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Ifølge statistikkerne og vores mindset, så begynder 
sommeren, når vi går ind i juni. Det er måneden, hvor 
studenterhuerne flyver rundt op i luften, når den sidste 
eksamenskarakter er delt ud, det er måneden, hvor 
folkeskoleeleverne går på en lang ferie for at lade bat-
terierne op, og det er måneden, hvor mange begynder 
nedtællingen til den sommerferie, der formentlig venter 
forude, hvor mange skal på rejse rundt i Danmark eller 
ud i den store verden. 
Det er også nu, at alt er smukt grønt og frodigt, og vi 
bliver alle mere udemennesker med røde kinder og god 
kulør, når solen viser sig fra sin bedste side.  
Det er også sommer i Herning City. I fredags havde vi 
en fantastisk åbningsfest af den nye gågade med længe 
åbent i butikkerne. Midtbyen var ramt af det skønneste 
vejr, musik, events og masser af mennesker. En ny flot 
gågade er nu indviet, så borgere og butikker igen kan 
få en normal hverdag, når der skal shoppes. Og det 
er meget passende, at gågaden er klar, for nu er det 
udsalgstid, så butikkerne står klar med en lang række 
gode tilbud til alle aldre. Udsalget begynder i morgen 
8. juni - og husk, at fredag er der så åbent helt til klok-

ken 20, så der er masser af tid til at gøre sig en god 
handel eller flere.
Lad mig slutteligt slå et STORT slag for EM i Triatlon, 
som rammer vores by på lørdag. Det er endnu en stor 
event, som har valgt »os«, og som byen har taget godt 
imod. Der skal svømmes i Fuglsang Sø, cykles i både 
omegn og midtby og til sidst er det tid til finalen med 
fire omgange løb, hvor deltagerne blandt andet runder 
Sdr. Anlæg, hvorefter de løber gennem biblioteket (ja 
du læste rigtig), inden de rammer målstregen midt på 
Torvet. Herning City kommer til at summe af liv, så kom 
endelig forbi og tag del i festlighederne og de mange 
gode tilbud.

Allan Kristensen
Citychef

Sommer i City

Onsdag 14. juni klokken 16.30 inviterer Bib-
lioteket i Herning til en eftermiddag med 
talepædagog Rikke Juul Andresen og mu-
siker, underviser og formidler Annemette 
Juul Pedersen. Til arrangementet kan man 
få et indblik i, hvordan vi bruger vores daglige 
aktiviteter til at finde sproget og til at lære, 
mens der leges. Det finder sted på legeplad-
sen i Mindeparken og tager udgangspunkt 
i børnenes egen leg, fortællinger og sange, 
mens de leger. Arrangementet er et tilbud 
fra »Tryk på Sproget«, som er en klub for 
forældre i Herning med børn i alderen 0-3 år. 

Leg sproget ind

Cityhotellet Hotel Corona har netop sluttet 
sig til hotelkæden Small Danish Hotels.
- Ved at drage fordel af hotelkædens bran-
ding og markedsføring kan vi trække flere 
gæster til. Vi bliver mere synlige over for 
potentielle gæster blandt andet via Small 
Danish Hotels’ loyalitetsprogram og kædens 
bookingsystem. Vi får desuden adgang til et 
fantastisk branchenetværk, siger hoteldirek-
tør Poul Müller, som har drevet Hotel Corona 
siden 2015.
Hotel Corona tæller 52 værelser, som alle 
har gennemgået en total renovering i 2016.

Corona i 
hotelkæde

På lørdag er det World Wide Knit in Public 
day, og det markerer Atelier2 på Poulsens 
Plads fra klokken 10.30-15. Her kan alle 
komme forbi og tage del i det hyggelige ar-
rangement - man skal blot medbringe sit 
strikke- eller hækleprojekt, og så ellers gå i 
gang med det kreative arbejde. 
World Wide Knit in Public day har eksisteret 
siden 2005 og blev grundlagt for at forene 
strikkefolket verden over. Det er gratis at 
være med til strikke-arrangementet. 

