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2016 lakker mod enden, og lad os alle afslutte året 
med at vise hinanden, at vi passer godt på vores lo-
kalsamfund ved at handle lokalt. Et klik med musen 
er så nemt, men det giver dig ikke mulighed for at få 
bedre vejledning, den gode nære oplevelse i butikkerne, 
og du oplever heller ikke passionen for både dig som 
kunde - og passionen for alle de skønne ting og sager, 
butikkerne tilbyder. Og det er giver ikke din by - Herning 
City - bedre muligheder for at give dig endnu bedre 
oplevelser, når du kommer. 
Jeg vil lige nu glæde mig over, at vi alle forhåbentlig 
har nydt julen og nogle dejlige dage i samvær med 
vores nære - og at vi har været ved at revne af den 
gode julemad, og at vi har fået dyrket det, vi danskere 
er bedst til, nemlig at hygge.
Og så jeg vil glæde mig til 2017, som byder på fanta-
stiske mange oplevelser i Herning. I begyndelsen af 
januar skal vi til Sport 2016 i Jyske Bank Boxen, hvor en 
masse af de danske sportsstjerner skal hyldes. Senere 
skal byen være vært for det danske Melodi Grand Prix 
og MGP, og i marts skal vi have uddelt Dansktop Pri-
sen 2017. Herning står også for at holde åbningsfesten 

for kulturfesten Off Road og skal være vært ved både 
europamesterskaberne i triathlon og landevejscykling. 
Og så må vi ikke glemme vores lokale gadeløb med den 
efterfølgende aftenfest samt alle de andre aktiviteter, 
der kommer til at være i Herning City i løbet af året. 
Men størst af alt for Herning City er naturligvis, at vores 
vores nye og fantastisk smukke gågade bliver færdig, 
hvilket fejres med en et kæmpe brag af en åbningsfest 
i juni. 
Med alt det i vente vil jeg ønske jer alle et rigtig lykke-
bringende nytår - og sige tusind tak for det gamle. Tak 
for alle minderne, vi gav hinanden. Tak, fordi I elsker 
Herning og City lige så højt, som jeg gør. 
På gensyn i 2017. 

 Foto: Tom Laursen
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Annette Hansen 
Hindkjær, 
citychef

Han er kendt som en af Danmarks bedste stand 
up-komikere, og det har han bevist med sit 
seneste onemanshow, han har turneret med 
siden september. Det trækker fulde huse - så-
ledes også i Herning, så i begyndelsen af januar 
vender Anders Matthesen tilbage til byen med 
hele fire ekstra udgave af showet, der bærer 
den tyssende titel »Shhh! - der er show«. De 
fire ekstra shows i MCH Herning Kongrescen-
ter er fastlagt til lørdag 7. januar klokken 19 og 
21.30 samt søndag klokken 16 og 19. 

Shhh!

Fredag har Kirsten Hildebrand sidste ar-
bejdsdag i Arnold Busck for herefter at gå 
på pension. Dermed sættes der punktum for 
en bogkarriere, der har strakt sig over hele 
43 år. Kirsten Hildebrand blev i 1972 udlært i 
Lyngbæks Boghandel i Hurup og har siden da 
været i Henrik Erichsens Boghandel, der sidst 
i 90’erne blev til Arnold Busck. Hun har gen-
nem hele sin ansættelse arbejdet med bøger, 
hvor hun har haft ansvaret for udpakning og 
kundeleverancer, og Kirsten Hildebrand har 
gennem årene fået et solidt kendskab til de 
herningensiske borgeres læsevaner.
- Kirsten er en kapacitet, der vil blive savnet i 
Arnold Busck, og vi er ualmindeligt glade for, 
at hun valgte at tage julehandlen med i år, siger 
Louise Elmholdt Pedersen fra Arnold Busck. 

Farvel til
garvet kollega

Lørdag 14. januar klokken 10 inviterer Herning 
Bibliotekere og Østergades Apotek alle interes-
serede til Sundshedsmesse på biblioteket. Det 
er andet år i træk, arrangementet finder sted, 
og i år kan man blandt andet møde 
Yoga-centret Region Midtjylland, Selvhjælp 
Herning, FYS sundhed & træning, BeneFit. 
LOOP Herning og DGI Huset Herning. 
Sundhedsmessen byder med andre ord på 
lidt af hvert, så der er masser af inspiration 
at hente til at leve sundere, øge den fysiske 
aktivitet, til at finde den rette sportsgren, øge 
sit velvære, eller hvis man ønsker at tabe sig. 
I alt vil 12 stande stå klar med information, 
gode tilbud, tests og konkurrencer i sundhe-
dens tjeneste.  

Gør alvor af 
nytårs-
fortsættet

 Foto: Henrik Ole Jensen

 Privatfoto

Begivenhederne 
står i kø 
i 2017

FREDAG
30. DECEMBER

EKSTRA
SHOWS

LØRDAG
14. JANUAR



NytårssalgNytårssalgNytårssalgNytårssalgNytårssalgNytårssalg

På alle varer i butikken*

*Gælder alle lager- og udstillingsvarer. Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Louis Poulsen.

