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Fredag får Herning City besøg af de mange 
elever fra Lomborg Gymnastik- og Idrætsef-
terskole, som ligger ved Lemvig.
De kommer en tur til Herning for at vise lidt af 
det, de har tillært sig i løbet af skoleåret inden 
for gymnastikkens verden. Opvisningen finder 
sted på Torvet klokken 18, så mød op og bliv 
godt underholdt.

Mød elever
fra en efterskole

Har man brug for at få stillet frokostsulten, 
kan man nu lægge vejen forbi Hotel Scandic 
Regina. Som noget helt nyt tilbyder hotellet 
nu en lækker frokost med blandt andet Angus 
Steak eller Scandic Burger. Frokosten serveres 
mandag til fredag i tidsrummet 11.30-15.00. 

Frokost
sulten?

For en uges tid siden kunne Mariane Frahm 
fejre 10-års jubilæum hos Profil Optik Herning. 
Mariane Frahm har titel af stilekspert indenfor 
brillefashion, så det er hende, der holder godt 
øje med brillemoden, så Profil Optiks kunder 
hele tiden kan være med på noderne. Stort til-
lykke skal der lyde herfra. 

Jeg vil gerne begynde med at præsentere mig selv: Jeg 
hedder Rikke, er 21 år og studerer til markedsførings-
økonom på Erhvervsakademi MidtVest her i Herning. 
Som et led i min uddannelse har jeg været i praktik for 
at mærke, hvordan det er at være en del af erhvervslivet. 
Jeg fik fornøjelsen af at komme i praktik hos Herning 
Cityforening hos Annette og Anders. Det har været en 
helt igennem spændende og lærerig oplevelse, som jeg 
er enormt taknemmelig for. Det har givet mig en følelse 
af, at det er den rigtige uddannelse, jeg er i gang med, 
og jeg glæder mig til at komme ud i erhvervslivet. 
Annette og Anders er to meget ihærdige og arbejdsom-
me personer, som har mange bolde i luften, og jeg har 
stadig ikke helt lært at tackle lige så mange bolde på 
én gang, som de gør. 
De kræfter, de lægger i at udvikle Herning City, er fan-
tastisk. Det er en gave at have de to til at følge Herning 
Citys vision, da de vil kæmpe for byen og konstant ud-
vikle den. 
Jeg er ikke opvokset i Herning, men flyttede hertil med 
min familie for seks år siden. Mine forældre flyttede 
hertil på grund af vi børn, da Herning er hjertet af Jyl-
land, og mulighederne tager ingen ende, når det gælder 
uddannelse, erhvervsliv og oplevelser. 
Mine forældre havde et ønske om, at vi børn frit skulle 

kunne vælge, hvilken uddannelse vi vil have, og samtidig 
skulle vi bo et sted, hvor adgangen til et job var stor - og 
for en gangs skyld må jeg give dem ret i, at alle mulig-
heder er åbne i Herning. 
Jeg har efterhånden boet forskellige steder, uden at 
have fundet den rette by for mig. Men Herning har sat 
sit præg, og da jeg skulle flytte hjemmefra, endte jeg 
søreme også i Herning. 
Jeg er stolt af at bo i Herning, og byen giver mig næsten 
alt det, jeg har behov for, men nogle gange kan jeg savne 
landlivet, men så er det godt, der ikke er langt hverken 
til havet eller til landet. 
Jeg er stolt af den mentalitet, vi har i Herning, om at 
alt kan ske, og hvis man virkelig har et brændende øn-
ske, kan det realiseres. Der er ikke langt fra tanke til 
handling her i byen!
Men mest af alt er det folkene, der bor her, jeg værd-
sætter. Herning har nogle fantastiske mennesker og en 
venlighed, jeg ikke har oplevet andre steder, og under 
mit praktikophold har jeg mødt nogle mennesker, som 
jeg aldrig vil glemme, da de har vist mig en hjælpsom-
hed udover det sædvanlige og vist mig, at alt kan lade 
sig gøre, bare tro på det.  

- Jeg er stolt af Herning
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Rikke Pedersen

Rikke Pedersen fortæller om sine oplevelser som praktikant hos Herning 
Cityforening - og som tilflytter til byen

 Foto: Flemming Hansen

 Privatfoto

Rikke Pedersen har boet i Herning i seks år - og hun er stolt af  det.  Privatfoto
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·  LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE I MERE END 100 BUTIKKER

· FÅ POINT HVER GANG DU HANDLER I KLUB TØJEKSPERTEN

· CLICK & COLLECT PÅ TØJEKSPERTEN.DK

· DANMARKS STØRSTE HERRETØJSKÆDE

HERNING CITY
 Bredgade 37-39  ·  7400 Herning  ·  Tlf. 72 34 90 25

WEEKEND
Vild

150 PAR 

MEYER BUKSER 
FØR 900,-  ·  SPAR 40% 

NU 540,-

150 PAR 

SUNWILL BUKSER 
FØR 800,-  ·  SPAR 40% 

NU 480,-

200 STK. 

ETERNA SKJORTER 
FØR 600,-  ·  SPAR 40% 

NU 360,-

FØRST TIL MØLLE...

TILBUDDENE GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES 

ELLER T.O.M. LØRDAG 1/4.

HUSK OPEN BY NIGHT
31. MARTS KL. 10-22



VI FEJRER 1 ÅRS FØDSELSDAG 
TORSDAG 8 – 18 FREDAG 10-22 LØRDAG 10-15

Tilbuddene gælder disse dage

PÅ ALT I BUTIKKEN
(TORSDAG-FREDAG-LØRDAG)

GÆLDER IKKE NEDSATTE VARER.

SPAR 

20%

SKO MARKED – OPRYDNINGS PRISER
LØBE – FRITID – FITNESS – BØRNESKO

T-SHIRT EL. SHORTS
Junior 8-16 år
Voksen S-XXL

NIKE FREE
Fitness trainer

Dame str. 37-41, hvid
Normal 979,95

Free W-M, str. 36-46
Normal 900,-

PUMA/ENERGETISC
Sweatshirt el. bukser
Normal op til 499,95

TENSON
Biscaya regnsæt
Topkvalitet 10.000/10.000 mm
Normal pris 1.300,-

KUN 

29995

KUN 

14995
KUN 

19995

PR. SÆT 

799,-

BØRN - VOKSEN

KØB 2 DELE 
SPAR

40%
TORSDAG-FREDAG-LØRDAG

PUMA/ENERGETISCPUMA/ENERGETISC

FRIT VALG 

7995
Pr.del

FRIT VALG 100.- 200.- 300.-
FØR OP TIL 1.300,-

JUNIOR 

8995
Pr.del

VOKSEN 

11995
Pr.del

KUN 

39995
KUN 

666,-

BASELAYER SERIE 
Ny 2017 serie
Fv. sort/grå

CMP-TYPHOON
SOFTSHELL JAKKE
Dame – herre
Normalpris op til 999,90

Lang tights. Str. XS-XL
Normal 299,95

NIKE PRO WOMEN
Kort tights. Str. XS - XL
Normal 210,-

SPAR
700,-

SPAR
500,-

SPAR
100,-

SPAR
60,-

SPAR
234,-

SPAR
580,-

SPAR
OP TIL
420,-



MED ET                  AF TILBUD

HERNING CITY

SHOP ONLINE INTERSPORT.DK

PÅ ALT I BUTIKKEN
(TORSDAG-FREDAG-LØRDAG)

GÆLDER IKKE NEDSATTE VARER.

SPAR 

20%

NIKE BADESKO
Solarsoft slide
Normal 249,95
100 PAR

GEL KAYANO 23 – NIMBUS 18
Dame – herrer. Ass. str.
Normal op til 1.499,95
40 PAR

HAGLÖFS
Tight rygsæk
Str. M-L
Normal op til 750,-

10 PAR SEGER
Ankel strømper
10 farver

FODBOLDSTØVLER
Børn og voksen. Ass. str.
Normal op til kr. 629,95 50 PAR

KUN 

69995

NU 

3995

SALOMON
Xathena
Normal 1.299,95

SKECHER
Slip-on, memory foam. Dame, str. 36-40
Normal 800,-

RAVENROCK MID.
VANDRESTØVLE
Normal 1.499,95
Dame str. 36-42 
Herre str. 41-46

KR. 

7995

KUN 

29995

BRAG     

FRIT VALG 

9995

Normal op til 1.499,95

VANVITTIG 
PRIS 

888,-

100 PAR KR. 

175,-

VANDRESTØVLE

KUN 

79995

FODBOLD
Str. 4-5
Normal op til kr. 299,95
Adidas, Nike og Hummel

KR. 