Kom og strik

 PR-foto

 Foto: Tom Laursen

 Foto: Flemming Hansen
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Helsam Herning
Søndergade 16
Tlf. 9722 0795

www.helsam-herning.dk

ÅBNINGSSALG

Køb 2 ØKOlogisk produkter 
og få 1 Håndcreme 100 ml
Priser fra 2995

Køb 2 ØKOlogisk produkter Køb 2 ØKOlogisk produkter Køb 2 ØKOlogisk produkter Køb 2 ØKOlogisk produkter Køb 2 ØKOlogisk produkter 

GAVE 
TIL DIG!
Værdi 
3995

GAVE 
TIL DIG!TIL DIG!

SPAR 

30% 
på alle produkter fra 
BeautyVita, Zinobel, 

Mellisa og Lavera
Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

Cal-Mag Citrat
 180 kapsler 1,06/stk.

18995

Omega-3 m/citrus
 473 ml 843,55/l

39900

FAST FLAD PRIS
Vi har sænket prisen på flere populære
produkter, og sælger dem altid til...

Tilbuddet gælder fra 

torsdag til lørdag

til de første 50 kunder
torsdag, fredag og lørdag

GRATIS GOODIEBAG

Helsam Herning har fået ny ejer og det fejrer vi med gode tilbud

Omnimin Pure® 
175 tabletter 1,03/stk.

17995

SPAR 

 39,-
SPAR 

 50,-

SPAR 

 90,-
Se hele udvalget i butikken
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Årets sommertræf for Club Corvette Dan-
mark (CCD) står for døren, og i år har klub-
ben placeret træffet, der varer i tre dage, i 
Herning. Det kommer alle bilinteresserede 
til gode, for som en del af træffet indtager 
CCD lørdag 24. juni Torvet med deres mange 
Corvetter. Omkring 40 Corvetter udstilles fra 
klokken 11.30.
- Vi kører fra Hotel Eyde til Elia, hvor vi bliver 
fotograferet, og så kører vi ind på Torvet for 
at være der i et par timer, fortæller Gerda 
Riis fra CCD, som er den største mærkeklub 

for Chevrolet Corvette-entusiater i Danmark. 
Klubben blev etableret i 1984, og der er cirka 
700 medlemmer, hvoraf de fleste ejer en Cor-
vette. 
De udstillede biler varierer i årgange, så der 
vil være Corvetter fra cirka 1960erne og op-
efter.
CCD har i øvrigt tidligere besøgt Torvet i Her-
ning med succes. 
- Der plejer at være mange, der kommer og 
kigger, så det håber vi også, der gør denne 
gang, siger Gerda Riis. 

Amerikanere fylder Torvet

Lørdag 17. juni får Herning City besøg af bil- 
og motorcykelklubben GB Club 2002 Midtjyl-
land. Det er syvende år i træk, at de kommer 
forbi for at vise deres veteranmotorcykler 
frem for alle interesserede. 
De kommer trillede i samlet flok ind til Min-
degade, hvorefter de mange maskiner stil-
les op på rad og række, så man kan tage 
de kromskinnede maskiner i nærmere åsyn. 
Fælles for alle motorcyklerne er, at hver og 
en vil være af engelsk fuldblod - og man vil 
blandt andet kunne se nærmere på hæder-
kronede engelske mærker som Triumph, 
Norton, BSA og Ariel. 

Engelsk
fuldblod

Jydepotten har fået endnu et lækkert brand 
ind i butikken - denne gang er det danske 
Neo Noir.
Neo Noir designer flotte kollektioner til den 
modebevidste kvinde - det er tidsløst tøj med 
et twist af feminine detaljer som eksempelvis 
fine prints eller elegante blonder. Samtidig er 
Neo Noir kendt for at være med helt fremme, 
når det kommer til modebranchens trends.
- De er super gode til at spotte, hvad der er 
godt, fortæller Else Marie Klippert fra Jyde-
potten, der er glad for at kunne præsentere 
brandet for kunderne.
- Sidste år havde vi deres blazer i butikken, 
men nu har vi så fået hele kollektionen - og 
det er allerede vældigt populært hos kun-
derne, for det sælger lynhurtigt, siger Else 
Marie Klippert. 