Silkeborgvej 88, 7400 Herning  
Telefon 97 22 20 88  
salg@jensen-company.dk
www.jensen-company.dk

Åbningstider  
Tirsdag-torsdag: 10.00-17.30 

Fredag: 10.00-18.00  
Lørdag:      Lukket 

TØM BUTIKKEN!

Spar

25%



For første gang i over 10 år slår Fox and 
Hounds dørene op nytårsaften, så det nye 
år kan skydes i gang med et brag af en fest. 
Fox and Hounds sørger for alt fra mad og 
drikkevarer til oprydning dagen efter, så som 
gæst skal man sådan set bare koncentrere 
sig om at hygge og feste. 
Billetprisen på 800 kroner inkluderer cham-
pagne, tre-retters menu, DJ samt fri bar på 
øl, vand og vin frem til klokken 24. Dørene 
åbner for andre klokken 00.30.
Har man lyst til at deltage i festlighederne, 
kræver det blot, at man køber en billet på 
forhånd. Det sker ved henvendelse til Fox 
and Hounds.

Fox fejrer 
det nye års 
komme

For 40. gang skydes det nye år ind i MCH Herning Kongrescenter med en festlig og 
klassisk nytårskoncert. I dette jubilæumsår er det promenadeorkestret Lauseniana 
- også kaldet »Slyngelorkestret« - med sopranen Julie MeeRa Albertsen i front, 
der har fornøjelsen af at byde 2017 musikalsk velkommen.
Siden begyndelsen i 1963 har orkestret givet utallige koncerter i Danmark, og det 
har ved mange lejligheder optrådt i radio og TV. Herudover har det været på adskil-
lige koncert-turneer i udlandet. Mange lande er besøgt flere gange, og ofte har 
orkestret medvirket ved officielle højtideligheder og dermed repræsenteret dansk 
musikliv i det fremmede.
Navnet Lauseniana går tilbage til orkestrets grundlægger, afdøde musikdirek-
tør Chr. Lausen, Gram, som tog initiativet til at etablere et orkester bestående af 
håndplukkede musikere. Fra en beskeden start er orkestret vokset til fuld symfo-
nibesætning med 70 faste musikere, som kommer fra det meste af Jylland og Fyn.
Kapelmester er Jørgen Fuglebæk, der er uddannet ved Royal Academy of Music, og 
som har dirigeret de fleste danske orkestre og optrådt over det meste af Europa.
Nytårskoncerten finder sted 15. januar, og billetter kan købes ved henvendelse til 
MCH Herning Kongrescenter. 

Jubilæum med 
slynglerne

Promenadeorkestret under ledelse af Bjørn 
Hyrup drager atter ud i landet for at markere 
årsskiftet med et brag af en nytårskoncert, 
og igen i år gentager de succesen og læg-
ger vejen forbi MCH Herning Kongrescenter. 
Det gør de fredag 13. januar. Promenadeor-
kestret har ry for - sammen med strålende 
solister - at spille for udsolgte huse, hvor de 
kommer frem.
I Herning bydes der på klassisk nytårskon-
cert og skønne solister, da man kommer i 
skønt selskab med tre af Danmarks bedste 
solister: Kurt Ravn, Louise Fribo og Annette 
Heick samt altså et af landets bedste Pro-
menadeorkestre. Så bliver 2017 da vist også 
skudt i gang med manér. 
Med 16 musikere og dirigent Bjørn Hyrup 
spiller Promenadeorkestret swingende, 
klassiske og storslåede koncerter. Orke-
stret har et meget bredt repertoire og kan 
sammensætte programmer, der rummer 
både det festlige, det folkelige og det høj-
tidelige, ofte sammen med nogle af landets 
ypperste solister. Orkestret er særlig kendt 
for sine nytårskoncerter, hvor de sammen 
med nogle af landets mest elskede solister 
turnérer landet rundt til udsolgte huse og 
stående applaus.
Billetter til nytårskoncerten kan købes via 
MCH Herning Kongrescenter. 

Nytårs-
koncert
med skønne
solister

Der er god mulighed for at få sig en fest-
lig nytårsaften i Herning City. Både Fox and 
Hounds og Restaurant Piano Bar holder fe-
ster for tilmeldte gæster, men begge steder 
åbnes op for alle andre gæster. Hos Re-
staurant Piano Bar er det klokken 23, mens 
Fox and Hounds venter til efter midnat, når 
champagneglasset er tømt - helt præcist 
klokken 00.30. 
Men der er også gode fester andre steder. 
Crasy Daisy åbner klokken 23, så alle kan 
nå ind i diskoteketet og skyde det nye år ind 
sammen med personalet. Nytårsaften er den 
største gå-i-byen-dag hos Crazy Daisy, så 
der er arrangeret en festlig aften med blandt 
andet konkurrencer. 
The Old Irish Pub åbner denne aften også 
klokken 23, hvorimod Baren åbner en halv 
time senere - klokken 23.30. Her er der 
champagne til de 50 første, der kommer i 
løbet af den første halve time efter åbning. 
Derefter festes der alle steder til den »lyse« 
morgen. Så det tegner til, at 2017 festes i 
gang på fantastisk vis i Herning midtby. 

