
• spiralisering 
• visitkort
• slægtsbøger 
• brevpapir

• flyers 
• brochurer 
• hæfter 
• plakater

• roll-up bannere
• storformatprint
• firmajulekort
• eksamensrapport 

... OG MEGET MERE!

GRC Graphic House | Platanvej 8-10 | 7400 Herning | tlf. 96 42 11 00 | www.grc.dkPlatanvej 8-10 | 7400 Herning | tlf. 96 88 22 87 | mail@trykstuen.dk | www.trykstuen.dk

• full-service grafisk hus 
• grafisk produktion 

• tryksager 
• grafisk design

Grafisk design fra start til slut

Til firmaer, forretninger, butikker, kontorer og institutioner i Bording, Brande, Ejstrupholm, Hampen, Herning, 
Ikast, Kibæk, Nørre Snede, Spjald, Stakroge, Sunds, Sønder Felding, Sønder Omme, Videbæk og Vildbjerg 

Postomdelt 20. årgang 400 A

GUIDEN2022/2023
KALENDERENFIRMA

OG

Aarhus Universitet, Herning

Udgiver: www.tjreklame.dk

2 stk. gratis firmakalendere indlagt

– SE FIRMAPROFILERNE I GUIDEN!

https://grc.dk/
https://trykstuen.dk/
https://www.trykstuen.dk
https://www.grc.dk


Medlem af
Skorstensfejerfagets
Garanti- og
Kvalitetssikring

Skorstensfejer Herning Midt ApS
Ivan Iversen - skorstensfejermester
Lillelundvej 30 | 7400 Herning
Mobil 2326 6268
E-mail: herning@skorstensfejeren.dk 
www.skorstensfejer-midtjylland.dk

ISODOR
skorstensrenovering

Skorstensrenovering med ISODOR 
Gør din gamle skorsten som ny igen. Ved at renovere din skor-
sten med ISODOR, kan vi tilpasse din nuværende skorsten til 
nutidens krav uden at skulle ombygge hele skorstenen.

Hvad er ISODOR? 
Firmaet ISODOR er specialister inden for skorstene. De har med 
deres ekspertise udviklet en metode, der gør, at vi kan renovere 
din nuværende skorsten let og billigt, så den lever op til gæl-
dende krav og love.

Medlem af
Skorstensfejerfagets
Garanti- og
Kvalitetssikring

Skorstensfejer Herning Midt ApS
Ivan Iversen - skorstensfejermester
Lillelundvej 30 | 7400 Herning
Mobil 2326 6268
E-mail: herning@skorstensfejeren.dk 
www.skorstensfejer-midtjylland.dk

Ventilationsrens

FØR

EFTER

p Vi renser ventilations-, udsugnings- og genvexanlæg
p  Skorstensfejeren har håndværksmæssig viden, erfaring og 

uddannelse
p  Der er brug for specialudstyr og maskiner til løsning af ofte 

komplicerede opgaver
p  Vi udfører et professionelt arbejde til den rigtige pris

p Et godt indeklima
p Lavere energiforbrug

p Øget levetid på anlægget
p Formindsket risiko for nedbrud

Hvorfor rensning af ventilationskanalerne?

BÅDE PRIVAT OG ERHVERV

DK

FØR

EFTER

Få malet dit eksisterende 
inventar i tidens trends, 
eller giv det nyt liv med en 
opfriskning af lak/maling

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

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

Industrilakering i særklassei særklasse
-  dine gamle møbler og inventar 

bliver som nyt!

Restaurant Havtorn - husk bordbestilling
Øhusevej 23 | Vedersø | Tlf.: +45 22 49 00 50

En smagsoplevelse i klitterne. 
Altid frisk fisk fra Vesterhavet på menuen.  

 Vi glæder os til at se Jer, hilsen Anna og Johnny

God mad - starter med gode råvarer...

- konkurrencedygtige priser!
Malerarbejde

Tlf. 60 83 41 28 | E-mail: rpnmalerfirma@gmail.com
Jørgen Kroghsvej 18 | 7430 Ikast

• Inden- og udendørs malerarbejde
• Facaderenovering
• Firma, institutioner og private

Ring på 60 83 41 28 og få et godt tilbud!

