal lige have en gang 
lyserød gloss inden fotografen får lov til at tage billeder.

Så er der blikket. Det meste af  tiden alvorligt og stål-
fast. Samtidig tales hudløst og ærligt om nedture og om 
altid at kunne komme hjem til forældrene i Sinding og 
græde ud - med risiko for at få deres uforbeholdne me-
ning og et par gode råd og en skideballe med på vejen.

- Men jeg har aldrig været i tvivl om, at de bakker op 
og altid er der for mig - også når jeg kvajer mig, som 
Majbritt Mikkelsen fortæller. 

Tag selv fat

Forældrene er Hanne og Leif  Mikkelsen i Sinding, hvor 
sidstnævnte i en årrække var medlem af  Silkeborg Byråd 
for Venstre. Siden blev han formand for DGI (Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger) og derefter valgt ind i 

Det er aldrig bare 
de andres skyld

- Det var aldrig bare de andres skyld - jeg lærte at tage et ansvar for mit eget liv, fortæller Majbritt Mik-
kelsen om opvæksten i Sinding. Hun har meldt sig ind i Liberal Alliance, hvor faderen, Leif Mikkelsen, 
er landsformand. Om hun selv stiller op? Måske. Men først et pænt stykke ude i fremtiden. Lige nu 
handler det om hendes tre børn - Johannes og Andrea - og den tre år gamle kommunikationsvirksom-
hed i Silkeborg »majbrittmikkelsen.dk«.    



KLIP KUPONEN UD og 
afl evér ved kassen

Gælder fra d. 24/9 - 14/10

pr. stk. KUN

 119,-
Normalpris

ca. 200,-

haver det hele - året rundt

VI HAR ÅBENT 
Hverdage:  

9 - 17.30
Weekend:

9 - 16

 Vidste du at...
Korsbakkes er midtjyllands største planteskole. Vi har et 
kæmpe udvalg af haveplanter samt 3.000 m² indendørs 
havecenter, der - foruden et stort blomsterbinderi - bugner 
af stueplanter, brugskunst og gaveartikler. Kom og oplev det!

F.L. Smidths Vej 21   •   8600 Silkeborg   •   Tlf. 86820185   •   mail@korsbakke.dk   •   www.korsbakke.dk   •   facebook.com/korsbakkes

TRENDY

stueplanter
Bundne 
buketter

Stueplanter er virkelig blevet populære igen i de danske hjem. 

De er smukke og skulpturelle. Det gør dem perfekte til at dekorere 
hjemmet og til at skabe et personligt præg. Stueplanter er desuden 
rigtig sundt for indeklimaet.

Hos Korsbakke er vi også vilde med unikke stueplanter, rustikke 
potter og andet lækkert interiør til hjemmet. Besøg vores 
havecenter og få masser af inspiration og gode råd.

KaktusFingerphilodendronFlamingoblomstPenge pilea Gummiplante

5
hotte stueplanter
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- Da jeg boede i København, troede jeg 
aldrig, at jeg skulle tilbage til Silkeborg. 
Men i dag giver Silkeborg og Sinding mig 
virkelig en følelse af at være kommet hjem. 
Alligevel kan jeg godt savne mere vildskab 
og galskab og mindre pænhed - at man tør 
gå nye veje. Man kunne jo begynde med 
at kigge lidt til Horsens og Herning, mener 
Majbritt Mikkelsen.        

Og så er mine 
røde venner i 
øvrigt gode at 
være uenige med. 
Det er jo tusinde 
gange sjovere at 
diskutere med 
nogen, hvor man 
ikke er enig om alt



SKØN SOVEKOMFORT
Fang stilen  

og grib stemningen

56%
SPAR

 

Soulmate continental 
180 x 200 cm 

 NU 9.999,-
 SPAR 13.100,- 

47%
SPAR

Soulmate elevationsseng 
Polstret el-betjent elevationsbund med 42 lameller, hvoraf de 6 er justérbare. Ekstra nakkeløft for 
ekstra komfort. Linak motor med bluetooth og trådløs fjernbetjening. Vendbar springmadras med 
5-zonet pocket fjedre, polstret med cooltex. Fås i medium eller fast hårdhed. Topmadras med  
60 mm latex eller celsius indlæg, polstret med bamboo strech stof. 90 x 200 cm, ekskl. ben.
Pris 14.397,- Sætpris 2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 28.794,-