Nytårsfest 
i midtbyen

Om få dage siger vi farvel til 2016 - og god-
dag til 2017. Det må jo gerne være en festlig 
fornøjelse - også når det kommer til tøjet. 
Hos Only i Herning City har man fundet en 
masse lækkert tøj frem til årets sidste højtid. 
Trenden i år spænder vidt, men der er ingen 
tvivl om, at det gerne må glimte lidt, og så 
bevæger stilen sig i den lidt rå retning, hvor 
tøjet har lidt mere kant i forhold til den stil, 
der eksempelvis præger julens outfit.
Glimmer, glitter, pailetter og metallic er fire 
beskrivende ord for nytårstrenden - og så 
må man ikke glemme velour, som har fået et 
gevaldigt comeback, så der nu fås masser af 
lækkert og festligt tøj i netop velour. 
Only har det helt store udvalg uanset hvad, 
hvordan man tage sig ud i forhold til treden, 
så man kan kombinere lige det sæt, man 
finder bedst egnet til nytårsfesten - også 
når det gælder nederdele og læder-look a 
like-leggins. 
I øvrigt får Only varer hjem hver eneste dag, 
så der altid er noget nyt at tjekke ud. Ønsker 
man at følge lidt med i de nyheder, butikken 
modtager, kan man klikke sig ind på butik-
kens facebookside, Only Herning, hvor der 
løbende præsenteres nye styles.

Nytår med 
glimmer og 
glitter

Når Crazy Daisy nytårsaften slår dørene op 
til et brag af en fest, er det sidste gang, at 
det sker - i hvert fald under navnet Crazy 
Daisy. En sammenslutning af nogle af lan-
dets førende virksomheder inden for restau-
rations- og diskoteksbranchen har overtaget 
diskoteket og har besluttet at sige farvel til 
Crazy Daisy-æraen i Herning, der mere eller 
mindre har varet siden 1994, hvor diskoteket 
åbnede første gang. 
- Jeg kan bekræfte, at vi har købt alle akti-
erne i Crazy Daisy og har valgt at lukke ste-
det 31/12. Vi har haft fornøjelsen af at høre 
om de 22 farverige år fra mange forskellige 
mennesker i Herning, og vi har virkelig kun-
net mærke, at Crazy Daisy har fyldt meget i 
bybilledet. Vi har stor respekt for adressens 
historie og storhedstid, men tror dog på, at 
tiden er inde til at sige pænt farvel til Crazy 
Daisy og pænt goddag til noget helt nyt, siger 
Mads Lorenzen, direktør og partner i DNA - 
Dansk Nattelivssalliance. 
Den nye konstellation under DNAs ejerskab 

har netop købt stedet med ønsket om at give 
nattelivet i Herning et nyt og spændende al-
ternativ til det fest- og danseglade publikum. 
- Vi har allerede 10 andre restaurationer for-
delt over hele Danmark og har længe haft kig 
på Herning, som passer rigtig godt ind i vores 
vækstsstrategi. Lokalerne på Smallegade - 
Danmakrs største natklubslokaler - og Her-
ning som by, rummer et enormt potentiale, 
siger Mads Lorenzen. 
Han fortæller, at lokalerne står foran at 
blive totalrenoveret for et større millionbe-
løb, hvorefter stedet åbner med et nyt navn 
og koncept på et endnu ikke offentliggjort 
tidspunkt i 2017. 
- Med et brag af en fest vil vi nytårsaften sige 
et vemodigt og kærligt farvel og tak til Crazy 
Daisy for 22 forrygende års herningensisk 
kulturhistorie. Vi håber, at så mange som 
muligt vil tage del i vores afsked og samtidig 
være med til at markere starten på en ny 
epoke, lyder ønsket fra Mads Lorenzen. 

Jørgen Fuglebæks er kapelmester for promenadeorkestret Lauseniana, der 
giver nytårskoncert 15. januar.  Foto: Tom Laursen

Pailetter, velour, glimmer, glitter og metallic 
look. Hos Only har Louise Færch (t.v.) og 
Josephine Lier et stort udvalg at vælge mellem, 
når man skal finde sit nytårs-outfit.
Foto: Lene Toksvig

Crazy Daisy har dannet ramme om et utal af  fester siden 1994. Nu er det slut - stedet skal total-
renoveres og åbner under nyt navn og med nyt koncept i løbet af  2017.  PR-foto

Sidste fest på 
Crazy Daisy

15.
JANUAR

13.
JANUAR



Vi tager forbehold for udsolgte varer, trykfejl, leveringssvigt samt evt. afgiftsændringer.  
www.kop-kande.dk, email: kk526butik@kop-kande.dk

Søndergade 10, Herning Tlf. 96 27 81 81Søndergade 10, Herning Tlf. 96 27 81 81

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 - 17.30
Fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00

Tilbuddene gælder fra den 27. til og 
med den 31. december 2016.