39995

39

MÅLMANDSHANDSKER
(Træningshandske str. 7-11) Normal kr. 299,95.
Max. 3 par pr. kunde.
150 PAR

PASSION
FAGFOLK

ERFARING

KUN 

14995

SPAR
75,-

SPAR
500,-

SPAR
700,-

SPAR
600,-

SPAR
350,-SPAR

OP TIL
350,-

SPAR
OP TIL
220,-

SPAR
OP TIL
530,-

SPAR
612,-

SPAR
260,-



Til en Open by night hører naturligvis mas-
ser af god musik. Fredag er det David Taylor 
And Friends, der leverer den fra torvescenen. 
Det til aftenen sammensatte band vil levere 
velkendte klassikere, som alle kender og 
kan synge med på. Publikum kan forvente 
en bred vifte af klassiske hits fra de seneste 
fire årtier, så den hyggelige stemning vil med 
sikkerhed sprede sig på Torvet denne aften. 
David Taylor er kendt fra det lokale festband 
Festkompagniet, der tidligere med stor suc-
ces har underholdt i Herning City, og med sig 
har han den gamle Herning-dreng på bas 
Jeppe Gottlieb samt sanger, gutiarist og pia-
nist Jens Ottosen, som blandt andet er fast 
entertainer på Piano Bar. 
Koncerten med David Taylor And Friends be-
gynder klokken 18.30. 

Musikalsk
underholdning

David Taylor leverer den musikalske under-
holdning fredag sammen med kammersjuk-
kerne Jeppe Gottlieb og Jens Ottosen. PR-foto

Til Open by Night er der mulighed for at få 
lidt sved på panden, når DGI Huset Herning 
fredag eftermiddag indtager Torvet med tre 
holdtræninger. Klokken 16 er bodyattack på 
programmet efterfulgt af bodycombat, og så 
runder bodyjam det hele af. Alle, der har lyst 
til at prøve kræfter med træningsformerne, 
kan denne dag være med - også selvom man 
ikke har prøvet det før eller ikke er medlem 
af DGI Huset Herning.
- Fælles for holdene er, at vi træner sammen 
i en stor gruppe, men at de kan tilpasses 
individuelt, så selvom man er nybegynder 
på holdene, kan man få en succes samtidig 
med, at eliteudøverne får noget ud af det - vi 
kan have alle med, fortæller Catrine Madsen, 
som er holdansvarlig i DGI Huset Herning.
Til denne fredags træninger vil flere instruk-
tører være til stede, for træningsformerne 
henvender sig til alle - også selvom man går 

rundt med skavanker som eksempelvis et 
dårligt knæ.
- Instruktørerne vil hele tiden demonstrere 
de forskellige bevægelsesmønstre, så har 
man en skavank, kan man kigge på en af 
instruktørerne, der viser mulighederne, så 
alle hele tiden er med - og alle får en god 
træning, siger Catrine Madsen. 
Det her er altså en god mulighed for at få en 
smagsprøve på nogle af de former for træ-
ning, DGI Huset Herning byder på.
- Her kan man lige se, hvad det er for noget, 
før man melder sig ind - man kommer bare 
ned på Torvet og giver den gas sammen med 
os, lyder opfordringen fra Catrine Madsen. 
Har man lyst til at være med i træningerne i 
midtbyen, kræver det blot, at man melder sig 
til ved at henvende sig til DGI Huset Herning, 
der også gerne svarer på eventuelle spørgs-
mål. Det er gratis at deltage.

Armene svinges i det fri

Fredag 31. marts er der fest og tilbud hos 
Louis Nielsen i Herning. Anledningen er, at 
butikkens optiker Poul Rasmussen i disse 
dage har været ansat hos Louis Nielsen i 
10 år. Samtidig er Martin Dyhr netop blevet 
udlært som salgsassistent med flotte karak-
terer fra Ikast Handelsskole.
Dagen markeres med kaffe og kage til alle 
kunder, og blandt de kunder, som 31. marts 
køber briller, bliver der trukket lod om et ga-

vekort på 1000 kroner til Bones.
- Det er en god ide at reservere tid allerede 
nu. Vi har tilbud ud over det sædvanlige. På 
selve dagen sparer man nemlig 50 procent 
på »hele« brillen, og der er gratis synsprøve, 
siger retailchef hos Louis Nielsen i Herning, 
Rebecca Richter.
- Vi håber, at rigtig mange vil komme forbi 
og lykønske Poul Rasmusse og Martin Dyhr 
og benytte sig af vores tilbud, fortsætter hun.

Fest og tilbud 
hos Louis Nielsen

Optiker Poul Rasmussen fejrer 10 års jubi-
læum hos Louis Nielsen.  Privatfoto

Martin Dyhr er nyudlært salgsassistent. Det 
markeres med fest og tilbud 31. marts. 
Privatfoto

Til fredagens Open by Night får Herning City for-
nemt besøg. Det er Rasmus Brohave, der kigger 
forbi, og hvis du ikke ved, hvem han er, gør dine 
børn det helt sikkert! Rasmus Brohave er nemlig 
en af Danmarks største YouTubere, og han gæ-
ster Herning City i forbindelse med udgivelsen 
af sin bog: »Sådan blev jeg Rasmus Brohave«. 
Bogen er en personlig en af slagsen og er fyldt 
med billeder, fun facts og en masse andet, som 
selv Brohave-fans ikke ved.
Rasmus Brohave er 18 år og opvokset i Svend-
borg. I juli 2012 uploadede han sin første You-
Tube-video med det formål at underholde folk. 
Den video har nu ført til, at han i dag er en af 
Danmarks største YouTube-stjerner. For Ras-
mus Brohave fandt hurtigt ud af, at der var folk, 
som godt kunne lide, hvad han lavede, og han 

gik fra 16.000 abonnenter til over 60.000 på lige 
godt et år.
Siden har Rasmus Brohave haft en serie på 
kanalen - The Unicorn Show, ligesom han har 
medvirket i programmer på DR og TV2.
I august 2016 blev Guldtuben, som var det første 
danske YouTube-award show, afholdt i Bremen 
Teateret. Her blev Rasmus Brohave nomineret 
til fire ud af 11 awards, hvor han tog to af pri-
serne med hjem i kategorierne Årets YouTuber 
og Årets serie.
Fredag kan man altså møde Rasmus Brohave 
klokken 17-18.30 foran Arnold Busck, hvor han 
er klar til at signere sin nye bog, måske stille op 
til en lille selfie eller to - og i det hele taget bare 
hilse på alle, der kigger forbi.

Årets YouTuber
gæster City

Rasmus Brohave kan man møde i Herning City på fredag fra klokken 17. PR-foto

FREDAG
31. MARTS

FREDAG
31. MARTS

FREDAG
31. MARTS



Bredgade 34 . Herning . Tlf. 9712 2226

Lasse John

PÅ ALT I BUTIKKEN 
TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

Gælder dog ikke i forvejen nedsatte varer.

20%
RABAT 

20-ÅRS JUBILÆUM

Kig forbi
- vi byder alle

på en lille
forfriskning



På fredag får Jydepotten besøg af en repræ-
sentant fra Denim Hunter i tidsrummet fra 
10 til 17. Denim Hunter er især kendt for sine 
jeans med gode pasformer og smarte styles. 
De fås i forskellige modeller, så de rammer 
et bredt segment. 
Jydepotten sætter dog allerede fra i dag ons-
dag gang i begivenheden, da butikken kører 
gode tilbud på udvalgte jeans fra Denim Hun-
ter helt frem til lørdag, hvor der kan spares 
50 procent. 
Kommer man forbi butikken på fredag og 

køber et par af de andre jeans til normal pris, 
forkæles man med at få en T-shirt fra Denim 
Hunter med i købet.  
Fredag får Jydepotten også besøg af Masai, 
som designer tøj til de kvinder, der foretræk-
ker en afslappet og personlig stil med blandt 
andet smukke mønstre. 
Her vil en sælger fra Masai vise alle forårets 
nyheder frem - og være behjælpelig med at 
style kunderne. På dagen udloddes desuden 
tre gavekort i en konkurrece. Man kan møde 
Masai fra klokken 10 til 15. 

Eventfredag 
hos Jydepotten

Siden januar 2016 har borgerne i Holstebro 
kommune mødt en ganske særlig borgme-
sterkandidat, nemlig den 31-årige italienske 
performer Giuseppe L. Bonifati alias »Jeppe« 
og hans »Førstedame« Linda Sugataghy fra 
internationale DOO performing arts group. 
Målet er at forene mennesker gennem kunst, 
derfor har Jeppe etableret »Kunstpartiet« 
og holder »byrådsmøder« som interaktive 
performance events i offentligheden. Det kan 
man opleve 4. april klokken 17.00 ved Her-
ning Biblioteket. Kunstpartiet rykker nemlig 
i den kommende tid ind i det tomme lokale i 
Bredgade 16. De ankommer fredag og frem 
til 10. april vil de bo i butikken for at illustere 
gennemsigtighed i politik. Udover byrådsmø-

det kommer de til at lave andre forskellige 
happenings og performences i løbet af deres 
tid i Herning som eksempelvis en yoga-event, 
en kyssekampagne og et skolebesøg.
Kunstpartiet er et kunstnerisk projekt, som 
blandt andet har til måls at vise de skjulte 
sider af politik og vise den ultimativt foran-
drende kreative kraft, som vil realiseres gen-
nem en dristig kunstnerisk politik.
11. april kommer de til at holde til i deres 
hvide limousine, hvor publikum bydes inden-
for til en køretur med Kunstpartiets borgme-
sterkandidat Jeppe, der i øvrigt vil ankomme 
på tandemcykel til åbningen af Off Road. Læs 
mere påwww.kunstpartiet.com.

