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Gratis familiekalender indlagt

– SE TILBUDDENE I GUIDEN!

Gratis 

børnebillet til 

Jyllands Park Zoo

- se mere på

bagsiden

Telefon 9722 2284
Mølletoften 2 . 7550 Sørvad

Salg af reservedele
og køb af skrotbiler

Vi afmelder 
nummerpladerne ved levering.

Vi er godkendt af miljøstyrelsen 
og udbetaler kontant.

SE MERE PÅ 

AUTOOPHUGGEREN.DK

https://www.autoophuggeren.dk/


Havnen 36, Lemvig

Tlf. 9640 6000

www.restaurantluna.dk

Med udsigt til god mad
 på havnen i Lemvig

”Veltillavet af friske råvarer”

Møre steaks Frisk fisk Lokale råvarer

Vi glæder os til at byde dig 
velkommen indenfor eller 

udendørs på vores  
hyggelige terrasse

Frokost - aftenmenu - 
selskaber & arrangementer 

- Mad ud af huset 

Kaffe, kager/desserter 
– Kolde drikke og cocktails

JFP
JAKOBSEN FOTO & PRODUKTION

• Tryksager

• Roll-up

• Klæbemærker

• Fotografering

• Wallsticker

• Fototapeter

• Storformat print Kontakt os 
 4521628384               bent@jakobsenfoto.dk  

Hvis du har idèen, hjælper vi gerne med at gøre den til virkelighed

www.aagesradio.dk

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
fjernsyn og den TV-pakke,
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 
Videbæk-Net, Norlys, Stofa

Jeg er tilfreds, når du er 
tilfreds

Salg og service af radio, 
tv, parabol og antenner

Udlejning af party-anlæg

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
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•  Salg og service indenfor 

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

Service og reparation Service og reparation 
af alle af alle 

bilmærkerbilmærker

•  Forsikringsskader, stenslag 
og udskiftning af ruder

•  Værksted med nyeste 
teknik

• Hente/bringe service

•  Gratis lånebil 
v/service og reparation

Aulum AutoTeknik
Drejervej 22 | 7490 Aulum

Tlf. 96 41 66 33

Aulum, Aarhus, Odense, København, Ålborg og ny afd. i Esbjerg

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.

Vi er
i hele

landet!

https://restaurantluna.dk/
http://www.jakobsenfoto.dk/
https://www.aagesradio.dk/
https://www.aulum-autoteknik.dk/
https://boel-akupunktur.com/


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

UNDGÅ 
HØRESKADER

n  Arbejdsmaskiner
n Støj i åbent kontormiljø
n  Høj musik

n  Snorken
n  Skydning
n M.M.

HUSKVi laver alle former for støj-måling til erhverv og private

–  med eksklusive ørepropper og indbygget  
støjfilter, fra BP Støjmåling, kan du stadig 
følge med i, hvad der sker omkring dig!

VI LEVERER ØREPROPPER TIL 
BESKYTTELSE MOD:

Vi har også specielle  
ørepropper til børn

Se mere på www.bpstoj.dk eller ring til Bjørn på 2763 8503

Telefon 9722 2284
Mølletoften 2 . 7550 Sørvad

Vi 
afmelder 
nummer-
pladerne 

ved levering.

Vi er godkendt 
af miljøstyrelsen 

og udbetaler kontant.
Salg af reservedele

og køb af skrotbiler

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

•  Søvnexperten kan hjælpe dig indenfor 1-2 uger.

•  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?

Bjergbyvej 13 . 7830 Vinderup
 bjergbymontage@gmail.com

www.bjergbymontage.dk

Tlf. 4053 7142

• Montage opgaver
• Salg og service af varmepumper

• Hvidevareservice

Skal vi også servicere din 
varmepumpe når vi er i området..?

Vi henter og bringer
biljan@live.dk

J.B. KLARGØRING
STRUER | Dag og aften 40 78 52 02

Indvendig/udvendig autopleje
Forsikringsskader, nedfald (metal-spåner)
Udskiftning af autoglas/reparationer (stenslag)
Opretning af små-buler
Klargøring til salg – brugte biler – leasing biler
Speciale: Afmontering af reklamer
Klargøring til syn – dækskifte

Med 3 års garanti på dyb glans og total vand- og 
smudsafvisende overflade er produktet en ener.

• Dyb skinnende glans
• Vandafvisende perleeffekt
• Effektiv lakbeskyttelse

Waxoyl Crystal Coating
Den ultimative lakbeskyttelse - forsegler lakken med keramik

Ring til Jan 
på 
4078 5202
for nærmere
information

MIDT- OG VESTJYLLANDS STØRSTE BILPLEJECENTER

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

https://www.bpstoj.dk/
https://www.autoophuggeren.dk/
https://www.sovnexperten.dk/kontakt/
https://bjergbymontage.dk/
https://www.facebook.com/Jbklar/
https://www.kimstransportogflytteforretning.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?

Annebergvej 5  .  6971 Spjald
Tlf. 26 11 55 61 . www.bolettesstofbutik.dk

STOF
SYTILBEHØR

SKAL VI SY SAMMEN?
Kom og besøg min stof- og syforretning 
i Grønbjerg ved Spjald - og få personlig 
betjening og vejledning...

Du kan også handle i min webshop på 

www.bolettesstofbutik.dk - ring gerne, 

hvis der er spørgsmål på 2611 5561

• Stof
• Sytilbehør
• Sykurser
• Garn m.v.

Skal du have lavet nye

– effektiv markedsføring – hver dag – året rundt!

-    brochurer  
eller flyers?

Baunevej 22 • 7400 Herning • tj@tjreklame.dk

www.tjreklame.dk

-  ring til Thorben det betaler sig!

Din vej til indre styrke...

Bettina Irming | Åndelig Vejleder
Web: www.haendogkrop.dk | Mail: info@haendogkrop.dk

Kløvermarken 15 | Vildbjerg | Tlf.: 2993 0083

•  Massage & Healing
•  Tegning & fremtidslæsninger 

- med clairvoyante beskeder
•  Blindtegning & kort m.m.

Kyllinger, høns, kalkuner, 
ællinger, gæslinger, 
julegæs, -and og -kalkun

Artikler til fjerkræhold

Softice-, slushice- og 
popcornmaskiner til udlejning

Specialiteter: Mjød, marmelade, honning m.m.

Tvis
Gårdbutik

v/Niels K. Godiksen
Morrevej 12, Tvis, 7500 Holstebro

Tlf. 9743 5070
Åben: Man., ons. og fre. 15.00 - 18.00, eller efter aftale.

www.tvisgaardbutik.dk
Eller følg os på facebook

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

https://www.sovnexperten.dk/kontakt/
https://bolettesstofbutik.dk/
https://tjreklame.dk/
https://www.haendogkrop.dk/
https://tvisgaardbutik.dk/
https://skorstensfejer-midtjylland.dk/
https://skorstensfejer-midtjylland.dk/
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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

Nyheder, 
dyrebørn m.m.: 

Følg os på 
facebook 

og instagram!

Ved køb af 1 voksenbillet gælder:

GRATIS
BØRNEBILLET*

*ved medbringelse af denne reklame (sæson 2023)
- kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter!

værdi kr. 130,-
(PS: Opgradér fribilletten til BØRNE-SÆSONKORT – betal forskellen kr. 120,-)

• Kom tæt på over 350 dyr og fugle
• Masser af aktiviteter for børn
• Oplev vores helt specielle  

atmosfære og hygge
NYHED!

Kom og
besøg vores 

store flotte 

girafstald

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

https://jyllandsparkzoo.dk/da