WMF
Profi select stegepande 28 cm. 
Rustfrit stål med non-stick belægning.
Normal 699,95 

Aida Stegefade  
2 stk. kan stå ved siden af hinanden i ovnen
Normal 199,95 

NU

19995

SPAR 350,-

NU

7995

SPAR 220,-

Zone køkkenvægt 
Vejer op til 5 kg. Med et grams interval, 0 stilling.
Normal 299,95 

Zone
Pisa sæbebeholder eller  
Pisa opvæskesæt
Normal 299,95 

Oral-B  
Pro 1900 tandbørste 
Bonus pakke inkl. 2 håndtag med tryksensor
40000 pulseringer i minuttet, timer på 2 minutter,  
så du opnår den anbefalede børstetid.
Normal 1199,95 

Aida
6 glas og 2 skåle
Normal 139,95

NU

29995

SPAR 300,-

Wilfa Kogekande 1,7 liter
2200 watt. Med temp. Indstillinger 
60-70-80-90-100 C.  
autosluk, hold  
varm funktion.
Normal 599,95 

NU

6995

SPAR 70,-

UDSALG  UDSALG  UDSALG
G  UDSALG  UDSALG UDSALG  UDSALG  UDSALG

G  UDSALG  UDSALG UDSALG  UDSALG  UDSAL

NU

12995

SPAR 70,-

FRIT VALG

14995

SPAR 150,-

NU

29995

SPAR 400,-

NU

59995

SPAR 600,-

Herstal 
fuglefoderbræt 

Højde 140 cm. 
Kan også hænge op.

Normal 549,95 

XXXXXXXXX · XXXXX XXXXXXXXX · XX XX XX XX

FÅ 25% ALLEREDE 
TORSDAG

VINTERJAKKER, WOMEN & MEN 
Se flere modeller i butikken. Normalpris op til 1.700,-

49995
FRIT VALG

SPAR
OP TIL

1.200,-

Bredgade 19, Herning ⋅ Tlf. 72185585 ⋅ herning.city@intersport.dk

UDSALG
SPAR OP TIL

70%
ALLE

VINTERJAKKER
Børn / voksen

50%
FITNESS - MODE

Dame

50%
på udvalgte mærker

KØ·TILBUD
VINTERJAKKER

Voksen

29995
30 stk. dame / herre. FØR 149995

KØ·TILBUD
VINTERJAKKER

Børn

100,-
             30 stk. FØR OP TIL 999,-

SKOAFDELING
Børn / voksen

FRA9995



TAK HERNING  
- Vi ses i 2017

City ønsker dig et
Godt Nytår
2016 har været fyldt med gode oplevelser - De 
hyggelige Open By Nights, de lækre caféer og 
restauranter, de fine forretninger og ikke mindst 
den fantastiske stemning 

Vi glæder os utrolig meget til 2017, og der er 
allerede nu masser af gode oplevelser i vente: 

Melodi Grand Prix, Off Road Kulturfestival 2017, 
Den nye flotte gågade med åbningsfest, EM i Triatlon, 
EM i Landevejscykling, Gadeløbet, Dansk Top Prisen, MGP 2017, 
Forårskræmmermarked, GB Motorcycles, Corvette Sommermønstring,  
Danmarks Længste Marked, Open By Nights, Hernings Skønneste Mor 2017, Herning Sejeste Far 
2017, Store Musikoplevelser og mange flere fantastiske oplevelser...
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Herning City: Bredgade 41 · Tlf. 97 12 17 55

OG STÆRKE TILBUD
MÆRKEVARE UDSALG

SPAR OP TIL

70%
PÅ UDVALGTE VARER  

Anders Matthesen er bedst kendt for sine 
anmelderroste standupshows, men i efter-
året 2016 var han ikke kun aktuel på scenen 
- han debuterede også som børnebogsfor-
fatter med bogen Ternet Ninja, der høstede 
fantastiske anmeldelser.
Ternet Ninja handler om en ternet og særde-
les rapkæftet ninja med rødder tilbage til det 
japanske samuraisamfund, der indædt kæm-
per for, at retfærdigheden skal ske fyldest. 

Men bogen handler også om den 13-årige 
Aske, som ikke er den heldigste fyr i verden. 
Hans mor har fundet sammen med fjolset 
Jørn, som nu er flyttet ind sammen med sin 
irriterende søn Sune, der som en fed, skyldig 
kat altid er ude på noget. Sune er desuden 
så heldig at gå i klasse med lækre Jessica, 
som Aske er vild med, men aldrig har sagt 
så meget som et ord til. Hvis bare Aske turde 
sige sin mening om det hele. Og hvis bare han 

var lige så sej og højtråbende som sin onkel...
Søndag 8. januar gæster Anders Matthesen 
Biblioteket i Herning, hvor man kan møde 
ham til en samtale om børn, humor og ikke 
mindst »Ternet Ninja«, der har fulgt ham 
siden barndommen. Arrangementet, der 
begynder klokken 10 og varer to timer, er 
gratis, så man møder bare op på Platformen 
i biblioteket. 