Kunstpartiet rykker ind

Tatover en gris. Lav din egen is-skulptur. Be-
søg talende skrotbiler.
Mere end 60 forskellige kulturelle indslag vil 
indtage gader, gyder, stræder og baggårde 
i Herning Midtby, når der 11. april er åbning 
af kulturfestivalen Off Road.
- Med de mange programpunkter, der nu 
ligger fast, står det klart, at Off Road-åb-
ningen bliver en helt unik dag med indslag 
for absolut alle, uanset interesser og alder. 
Jeg glæder mig helt vildt til at opleve fest-
stemningen i byen 11. april. Og jeg ser frem 
til at blive beriget med en række magiske 
øjeblikke, siger Johs. Poulsen (R), formand 
for Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland 
og for kultur- og fritidsudvalget i Herning 
Kommune, i en pressemeddelelse.
Herning Kommune offentliggør det fulde pro-
gram inden længe, men allerede nu er flere 
indslag på plads:
På Hearts stand kan man som opvarmning 
til Socle du Monde Biennalen blive grise-
tatovør-kunstner eller forevige sig selv som 
et kunstværk.
Ved »pyramidetorvet« ved Herning Kongre-
scenter kan man lave sin egen skulptur af 
en is-blok - eller bevidne når is-skulptør 
Susanne Ahrenkiel laver en monumental 
farvet skulptur.
På parkeringsdækket ved Herning Bibliotek 
kan man besøge en installation af skrotbi-
ler, der hver især indeholder deres helt egen 
historie, og på Torvet er der Food Festival, 
hvor lokale restauratører præsenterer street 
food-specialiteter.
Off Road er en næsten fire uger lang kultur-
festival i syv midt- og vestjyske kommuner, 
og den er støttet af Aarhus 2017 - europæisk 
kulturhovedstad.
Festivalen åbner med et brag i Herning 11. 
april og slutter 6. maj med et stort arrange-
ment i Skive.

Festival 
med magiske 
oplevelser

En otte timer lang rytmisk koncert vil tirsdag 11. april finde 
sted på Torvet i Herning som et led i åbningen af Off Road 
Kulturfestival.
Blandt de musikalske navne, der skal underholde og berige 
gæsterne på dagen er eksempelvis danske Clemens (hiphop), 
Electric Guitars (rock), Erann DD (pop), og Karen Mukupa (reg-
gae/dancehall) og trioen Uffe Steen/Benjamin Koppel feat. 
Al Agami.
Også en række internationale musikere vil træde op på scenen 
og bidrage til festen. Det gælder blandt andet den britiske jazz-
sangerinde Jordan Jackson, den franske chanson-duo Claude 
Chichon & Emir, den bosniske folkemusiker Damir Imamovic 
og det nordiske PLAY!Ground Live-jazzorkester.
- Det er lykkedes at sammensætte et meget spændende 
musik-program, der sætter en tyk streg under, at vi gentæn-
ker, hvordan en koncert foregår. Når jazz, bosnisk folkemusik, 
rock’n’roll og musik til børnene kan dele en scene, viser vi 

virkelig bredden og styrken i rytmisk musik. Det bliver en helt 
igennem unik oplevelse, og jeg er sikker på at vi får en helt 
fantastisk dag, siger Johs. Poulsen, som formand for Kultur-
samarbejdet i Midt- og Vestjylland.
Topnavnet, som skal runde en lang dag af, er musikeren og 
produceren af elektronisk musik, Anders Trentemøller. Tren-
temøller, der kun spiller få koncerter i Danmark, er kendt for 
sine både musikalsk og visuelt unikke koncerter, og den på 
Torvet bliver ingen undtagelse, lover arrangørerne.
 - Trentemøller er den helt rigtige artist til at afslutte åbningen 
af Off Road Festival, der jo netop handler om at tænke ander-
ledes og sætte tingene i nye rammer, siger Johs. Poulsen. 
Trentemøller har netop udgivet sit fjerde studiealbum, »Fi-
xion«, og i øjeblikket turnerer han med sit band i Europa og 
Nordamerika. 
Den otte timer lange koncert vil foregå på Torvet i Herning, 
der i dagens anledning bliver overdækket med to enorme sejl.

Indehaver af  Jydepotten, Else Marie Klip-
pert, får fredag besøg af  repræsentanter fra 
både Masai og Denim Hunter.  
Foto: Lene Toksvig

Giuseppe Bonifati og Linda Sugataghy, alias Jeppe og Linda.  PR-foto/ Tommy Bay

Susanne Ahrenkiel vil til Off  Road-festi-
valen i Herning lave en af  sine is-skulptu-
rer.  PR-foto: Jacob Thorup Kjærsgaard

Trentemøller giver kun få koncerter i Danmark - 11. april kommer han til Herning.  PR-foto

Musikalske 
stjerner 
indtager 
Torvet

TIRSDAG
11. APRIL

TIRSDAG
11. APRIL

FREDAG
31. MARTS



Bredgade 6 . 7400 Herning . Tlf.: 97 22 13 12 . www.inspiration.dk

Nuance Termokande 
1 ltr. 

Før 299,95

Nu 14995

Rosti mini skål sæt 
8 dele før 319,95 
Flere farver

Rosti skål 3 ltr. 
med snittelåg før 339,95 
Flere farver 

Frit valg 17995

Tefal
Snack Collection
Før 749,95

Nu 49995

TefalTefal

Raadvad 
Rotisser pande
Kan ikke overophedes på induktion.
Kan bruges på alle varmekilder.
Pande 24 cm
Før 899,95

Nu 39995
Pande 28 cm 
Før 999,95

Nu 49995

SPAR

20%
PÅ ALT* I BUTIKKEN

Torsdag, fredag, lørdag og søndag

HUSK: Søndagsåbent 2. april kl. 11-15

*Gælder ikke i kombination med rabatter, i forvejen nedsatte varer, superpris, 
gavekup, bestillingsvarer, gavekort, AGA kulsyrepatroner, Smartbox, 2. sortering,
De Hemmelige Mandelgaver samt varer fra Sage, by Lassen og Architectmade.

Rosti mini skål sæt Rosti mini skål sæt 

Raadvad Raadvad 
Rotisser pande
Raadvad 

Nuance Termokande 

ØNSKELISTEN
- til din fest og få fantastiske fordele10% BONUS for samlede gavekøb.
Ingen dubletter på gavebordet

Opret ønskelisten inden 30 juni

og deltag i konkurrencen
om 5 lækre gaver

SAMLET VÆRDI OVER 3.500,- 
KUN i Inspiration i City
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Mia Maja

350,-
Mia Maja

450,-

Mia MajaMia Maja

200,-
Mia MajaMia Maja

250,-

EKSEMPEL EKSEMPEL EKSEMPEL

EKSEMPELEKSEMPEL EKSEMPEL

Mia Maja

400,-
Mia Maja

300,-

30 års30 års
erfaringerfaring

Skofus bygger på mere end 30 års Skofus bygger på mere end 30 års 
erfaring og har fra dag ét lavet sko, erfaring og har fra dag ét lavet sko, 

som støtter dit barns fysiske og som støtter dit barns fysiske og 
motoriske udvikling. motoriske udvikling. 

Vi laver sko til børn iVi laver sko til børn i
alderen 0-6 år og har altid alderen 0-6 år og har altid 

haft fokus på fodtøjets haft fokus på fodtøjets 
funktionalitet. funktionalitet. 

Gennem tests og en løbende Gennem tests og en løbende 
dialog med børn, forældre og dialog med børn, forældre og 

fysioterapeuter har Skofus fysioterapeuter har Skofus 
opbygget en grundig forståelse opbygget en grundig forståelse 

af børns fødder.af børns fødder.