Inkl. topmadras 60 mm 
latex eller celsius, Soulmate elevationsseng 

180 x 200 cm

 NU 14.999,-
  SPAR 13.795,-   

Inkl. trådløs
fjernbetjening

Fang stilen
og grib stemningen

56%
SPAR

Soulmate continental
180 x 200 cm

NU 9.999, 9.999, 9.999-
 SPAR 13.100,- 

ZensiZone elevationsseng 
180 x 200/210 cm

 NU 13.459,- 
  SPAR 13.459,-  

50%
SPAR

ZensiZone elevationsseng 
Individuelt valg af madraskerne sikrer en optimal liggekomfort. Vælg frit mellem visco, latex eller 
HR skum. Trådløs og strømbesparende elevationsbund med 39 lameller. Stofbetrukne madras
bremser. Fås i 2 farver. 90 x 200/210 cm, ekskl. ben. Pris 13.459,- Sætpris 2 stk. Normalpris 26.918,- 

SOV GODT MED GOD SAMVITTIGHEDSOV GODT MED GOD SAMVITTIGHED

FÅS KUN HOS 
MØBLÉRDANSK

PRODUCERET

ZensiZone boksmadras 
180 x 200 cm

 NU 7.299,- 
   SPAR 7.299,-  50%

SPAR

ZensiZone boksmadras 
Enkeltfjedret med 5-zonet Pocket fjedre og eksklusivt møbelstof. Fås i 2 hårdheder og i 2 farver. 
Topmadras med 60 mm latex indlæg. Vaskbart betræk v/60 grader. 90 x 200 cm, ekskl. ben og gavl. 
Pris 7.299,- Sætpris 2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 14.598,- 
Fås også i 140 x 200 cm. Normalpris 11.699,- Nu 5.849,- Spar 5.850,-

GØR ET KUP
-vi gør plads til nye modeller

Auping Auronde 
med 2 stk. Cresto madrasser

 NU 40.995,- 
   SPAR 9.000,-  

Auping Auronde 
Sengeramme med 2 stk. justérbare sengebunde med 3 motorer og 2 stk. Cresto madrasser 
med aftagelig vaskbart betræk. 180 x 200 cm, ekskl. hovedgærde, sengebord og sengetøj. 
Normalpris 49.995,-

MØBLÉR
MED
OMTANKE

Download 
Auping 
Better Days 
app´en!

Download 
Auping 
Better Days TJEK 

DIN SØVN
✔

Auping Original 
med 2 stk. Inizio madrasser

 NU 24.995,-
   SPAR 7.000,-  

Auping Original 
Sengeramme med 2 stk. elevationsbunde med 2 motorer. 
Inkl. 2 stk. Inizio madrasser. 180 x 200 cm, ekskl. hovedgærde 
og sengetøj. Fås i flere størrelser. Normalpris 31.995,-

Soulmate continental full cover 
Monteret med 5-zonet pocket fjedre i øverste del, polstret med cooltex og pocket fjedre 
i underkernen. Fås i medium eller fast hårdhed. Trenset topmadras 40 mm med en 
sommerside med bomuld og en vinterside med uld. 180 x 200/210 cm, ekskl. ben og 
gavl. Normalpris 23.099,-
Soulmate trenset gavl. B180 x H120 x D12 cm. Pris 2.999,-

VI HAR 
ÅBENT SØNDAG

2. OKTOBER
11-15

VI HAR 
ÅBENT SØNDAG

2. OKTOBER
11-15

Mandag - fredag  10.00-18.00
Lørdag 10.00-14.00
Åbent 1. søndag i mdr. 11.00-15.00

Nyhøjvej 8 · 8600 Silkeborg 
Tlf.: 86 82 68 04
www.møbler.dk

ÅBENT SØNDAG
2. OKTOBER
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Folketinget, hvor han blev en markant profil i Venstre. I 
dag er han landsformand for Liberal Alliance.

I familien Mikkelsen har man aldrig talt så meget om 
solidaritet.

Man har derimod talt om »holdindsats« og »fælles-
skabets styrke« og om »selv at tage fat«.

Måske især det sidste. En masse snak og gode intentio-
ner uden »selv at tage fat« var aldrig i høj kurs hjemme 
på gården i Sinding, hvor Majbritt voksede op sammen 
med storbroderen Frede.        

- Meget er op til én selv, det har jeg helt sikkert fået med 
hjemmefra. Det var aldrig bare de andres skyld - jeg lærte 
at tage et ansvar for mit eget liv, siger Majbritt Mikkelsen.