Fermaten skyder 2017 i gang med et besøg af 
Uhørt - Hørslev/Mechlenburg, som er et mu-
sikalsk samarbejde mellem forfatter Lone 
Hørslev og komponist Jesper Mechlenburg.
Jesper Mechlenburg har med udgangspunkt 
i Lone Hørslevs digte og oplæsning sat or-
dene ind i et dybt originalt musikalsk univers, 
som vi ikke har set lignende før i Danmark. 
Sangene er både pop og poesi - og de er un-
dersøgelser af sprogets særlige musik og 
musikkens muligheder og sprog.
Her mødes følsom hviskende kærlighedser-
klæringer med fængende refræner og hver-
dagspoetiske betragtninger. Digtene kredser 
om længslen efter kærlighed og lykke, om at 
møde den eneste ene, om elefanter og magi, 
drømme, trylleri og poesi. Det uventede i det 
daglige og nære. Det skæve i det almindelige. 
Og det fjerlette i det allermest tunge.
Live består Uhørt desuden af Henriette Groth 
på klaver, clarinet og kor, samt Rolf Hansen 
på guitar, kor og flygelhorn.
Koncerten finder sted torsdag 19. januar 
klokken 20.00. 

Pop og poesi

Anders Matthesen debuterede i 2016 som børnebogsforfatter med bogen »Ternet Ninja«. 
Den fortæller han om, når han gæster Biblioteket i Herning.  Foto: Henrik Ole Jensen

Pop og poesi står der på plakaten, når det 
musikalske samarbejde, Uhørt, gæster Fer-
maten. PR-foto

Matthesen
gæster 
biblioteket

SØNDAG
8. JANUAR

TORSDAG
19. JANUAR



Torvet 1 . 7400 Herning . Tlf: +45 9722 1800 . info@eyde.dk . www. eyde.dk

Velkommen
Sankt Jørgen menu... 
Eydes rejecocktail  
med asparges, hjertesalat, avocado & rød dressing

Kalvetykstegsfilet 
løgpuré, sprøde løg, syrlig spidskål, pommes fondant & kalvesky

Citronfromage 
med kondenseret mælk, hvid chokolade, sprødt & vaniljeis
 

2-retter kr. 299.-   3-retter kr. 345.-

Vi åbner den 2. jan. kl. 11.30 på  
Restaurant Sankt Jørgen. Vi glæder os til 

at byde 2017 velkommen.

Bredgade 17, 1. sal | 7400 Herning | Tlf. 97 21 71 05 | herning@bailine.dk  I  www.bailine.dk

HELSE OG SLANKEKLINIK

K U N  F O R  K V I N D E R

 Vægttab  Kostvejledning Kostvejledning  Opstramning  Smertelindring

Bredgade 52 · Herning · Tlf. 97 12 17 43 · Check månedens tilbud på: www.vask-rens.dk

  Er dugen

PLETFRI?

WEBSHOB www.børneneskartel.dk

KVALITETSLEGETØJ & INTERIØR TIL BØRN

Østergade 3 · 7400 Herning · Tlf. 3174 5466 · torben@borneneskartel.dk

KVALITETSLEGETØJ & INTERIØR TIL BØRN

Bredgade 41, Herning

Smil til verden... 
Skal vi hjælpe dig?

Læs om de nye behandlingsmuligheder på�www.tandherning.dk

Tandlægerne Kold
Herning Implantat Center

Bryggergade 10 – 7400 Herning – 97 12 03 99
post@tandherning.dk – www.tandherning.dk
www.herningimplantatcenter.dk

Inspireret af Amalfi kysten og den frodige Campania egn byder vi og vores 
team af tjenere og italienske kokke – på god mad, et eksklusiv italiensk 
vinkort og hyggelig stemning. 

Du fi nder os i gedigne og lyse lokaler på hjørnet af Østergade og 
Kampmannsgade – lige overfor Herning Kongrescenter.

Vi glæder os til at se dig.
Kirsten og Salvatore

www.risoranteravello.dk

Åbningstider: 
Mandag-fredag:  17.00-22.00
Lørdag:  11.00-22.00
Søndag:  lukket Tlf.: 9712 1290

Tirsdag-fredag: 17.00-22.00
Lørdag: 11.00-22.00
Søndag-mandag: Lukket

9712 2200 • MEA-COR.DK

9712 2200 • MEA-COR.DK
Moderne- og vi kan også det  

traditionelle

Få professionel hårpleje og  
neglebehandlinger hos MEA-COR

Byens ældste
CYKELBUTIK
•  Vi har ALT fra børn til 

voksne
• Stor elcykelerfaring
•  Classic dame og 

herre
• Mountainbike
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• Vi har ALT fra børn til voksne
• Stor elcykelerfaring
• Mountainbike
• Classic dame og herre

 k  Cykelcenter 
Herning

Bredgade 47
7400 Herning

Tlf. 9712 1114

OLE LYNGGAARD – MARIANNE DULONG – JULIE SANDLAU – TOFTEGAARD - TROLDEKUGLER

BREDGADE  22 | HERNING - TLF. 97 12 07 10 - www.lambaekguld.dk
 Facebook.com/lambaekguldogsolv