SK
O
FU

S 3
0 Å

R PÅPÅP BØRNEFØ
D
D
ER

1987 - 2017

EKSEMPEL
EKSEMPEL

EKSEMPEL EKSEMPEL

Skofus

450,-

SkofusSkofus

400,-
Skofus

400,-

Skofus

450,-

KOOL

450,-

Adidas

400,-

KOOL

500,-

KOOL

450,-



Café Poulsen på Poulsens Plads har gen-
nemgået en lille forandring på det seneste. 
I forbindelse med en planlagt renovering af 
cafeens køkken, valgte man at udnytte lejlig-
heden til også at give selve cafeen en mindre 
overhaling. Nu møder der så gæsterne en 
nymalet café indrettet med blandt andet nye 
stole, som faktisk kan købes, hvis man forel-
sker sig i dem. Det er også muligt at købe an-

det interiør som vaser, puder og lysestager. 
Det er også muligt at købe de forskellige spe-
cialiteter fra Nicolas Vahé, der ofte serveres 
med den bestilte mad. Det er eksempelvis 
marmelader, pesto, olier og chokolader. 
Alle disse gourmetspecialiteter kan man 
købe med hjem, da Café Poulsen er blevet 
forhandler af Vahé-produkterne. 
En sidste nyhed er, at Café Poulsen nu også, 

har fået et todelt menukort - et til om dagen og
et til aften. Det betyder, at serveringerne i af-
tentimerne peger mere hen i retningen af at 
være en restaurant med tre-retters menuer.
- Vi flytter os hele tiden mod en mere kvali-
tetsbevidst retning, da det er den fuldkomne 
helhedsoplevelse, som driver os bag Poul-
sen, fortæller operationel chef Shera Lin 
Moesby Tinggaard om forandringerne.

Café Poulsen i en ny udgave

Torsdag 6. april venter helt sikkert en smuk, musikalsk oplevelse i 
Herning Kirke, når Søs Fenger kommer en tur forbi sammen med 
sit band. Der er lagt op til en uforglemmelig aften i hendes selskab, 
hvor hun fører publikum en tur gennem sit store hitkatalog som 
eksempelvis »Holder øje med dig«, »Inderst inde«, »Sidste time« - 
ligesom hun også kommer forbi nogle af de nyere sange. Det kan for 
eksempel være radioørehængeren »Kun et liv« og »Er det så forbi«, 
der blandt andet blev fremført i tv-programmet Toppen af Poppen. 
Nye hits som »Du er« og »Jeg elsker dig« er også med på repertoi-
ret, og derudover har Søs Fenger udvalgt en række yndlingssange, 
hun også vil fremføre. Så man kan glæde sig til en koncert, hvor Søs 
Fenger personligt og ærligt øser ud af sine mange oplevelser fra 
et begivenhedsrigt liv som sangerinde og kvinde, og om sin store 
passion; musikken og de virkelige historier bag de mange, gode 
sange. Koncerten i Herning Kirke er arrangeret af FOF Herning, 
som også står for billetsalget.

Smuk oplevelse i vente

Marie Sten kan efterhånden begynde at se 
slutningen på sin elevtid hos Imerco i Her-
ning City, og i påskeugen står den så på fag-
prøve i butikken. Det er med fokus på børn og 
leg gennem Kay Bojesens velkendte figurer.
- Jeg får nogle små skabeloner af figurerne, 
som børn kan komme og farvelægge - og så 
har vi nogle konkurrencer, fortæller Marie 
Sten. 
Hun sørger for at skabe et område i butikken 
indrettet med børnemøbler, så børnene kan 
sidde godt og hyggeligt, når de skal i gang 
med farvelægningen.
Kay Bojesen står bag mange figurer, som er 
populære hos børn og voksne, men Marie 
Sten vil især fokusere på flodhesten, der blev 
designet i 1955 til at holde styr på blyanten 
på skrivebordet.
- Det er især den sorte flodhest, som er med 
tavlemaling. Den er lidt sjov at have, så man 
kan skrive små notater og beskeder på den, 
fortæller Marie Sten, der håber, at mange 
børn vil lægge vejen forbi Imerco i løbet af 
påskeugen.
Fagprøven finder sted i hele uge 15 - og især 
tirsdag 11. april vil kunderne blive introduce-
ret for flodhesten og dens venner. 

Flod-
hesten 
er i centrum

I 2009 lancerede smykkefirmaet Aagaard kol-
lektionen From Soldier to Solider bestående 
af armbånd, hvor 10 procent af salget går 
ubeskåret til projekter, som støtter hjem-
vendte soldater og deres familier. Nu udvides 
serien så til også at omfatte ure, der blandt 
andet forhandles hos Koral Guld & Sølv i 
Herning City.
Urene fås med grøn, sort eller brun Canvas-
rem, ligesom de fås i enten stål, sort stål eller 

rosastål. Urene er alle med safirglas, og så 
er urværket fra Miyota. I urskiven står »From 
Soldier to Soldier« skrevet. 
Urene er unisex-modeller, og de koster 1295 
kroner. 
I øvrigt har Aagaard indtil videre doneret 9,6 
millioner kroner til det gode formål - og med 
ur-nyheden er der lagt op til, at det beløb 
nu vokser.

Ur støtter soldaterne

Det er nu lagt fast, at Brdr. Price åbner re-
stauranten på Torvet lørdag 8. april. Det sker 
med åbent hus om eftermiddagen fra 14 til 
17.
- Da inviterer vi hele byen til at kommme og 
åbne restauranten sammen med os. Vi glæ-
der os til at byde byen velkommen, fortæller 
Mads Bøttger, der er administrerende direk-
tør for Brdr. Prices restauranter, til Herning 
Folkeblad.
Gæsterne kan få en snak med James og 
Adam Price, som vil fortælle om ideen bag 

deres restauranter, og der er smagsprøver 
fra køkkenet og åben bar.
- Der vil være musikalsk underholdning, og 
nogle af de lokale leverandører vil fortælle 
om deres produkter, siger Mads Bøttger.
Restauranten får alt i alt plads til godt 100 
gæster indenfor, og når vejret er til det, åbner 
Brdr. Price for udendørs servering. På terras-
sen ud mod Torvet bliver der cirka 20 pladser, 
mens der bliver cirka 30 pladser rundt om 
hjørnet fra Torvet til Bredgade med servering 
i caféstilen.

Operationel chef  hos 
Café Poulsen, 
Shera Lin Moesby 
Tinggaard, byder 
nu indenfor i en 
restaureret café.
Foto: Tom Laursen

Søs Fenger debuterede som sangerinde helt tilbage i 1980, 
og de fleste kan nok nynne med på flere af  hendes sange. 
Nu kommer hun til Herning og giver koncert i Herning 
Kirke. PR-foto

Marie Sten vil i sin fagprøve hos Imerco 
sætte fokus på de fine figurer fra Kay Bojesen.
Privatfoto

Urene er unisex-modeller, da de alle har 
samme størrelse.  Foto: Lene Toksvig

James Price kan man hilse på, når Bdr. Prices nye restaurant åbner.  Foto: Henrik Ole Jensen

Brdr. Price åbner 8. april

TORSDAG
6. APRIL

LØRDAG
8. APRIL
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   på udvalgte modeller  
torsdag, fredag, lørdag og søndag!
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OPEN BY NIGHT
PROGRAM
31. MARTS 10:00-22:00

19:00 David Taylor Trio - Live Musik på Torvet

18:00 Lomborg Efterskole - Opvisning på Torvet

16:00 BODYATTACK   16:45 BODYCOMBAT   17:30 BODYJAM
16:00 DGI Huset Herning - Fitness på Torvet

17:00 Rasmus Brohave - Meet’n’Greet i Gågaden

MØD  
RASMUS BROHAVE  

OG FÅ SIGNERET  
DIN BOG HOS  

ARNOLD BUSCK  
KL. 17.00



Cocoon BiopejseCocoon Biopejse
Placér den ude eller indePlacér den ude eller inde
Tilbud: 15.995,00Tilbud: 15.995,00

SACKit Sækkestole
Indendøres og udendøres brug 
Priser fra: 1.595,00

Jensen Skifer Bord m. hjul
150 x 150 cm. 

Lagersalg: 4.790,00

Jensen Skifer Bord m. hjul
140 x 80 cm. 

Lagersalg: 2.790,00

Udendøres Biopejse
Se dem på Pejseringen.dk
Priser fra: 3.895,00

Planika Biopejse Bordmodeller
Indendøres eller udendøres brug

Priser fra: 1.795,00 

 

Silkeborgvej 88, 7400 Herning 
TeleTeleT fon 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:  10.00-13.00

Flere varianter
Tilbud: 16.795,00

Vauni GlobeVauni Globe  
Flere varianter

Planika Biopejse Bordmodeller

ROBOMOW
VVi er aui er autoriseiseret RRobomobomow-fforhandler handler 
Kom ind og få en demonstration og et godt tilbud

KOM IND OG SE FORÅRETS TRENDSKOM IND OG SE FORÅRETS TRENDS

MILJØVENLIGE TERRASSEVARMERE MILJØVENLIGE TERRASSEVARMERE 

Cocoon BiopejseCocoon Biopejse

MILJØVENLIGE TERRASSEVARMERE MILJØVENLIGE TERRASSEVARMERE 

Eksklusive 
franske

outdoor 
møbler

NYHED!
Priser fra: 6.495,00



Foråret er godt på vej - solen titter oftere og 
oftere frem og skinner ned på os. Det betyder, 
at det er ved at være for varmt til at gå rundt 
i vinterjakkerne, så de må gemmes væk for 
denne gang. Men man skal jo gerne have en 
jakke på, og hvad med at forkæle sig selv 
lidt med en helt ny en af slagsen. I så fald 
bør man kigge ind til Aaskov Modetøj i City.
- Vi har masser af overtøj - vi har nok byens 
største udvalg, konstaterer Linda Sørensen 
fra Aaskov Modetøj.
Blandt nyhederne er både dunjakker i mange 
farver, flotte regnfrakker og cowboyjakker fra 
flere forskellige mærker. Og som det kan ses 
på billedet, er blå altså forårets helst store 
farve.