Nyt 
brand til 
pigerne

Der er lagt op til stor fest, når EM i Triatlon 
finder sted i Herning i weekenden. Til en god 
fest hører naturligvis masser af musik, og 
den sørger »musikforeningen« Come To-
gether for, da de har stablet en række gratis 
koncerter på benene - blandt andet fire live-
koncerter på Torvet. Der lægges ud i morgen 
klokken 18 med den lokale sangskriver Claus 
Agernem, og den koncert følges op af en kon-
cert med Repeatles, som har manifesteret 
sig som Danmarks absolut bedste og mest 
alsidige Beatles-band.
Fredag klokken 17 indtager Creedence Tri-

bute scenen. Som navnet antyder, leverer 
bandet en hyldest til Creedence Clearwater 
Revival, der blev et af USAs mest populære 
rockband med hits som »Proud Mary« og 
»Have You Ever Seen The Rain«.
Senere på aftenen er det så Charlie Dee & 
The Twisters’ tur til at levere underholdnin-
gen. Bandet spiller alle de største, gladeste 
og fedeste klassikere fra hitlister og jukeboxe 
i rockens guldalder, så det bliver en koncert 
med hit på hit på hit serveret i et underhol-
dende sceneshow. Så kom ned i city de kom-
mende dage - det bliver festligt!

Rock og rul i city

På lørdag lyder startskuddet til et af årets helt store events 
i Herning: EM i triatlon på mellemdistancen - eller en halv 
»ironman«, som den også kaldes. 
Cirka 2200 deltagere fra op mod 40 nationer dukker op for at 
prøve kræfter med udfordringen. Klokken 10 lyder startskud-
det for eliteudøverne ved Fuglsang Sø, hvor deltagerne kaster 
sig over 1,9 kilometer svømning. Herefter er der 90 kilometers 
cykling i vente på en rute, der går vestover mod blandt andet 
Snejbjerg, Sørvad og Vildbjerg, og til slut venter en løberute på 
21 kilometer primært i Herning City. Opløbet er på Torvet, hvor 
der er lagt op til folkefest, når de mange dygtige deltagere skal 
heppes over målstregen.

En del af løberuten går gennem Biblioteket i Herning, som 
deltagerne skal passere fire gange, så det bliver en anderledes 
dag på biblioteket... i øvrigt vil der denne dag være adgang til 
biblioteket via Aroma, da triatlon-arrangementet kræver af-
spærringer, så man undgår sammenstød med offentligheden. 
Det er Herning-firmaet Racemakers, der står bag EM. I de 
seneste to år har Racemakers arrangeret »Challenge Denmark 
Billund-Herning«, og i år er begivenheden så opgraderet til 
både at være et Challenge-stævne og et europamesterskab. Det 
officielle navn på arrangementet er helt præcist 2017 Herning 
ETU Challenge Middle Distance Triathlon European Champi-
onships.

Triatleter indtager Herning

Mange flotte maskiner gæster Herning lørdag 17. juni, når de udstilles i Mindegade. Foto: Flemming Hansen

Neo Noir har blandt andet nogle fine bukse-
dragter i kollektionen.  Privatfoto

Repeatles præsenterer alle sider af  The Beatles.
PR-foto

Charlie Dee & The Twisters trækker på alle 
de klassiske rock’n roll-dyder.  PR-foto

Omkring 2200 deltagere fra op mod 40 
lande gæster Herning på lørdag som en 
del af  EM i triatlon på mellemdistansen. 
Målstregen er at finde på Torvet.  
Foto: Henrik Ole Jensen