BREDGADE  22 | HERNING - TLF. 97 12 07 10 - www.lambaekguld.dk

Hudklinikken i Herning har indtaget et splin-
ternyt domicil, da man for nylig er rykket ind 
i Dalgashus. Lokalerne er på 500 kvadratme-
ter - og de mange behandlingsrum og ope-
rationsstuer er bygget op rundt om et lyst 
og venligt venteområde, hvor patienterne 
kan slappe af, indtil det bliver deres tur hos 
speciallæger eller sygeplejersker.
Det er Kristian Otkjær og Morten Østerballe, 
der ejer Hudklinikken, hvor de beskæftiger 
tre lægesekretærer, fem sygeplejersker 
samt en uddannelseslæge. 
Hudklinikken har flere lysrum, hvor patien-
ter kan få behandling med ultraviolet lys, 

ligesom bløde røntgenstråler kan have en 
gavnlig effekt på visse hudsygdomme.
- Vi behandler alt fra allergi til kønssygdom-
me. Inden for vores felt findes der over 3000 
diagnoser, så specialet er meget bredt, siger 
Morten Østerballe til Herning Folkeblad.
Desuden kan klinikkens patienter få såkaldt 
røde bade med kaliumpermanganat mod for 
eksempel væskende eksem, ligesom der er 
behandlinger til andre sygdomme med laser.
Dagligt kommer der i gennemsnit tæt på 200 
patienter i klinikken. De bliver enten henvist 
af deres praktiserende læge eller har kroni-
ske hudlidelser.

Hudklinikken åbner 
i Dalgashus

Speciallægerne Morten Østerballe (t.v.) og Kristian Otkjær har flyttet Hudklinikken fra 
Bredgade 30 til Dalgashus. Klinikken, som breder sig over 500 kvadratmeter i centrets 
stuetage, åbner i dag. Foto: Flemming Hansen
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OPVASKESÆT 3 DELE
Holder i silikone med børste og dispenser i 
keramik. L19, H20,5 cm. 
Før 249,95

14995
FRIT VALG

JUWEL TERMOKANDEJUWEL TERMOKANDE
Sortmetal. 1 liter. 
5 års garanti. 

SKÆREBRÆTSKÆREBRÆT
Teak endetræ. 35x24x4 cm. Teak endetræ. 35x24x4 cm. 
Før 599,95Før 599,95

MODULA BOKSSÆT
9 bokse: 2 stk. 0,40 liter, 
2 stk. 1 liter, 2 stk. 1,5 liter, 
1 stk. 2 liter, 1 stk. 3-lags 
pålægsboks og 1 stk. osteboks. Inkl. pålægsboks og 1 stk. osteboks. Inkl. 
låg. Tåler maskinopvask. 
Før 669,95

SALAD TO GO
Med aftagelig rumdeler, beholder til 
dressing, kniv og gaffel. 1,1 liter. Tåler dressing, kniv og gaffel. 1,1 liter. Tåler 
fryser, mikroovn og maskinopvask. fryser, mikroovn og maskinopvask. 
Ftalat- og BPA-fri. 
Før 59,95

NORR KNIVSERIE
Urtekniv 7 cm. 
SUPERPRIS 169,95 
Asiatisk urtekniv 10 cm. Asiatisk urtekniv 10 cm. 
SUPERPRIS 199,95
Kokkekniv 20 cm. 
SUPERPRIS 299,95 

LEGIO KVADRATFADSÆT
Tåler ovn, mikroovn, 
fryser og maskinopvask. 
Hvid porcelæn. 
24x24 cm og 28x28 cm. 

– smukt, enkelt  og funktionelt  dansk køkkendesign.

TERMOKANDE
Med glasindsats og 
drypfri hældekant. 
Sort. 1 liter. 
Før 449,95

NU 299,95
SPAR 150,-

Alle Eva Solo 
kander er

100%
DRYPFRI

TO GO-KRUS
Grå eller sort. 
35 cl. 

FRIT VALG
SUPERPRIS 
199,95

FRIT VALG 
NU 
129,95
SPAR 100,-

SPORTSDRIKKEFLASKE
Med praktisk drikketud. 100% Med praktisk drikketud. 100% 
vandtæt og fri for skadelige stoffer. vandtæt og fri for skadelige stoffer. 
Tåler maskinopvask. Sort eller grå. Tåler maskinopvask. Sort eller grå. 
0,7 liter. Før 229,95

LEGIO KVADRATFADSÆT

fryser og maskinopvask. 

24x24 cm og 28x28 cm. 

TERMOKANDE
Med glasindsats og 
drypfri hældekant. 
Sort. 1 liter. 
Før 449,95

NU 299,95
SPAR 150,-

Alle Eva Solo 

DRYPFRIFRIT VALG 

SPAR 100,-SPAR 100,-SPAR 100,-

– stærkt fransk køkkendesign – nu med brudgaranti på alle dele.

OVAL 
GRILLTALLERKEN
23x20,5 cm eller 
29,5x25,5 cm. 

FRA 
99,95
superpris

NU 79,95
SPAR 40,-

SKÅL
16 cm. 
Før 119,95

NU
149,95
SPAR 100,-

TÆRTEFORM
Tåler fryser, ovn, grill og 
maskinopvask. Ø25 cm. maskinopvask. Ø25 cm. 
Før 249,95

STEGEFAD
Tåler fryser, ovn, 
grill og maskinop-
vask. 29,5x18 cm 
eller 35x22 cm. 
Før op til 399,95

NU FRA 
249,95
SPAR 100,-

GRAND CRU FAD
Ovnfast glas. 
24x24 cm.
SUPERPRIS 99,95 
25x38 cm.
SUPERPRIS 169,95