Fabriksvej 20 | 7441 Bording
Tlf.: 44 119 445

Mail: kontakt@fleshop.dk | www.fleshop.dk
CVR-nr.: 41 29 37 80

•  Få afhentet Jeres brugte  
IT-udstyr - og få penge for det

•  Køb brugt IT-udstyr og spar 
mange penge

•  Danmarks billigste på  
genbrugte computere

•  Kendte mærker  
som Mac, HP,  
Lenovo, Dell

•  Fri fragt

Hjælp klimaet

https://skorstensfejer-midtjylland.dk/
https://skorstensfejer-midtjylland.dk/
https://ol-lak.dk/
https://www.restauranthavtorn.dk/
https://rpn-malerfirma.dk/
https://www.fleshop.dk/


Venter du på udredning og/eller behandling for søvnapnø på et 
offentligt sygehus?

•  Søvnexperten kan hjælpe dig indenfor 1 uge.

•  Kontakt patientvejlederne i den region hvor du bor, for at 
undersøge dine muligheder for at blive henvist til os.

For yderligere oplysninger ring på tlf.: 20 77 75 83 dagligt 
imellem kl. 10-14, eller se www.sovnexperten.dk

Sundhedshuset-Herning | Vejlevej 1 | DK-7400 Herning
T: 20 77 75 83 dagligt imellem kl. 10-14
E-mail: info@sovnexperten.dk | www.sovnexperten.dk

Lider du af søvnapnø?

Lad os servicere din 
erhvervsbil eller 

personvogn næste gang

- alt i dæk og fælge

Kontakt Henrik på 9725 2601
for en aftale

Ikast Dæk og Udstødning ApS
Rømersvej 26 | 7430 Ikast

Tlf.: 9725 2601

Kims Transport & Flytteforretning | Tlf. 2013 4029 | kim.toft@mail.dk | www.kimstransportogflytteforretning.dk

Skal du have noget flyttet?
– så ring til Kim på 2013 4029 – Vi har billige faste lave priser...

NYHED!
BOKSLEJE 
– ring og hør nærmereVi har 20 års erfaring

og kommer i hele landet

• Privat flytning
• Erhvervsflytning
• Opbevaring
• Budservice
• Hastetransport

EKSTERN STØJMÅLING
- vi løser langt de fleste opgaver med relation til støj

www.bpstoj.dk | Søndermarken 2 | Hammerum | 7400 Herning | Tlf. 2763 8503

PROBLEMER MED STØJ?

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

Vi laver 

også støjmåling 

for private

Vi er 

certificeret til 

at gennemføre 

“Miljømåling 

ekstern støj”

https://www.sovnexperten.dk/kontakt/
https://www.firststop.dk/filialvaelger/first-stop-ikast-daek-og-udstodning?gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybUh6WEYhWLg2K1MYKWVsPwgMglH7DimtUprh1-Tz_vWiXT6P7K88DRoCjHcQAvD_BwE
https://www.kimstransportogflytteforretning.dk/
https://www.bpstoj.dk/
https://ditskiltefirma.dk/


10-15% af danskerne lider af insomni eller søvnløshed. Det kan være:
•  Vanskeligheder med at falde i søven (> 15 minutter)
•  Opvågninger og vanskeligheder med at falde i søvn igen
• For tidlig opvågning inden du er færdig med at sove
Din søvnkvalitet er lav og din livskvaliet er nedsat. Men søvnløshed og 
søvnproblemer kan behandles med kognitiv adfærdsterapi.
Kontakt Søvnexperten på tlf.: 20 77 75 83 dagligt imellem kl. 10-14, 
eller se www.sovnexperten.dk

Sundhedshuset-Herning | Vejlevej 1 | DK-7400 Herning
T: 20 77 75 83 dagligt imellem kl. 10-14
E-mail: info@sovnexperten.dk | www.sovnexperten.dk

Lider du af søvnløshed?

Bredgade 31, Videbæk
Tlf. 20 93 94 81
Man, tirs-, tors- og fredag 14-17.30
Onsdag lukket
Lørdag 9.30-12.30

Sammen finder vi det 
fjernesyn og den tvpakke, 
der dækker dine behov

Jeg sørger for montering i 
dit hjem

Jeg sørger for indstilling 
af programmer

Jeg sørger for sammen-
kobling med evt. video, 
pc osv.