17. JUNI

LØRDAG

24. JUNI

TORSDAG og
FREDAG



Fredag danner MCH Herning Kongrescen-
ter ramme for den årlige udgave af Dansk 
Ishockey Award med fine prisuddelinger, fej-
ring og afterparty.
Ved Dansk Ishockey Award venter der hæder 
til nye medlemmer af Hall of Fame, mens en 
række kåringer vil finde sted. Blandt andet 
hyldes en række profiler fra Metal Ligaen, 
landsholdet og NHL, og samtidig vil der 
være hæder til supportere, dommere og ikke 
mindst bredden i dansk ishockey. Man kan 
også glæde sig til at få de seneste nyheder 
omkring VM 2018.
En række af Danmarks bedste ishockeyspil-
lere bliver præsenteret på scenen - det gæl-

der både profiler fra NHL, Metal Ligaen og de 
store europæiske ligaer.
Danmarks Ishockey Union er vært for showet 
sammen med VM 2018-partneren MCH Mes-
secenter Herning, der står for den daglige 
drift af Jyske Bank Boxen, som bliver Dan-
marks hjemmebane ved VM i 2018. 
- Dansk Ishockey Award er altid en festlig af-
slutning på sæsonen, og i år vil vi også kunne 
krydre med de seneste og mest friske nyheder 
om VM 2018-arrangementet i Danmark, siger 
Ulrik Larsen, som er direktør for Danmarks 
Ishockey Union.
Vil man deltage i festlighederne, kan man 
købe billet hos MCH Herning Kongrescenter.

Ishockeyen fejrer
sig selv

Kaptajn for Herning Blue Fox, Daniel K. Nielsen, modtog sidste år hæderen som årets spiller i 
Metal Ligaen. Fredag uddeles hæderen igen.  Foto: Tom Laursen

Gå på opdagelse i vores altid friske BrilleOutlet
- smarte overraskelser og kendte mærker til små priser. Vi ses ...
Bredgade 22 . Herning . 97 12 20 88 . wichmannoptik.dk

SPAR 
OP TIL

50%

SUMMERSALE
LIVSSTILSBUTIK

I TO
ETAGER
• Gustav
• Karen By Simonsen 
• Rosemunde
• Bitte Kai Rand
• Masai
• PBO
• Co Couture
• Second Female
• InWear
• Soaked in Luxury
• Soft Rebels
• Saint Tropez
• Erbs
• Neo Noir
• Copenhagen Luxe
• Ilse Jacobsen
• Y.A.S
• InFront
• Luxzuz
• Mansted
• Mos Mosh
• Denim Hunter
• Diesel
• Cero
• Etage
• Butterfl y
• Yeti
• Rains
• Depeche
• Bæltekompagniet 
• Re Designed By Dixie
• Divina
• Tif-Tiffy
• Pure By Nat
• Våga
• Falke
• Decoy
• LB DK
• Stylesnob
• Shoe the bear   
• Soon
• Pavement
• Sargossa
• Birkenstock
• Fitfl op

Shop online
JYDEPOTTEN.DK 

Gælder fra 7. juni

 

www.facebook.com/Jydepotten

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

https://da-dk.facebook.com/wichmann.optik.herning/ 


10. JUNI
EM I TRIATLON
Vi ses på ruten!
Mød op og se triatlon i verdensklasse.
Svømning ved Fuglsang Sø,
Cykling på strækning rundt omkring Cykling på strækning rundt omkring 
Herning,
Løb i centrum af Herning, med opløb 
på torvet.