SPAR 100,-

SÆBEHOLDER
Sort/stål. H19 cm, Ø6 cm. 
Før 169,95

FRA
99,95

SUPERPRIS

FRA
169,95
SUPERPRIS

NU
399,95
SPAR 200,-

NU
49,95
SPAR 10,-

TERMOKANDE
799,95
SUPERPRIS

KVÆRNSÆT
349,95
SUPERPRIS

SÆT   NU
299,95
SUPERPRIS

– TIDLØST DANSK TRÆDESIGN TIL DET 
MODERNE KØKKEN.KØKKENRULLE-

HOLDER PULLERT
Eg/rustfrit stål, H30,5 cm. Eg/rustfrit stål, H30,5 cm. 
Før 349,95Før 349,95

FIONIA BAKKE
Eg. 32x48 cm. 
Før 799,95

NU 499,95
SPAR 300,-

NU 499,95
SPAR 200,-

NORDIC SERIE
Skål. Hvid porcelæn Ø32 cm. 
Før 699,95

SALATSÆT. 
Teak/rustfrit stål. 
L34,5 cm. Før 499,95

NU 349,95
SPAR 150,-

NU
249,95
SPAR 100,-

NU 399,95
SPAR 100,-SPAR 100,-

PLINT 3PLINT 3
Eg/keramik. 33x11x11 cm.Eg/keramik. 33x11x11 cm.
Før 499,95Før 499,95

SALATSÆT. NORDIC SERIE
Skål. Hvid porcelæn Ø32 cm. 

Eg/keramik. 33x11x11 cm.
Før 499,95Før 499,95

ECO TERMOKANDEECO TERMOKANDE
1 liter. Sort. Før 199,951 liter. Sort. Før 199,95

NU
99,95
SPAR 100,-

NU
399,95
SPAR 270,-

SALE
BRAND

BISTRO KVÆRNSÆTBISTRO KVÆRNSÆT
Salt og peber med Salt og peber med 
mekanisk kværn. mekanisk kværn. 
Sort. H10 cm. 



Hvis man har lyst til at leve et klogere, sun-
dere og gladere liv, så kan man hente inspi-
ration ved et eller flere af FOF Kursuscenters 
foredrag i foråret. Kursuscentret præsente-
rer en række foredragsholdere, som gene-
røst deler ud af deres viden.
Den kendte tv-læge Charlotte Bøving fra tv-
programmet »Lægen flytter ind« indleder 
sammen med sin bror, Christian Bøving, 
forårets foredragsrække. Under foredraget 
vil Charlotte Bøving berette om erfaringer 
fra det succesfulde tv-program, hvor det lyk-
kedes hende at forvandle usunde mænd, der 
lever på kanten, til sunde livsglade mænd. 
Christian Bøving fortæller om sit arbejde 
som krigslæge i Afghanistan og Kosovo, og 
om hvordan han med livet som indsats, har 
levet på kanten i udsatte områder, været 
Dronningens kongelige livlæge på Konge-
skibet og orlogskaptajn i Søværnet.

Daniel Rye - igen
Mange gik forgæves efter billetter til efter-

årets foredrag med Daniel Rye, og derfor 
har FOF igen inviteret ham til Herning for 
at fortælle om sit fangeskab hos Islamisk 
Stat i Syrien. 
På eventyr-siden er det Emil Erichsen, som 
mange kender fra TV-progammet »Kurs mod 
fjerne kyster«, der inspirerer i forårets pro-
gram. Under sit eksotiske foredrag fortæller 
Emil Erichsen om de mange oplevelser og 
erfaringer, som han gjort sig undervejs på 
rejserne med Havana. Emil Erichsen tager 
deltagerne med på en rejse ud i den store 
verden og beretter også om, hvordan det har 
været at medvirke i »Kurs mod fjerne kyster«, 

og på den måde have hele Danmark med sig 
på eventyr.

Skøn sang i kirken
Mange kan nynne med på Søs Fengers sange 
som for eksempel »Holder øje med dig«, »In-
derst inde«, og »Sidste time«. Til april kan 
sangene opleves live, når Søs Fenger med 
band i samarbejde med FOF giver koncert i 
Herning Kirke.
Hvor mange kan nynne med på Søs Fengers 
sange, kan mange nikke genkendende til 
Chris MacDonalds forkortelser »MOO« (men-
nesker omkring os), og »PSS« (positiv selv-
snak). Chris MacDonald har brugt de seneste 
to år på blandt andet et stort eksperiment, 
som samtidigt er et forskningsprojekt, hvor 
trivsel og vitalitet spiller en afgørende rolle. 
Eksperimentet er blevet dokumenteret på 
film, og Danmarks Radio viser dokumentar-
programmerne fra primo 2017. Chris MacDo-
nald går bag om videnskaben om mennesket. 

Der venter deltagerne ved dette foredrag un-
derholdning i verdensklasse kombineret med 
videnskab på det højeste niveau. 

Hverdagens rutiner 
Man kender godt situationen. Hverdagen 
bliver til en stressende trædemølle, men 
derfor behøver det hele ikke blive gråt og 
træls. Det er faktisk muligt at møde hverda-
gen med en mere positiv indstilling. Få kan, 
som Lola Jensen, ramme de ømme punkter, 
og samtidig give realistiske bud på, hvordan 
tingene kan ændres til det bedre. Det er 
netop, hvad hun vil gøre, når hun under sit 
foredrag sætter hverdagens rutiner på en 
humoristisk spids. 
Billetter til de forskellige foredrag kan sikres 
ved henvendelse til FOF Herning. 