Få
styr på 
forårs-
jakken

Linda Sørensen og Britta Justesen viser her 
et par af  forårsnyhederne frem. 

Her til påske er det fem år siden, at Piano 
Bar for første gang slog dørene op. De fem 
år er gået stærkt, konstaterer restauratør 
Kent Hansen.
- Jeg synes lige, vi har åbnet, griner han.
Han ser tilbage på det, der var en hård op-
start i 2012, da han sideløbende med restau-
ranten også var i voksenlære som tømrer.
- I tre år arbejdede jeg nok tættere på 100 
end 80 timer. Det var en hård periode, men nu 
går det fantastisk - der er masser af gæster, 
fastslår Kent Hansen, der i dag arbejder fuld 
tid i Piano Bar. 
Derfor udvider han nu også åbningstiden, så 
restauranten er åben tirsdag til lørdag. 
- Jeg har en god tro på tingene, så nu holder 
vi åbent i hverdagene, og så vil jeg på sigt 
gerne have ansat en kok på fuld tid, lyder det.
Fødselsdagen markeres med en fødsels-
dagsfest i påsken.

Jubilæum
og udvidede 
åbningstider

Hernings løbebutik, Runners Corner, har fået to nye mærker i løbesko i butikken. 
Det ene er Run On Clouds, som er et schweizisk mærke med fokus på lette 
sko og effektiv returenergi på løbeturene. Skoene sidder som støbt til foden, 
ligesom de er lette og fleksible. Det er et godt valg til løbere, der vil lege med 
fart og løbeteknik. Designet er friskt og stilrent - perfekt til den nye sæson, der 
står for døren.
Desuden er mærket Hoka One One på banen. Hoka er stille og roligt kommet 
igang i butikken over de seneste sæsoner. Hoka har en ret speciel udformning, 
men det er der en helt særlig grund til. En flok ultraløbere fra de franske Alper 
manglede lette sko med ekstra meget affjedring i, når de skulle løbe deres 
meget lange ture. Sådanne sko fandtes ikke, så løberne måtte selv i gang med 
at udvikle dem, hvilket så lykkedes. Hoka er med ekstra meget affjedring og 
er relativt lette.
- Vi har rigtig gode erfaringer med dem til løbere, der for eksempel har dårlig 
ryg eller knæ - eller som savner bløde sko til mange kilometer, fortæller Bjørn 
Frank fra Runners Corner.

Nyheder til de løbende

- Om jeg selv går i Rieker? Selvfølgelig gør 
jeg det. Jeg har da også Rieker sko på nu! 
siger Eva Saarup Andersen og stikker en fod 
frem som bevis.
Eva Saarup Andersen er salgselev hos 
Skokjær i Herning City, og da hun skulle 
vælge emne for sin fagprøve, bestemte hun 
sig hurtigt for det kendte tyske sko-brand, 
som hun vil slå et ekstra slag for i butikken 
torsdag-lørdag 30. marts-1. april i forbin-
delse med Open by night i city.
- Rieker laver nogle fantastisk gode sko, som 
jeg gerne vil sætte fokus på, siger Eva Saarup 
Andersen, som i særlig grad gerne vil frem-
hæve Riekers antistress-serie.

- Det, Rieker formår, er på én gang at lave en 
sko, der er let, fleksibel, rummelig og giver 
en rigtig god komfort, så man kan holde ud 
at gå i dem også en lang arbejdsdag, siger 
den 20-årige salgselev, som selv har både 
sko, sandaler og støvler af det tyske mærke.
- Samtidig er Rieker god til at forene mode-
hensyn med god komfort - og til at holde pri-
sen nede, selv om det er sko af høj kvalitet, 
nævner Eva Saarup Andersen.
Rieker er da også et populært mærke hos 
Skokjær, både blandt kvinder og mænd. 

Eva slår et slag
for Rieker sko

Skoringen har nu slået dørene op til sin helt 
nye butik i Herning City. Bag den står Rikke 
Mørk Nielsen og Brian Jensen, og Herning-
butikken er deres sjette skoforretning i den 
frivillige Skoringen-kæde.
- Vi har haft kig på Herning i lang tid, fordi 
det er en spændende by med gang i og med 
mange gode tiltag i gågaden, forklarer Rikke 
Mørk Nielsen.
- Og så var vi så heldige, at lejemålet her blev 
ledigt, og at udlejeren, Rasmus Dissing, var 
klar til at lave det hele, lige som vi ønskede 
det, smiler hun.
Resultatet er blevet en stor, moderne og 
imponerende skoforretning, hvor der er lagt 
vægt på overskuelighed lys og miljø. Over-
skueligheden er blandt andet opnået ved, 

at forretningen er opdelt i tre områder med 
hver sit udtryk. Kvinder, mænd og børn har 
dermed fået eget respektive domæne. 
Der er også godt med plads til præsenta-
tion af de enkelte varer, ligesom der meget 
bevidst er arbejdet meget med belysningen 
i butikken, som fremstår lys og imødekom-
mende. Som noget nyt er der også monte-
ret iPads i butikken, så kunder og personale 
sammen kan granske skomodeller, som 
måske ikke lige står på hylderne.
- Vi har ønsket at skabe en anderledes butik, 
præget af lidt »hjemlig hygge« - en butik, 
som inspirerer til gode oplevelser. Folk skal 
føle sig godt tilpas, når de kommer herind, 
fastslår Brian Jensen.

Nyt sko-mekka i City

Kent Hansen fejrer i påsken, at det er fem år 
siden, Piano åbnede. Foto: Tom Laursen

Run On Clouds er et godt skovalg til de 
løbnere, der gerne vil lege med fart og 
teknik.  PR-foto

Hoka One One er udviklet af  en flok 
ultraløbere fra Schweiz.  PR-foto

Salgselev Eva Saarup Andersen er begejstret 
for det tyske skomærke Rieker.
Foto: Peter Jessen

Medejer af  Skoringen i Herning Rikke Mørk Nielsen i den nye butik i Bredgade 8.  
Foto: Henrik Ole Jensen



 

-20%
FREDAG D. 31/3 HOLDER VI ÅBENT HELT FREM TIL KL. 22.00

OPEN BY NIGHT

PÅ ALLE VARER* 
HELE DAGEN 

*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, medlemspriser og udvalgte varer.  
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatordninger eller fordelskort.

Herning City: Bredgade 41 · Tlf. 97 12 17 55

ADIDAS CONDIVO
Voksenstr og Juniorstr. Normalpris op til 400,-

BØRNESTR.

249,-
VOKSENSTR.

299,-

SPAR OP TIL 101,-

699,-
SPAR 201,-

NIKE Free RN
Herre og Damestr.  
Normalpris 900,-



Hver lørdag imellem 
kl. 12.00 -14.00 
serverer vi Eydes populære sildebord.

Spis de sild du kan for 
kun  .....................6000

pr. person

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

Sildebord i Restaurant Sankt Jørgen på Hotel Eyde

Hver lørdag imellem 
Husk 

at bestille bord 
i god tid.