Det med ord

Det gjorde Majbritt Mikkelsen for alvor for fire år siden, 
hvor hun tog et frit fald og forfulgte en gammel drøm.

Hun var blevet skilt og var mor til to mindre børn, 
havde et godt og fast job som fysioterapeut og et pænt 
hus og terminer, der skulle betales.

Lige siden årene på Silkeborg Gymnasium havde hun 
været glad for at skrive og fascineret af  »det dér med 
ord«. Drømmen var at blive journalist. 

Men det blev imidlertid til et ophold på Gerlev Idræts-
efterskole efter gymnasiet og en uddannelse som fysio-
terapeut i København - med topkarakterer - og et godt 
job på en privat klinik. 

- Dengang skulle jeg overhovedet ikke tilbage til Sil-
keborg, og da slet ikke til Sinding, smiler Majbritt Mik-
kelsen.

Det kom hun så alligevel. Hun blev gift med en poli-
timand, fik villa i Gødvad og to børn, Johannes på 13 år 
og Andrea på 11 år. Og parret endte med et håndvær-
kertilbud og en firelænget gård i Sinding.

Majbritt selv havde fået arbejde  som fysioterapeut på 
Skrænten i Silkeborg, og det var mødet og samtalerne 
med en bestemt patient, der arbejdede som journalist, 
der fik sat nyt liv i drømmen om at skrive.

- Journalisten kom tilbage efter nogen tid og udbrød 
spontant: Hvad fanden laver du her, Majbritt?

Underforstået: Se nu at komme i gang med dét, som 
du skal.

Gik lige i blodet   

Majbritt Mikkelsen gik en tid og tumlede med sin drøm 
og sin tvivl. En aften tog hun sig sammen og tog til 
et informationsmøde på Danmarks Journalisthøjskole 
i Aarhus.

- Fra det øjeblik, jeg gik igennem den tunge dør og 
satte mig ind i det store auditorium, var jeg solgt, for-
tæller hun.

- Alt, hvad der blev talt om, gik lige i blodet. Bagefter 
græd jeg hele vejen hjem i bilen.

Hun stopper midt i sætningen og tilføjer efter en pause:  
- Ét eller andet sted har jeg vel altid vidst, at jeg var 

nødt til at forfølge drømmen om at skrive.
Det er nu tre år siden, at Majbritt Mikkelsen tog et 

diplomkursus i journalistik. Siden har hun arbejdet som 
tekstforfatter på fuld tid - og lidt til og meget mere.

Hun driver virksomheden, »majbrittmikkelsen.dk - no-
get med ord« i Silkeborg, hvor hun blandt andet tilbyder 
virksomheder og institutioner hjælp til god kommunika-
tion, er initiativtager til et nyt erhvervsnetværk, »Stol på 
mennesker« og skriver kradsbørstige, men også kærlige 
klummer til Midtjyllands Avis. Desuden har hun forfat-
tet adskillige bøger. Blandt andet en jubilæumsbog om 

restaurantkæden Bones og en anmelderrost biografi om 
sin far »Leif  - fra plovfure til bonede gulve«.

Drivkraften bag det høje arbejdstempo er relationer 
og mødet med mennesker.

- Det er der, jeg henter energien. Hvis én kommer med 
en idé, som jeg kan mærke river i maven, så siger jeg ja 
med det samme. Der kunne jeg måske være bedre til at 
sige nej, omvendt er det også tit ved bare at sige »ja« 
og kaste sig i havet, at de sjove oplevelser opstår. Og 
når oplevelsen er god, så bliver relationen det som oftest 
også. Og så er det, at to og to giver fem, siger Majbritt 
Mikkelsen. 

Velgørenhed - eller som det hedder hjemme i Sinding 
»at stille op for fællesskabet« bliver det også til. Senest 
magasinet »Hjemlig Hygge«, hvor en række kendte silke-
borgensere lod sig sminke og fotografere som voldsofre 
- og fortalte om et menneske, som har gjort indtryk.  

Overskuddet fra salget af  magasinet går til volds-
ramte kvinder på Silkeborg Krisecenter, og det er indtil 
nu blevet til 70.000 kroner, der bliver doneret til centret 
om kort tid. 

Majbritt Mikkelsen erkender, at det kan være slidsomt 
at være drevet af  et engagement og »ikke at kunne sige 
nej«.

Roen finder hun ved at hive stikket ud og være alene. 
Og helst i naturen omkring Sinding. 