Vidtfavnende foredrag i FOF

Hos Synoptik på Bredgade blander italien-
ske designvinde sig med det våde vintervejr. 
Sæsonens nyheder fra det italienske brille-
mærke, Enzzo, som forhandles eksklusivt 
hos Synoptik, er nemlig landet på hylderne i 
butikken på Bredgade.
Butikschef hos Synoptik, i Herning, Henrik 
Gundelach, og kundechef Poul Kuhberg er 
begge begejstrede for at kunne præsentere 
nyhederne fra Enzzo i butikken på Bredgade. 
- Enzzo byder denne sæson på en kollektion 
af enkle og alsidige briller med et prisbeløn-
net design og et anderledes materialevalg, 
som giver hver af de nye modeller deres helt 
eget look. Det er en elegant serie med mo-
derigtige kvalitetsbriller til en fantastisk pris, 
fortæller kundechef Poul Kuhberg.
I serien Stone Alchemy får naturen frit slag 

med en kontrastfyldt kombination af rå sten 
og ubehandlet træ. Den øverste halvdel af 
brillen er udført i sten, mens nederste del 
er udskåret i træ. Stellets skelet er lavet af 
kulfiber, som gør brillen både let og holdbar. 
I serien Rock Aluminium er designet mere 
enkelt. Her er stellet udført i aluminium og 
magnesium, som er lige stå stærkt som stål, 
men vejer halvt så meget. Brillerne i denne 
serie har en rå og struktureret overflade, der 
giver brillen karakter.
Begge Enzzo-serier er i år prisbelønnet med 
hædrende omtale i kategorien Fashion, Li-
festyle and Accessories af juryen bag den 
anerkendte Red Dot designpris. Enzzo fås 
eksklusivt hos Synoptik, og stellene koster 
1998 kroner uanset model.

Prisbelønnet design
hos Synoptik

Lige nu øves der på livet løs hos Team Teatret. 
20. januar har teatret premiere på den næ-
ste egenforestilling, der bærer titlen »Viggo 
Mortensen bor her ikke mere«. Det er ny 
dansk dramatik skrevet til Team Teatret af 
den prisbelønnede Rhea Leman.
Stykket kredser om 20-årige Sugar, som er 
en usikker, begavet, ulykkelig ung pige, der 
bor sammen med sin mor Astrid og sin bed-
stefar Lars Ole bag deres hundesalon »I love 
dogs« på en sidegade i Herning.
Sugar bruger det meste af sin tid indendøre, 
da hun er bange for at gå ud, og hun bryder 
sig i øvrigt ikke særlig meget om den virke-
lige verden. Sugar bruger tiden på at lytte til 
musik og synge. Hun har en god stemme, 
og en af hendes drømme er at stå på scenen 
og synge. En anden vigtig drøm for den unge 
kvinde er at møde sin far - Viggo Mortensen. 
39-årige Astrid påstår, at hun var i seng med 
ham, da Viggo tilbragte sommeren med at 
arbejde på en gård uden for byen.
»Den danske Hollywood-stjerne Viggo Mor-
tensen besøger Herning i overmorgen. Via 
sin agent har skuespilleren meddelt, at han 
kommer hertil for at opsøge sin danske fa-
milie....« lyder det en dag i radioen, før den 
klassiske jingle for Herning Lokalradio tager 
over. Er Viggo Mortensens besøg i Herning, 
Sugars chance for at møde sin far? Tør hun 
træde ud i virkeligheden for at møde ham? 
Hvad sker der - bliver hendes drøm til vir-
kelighed?
Konfrontationer og skuffelser. Hjerte og 
smerte. Fornuft og følelser. Viggo Mortensen 
bor her ikke mere er en historie om den svie 
og smerte, der kan opstå, når drømme rea-
liseres. Stykket vises på Team Teatret frem 
til 10. februar.

Når drøm
bliver til 
virkelighed

Emil Erichsen, der er kendt fra tv-program-
met »Kurs mod fjerne kyster«, kan man 
opleve 28. marts.  PR-foto 

Søs Fenger giver koncert i Herning Kirke 
6. april. PR-foto

Lola Jensen gæster Herning 4. maj, hvor hun 
sætter hverdagens rutiner på en humoristisk 
spids.  PR-foto

Mange gik forgæves, da Daniel Rye i efteråret 
gav et foredrag om det at være gidsel hos ISIS 
i 13 måneder. 2. marts får alle en ny chance 
for at høre den skræmmende beretning.  PR-foto

Enzzo Rock Aluminium byder på stel i 
et enkelt design.  PR-foto

Stilen i Enzzo Stone Alchemy er en kombina-
tion af  rå sten og ubehandlet træ. PR-foto

»Viggo Mortensen bor her ikke mere« er 
Team Teatres næste egenforestilling. Den har 
premiere 20. januar. PR-foto 

28.
MARTS

2.
MARTS

4.
MAJ

6.
APRIL

PREMIERE
20. JANUAR
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