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

SMERTE OG SLANKEKLINIK

DIREKTE KONTAKT til dine muskler

Vores erfaring DIN tryghed

Kom i bailine og få hjælp til:
 Vægttab          Velvære         Smertelindring

v/ Lisbeth Damsgaard
Fonnesbechsgade 2, 7400 Herning

Tlf. 60 62 79 62

Åbningstider:
Mandag lukket, tirsdag-fredag 10.30-17.00,
lørdag 10.00-13.00

Garn & Livsstil

Mange gode

OPEN BY 
NIGHT

tilbud 31/3

Bredgade 41, HerningBredgade 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

De kommende dage er ekstra festlige hos Din Tøjmand. Her 
markeres det, at det er 20 år siden, John Jakobsen fik sin 
ambition om at blive selvstændig ført ud i livet. 
- Det har altid været drømmen - jeg kan gode lide at hjælpe 
andre mennesker. Det var tilfældigt, det blev med tøj, men 
det interesserede mig, og så kan jeg godt lide kommunika-
tionen med kunderne, fortæller John Jakobsen.
Han overtog butikken fra Jens Ole Mølgaard i 1997, men fik 
faktisk allerede i 1984 job i butikken. Da var Jens Ole Møl-
gaard ikke klar til at lade John Jakobsen overtage butikken, 
så han drog af sted for at samle erfaring sammen - for at 
vende tilbage i 1995 og to år senere overtage Din Tøjmand. 
Og John Jakobsen nyder sit arbejde. Især med kunderne, 
der ofte bliver til venner og bekendte.
- Det er en tillidssag at sælge tøj. Først skal man vinde kun-
dens fortrolighed, så tilliden og så sælger man varen - det 
skal man gøre sig fortjent til, konstaterer John Jakobsen, 
der især er kendt for sin afdeling med selskabstøj.
- Det startede jeg op, og det er nu blevet vores DNA. Det 
er en stor del af vores omsætning, fortæller John Jakob-

sen, der er sikker på, det skyldes den store viden indenfor 
området. 
- Når man køber konfektion, vil man gerne have det rigtige 
- det skal sidde ordentlig. Vi har også mange yngre kunder, 
og det er, fordi vi ved noget om det. 
I sine foreløbige 20 år har John Jakobsen også ydet en 
indsats i Herning Cityforening - både som formand og nu 
som bestyrelsesmedlem. 
- Hvis man har butik i midtbyen, skal man engagere sig i 
det, der sker. Det er vigtigt, vi alle står sammen som by, 
så vi kan trække mange kunder til - det er Cityforeningens 
opgave at få kunderne hertil, og så må vi indbyrdes slås om 
dem bagefter, siger John Jakobsen.
Nu runder han så de første 20 år som selvstændig, og det 
skal naturligvis markeres ved at forkæle kunderne lidt i de 
kommende dage.
- Man skal jo sætte pris på kunderne - faste kunder er ikke 
nogen selvfølge i dag, da man shopper mere rundt, så når 
man har set kunderne mere end en gang, har man gjort 
noget rigtigt, fastslår John Jakobsen. 

20 år 
som herre 
i eget hus

Torsdag, fredag og lørdag markerer Helm 
Lædervarer, at det efterhånden er 25 år si-
den, at butikken i Bredgade åbnede. 
- Vi kører 25 procents rabat på alle varer i 
butikken, så vi håber at se en masse glade 
kunder, siger Martin Helm fra Helm Læder-
varer. 
Forretningen i gågaden er medlem af en 
usædvanlig familie. Helm er en kæde på 11 
butikker i Jylland. Bag butikskæden står fa-
milien Helm fra Holstebro: Peter og Susanne 
Helm, døtrene Nina og Camilla og sønnerne 
Henrik og Martin Helm. Børnene udgør sy-
vende generation af et familieforetagende, 
som kan skrive sin forretningshistorie helt 
tilbage til slutningen af 1700-tallet, da de-
res tip-tip-tip-oldefar etablerede et garveri 
i byen.
I dét perspektiv er butikken i Bredgade jo en 
ren årsunge ... Men det skal alligevel fejres, 
at den runder det kvarte århundrede, så de 
ansatte står klar til at tage imod kunderne 
til nogle festlige jubilæumsdage.

Jubilæums-
priser hos 
Helm

Martin Helm er syvende generation i Helm-
kæden, der de kommende dage markerer, at 
butikken i Bredgade har 25 års jubilæum.
Foto: Peter Jessen

John Jakobsen har 20 års jubilæum som indehaver af  Din Tøjmand. Det fejrer han og kollega Lasse Rehde 
i de kommende dage. Foto: Henrik Ole Jensen

TORSDAG,
FREDAG OG

LØRDAG



Kom med dit gamle armbånd, snørebånd eller kassettebånd & 
 SPAR 150,- på et nyt CHRISTINA-sølvarmbånd.

*Charms medfølger ikke.

   BYT TIL      Nyt

FÅ ET NytARMBÅND

Christina Watches / www.christinawatches.dk

Kun* 299,-
 Spar 150,-

HOLDER AF MED EN 
G AVE DER LUNER

500,-

500,-

500,-

500,-

500,-

500,-

600,-

600,-

FAGPRØVE 
i SKOKJÆR

45 modeller fra Rieker til denne sæson

•  Fra 30. marts til 
1. april afholdes 
fagprøven.

•   I butikken disse tre dage 
vil der være lidt til den 
søde tand.

 •   Rieker sælges både 
til herrer og damer.

Ulla Rathkjen Hinrichsen Bettina Petersen

Eva Saarup Andersen
(elev)

STOR KONKURRENCE I BUTIKKEN 
1. PRÆMIE Et gavekort til butikken på kr. 500,- 
2. PRÆMIEEt par valgfrie Rieker sko
3. PRÆMIE

En Rieker taske 
Kom ind i butikken og udfyld kuponen med navn og vær med i konkurrencen. 

Det er gratis og deltage.

SKOKJÆR
www.rieke

r.com

67369/64

499,-
Damestr.

17853/14

549,-
Herrestr.

L3286/64

499,-
Damestr.

Memosoft dæksåler

61948/90

499,-
Damestr.

Nyt katalog
på gaden nu..

BREDGADE 35 7400 HERNING • TLF 97 21 48 77

BREDGADE 3 • HERNING          TLF 97 12 00 51

BREDGADE 35 7400 HERNING • TLF 97 21 48 77

BREDGADE 3 • HERNING          TLF 97 12 00 51

FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD 
I MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATASI MATAS

STORT

KR. 10,-
MARKED
I MATAS



12. marts fik Herning sig en ny restaurant, da Nordic Re-
staurant for første gang slog dørene op. Bag den står kok-
kene Klaus Raahauge og Flemming Hestbech. De vil fremover 
servere nordisk mad - på Herning- og ikke Noma-måden. 
- Nordisk mad kan også være en saftig flæskesteg, en sprød 
tartelet med hønsekødsfyld eller en friskfanget og velstegt 
rødspætte med persillesovs. Vel at mærke en sovs, der sma-
ger af noget - og her har vi vores små tricks, som vi ikke røber 
for nogen! siger Klaus Raahauge.
Den nyåbnede restaurant har plads til 80 spisende gæster.
- Faktisk kunne der være endnu flere, men vi prioriterer, at der 

er plads om gæsterne, og at de kan sidde og hygge sig om-
kring bordet. Det er en vigtig ting ved det at gå ud at spise. Der 
skal være mulighed for og god tid til at snakke sammen. Det 
er noget, vi vil lægge meget vægt på, siger Klaus Raahauge.
Restauranten har i dagtimerne åbent for frokostgæster, som 
kan vælge fra huset brunchbuffet med diverse danske/nor-
diske lækkerier, suppleret med noget ikke specielt nordisk, 
men ikke mindre lækkert, nemlig tapas. Om aftenen vil Nordic 
Restaurant køre som a la carte-restaurant med en menu på 
seks retter, man kan vælge ud fra. 

Kokkene Klaus Raahauge (t.v.) og Flemming Hestbech i deres nye restaurant, Restaurant Nordic, i Østergade 30.  
Foto: Flemming Hansen

Efter fem år dedikeret til tour, musikalske 
genfortolkninger af sine klassikere og så-
gar en medvirken i svensk Melodi Grand Prix, 
hvor hun sang duet med Marie Bergman, er 
Sanne Salomonsen nu klar med ny musik. 
Det seneste år har Sanne Salomonsen ar-
bejdet på et nyt album med en række helt 
nye numre. Første single fra albummet er 
nummeret »Solskin Efter Regn«, som er 
skrevet af hendes mangeårige svenske ven-
ner Mats Ronander, Mauro Scocco og Henrik 
Janson. Også Sannes søn, Victor Ray, har 
været involveret i processen og spiller guitar 
på nummeret, der musikalsk er inspireret 
af live-tour lyd og Sannes glæde ved at stå 
på scenen.
Singlen er altså forløberen for Sanne Salo-
monsens nye album, der er lige på trapperne, 
og mon ikke den er med på setlisten, når 
hele Danmarks rockmama lægger vejen forbi 
Herning og Fermaten på lørdag. 
- »Solskin efter regn« er en happy-go-lucky 
popsang, som jeg glæder mig vildt meget til 
at spille live - den kommer til at passe godt til 
mit rockshow, fortæller Sanne Salomonsen.

Rockmama
er tilbage

Det er lidt af en lyn-karriere, 22-årige Janni 
Nygaard har gjort sig. I 2015 blev hun udlært 
hos Imerco i Holstebro, hvorefter hun straks 
trådte ind i en ledende stilling. For godt et 
år siden kom hun så til butikken i Herning 
som souschef, og i de seneste fire måneder 
har hun haft titel af butikschef samme sted. 
- Jeg ville gerne noget mere indenfor kæden, 
men jeg havde ikke forudset, det ville gå så 
stærkt, griner Janni Nygaard. 
Som den nye butikschef har hun flere idéer 
til butikkens udvikling, og nogle af dem er 
allerede sat i værk, da butikken er blevet la-
vet lidt om.
- Vi ville gerne have en mere åben indgang, 
så vi har fjernet nogle af hylderne, så der 
pænere indkig i butikken og et mere inspi-
rerende varespejl. Vi har også fået varerne 
samlet, så de er mere kategoriseret inddelt. 
Det har kunderne allerede taget godt imod, 
fortæller Janni Nygaard, der bor i Vildbjerg. 

