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...PÅ TORVET 18 I HERNING
Kigger I på ny bolig eller skal det bestående hus moderniseres eller ombygges, så lad 
os sammen finde den perfekte løsning for jer, så I får mest for pengene og den mest 
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LIND HOVEDGADE 2 - 96 28 01 03

LIND HOVEDGADE 2 - 96 28 01 03

LIND HOVEDGADE 2, 7400 HERNING
ÅBEN ALLE DAGE FRA 7.00 – 22.00

Ønsker hele Lind en rigtig god byfest!



En byfest med vokseværk er lige om hjørnet
I kan godt begynde at glæde jer, vores årlige fest for Lind området venter os snart. Når du sidder med 
dette flotte magasin i hænderne, er der faktisk bare nogle få uger til byfesten løber af stablen. I år med 
en række nyheder og en udvidelse af byfesten til nu at strække sig over 3 dage.

De mange frivillige, der siden det meget tidligere 
forår, har arbejdet med at planlægge festligheder-
ne, glæder sig alle til startskuddet lyder, torsdag 
den 28. september.

Lind Byfest er en rigtig god anledning til at mø-
des med venner og bekendte fra området, og 
selvfølgelig også til, at tilflyttere kan blive en del 
af festlighederne

Dette er en opfordring til alle jer garvede, til lige 
at benytte lejligheden til at tage fat på den nye 
nabo eller genbo, og fortælle om de rigtig mange 
gode, sjove, spændende og hyggelige oplevel-
ser, der venter i ALPI Hallerne til Lind Byfest 2017. 
Eller allerbedst invitere dem med til festen.
Vi forsøger hvert år at skabe en byfest der rammer 
bredt, og igen i år er der noget for både store og 
små. Lige fra det elskede Hoppe Legeland i hal 2 til 
”Lind Revyen 2017 - Halløj i hal 3”. 

Men allerede torsdag, når vi åbner byfesten er der 
også noget for både store og små. En hyggelig dyst 
på ”Høvdingebold” mellem børnene på Linds to 
skoler åbner festlighederne, og om aftenen bliver 
vi i det sportslige, om end på en noget alternativ 
måde, når vi indbyder til Vin landskamp eller ”Wine 
Battle” Spanien og Italien, og det kan blive med dig 
på holdet!

Fredag åbner vi endnu en nyhed, når ”Pub’en” åbner 
med skotsk/irsk folkemusik i salen. Der bliver et helt 
nyt og sejt Mini-disko i Hoppe Legeland, og natur-
ligvis stadig et Teen-event i hal 1. Inden de slippes 
løs afvikler vi et E-sports mesterskab sammen med 
RUSK, som er endnu en nyhed ved byfesten i år. Tra-
ditionen med revy og musik ligger fast fredag aften, 
der sluttes af med god musik fra ”Efteraberne” i hal 3.

Lørdag skal vi som altid på cyklerne eller i løbesko-
ene i forbindelse med ”Lind i Bevægelse”, og som 
noget nyt har vi udvidet Børneloppemarkedet med 
en afdeling med navnet Lind Loppefund, hvor også 
de voksne kan sælge lopper. KLG Fitness holder 

1 års fødselsdag både fredag og lørdag med sjove 
konkurrencer, hvor man skal finde ”Linds hurtigste 
og stærkeste”. På petanquebanerne skal vi i løbet 
af lørdagen have afviklet Bymesterskaberne, og 
have fundet ud af hvem der er Linds dygtigste til at 
mestre petanquekuglerne. 

Vi slutter byfesten 2017 af med et brag af en halfest. 
”Dinner, Drinks & Dancing” er temaet, så det gi’r sig 
selv, at den fest må man bare ikke må gå glip af.  
Bak op om de mange frivillige, der gennem deres 
indsats i forbindelse med byfesten, er med til at 
sikre, at vi kan støtte det gode arbejde der foregår i 
de mange afdelinger. I år går overskuddet fra byfe-
sten til de KLG afdelinger, der i forbindelse med hal-
byggeriet tog et dybt greb ned i egenkapitalen for 
at hjælpe halbyggeriet på vej. I år betaler byfesten 
noget af dette tilbage, så afdelingerne kan sætte 
endnu mere fokus på ungdomsarbejdet i Lind. 