TID    AKTIVITET
10:00     ELITE START MÆND VED FUGLSANG SØ
10:05     ELITE KVINDER & PARA START
10:21     FØRSTE EM-MAND OPPE AF VANDET
10:29     FØRSTE EM-KVINDE OPPE AF VANDET
12:00     START OPEN RACE
12:3012:30     FØRSTE EM-MAND PÅ LØBERUTEN
13:03     FØRSTE EM-KVINDE PÅ LØBERUTEN
13:50     FØRSTE EM-MAND I MÅL 
14:23     FØRSTE EM-KVINDE I MÅL
14:50     BLOMSTERCEREMONI
14:50-20:30   LØBENDE EM AGE GROUPS & 
       OPEN RACE KOMMER I MÅL

 
SE MERE PÅ: 
CHALLENGEDENMARK.DK

FØTEX KEEP SMILING FAMILY RUN
KOM OG LØB PÅ DEN OFFICIELLE
EM LØBERUTE. (CA. 5 KM.)

MØD OP FORAN FØTEX I BREDGADE
TORSDAG D. 8. JUNI KL. 18:45.
DELTAGELSE ER GRATIS, OG FØTEX
KKOMMER MED FORFRISKNINGER. 
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Klimakrisen har ramt Danmark. In-
den for 24 timer vil verdens lykkeligste 
folk være oversvømmet af et smeltet 
isbjerg. Men de ved det ikke. Hellere 
dø lykkelige og uvidende end at skabe 
panik og en tsunami af bekymrede tan-
ker om fremtiden, er vurderingen fra 
myndighedernes side.
Rundt om Danmark er grænsebom-
mene rejst. Det er svært - for ikke at 
sige umuligt - for danskerne at flygte 
og finde tryghed og sætter fødderne på 
tørt jord hos et naboland. Takket været 
Dronning Margrethes nære, familiære 
relationer til det svenske kongehus, er 
det lykkedes at skaffe asyl til fem dan-
skere i Sverige. Spørgsmålet er, hvem 
der er heldig at være blandt de fem?
Surstrømning er en satirisk forestilling 
om vi danskere og vores forhold til Sve-
rige. Det er en forestilling, som vender 
alt på hovedet - for hvad sker der, når 

det er os danskere, der pludselig er 
ramt af naturkatastrofer, strikse asyl-
regler og strenge integrationskrav?
Forestillingen Surstrømning tager pul-
sen på Danmark og os danskere anno 
2017. Den svenske satiriker-duo Ger-
trud Larsson og Åsa Asptjärn skriver 
manuskriptet, og man kan forvente 
stærkt overgæret, satirisk sommer-
teater, der får lattermusklerne til at 
krampe og øjnene til at løbe, så hold på 
hat og briller-  og næse, når du åbner 
din dåse med Surstrømning på Team 
Teatret...
Forestillingen er en unik samproduk-
tion mellem Vendsyssel Teater (Hjør-
ring), Teater Nordkraft (Aalborg), Ran-
ders EgnsTeater, Teatret Svalegangen 
(Aarhus), Folketeatret (København) og 
Team Teatret (Herning). Surstrømning 
vises første gang på Team Teatret på 
fredag og spiller frem til 21. juni.

En overgæret 
Danmarkssatire

Tekstilmuseet har i samarbejde med uddan-
nelsen Tekstildesign, håndværk og formid-
ling fra VIA Design (fhv. TEKO) skabt udstil-
lingen »Indtryk til Udtryk - en nyfortolkning 
af datidens tekstile håndværk« , der frem til 
27. august kan ses i tørapperaturhallen. 
Oplægget til udstillingen bunder i fem gen-
stande fra museets magasin, som de stude-
rende har analyseret og ladet sig inspirere 
af. Dette har resulteret i 13 unikke tekstile 
udstillingsgenstande, som nyfortolker hi-
storiske teknikker og mønstringer. De fem 
museumsgenstande kan også opleves i ud-
stillingen. 
- Museum Midtjyllands samarbejde med VIA 
Design om udstillingen »Indtryk til Udtryk« 
løfter museets samlinger ud af magasinerne 
og frem på tegnebrættet. Her fortolkes og 
fornyes museets genstande i de studeren-
des øjne og hænder til unikke, inspirerende 
værker. Værker som ikke kun giver et inno-
vativt og kreativt blik på museets objekter, 
men også bygger bro mellem fortid og nutid, 
mellem kulturhistorien og tekstilhåndvær-
ket i dag, siger museumsdirektør Laura Liv 
Weikop.
- Tekstilformidleruddannelsens udstilling 
»Indtryk til Udtryk« er derfor ikke bare et 
resultat af et skarpt fagligt samarbejde på 
tværs af institutioner, men også et ambi-
tiøst, tilbagevendende tiltag i forhold til at 
gentænke og formidle tektilhåndværkets tra-
ditioner, fantastiske muligheder og utallige, 
fremtidige perspektiver, siger hun.
Udstillingen byder både på strikkede, vævede 
og trykte tekstiler, som udformes i alt fra be-
klædning til møbelpolstring.