Ny 
butikschef
hos Imerco

For første gang nogensinde er det lykkedes at 
samle tre generationer fra landets nummer 
ét leverandør af rap og hip hop, Aarhus V, til 
en turné der har fået titlen »Kun én aften«. 
L.O.C., Marwan og Emil Stabil rammer kun ni 
spillesteder, hvoraf det ene er MCH Herning 
Kongrescenter, hvor de tre giver koncert på 
lørdag. 
L.O.C. er et veletableret navn på den danske 
musikscene, og lørdagens koncert byder på 
en tur ned i L.O.C.-arkiverne, hvor man kan 
høre numre, han aldrig har performet live 
før, album outtakes, ikke-udgivet materiale, 
B-sider og andre sjældenheder.
Med på tour’en har han rapperne Marwan og 

Emil Stabil. Marwan har længe været ét af 
landets mest respekterede rappere med sine 
trademark lige-på-og-rå fortæller-stil set fra 
en på én gang ghetto underdog- og møn-
sterbryder vinkel. Han vil spille højdepunkter 
fra bagkataloget samt tracks, han ikke har 
optrådt med før. Emil Stabil kickstartede sin 
karriere på Roskildes Camp scene i 2014 og 
samme år vendte han landet på hovedet med 
først »Er det en Fugl« og derefter monster-
hittet »Allerede Is«. Der er altså lagt op til 
en unik aften i hiphoppens tegn - og det er 
fortsat muligt at tage del i festen. Billetten 
kan sikres ved henvendelse til MCH.

Lyden af Aarhus V

Ny restaurant i City

Efter tre år i Søndergade besluttede parret 
bag Butik Rosenlund, Anette og Christian 
Rosenlund, at tiden var inde til at flytte op til 
Hernings hovedstrøg, og 9. marts kunne de 
åbne døren til deres »nye«, flotte forretning 
i Bredgade 15. 
Og de er helt sikre på, at det har været en 
rigtig beslutning.
- Vi kan allerede nu mærke, at det er no-
get helt andet at have vores forretning her i 
Bredgade. Selv om vi har haft det godt i Søn-
dergade, er der altså meget mere trafik her 
på hovedstrøget og mange flere, der kigger 
indenfor, fortæller Anette Rosenlund.
Med flytningen har butikken udvidet forret-
ningsområdet til også at omfatte brugskunst, 

blandt andet unikke genbrugsting og ting, 
lavet af genbrugsmaterialer. Det grundlæg-
gende koncept for butikken er dog uændret: 
tøj til kvinder, først og fremmest kjoler - så 
unikt, at risikoen med Rosenlund’ernes ord 
er minimal for at møde andre kvinder med en 
tilsvarende kjole til en fest eller anden begi-
venhed. Desuden har man aftaler med et par 
danske modebrands - »Charles Design« fra 
Rødding og »Endless« fra Ry - ligesom man i 
butikken kan købe tøj af udvalgte hollandske 
designere. Dertil diverse assessories som 
tasker, bælter, sko og 150-200 forskellige 
tørklæder m.m. 
Anette og Christian Rosenlund har set frem 
til at rykke ind i de nye lokaler, hvor de kan 

give kjolerne og de øvrige varer en ordentlig 
præsentation.
- Der var trangt i butikken i Søndergade, og 
vi har længe vidst, at vi gerne ville rykke op 
til Bredgade. Men på grund af renoveringen 
af gaden, havde vi ikke travlt med at flytte. 
Desuden er der sket meget med gågaden, 
siden vi åbnede i Søndergade. Dengang var 
der mange tomme butikker, men nu er der 
virkelig kommet gang i den. Der er kommet 
mange nye, spændende butikker, og ledige 
lokaler bliver hurtigt udlejet. Så da lokalerne 
i Bredgade 15 blev ledige, vidste vi, at det var 
om at slå til nu, siger Christian Rosenlund.

Sanne Salomonsen giver koncert på 
Fermaten på lørdag.  PR-foto

Janni Nygaard er ny butikschef  hos Imerco 
i Herning City.  Foto: Lene Toksvig

Marwin. L.O.C. og Emil Stabil, som alle 
har rødder i Aarhus V, indtager på lørdag 
scenen i MCH Herning Kongrescenter.  
PR-foto

Rosenlund
i forreste række

LØRDAG

LØRDAG



3 FOR 2
(den billigste gratis)

STRAND TILBEHØR

ALLE KÅBER OG 
HJEMMEDRAGTER

NATTØJ
Køb 2 og få

-20%

-20%
-40%

-30%

-20%

3 dage med gode tilbud
tirsdag, onsdag og torsdag

Wunderwear By Damernes Magasin
-Lingeri for krop og sjæl

Søndergade 3 • 7400 Herning • Tlf .  97 16 20 38

Alt Femilet lingeri

- 20%

Mey Toppe

- 20%

Sport’s BH’er

- 20%

Strik silke natkjoler  

- 20%

Falke strømper

- 20%
Wolford, satin toch 20d. 

2 par 260,-

FORÅRS TILBUD
Torsdag, fredag og lørdag

*Tilbuddene gælder ikke på bestillingsvarer.

• Diesel
• Ilse Jacobsen
• Gustav
• Karen BySimonsen 
• Rosemunde
• Bitte Kai Rand
• Masai
• PBO
• Rue de Femme
• Co Couture
• Second Female
• InWear
• Soaked in Luxury
• Soft Rebels
• Saint Tropez
• Erbs
• Neo Noir
• Copenhagen Luxe
• Y.A.S
• InFront
• Luxzuz
• Mansted
• Mos Mosh
• Denim Hunter
• Cero
• Etage
• Rock´n Blue
• Molltan
• Yeti
• Pelsnoer
• Rains
• Depeche
• Bæltekompagniet
• Divina
• Tif-Tiffy
• Pure By Night
• Våga
• By Marklund
• Falke
• Decoy
• LB DK
• Stylesnob
• Shoe the bear   
• Soon
• Pavement
• Sargossa
• Birkenstock
• Fitfl op

 

www.facebook.com/Jydepotten

Bredgade 27 - 33 · Herning · www.jydepotten.dk

LIVSSTILSBUTIK

I TO
ETAGER

Bredgade 27 - 33 · Herning · www.jydepotten.dk
www.facebook.com/Jydepotten

Bredgade 27 - 33 · Herning · www.jydepotten.dk

Tilbuddene gælder 
fra onsdag 29/3 
t.o.m. lørdag 1/4

Denim Hunter & Masai
Event 31/3

Kom ind og deltag i 
konkurrencen

•
•
•
•
•
•
•

Shop online
JYDEPOTTEN.DK 

UDVALGTE STYLES 
FRA PBO, GUSTAV

OG ILSE JACOBSEN

÷ 50%
UDVALGTE DENIM 

HUNTER JEANS 

÷ 50%
KOLLEKTIONSPRØVER 

Fra 100,-
   I KÆLDEREN

Vielsesringe
fra Kühnel med 0,06ct W/SI 
diamanter

Priser fra........2.760,-
Carat ring fra Scrouples 
i 14kt guld med 0,75ct TW/P 
diamant

Priser fra...13.900,-

Vielsesringe
fra Kühnel med 0,045ct W/SI 
diamanter

Priser fra..2.562,-

hos Mosekær 30., 31. marts og 1. april
Disse dage har vi et ekstra stort udvalg af ringe 
fra bl.a. Scrouples, Kühnel og Graugaard Larsen

Vi
giver20%

RABAT

- på alle ringe bestilt og 
betalt disse dage 
- gælder også på 
mosekaer.dk

Vielsesringe
fra Kühnel med 0,08ct W/SI 
diamanter

Priser fra........4.980,-

Vielsesringe
fra Kühnel m. 0,18ct W/SI diamanter

Priser fra........14.686,-

Kærligheden
blomstrer

Vielsesringe
fra Scrouples i 14kt rød-/hvidguld 
med 0,04ct TW/SI diamant

Pris.......14.900,-
Vielsesringe i titan 
fra titaniumsringe.dk

Priser fra........................ 995,-

VIND
VÆRDIEN AF 
JERES RINGE 

Alle, der køber
forlovelses-/viesesringe i

hele APRIL, har muligheden 
for at vinde købet

af deres ringe. 
HELT OP TIL 

8.000 KR!

Den Originale Prinsesse 
ring fra Scrouples 
i 14kt guld med W/VVS diamant

Priser fra......4.490,-

OPEN
BY NIGHT 

Fredag 31. marts 
fra kl. 10.00-22.00 

Her vil der være champagne 
på køl og lidt snacks 

til alle par der 
kigger ind



Torsdagsloungen i morgen byder på et unikt 
møde mellem folk, jazz, pop, blues og coun-
try. Det er Morten Mosgaard, der står bag 
mødet, når han spiller sine danske sange 
på biblioteket i Herning. Teksterne handler 
bredt set om livet som jævn jyde i den geo-
grafiske udkant af et globalt samfund.
Morten Mosgaard er noget så sjældent som 
en konservatorieuddannet friskoleledende 
singer/songwriter. Han er født og opvokset i 
Ikast, og efter en kort afstikker til uddannel-
sesbyen Aalborg og sydhavsøen Langeland, 
har Morten Mosgaard nu trukket rødderne 
med hjem til Midtjylland, hvor livet leves 
bedst i det han selv referer til som udkants-
Herning, nemlig Nørre Kollund.
Koncerten i morgen er gratis at overvære. 
Den begynder klokken 19.