- Jeg kan godt lide at sidde og glo ud over min brors 
marker, som jeg kan se fra mit hus. Eller læse bøger. Jeg 
vil gerne rejse både sammen med mine børn og alene. 
Og så lader jeg faktisk også op ved at være social sam-
men med gode venner og veninder, fortæller Majbritt 
Mikkelsen og skynder sig at tilføje: 

- Og så elsker jeg en god fest ! Hvor der bliver danset 
og man kan være lidt towli.

- Jeg arbejder meget, og det er ikke nødvendigvis meningen, at det skal fortsætte i samme tempo og 
omfang. Omvendt er mit arbejde blevet en del af mit dna og mit »brand« er jo i vid udstrækning mig 
selv, siger Majbritt Mikkelsen, som efter kun tre år allerede er blevet en succesfuld tekstforfatter.  



OLE WINTHER AUTO A/S
Fejøvej 15, Funder Bakke, 8600 Silkeborg. Tlf. 8681 2500 . www.olewinther.dk

OLE WINTHER AUTO A/S

Ny FIAT forhandler 
i Silkeborg

Ole Winther Ole GramChristian Andersen Michael Eilert

FIAT 500 PRIVATLEASING
Udbetaling 1.995,-

Mdl. ydelse 1.995,- *

*36 mdr./30.000 km.
Privatleasing inkl. fi nans/lev. omkostninger, 
serviceaftale men excl. ejerafgift, 
forsikring og dæk
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Før laserbehandlingen begynder får kunden beskyttelsesbriller på, så laserlyset ikke generer øjnene. Selve behandlingen føles som et kortvarigt stik i huden 
efterfulgt af varme. Efter det lille stik, køler laserhåndstykket huden ned, hvilket delvis bedøver huden og tager det meste af smerten. Foto: Jakob Stigsen 
Andersen

Af Camilla Abildgaard Skovmose cas@mja.dk

Maier Laser & Skin har været en del Hudklinikken i Sil-
keborg i halvandet år. Fra klinikken hjælper indehaver og 
speciallæge i hudsygdomme Christin Maier mennesker - i 
særdeleshed kvinder - med at fjerne uønsket hårvækst. 
Men ikke på helt traditionel vis. Klinikken tilbyder nem-
lig som de eneste i lokalområdet hårfjerning med laser.

- I begyndelsen brugte jeg laseren i mit arbejde som 
hudlæge, blandt andet til at behandle karsprængninger. 
Men så syntes jeg, at den stod for stille for tit, og derfor 
begyndte jeg at udnytte flere af  dens muligheder, for-

tæller Christin Maier, som generelt oplever en stigende 
efterspørgsel på laserbehandlingerne.

- Dem der kommer her har taget et aktivt valg om, at de 
ikke længere vil fjerne kropsbehåringen med voks, bar-
bering eller epillering. I stedet vælger de at betale mere 
for en laserbehandling, hvor holdbarheden er væsentlig 
længere, lyder det fra indehaveren, der selv udfører stør-
stedelen af  behandlingerne. 

Hvor på kroppen?

Ifølge Christin Maier kan man i princippet få fjernet uøn-
sket hårvækst alle steder på kroppen. Blandt de mest 

almindelige steder er bikinilinjen, benene og armhulerne, 
men faktisk laver hun flest hårfjerninger i ansigtet.   

- Mange kvinder kommer i klinikken, fordi de har me-
get hårvækst i ansigtet, hvilket de er enormt kede af, 
lyder det fra den erfarne hudlæge. 

Lys vinterhud er bedst  

- Der er ikke særlig stor viden om, at man faktisk kan få 
hjælp til problemet med laserbehandling, uddyber hun.

Hvis man som mange kvinder bare gerne vil slippe 
for hele tiden at skulle barbere ben og armhuler om som-
meren, hvor det er meget synligt, så skal man ikke vente 

Få håret fjernet med laser 
Hudlæge Christin Maier fjerner uønsket hårvækst med laser på sine kunder. 
Hun gør det for at give dem en større tilfredshed med deres udseende 
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til den solrige tid med at få en laserbehandling. Kroppen 
må nemlig helst ikke have været udsat for sol, når man 
modtager behandlingen. 

- Hvis man behandler solbrun hud, risikerer man at 
få forbrændinger, fordi laseren rammer de overfladiske 
pigmenter og derfor brænder huden af.    

Undersøg behandleren 

Christin Maier opfordrer folk, der overvejer at få en la-
serbehandling, til at være forsigtige med deres valg af  
behandler. For man kan opleve slemme bivirkninger, hvis 
behandlingen ikke bliver udført korrekt.

