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FIRMA
OG

KALENDEREN

GUIDEN2020/2021

Til firmaer, forretninger, butikker, kontorer og institutioner i: Ans By, Bryrup, Brædstrup, Engesvang, Fårvang, Galten,
Gjern, Hammel, Kjellerup, Lemming, Låsby, Ry, Silkeborg, Skanderborg, Sorring, Sporup, Them, Thorsø og Østbirk
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45
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i
branchen
og et navn der forpligter...
”Vi kan det samme som de store - vi
er bare lettere at danse med”

RING 8681 1010
Nylandsvej 12
8600 Silkeborg
www.renservice.dk
post@renservice.dk

REN

SERVICE A/S
Udgiver: www.tjreklame.dk

PROBLEMER MED STØJ?
EKSTERN STØJMÅLING

- vi løser langt de fleste opgaver med relation til støj
www.bpstoj.dk
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“Miljøm støj”
ekstern

VI HJÆLPER MED:

n “Miljømåling – ekstern støj” fra virksomheder
n Støj på arbejdspladsen
n Orienterende støjmålinger fra virksomheder
n Beregninger af støjens udbredelse
og grafisk kort af denne
n Hjælp i forbindelse med
naboklager over støj
n Bygningsakustiske målinger

Søndermarken 2, Hammerum - 7400 Herning - Tlf. 2763 8503

ANLÆGSGARTNER
ANLÆG
• Flisebelægning
• Hækkeklipning, beskæring
• Anlæg af græsplæner
og græsslåning
• Vedligeholdelse
af udenomsarealer m.v.

v/Peter Dalsgaard
dgaard@gmail.com
Ring og hør nærmere tlf.

22 44 66 31

V I N B U T I K & V I N G AV E R
• Vinsmagning for
private, firmaer og
personaleforeninger
• Vingaver, kurve og
specialiteter til alle
anledninger
• Få besøg i
virksomheden og få
en skræddersyet
løsning på
kundegaver og
personalepleje
• Gratis udbringning i
Silkeborg og omegn

v/Stine Engelsen
Østergade 9 · 8600 Silkeborg

Tlf.

72 11 80 89

silkeborg@vinogvin.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag 09.30-17.30 . Fredag 09.30-18.00 . Lørdag 09.30-14.00 . Søndag lukket

Italian take- away
Pizzeria & Catering

BESTIL PÅ TLF.:

86 82 84 59
FREDERIKSBERGGADE 1 . SILKEBORG
MANDAG - SØNDAG 16.30 - 21.00

WWW.ITALI ANO-SILKEBORG.DK

Hent vores flotte pizza eller catering brochurer i butikken
eller se dem på vores hjemmeside: www.italiano-silkeborg.dk

Hold
Jeres
næste
udflugt
eller
fest
– i den gamle stationsbygning eller i en af vores charmerende togvogne

”ET GANSKE SÆRLIGT STED FOR ENDEN AF BANEN”
Lystrupmindevej 15 • 8654 Bryrup
Tlf. 7575 6220 • info@vradsstation.dk • www.vradsstation.dk

•
•
•
•
•
•

Restaurant og ishus
A la carte
Selskaber
Møder
Arrangementer
Mad ud af huset

DEN KREATIVE KASSE!
- alternativ gave til dig og dine medarbejdere
DEN KREATIVE KASSE
Her er muligheden for at få en kreativ kasse tilpasset årstiden ind ad
døren fra Johnny Haugaard månedligt op til ti gange om året.
Det fungerer lidt som et samlesæt, hvor man selv skal være kreativ
og som eksempel lave sin egen borddekoration, en buket, en krans til
døren, eller en udendørsdekoration.
Alt, der skal bruges, er med i kassen lige fra glasskålen til barken,
hvis det eksempelvis skal bruges i en dekoration til bordet. I kassen
mangler der kun en brugsanvisning.

Se mere her!

Men fortvivl ikke, for Johnny Haugaard kommer med ind i stuen via
Facebook. Her vil Johnny i livestream nøje forklare skridt for skridt,
hvad der skal gøres.

”Blomstermandens Venner”

Den kreative kasse kan bestilles på: denkreativekasse.dk

K reativ
kasse

”Den_Kreative_Kasse”

”Johnnytheflowerman”

Made by Johnny Haugaard

Tlf.

4299 6061

Industrilakering i særklasse
- dine gamle møbler og inventar
bliver som nyt!
Få malet dit eksisterende
inventar i tidens trends,
eller giv det nyt liv med en
opfriskning af lak/maling

FØR

EFTER
Kontakt Ole Olesen på 5151 0257 eller oo@ol-lak.dk
Nystedvej 19 (Bagved Mercedes) · 7400 Herning

DK

www.old-star.dk . www.ol-lak.dk

Vi klarer alt inden for slamsugning
• Kombineret højtryksspuler
og slamsuger
• Tømning / rensning af
olietanke
• Transport af kemikalieaffald
• Spuling af kloakledninger

•
•
•
•
•
•

Rodskæring af kloakledninger
Boring af faldstammer
TV-inspektion af kloakledninger
Udlejning af toiletkabiner
Udlejning af badmobil
Udlejning af urinaler til enhver lejlighed

GALTEN - SILKEBORG AFD.

Tlf. 86 67 16 33
www.mksv.dk

Ny afd.
på vej i
Ålborg

ØJENBEHANDLING
SMERTEBEHANDLING
ALDERDOMSRELATEREDE LIDELSER
Mere end 30 års erfaring med behandling af:
AMD, grøn stær, RP mv.
Samt smerter som gigt, diskusprolaps,
nervebetændelse m.v.
Aulum, Aarhus, Odense, København . Tlf. 97 87 58 00
Telefontid: Mandag-fredag 9:00 - 13:00

Se mere på www.boel-akupunktur.com

Firmaarrangementer?
Et løssluppent
kogekunstkoncept
under
Et løssluppent
kogekunstkoncept
under
Find os på cookntalk.dk, sen
d os
en mail til hallo@cookntalk
.dk eller
ordnedeordnede
forhold og
i hyggelige
omgivelseromgivelser.
forhold
og i hyggelige
giv os et kald på tlf. 30 53 35
48

Jytte ær
k
Lang j

COOK&TALK • A. ANDERSENS VEJ 24B • 8600 SILKEBORG • COOKNTALK.DK

Postomdelt 18. årgang 400 B

Lad Danmarks hyggeligste Zoo
arrangere Jeres næste udflugt

Nyheder,
dyrebørn m.m.:
Følg os på
facebook
og instagram!

- vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg
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• Kom tæt på over 700 dyr og fugle
• Masser af aktiviteter for børn
• Oplev vores helt specielle
atmosfære og hygge

BEMÆRK!

Udvidet sæson til
og med uge 42
- 18. oktober 2020

Vi arrangerer udflugter for:
• Firmaer
• Personalegrupper
• Forbund og foreninger
• Institutioner og skoler
Vi arrangerer også:
• Guidede- og aftenture
• Børnefødselsdage
• Polterabend mv.
Ring og hør nærmere

Haunstrupvej 13 · 6920 Videbæk · 97 16 61 20

Se de mange nyheder på

www.jyllandsparkzoo.dk
Udgiver: www.tjreklame.dk