Unikt møde 
i vente

Er du en af de mange, som har fulgt DR’s populære programserie om seks 
diabetespatienter, der sammen med Chris MacDonald tager kampen op med 
den livsstilsskabte folkesygdom? Og sætter du pris på den passionerede og 
karismatiske sundhedsgurus tilgang til livet og mennesker? Så er der al mulig 
grund til at sætte kryds i kalenderen 20. april, hvor der bliver mulighed for at 
opleve Chris MacDonald ansigt til ansigt i Herning Kongrescenter. 
FOF-forstander Kirsten Bjørn-Thygesen har flere gange tidligere hentet den 
folkekære foredragsholder til Herning, og hun var da heller ikke et øjeblik i 
tvivl om, at hun ville have ham på programmet igen.
- Chris MacDonald har gang på gang vist sig som en forrygende foredrags-
holder, der både får folk til at grine og til at tænke sig om. Publikum har hver 
eneste gang været meget begejstrede. Derfor vil jeg gerne give endnu flere 
mulighed for at opleve ham. Men der er også noget at hente for de mange, 
der har hørt ham før. Denne gang sætter han fokus på sammenhængen 
mellem trivsel og vitalitet. Med videnskaben som udgangspunkt viser han 
os, hvordan vi både kan præstere bedre og samtidig have det godt. Så jeg 
tror på, at vi er mange, der får en masse gode råd og værktøjer med os hjem, 
siger Kirsten Bjørn-Thygesen.
Billetter til foredraget, der begynder klokken 19.00, kan bestilles ved hen-
vendelse til FOF Herning.

Oplev 
sundshedsguruen

En succes gentages, når Koral Guld & Sølv 
og Mosekær Ure & Smykker i samarbejde 
med Christina Jewelry & Watches for andet 
år i træk tilbyder kunderne at bytte et gam-
melt armbånd til et nyt. Så har du et gam-
melt armbånd af et hvilket som helst mærke, 
stand eller støbning, kan du aflevere det i 
en af butikkerne og få et spritnyt Christina 
Jewelry & Watches-sølvarmbånd til 299 kro-
ner - du sparer 150 kroner.
Alt tæller. Ligegyldigt hvor gammelt det er, 
om det er et snørebånd eller salat fra et 
gammelt kassette- eller VHS-bånd. Ideen 
er selvfølgelig, at Christina Jewelry & Wat-
ches gerne ser de smukke sølvarmbånd på 

så mange håndled som muligt.
- Som smykkedesigner er noget af det al-
lerbedste at se sine kollektioner folde sig ud i 
den virkelige verden. Altså, hos de titusindvis 
af kvinder, der i dag har et Christina-arm-
bånd med charms. Dem vil jeg jo gerne se 
endnu flere af, så derfor har vi i samarbejde 
med butikkerne fundet på denne ide, siger 
designer Christina Hembo om kampagnen 
»Byt til nyt«. 
Sølvarmbåndet er i fineste kvalitet, så kig ind 
i butikken med dit gamle bras og gå ud igen 
med det nyeste skrig i markedet om hånd-
leddet.

Byt til nyt på ny

Synoptik i City skyder foråret i gang med 
åbningen af en ny solbrille-butik i butikken. 
Dermed tilføjer butikschef Henrik Gundelach 
eksklusive solbrillemærker og mange nye 
modeller til butikkens solbrillesortiment.
- Solbriller fylder mere og mere, og vi går 
med dem mere og længere. Derfor er udval-
get også blevet langt vigtigere for at kunne 
gøre en synlig forskel for kunderne, og så er 
det selvfølgelig fantastisk, at vi kan bryste os 
af at have et af byens flotteste udvalg, siger 
Henrik Gundelach.
Og det er ikke hvilke som helst solbriller, 
Synoptik på Bredgade nu sætter på hylderne 
i den nye solbrillebutik. Heritage, Gucci, Hugo 

Boss, Unofficial og Ray-Ban er blot nogle af 
de mange verdenskendte mærker, som kun-
derne kan glæde sig til at se nærmere på.
- Der er noget for enhver smag. Fra Heritage 
og Hugo Boss til herrerne til Gucci og C-Line 
til kvinderne. Og alle sammen solbriller, der 
kun forhandles i Synoptik, siger Henrik Gun-
delach.
Idéen med en solbrille shop-in-shop er kendt 
fra udlandet, men Solaris i Synoptik er den 
første af sin art i Danmark. I første omgang 
åbner de nye solbrillebutikker i udvalgte Syn-
optik butikker og på Bredgade under navnet 
»Solaris by Synoptik«.

Team Teatret har 12. april premiere på tea-
terstykket »Forfald«, som sætter spot på de 
forladte bygninger, som ingen vil bo i læn-
gere. De huse og ejendomme som med deres 
tilgroede haver, udpinte træværk, smuldren-
de puds og grafittibemalede vægge fortæller 
historien om storhed og forfald. De forladte 
huse gemmer hver og en på historier om 
dem, der engang beboede dem. Historier 
om lykke og kærlighed, om svære stunder 
og store beslutninger, om forfald, forventning 
og forsoning.
Forfald fortæller ét af de forladte huses hi-
storier - smukke og spændende historier fra 
husets fortid trækkes frem i lyset og sætter et 
nyt blik på forfaldets æstetik. Det er fortæl-
lingen om ejendommen på Silkeborgvej 65, 
hvor forestillingen også fremføres, så der er 
tale om en såkaldt vandreforestilling. Huset 
har tidligere været alt fra tekstilfabrik, bog-
trykkeri og rehabiliteringscenter.
Forestillingen, der er instrueret af Mikael 
Helmuth, der også selv indtager scenen, op-
føres som en del af kulturfestivalen Offroad 
2017. Forfald har premiere 12. april og vises 
frem til 6. maj. 2017. 

Team 
flytter for en 
stund

Morten Mosgaard gæster bibliotektet i mor-
gen aften.  Privatfoto FOF Herning står bag, når Chris MacDonald kommer til Herning 

for at give foredrag.  PR-foto

Med en ny solbrillebutik i butikken, »Solaris by Synoptik«, tilføjer butikschef  hos Synoptik, 
Henrik Gundelach, en række populære solbrille-mærker til sortimentet. PR-foto

 PR-foto

Nu kan man atter aflevere 
et gammelt armbånd og sikre 

sig en rabat på et nyt sølvarmbånd 
fra Christina Jewelry & Watches.

PR-foto

Solaris-butik 
i Synoptik

TORSDAG
20. APRIL

12. april - 
6. maj

TORSDAG



HERNING • BREDGADE 35 • 7400 HERNING • TLF. 97 12 07 47

BESØG OS   
VI KENDER
ALLE DE GODE
HISTORIER

Bredgade 32 . 7400 Herning
Tlf. 97 12 60 22

 

SET PÅ TV!
31. marts 2017

kl. 19-21 
vil der være 

demonstration på 
Fiskars Hard Face
gryder og pander. 

Kom og oplev
de smarte 
funktioner.

*Gælder ikke i forvejen 
nedsatte varer,
2. sorteringsvarer, 
Bellevue, Imerco gavekort, 
bestillingsvarer,
AGA-ombytningspatroner 
og varer med mængde-
rabatter. på ALT * i butikken

20%

 Open By Night
 31. marts

Mød os i CITY til Open BY Night
fredag d. 31. marts 2017
Vi træner på torvet og du har mulighed for at deltage på følgende hold:

kl. 16.00  BODYATTACK® 45 min. Instruktør: Team

kl. 16.45  BODYCOMBAT®  45 min.  Instruktør: Team

kl. 17.30  BODYJAM®  30 min.  Instruktør: Team
 
Ring 96 26 74 00 og bliv tilmeldt helt GRATIS!

Vi uddeler også GRATIS træningspas, så man kan prøve
holdtræning i uge 14+15-2017, kom forbi og få en snak!.

Kontakt os på mail hvis du har spørgsmål: info@dgi-husetherning.dk

Open BY Night



Open By Night
FREDAG 31. MARTS TIL KL. 22

Åbningstider:

Man. - torsdag 10.00-17.30
Fredag              10.00-22.00
Lørdag              09.30-15.00