- Læser man om laserbehandlinger på nettet, kan man 
hurtigt finde en masse skrækeksempler med folk, der 
har fået forbrændinger og andre grimme bivirkninger. 

- Laseren er et kraftigt værktøj, som man skal være 
forsigtig med, så derfor bør man altid undersøge, om 
den behandler man vælger er registret hos Styrelsen for 
Patientsikkerhed, fortæller hun. 

Maier Laser & Skin har været registreret som kosme-
tiskbehandler hos Styrelsen for Patientsikkerhed siden 
2014, hvor klinikken åbnede.  

- Jeg ser det som et kvalitetsstempel, og et bevis på, at 
vi ved, hvad vi laver, understreger Christin Maier.

Forud for laserbehandlingen har Christin Maier en samtale med kunden, og hun fortager en forundersøgelse. Her kigger hun på kundens hud og hår for at 
fastslå, om det er egnet til behandling. Til sidst tager hun et før- og efterbillede som dokumentation. Foto: Jakob Stigsen Andersen

FAKTA
Hvordan virker laseren?
 � Laseren udsender et kort glimt af et meget 
intenst lys. Lyset bliver suget op af hårstrå-
ets farvestof, og lysenergien, som laseren har 
udsendt, bliver omdannet til varme inden for 
meget kort tid. Det er varmen, som udvikles i 
hårstrået, der ødelægger hårsækken - og gør 
at håret ikke vokser ud igen. Det er den mørke 
farve, laseren opfanger, og derfor er det også 
kun mørke hår laseren kan fjerne. 



Midtjyllands Kunst Center i Bryrup indvier 
en ny kunstbygning på 450 kvadratmeter, hvil-
ket cementerer galleriets position helt i top 
blandt Europas største og bedste gallerier.
 
Den nye kunstbygning rummer et showroom 
og et moderne lager af kunstværker med et 
ophængningssystem og reoler til kunsthånd-
værk, der nærmest kan betragtes  som en del 
af udstillingen.
 
Et 120 kvadratmeter stort ferniseringslokale 
- beregnet til 4-6 separatudstillinger årligt, er 
indrettet i totalrenovede lokaler, hvor prisbe-
lønnede italienske lamper er med til at give 
en helt exceptionel oplevelse af såvel kunst 
som lokale.
 
Om- og tilbygningen, samt renoveringen af 
udenomsarealerne står færdigt lørdag den. 1. 
oktober, hvor vi fejrer indvielsen af den nye 
kunstbygning med et brag af en udstilling med 
3 kunstnere i international klasse.

Midtjyllands Kunst Center
Indvielse af ny kunstbygning på 450 m2 

Europas største galleri

habsoe.dk

7575 7771

I N V I TAT I O N 
ÅBENT HUS
Lørdag den 1. oktober kl. 12.00 – 17.00

Åbningsudstilling
3 internationale kunstnere udstiller

Midtjyllands Kunst Center   •    Fasanvej 2 – 4   •    8654 Bryrup – Silkeborg   •    www.habsoe.dk

Claus Larsen  ”Svanesøen”  150x200 cm Marek Zyga  ”A Friend In Me”  156x69 cm Kàri Svensson    ”Soldis  - Færøerne”    120x120 cm

14.30 – 15.00

Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen
Naboerne fra Mariehaven i Ansager.
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Af Susanne Niskanen niska@mja.dk

Skin Renewal kittet fra Swiss Clinic er ble-
vet en meget populær måde at behandle 
forskellige hudproblemer på i USA og i en 
række lande i Europa, og er nomineret til en 
pris i Danish Beauty Award 2016.  

Løfterne ser også meget lovende ud: Ef-
ter nogle ugers brug skulle man få en langt 
mere glat hud, der har fået en ny vitalitet og 
har færre linjer og rynker. Nogle har endda 
gode erfaringer med brugen af  rolleren i 
forbindelse arvæv og hårtab.

Det lyder som et mirakel - men for at det 
lykkes, må man så også være indstillet på at 
lide en smule i skønhedens tjeneste. 

Nåle stimulerer  

Der er nemlig tale om behandling med så-
kaldt »microneedling«. Swiss Skin Roller 
ligner en almindelig barberhøvl, men i ste-
det for et barberblad, er der placeret et hjul 
med 540 mikronåle af  kirurgisk stål, hvor 
længden på nålene varierer fra 0,2-1,0 mil-
limeter. Nålene trænger ned til én millimeter 
i overhuden, hvor nålene stimulerer og sæt-
ter gang i kollagenproduktionen,  der så at 
sige fungerer på samme måde som »fjedre 
i en madras« og giver huden fylde og gør 
den spændstig.   