Tekstil-
studerende
udstiller

Vi bruger rigtig mange timer foran digitale 
skærme, og det kan give problemer. Vi risike-
rer nemlig såkaldt »digital overanstrengelse 
af øjnene«, for vores øjne er slet ikke skabt 
til den type aktivitet:
- Faktisk skal der kun et par timers skærm-
kiggeri om dagen til, før man oplever symp-
tomer som tørre og irriterede øjne, rødmen, 
træthed og hovedpine. De små pixelerede 
bogstaver og lyset fra skærmen trætter vores 
øjne, men i stedet for at give dem en pause, 
spænder vi ekstra i øjnene eller rykker lidt 
tættere på skærmen, og det forværrer bare 
generne, forklarer Anette Vinding fra Wich-
mann Optik 
Træthed og hovedpine kan være generende i 

hverdagen, men det er ikke farligt i sig selv. 
Det kan det dog blive på sigt, da det blåvio-
lette skærmlys kan være med til at frem-
provokere øjenforkalkning. Heldigvis er der 
hjælpe at hente i en helt ny brilletype, som 
takket være en innovativ glasteknologi sørger 
for beskyttelse af øjnene: 
- Glassene i de nye briller er særligt udviklet 
til at filtrere det skadelige blå lys fra skærme-
ne væk. Kombinationen af glassenes overfla-
debehandling og styrke modvirker samtidig 
overanstrengelse, fordi det understøtter 
øjets fokusering, så kontrasterne i billedet 
forbedres, og øjet dermed slapper mere af, 
forklarer Anette Vinding.
Hun tilføjer, at man kan få kontaktlinser med 

de samme egenskaber.
Derfor opfordrer hun særligt folk, der bruger 
mange timer foran skærmen til hverdag til at 
gå efter denne type briller eller kontaktlinser. 
Man behøver dog ikke investere i nye briller 
eller kontaktlinser for at afhjælpe problemet 
- man kan selv gøre meget for selv at mod-
hjælpe problemerne: 
- En af de væsentligste grunde til, at øjnene 
bliver tørre og trætte, er, at vi helt automatisk 
blinker mindre, når vi kigger ind i en skærm, 
og det nedsætter øjets tåreproduktion. Et helt 
simpelt råd er derfor at huske at blinke, når 
man sidder foran skærmen, ligesom det er 
vigtigt at give øjet små pauser fra skærmen, 
slutter Anette Vinding.

Er dine øjne digitalt overanstrengte?

Wichmann Optik i Bredgade 22 opruster på 
optiker-fronten. Indehaver af Wichmann Op-
tik, Morten Birch Jensen, har ansat Rasmus 
Andreasen som forretningens fjerde optiker. 
Indtil hans tiltrædelse var der tre optikere i 
butikken.
Opgraderingen skyldes dels øget travlhed, og 
dels skal den ses som en følge af den linje, 
forretningen har lagt sig på efter sin udtræ-
den af Profil Optik-kæden sidste år. 
- Det handler om differentiere os og sikre, 
at vi kan holde et højt niveau for kvalitet og 
service, forklarer Morten Birch Jensen.
- Når folk går til optiker, skal det også være 
en optiker, som lægger sidste hånd på de 
løsninger, de får klaret hos os, noterer han.
- Derfor besluttede vi at ansætte endnu en 
optiker og var så heldige, at kunne ansætte 
Rasmus Andreasen.
Den fjerde optiker hos Wichmann Optik kom-
mer fra Profil Optik i Bredgade 30, hvor han 
var butikschef.
- Så vi har kendt hinanden i mange år, har 
haft en god dialog og ved, hvad vi hver især 
står for, konstaterer Morten Birch Jensen.
Rasmus Andreasen tiltrådte hos Wichmann 
Optik 1. juni.