Jeg skaffer dig af med dit 
gamle fjernsyn

Forhandling og service af 
Boxer – Viasat – Waoo! – 
You See

Jeg er tilfreds, når ud er 
tilfreds

Salg og service af radio, 
tv, parabol og antenner

Udlejning af party-anlæg

Med Stor Danmarks-Pakke og Viaplay bestemmer du selv hvor, hvordan og hvornår 
du vil se tv. Med vores bedste tv-box kan du f.eks. spole tilbage i live-udsendelser 
og automatisk optage dine favoritserier. Viaplay giver dig mulighed for at se fi lm, 
sport, serier samt underholdning på både tv, pc, Mac og mobil.

Med Viasat kan du se tv,
når du vil og hvor du vil

Dvs. du kan:
•  se tv fra mere end 50 populære danske og udenlandske kanaler

•  optage og hente fi lm i HD- og 3D-kvalitet

•  optage et program mens du ser et andet

•  sætte fi lmen eller kampen på pause 

•  spole tilbage i live udsendelser

•  automatisk optage dine favoritserier 

• få Viaplay på tv, pc, Mac og mobil

1)  Forudsætter abon. i 12 mdr. på Stor Danmarks-Pakke (6x99 kr. pr./md.+ 6x399 kr. pr./md.) 2.988 kr., ViasatPlusHD tv-box (værdi 3.899 kr.) 0 kr., trådløs forbindelse (værdi 499 kr.) 0 kr., installation (værdi 1.699 kr.) 499 kr., mini-parabol (værdi 899 kr.) 0 kr. ViasatHD og ViasatPlus 
abon (12x49 kr. pr./md.) 588 kr. Startafgift inkl. kortafgift 1. halvår 399 kr., kortafgift 2. halvår 399 kr., som begge betales forud. Samlet pris 1. år 4.873 kr. I år 2 betales gældende 2. års pris samt kortafgift. Adgang til Viaplay kræver internetforb. på min. 2 Mbit i sek. Kun til hus-
stande u. Viasat-abon. de seneste 6 mdr. og ved betaling via Betalingsservice (BS). Uden betaling via BS opkræves abon. iht. Viasats gældende 2. års pris. Prisen gælder fra d. 4.4. - 30.6.2011. Der tages forbehold for billed- og trykfejl samt evt. prisændringer.

Bestil hos din lokale Viasat forhandler

        ViasatPlusHD 
              tv-box

   0 kr.
1)

          HD og Plus-abon. 588 kr.
                Samlet pris 1. år
                     4.873 kr.

Søndergade 1A - 7480 Vildbjerg - 97 13 33 33 v/

www.aagesradio.dk

Bredgade 31 · Videbæk

20 93 94 81
•  Salg og service indenfor 

radio, tv, parabol, antenne-
anlæg m.m. Mulighed for at 
låne et tv ved rep. af tv.

•  Udlejning af partyfestanlæg.

Kontakt mig pr. telefon eller 
kig ind i butikken, der holder 
åbent:
Man-, tirs-, torsdag ..14-17.30
Fredag ......................14-18.00
Lørdag ...................9.30-12.30
Onsdag ........................ Lukket

Sammen finder vi det
fjernsyn og den TV-pakke,
der dækker dine behov

Bredgade 31, Videbæk
Tlf. 20 93 94 81
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Jeg sørger for montering i 
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Jeg sørger for sammen-
kobling med evt. video, 
pc osv.

Jeg skaffer dig af med dit 
gamle fjernsyn

Forhandling og service af 
Boxer – Viasat – Waoo! – 
You See

Jeg er tilfreds, når ud er 
tilfreds
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Udlejning af party-anlæg

Med Stor Danmarks-Pakke og Viaplay bestemmer du selv hvor, hvordan og hvornår 
du vil se tv. Med vores bedste tv-box kan du f.eks. spole tilbage i live-udsendelser 
og automatisk optage dine favoritserier. Viaplay giver dig mulighed for at se fi lm, 
sport, serier samt underholdning på både tv, pc, Mac og mobil.