Huden danner også nye kapilærer, og 
Swiss Skin Roller har derfor en positiv ef-
fekt på arvæv. Effekten kan måles på både 
ar, strækmærker, solskader og så vil huden 
generelt fremstå yngre, friskere og glattere. 

For yderligere at booste huden, smører 

man efter brug af  rolleren huden med Swiss 
Rejuvenating Serum, som indeholder en 
række ingredienser, der fugter huden og 
øger hudens elasticitet og optimerer he-
lingsprocessen og dannelsen af  kollagen.

British College of  Aesthetic Medicine og 
Plastic Surgery International  konkluderer 
blandt andet, at brugen af  skinrollers og 
serum ofte har en bedre effekt på ar og ryn-
ker end mere kostbare og langt mere indgri-
bende behandlinger som kemiske peels og 
laserbehandling af  huden.

En let sviden 

Før brug afrenses huden og skinrolleren 
de-sinficeres med den medfølgende spray. 
Derefter føres rolleren frem og tilbage på 
huden i lige linjer og med et let tryk. For 
bedste resultat rulles i fire retninger. Cirka 
3-5 minutter på hvert hudområde. Derefter 
påføres serum og rolleren vaskes og desin-
ficeres igen. 

Det anbefales, at man undgår sol lige efter 
behandlingen, og at man bruger kittet som 
en kur i syv dage, og derefter lader huden 
hvile i syv dage. Gentages indtil det ønskede 
resultat er opnået.

Og hvordan føles microneedling så? De 
små nåle kan selvfølgelig mærkes, og man 
føler en let sviden i huden, der også bliver 
rød under og efter behandlingen. Efter kun 
få ganges brug  kommer huden imidlertid 
til at se friskere ud og får glød - og nu er det 
spændende, om også smilerynkerne vinker 
farvel efter regelmæssig brug. 

 

Ruller sig til smuk hud

Skin Roller fra Swiss Clinic til kr. 360 og 
Rejuvenator Serum til kr. 590 kan blandt 
andet købes hos Matas. Kan også købes 
som et kit til kr. 820, der også indehol-
der en desinficerende spray. Er nomine-
ret til årets Danish Beauty Award 2016.  
   

Skin rollers og serum er blevet populære alternativer til 
peeling og laser i jagten på en pæn og sund hud 
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Gardiner er ikke bare afskærmning

Markiser
Persienner

Rullegardiner
Plisségardiner
Lamelgardiner

– Jeg holder af at arbejde med gardiner, fordi det er et vigtigt element i rummet. For mig er gardiner ikke bare solafskærmning men med til at skabe 
stemning og stil. Gardiner er, lige som dine møbler, puder og billeder, vigtige for hvordan rummet fremstår og fungerer.
 
Jeg har øje for, at den stemning eller atmosfære som vi skaber i vores hjem, er afgørende for vores trivsel. Det er vigtigt, når vi træder ind i eller ophol-
der os i vores hjem, at vi føler os hjemme. Det er individuelt fra familie til familie, hvordan vi foretrækker at indrette os. Det er min spændende opgave 
at hjælpe til, at dit hjem passer til netop dig. Skal dit hjem være hyggeligt, varmt, livligt, intimt, minimalistisk, eventyrligt, beroligende, lyst eller mørkt, så 
finder vi sammen de rigtige produkter, materialer og farver.  
 
Jeg har stor respekt for, at gardiner er en vigtig investering, der skal fungere i mange år. Jeg sætter derfor altid god tid af til at mærke stemningen, lytte 
til dine ønsker, og komme med forslag ud fra dit behov. Sammen sikrer vi, at dine gardiner opfylder kombinationen, af den stil du ønsker og den funktion 
rummet har. Det er derfor, jeg kommer hjem til dig med en stor bil fyldt med vareprøver fra mange kvalitets leverandører, og ikke kun en mappe og et 
målebånd.

Moogio Silkeborg
Kontakt Linda for et gratis 
konsulent besøg.
Tel 93 91 10 04
silkeborg@moogio.dk

Linda Engstrøm tilbyder gardiner till kunder i Silkeborg-området. Den 1/11 åbner hun butik på Nørrevænget 5 men tilbyder nu 20 % rabat på alle plisségardiner fra 
Luxaflex®. Tilbuddet gælder til og med 16/10. 

20 %
rabat