Wichmann 
ansætter sin
fjerde optiker

På fredag spiller Surstrømning første gang på Team Teatret - det er en satirisk fore-
stilling om vi danskere og vores forhold til Sverige. PR-foto

Signe Birk Jørgensen er en af  de udstillende, 
og hun arbejder med lommer. Her ses hendes 
designprocess og arbejdsstation. Privatfoto

Få timers skærmbrug om dagen øger risikoen for »digital overanstrengelse af  øjnene«; noget der giver tørre og irriterede øjne, træthed og hovedpine. 
Hos Wichmann Optik kan man få både briller og kontaktlinser, som med en ny glasteknologi er tilpasset vores digitale livsstil.  Foto: Tom Laursen

Rasmus Andreasen tiltrådte 1. juni som op-
tiker hos Wichmann Optik i Bredgade.  PR-foto





Det er højsæson for solbriller, og hos Thiele i 
Herning City er de nye modeller på hylderne 
i et stort udvalg, der dækker alle smagsret-
ninger og prisniveauer. Der er solbriller fra 
de store designerhuse til de originale sol-
brillemærker – fra Tom Ford-modeller til 
mainstream mærker som Sting, Police og 
Ray Ban, hvoraf der er flere med eneforhand-
ling i Herning.
- Tendensen i de forskellige kollektioner 
er et opgør med den forestilling, at det er 
smart at have samme type som vennen eller 
veninden. Og mere end noget andet kan en 
ny solbrille være med til at give bæreren et 
nyt look, og underbygge den personlige stil, 
fortæller indehaver af Thiele i Herning City, 
Bente Honoré.
Og ser man på Thieles udvalg kan man med 
selvsyn konstatere, at sommerens nye trend 
med flade glas og farvet spejl er så smarte 
og nyskabende, at det må være et must have.
Det er den modemæssige del af solbrillens 
funktion, noget andet er måske mere vigtig 
- funktionen som øjenbeskytter. Lige som 
solen kan skade huden, kan for meget sol 
også skade øjnene - både på kort og på langt 
sigt, derfor er optikerens personligt tilret-
tede kvalitetssolbriller andet og mere end en 
modesag. En god kvalitet er meget synligt i 
materialevalget og glassets optisk korrekte 
egenskaber. 

Nyt look følger med solbrillen

Signatur solbrillen 2017 fra Police har flade glas med spejl-
refleks - modellen fås i fire forskellige farver.

Overdimensioneret MacArthur-model fra Police til ham eller hende. 
Vælg mellem blå, sølv eller guld spejlglas.  PR-foto

Sommerens frækkeste solbrillemode kommer Sting med. Her er det 
en John Lennon-type, hvor guld går all in. 

Herresolbrille i letvægtsmateriale, der 
også er egnet til styrkeglas. 

Smart og klædelig damemodel fra Police i kombination af  metal og acetat. 
Den tynde dobbeltbro går igen i mange af  de nye solbrillemodeller. 

Kom og oplev vores helt fantastiske Triatlon Buffet, som vi 
laver helt specilt i forbindelse med EM i Triatlon.
Sportsbuffeten er for alle, som gerne vil spise sundt ...

                                                 Kr. 195,- pr. person.