Med Viasat kan du se tv,
når du vil og hvor du vil

Dvs. du kan:
•  se tv fra mere end 50 populære danske og udenlandske kanaler

•  optage og hente fi lm i HD- og 3D-kvalitet

•  optage et program mens du ser et andet

•  sætte fi lmen eller kampen på pause 

•  spole tilbage i live udsendelser

•  automatisk optage dine favoritserier 

• få Viaplay på tv, pc, Mac og mobil

1)  Forudsætter abon. i 12 mdr. på Stor Danmarks-Pakke (6x99 kr. pr./md.+ 6x399 kr. pr./md.) 2.988 kr., ViasatPlusHD tv-box (værdi 3.899 kr.) 0 kr., trådløs forbindelse (værdi 499 kr.) 0 kr., installation (værdi 1.699 kr.) 499 kr., mini-parabol (værdi 899 kr.) 0 kr. ViasatHD og ViasatPlus 
abon (12x49 kr. pr./md.) 588 kr. Startafgift inkl. kortafgift 1. halvår 399 kr., kortafgift 2. halvår 399 kr., som begge betales forud. Samlet pris 1. år 4.873 kr. I år 2 betales gældende 2. års pris samt kortafgift. Adgang til Viaplay kræver internetforb. på min. 2 Mbit i sek. Kun til hus-
stande u. Viasat-abon. de seneste 6 mdr. og ved betaling via Betalingsservice (BS). Uden betaling via BS opkræves abon. iht. Viasats gældende 2. års pris. Prisen gælder fra d. 4.4. - 30.6.2011. Der tages forbehold for billed- og trykfejl samt evt. prisændringer.
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radio, tv, parabol, antenne-
anlæg m.m. Mulighed for at 
låne et tv ved rep. af tv.

•  Udlejning af partyfestanlæg.
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kig ind i butikken, der holder 
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Forhandling og service af
Boxer – Viasat!

Jeg er tilfreds, når du er
tilfreds

LEJEPLADS TIL ERHVERV

H. J. Udlejning
Hagelskærvej 44 • 7430 Ikast
www.hjudlejning.dk 40 28 05 78

Tromle - Råjordskompaktor - Dumper
Gravemaskine 2D-3D - Hjulgraver

Minigraver - Gummiged - Minilæsser
Div. små maskiner mm.

Brug for en 
elektriker?
-  så ring til 

Johnny 
”Strøm”

BÆREDYGTIGT - BEDST & BILLIGST

Autoriseret El-installatør 
Johnny Strøm

JS-Tech
Tavle- & Styrings teknik
El-installationer til erhverv og private

Ljørringvej 17 | 7490 Aulum | Tlf.: 4014 2501
js-tech@js-tech.dk | www.js-tech.dk

Erhverv
Landbrug

Private 

Aulum, Aarhus, Odense, København, Ålborg . Tlf. 97 87 58 00

Telefontid: Mandag-fredag 9:00 - 13:00

Se mere på www.boel-akupunktur.com

ØJENBEHANDLING
SMERTEBEHANDLING

ALDERDOMS-
RELATEREDE LIDELSER

Mere end 35 års erfaring med behandling af:
AMD, grøn stær, RP mv.

Samt smerter som gigt, diskusprolaps, 
nervebetændelse m.v.

Lille Torv 3 | Den gamle station | 7430 Ikast | Tlf. 2072 9254 | Se ugens menuer på

Velkommen til

– et besøg værd

Café | Takeaway | Mødelokaler | Lørdags- og søndagsbrunch
Frokostretter, salat, hjemmelavede kager m.m.

https://www.sovnexperten.dk/kontakt/
https://www.aagesradio.dk/
http://hjudlejning.blogspot.com/
https://js-tech.dk/
https://boel-akupunktur.com/
https://www.facebook.com/JernbaneCafeenIkast/
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• Kom tæt på over 700 dyr og fugle
• Masser af aktiviteter for børn
• Oplev vores helt specielle
 atmosfære og hygge

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

Lad Danmarks hyggeligste Zoo
arrangere Jeres næste udflugt
- vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg
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Nyheder, 
dyrebørn m.m.: 

Følg os på 
facebook 

og instagram!

Haunstrupvej 13 · 6920 Videbæk · 97 16 61 20
Se de mange nyheder på
www.jyllandsparkzoo.dk

NYHED!
Kom og

besøg vores 

store flotte 

girafstald

https://jyllandsparkzoo.dk/da
http://www.jyllandsparkzoo.dk
https://www.jyllandsparkzoo.dk