Kan købes onsdag – torsdag – fredag fra kl. 18.00-21.00

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

Triatlon Buffet i Restaurant Sankt Jørgen på Hotel Eyde

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

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



Kender du et sted hvor der 
er plads til Vandhunde i 
alle størrelser?
Åbningstider:
Hverdage kl. 06:00-20:30.  Weekend kl. 09:00-18:00.

I weekenden har vi stor lækker brunch buffet
fra kl. 07:00-10:30 - book plads på 96 26 74 00.
Pris kr. 100,- pr. person (børn under 3 år gratis).

Kontakt os hvis du har spørgsmål på 96 26 74 00 eller mail: info@dgi-husetherning.dk

Prøv vores Vandkulturhus
når det passer dig!

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

SMERTE OG SLANKEKLINIK

Start dit forløb hos os med
en GRATIS prøvebehandling

DIREKTE KONTAKT til dine muskler

Lægerne kunne ikke gøre mere, men

BAILINE HJÆLPER MIG  
AF MED SMERTERNE

Tina Daniels:
Lægernes dom: Du har slidgigt i knæet pga. knust brusk i 
knæet, det vil sige, ingen brusk mere samt en revnet menisk.

Lægerne foreslog, at sprøjte binyrebark ind i knæet for at 
lindre smerterne og få hævelse til at fortage sig. Jeg 
fortæller Linda om knæet. Det kan jeg gøre noget ved, 
siger hun. Ja ja, tænker jeg. MEN hold nu op, jeg var 
overrasket over hvilken forskel det gjorde. Lægerne 
kunne ikke gøre mere, MEN med Linda og bailines 
hjælp ca. 2 gange om ugen, så kan jeg holde 
smerten og hævelsen væk. Jeg har dage hvor jeg 
stort set ikke kan gå op af trapperne til bailine, men 
efter behandlingen kan jeg igen bøje knæet og smerten 
fortager sig stille og rolig. Det er fantastisk.

Lægen har udtalt, at det er en rigtig 
god behandling jeg får hos bailine, at 
de elektriske impulser er super godt 
for smerterne, og at jeg endelig skal 
fortsætte behandlingerne.

TILBUD
uge 23 og 24:

10 behandlinger + 1 GRATIS
20 behandlinger + 3 GRATIS
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Hættetrøjer, t-shirts, 
joggingbukser og meget mere

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



Tillykke
med huen

UGLE
Design Paul Anker
eg el. røget eg
stor h 18 cm 
Nu 599,95

My Day Pige  
h 15 cm  
Nu 199,95

PAPEGØJE
design Hans Bølling  
blå/sort el. rød/sort
medium h17 cm  
Nu 399,95

NORMANNN 
COPENHAGEN
Little bird sort. 7 cm   
Nu 89,95

13,5 cm  
Nu 199,95

SANGFUGL  INKL. STUDENTERHUE
Peter, Ruth, Kay Sunshine, Ernst
eller ravn h16 cm  
Frit valg  549,95

8,5 cm  
Lille 399,95

Lille   
399,95

MY DAY DRENG 
My day dreng
h 15 cm   
Nu 199,95

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

Kig ind til 

MÆRKEVARE 
UDSALG 

og andre stærke tilbud 

Design Paul Anker

8,5 cm  
399,95

Tillykke

WOODY STUDENT 
Bimble el. Bumble, eg
Stor  799,95

Bimble el. Bumble 
student, blå  
Lille 189,95
Stor 249,95

Bimble el. 
Bumble   
rød   
Lille 189,95
Stor 249,95

NYHED!

189,95
249,95

ABE INKL.
STUDENTERHUE
teak/limba h20cm.  
Nu 899,95

DRENG STUDENT
h13,5 cm   
Nu 169,95

GEORGE JENSEN 
Bordflag stål. h. 39 cm  
Superpris 349,95

Tillykke
med huen

Bimble el. 
Bumble  
rød   
Lille 

NYHED!

KØB ST U DE N T E RG AV E R N E HO S

inspiration