Tak til sponsorerne, som gør byfestarbejdet muligt 
- støt op om dem, de gør et fantastisk arbejde for 
byen. Brug dem, når I kan, og anbefal dem til jeres 
venner og bekendte. 

Glæd jer til at læse magasinet, og så ses ved til om-
rådets store fest. 

På gensyn til Byfest 28. - 30.9 2017.

Med venlig hilsen
Byfestudvalget
Ulrik Hyldgaard 
Formand

Overskrift Velkommen til Lind byfest 2017

velkommen_lind_17.indd   3 04/08/2017   08.16

Salgskontor: 
Bethaniagade 40
7400 Herning

Ring 70 10 10 77 
bravotours.dk

Altid
DANSK-
TALENDE
rejseledere

3 uger til 
Costa del Sol
Afrejse fra Billund 20. november 
2017 og 2. marts 2018.

Afrejse fx 20/11 fra kr.  5.498

4 uger til 
Costa del Sol
Afrejse fra Billund fra november til 
februar. Rejs fx 6. november 2017 
samt 5. januar og 9. februar 2018.
 
Afrejse fx 6/11 fra kr.  6.498

6 uger til
Costa del Sol
Afrejse fra Billund 5. januar, 
12. januar og 19. januar 2018.

Afrejse fx 5/1 fra kr.  8.970

Vi tilbyder langtidsferie til:
Costa del Sol – Algarve – Gran Canaria – Alanya – Kenya-kysten

Ferie er fantastisk –
langtidsferie er endnu bedre!

Når man elsker at rejse, er den traditionelle ferie af en uges varighed ikke altid 
nok. Faktisk synes vi selv, at sådan en uge går alt for hurtigt. Derfor kan du nu 

rejse på langtidsferie i 3, 4 eller 6 uger.

Lind byfest septepmber 2017.indd   1 17/07/2017   13.23
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Torsdag den 28. september
Kl. 17.00 – 19.00  Bymesterskab i Høvdingebold. Alle elsker Høvdingebold  
 Som noget helt nyt skal vi i år have fundet byens bedste hold.

Kl. 19.00 – 22.00 Wine Battle Vin Landskamp. Deltag i en af byfestens nyheder  
 Kom og vær med til landskampen i vin mellem Italien og Spanien. 

Fredag den 29. september
Kl. 08.30 – 12.00  De mindste i byen indvier Hoppe Legeland i Hal 2

Kl. 14.00 – 23.00 Hoppe Legeland. Armbånd til hele weekenden for kun kr. 40,-

Kl. 15.00 – 20.00 E-sportsmesterskaber Lind, i hal 1

Kl. 16.00 – 23.00  Pub’en i salen er åben. Kom og nyd en kold fadøl eller sodavand 

Kl. 16.30 – 20.00  Skotsk/Irsk folkemusik med Billy J. McLaughlin fra den lille scene i salen

Kl. 16.00 – 20.00  Linds stærkeste og hurtigste. KLG Fitness holder åbent hus

Kl. 17.30 – 18.30 Forhåndsindskrivning til Lind i Bevægelse  
 Hent dit nummer i Multihallen.

Kl. 18.00 – 20.00  Hoppelege Mini Disko  
 I hal 2 åbner vi dørene til et super hyggeligt disko hoppeunivers for alle børn til  
 og med 5. klasse. Alle med armbånd til Hoppelegeland har gratis entre.

Kl. 18.30 – 24.00  Lind Revy 2017 – Halløj i Hal 3  
 Fællesspisning og masser af gode grin og sjov underholdning. Vi starter  
 aftenen med spisningen fra 18.30 – 19.30, og bagefter har du sikret dig 
 plads til vores hyggelige fredagsunderholdning i Hal 3.

Kl. 20.00 – 23.00 Teen Event Party Lind  
 Festlig fredag med masser af sjov og aktiviteter for alle børn  
 fra 6.-9. klasse i Lind.

program for lind byfest 2017 program for lind byfest 2017
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Lørdag den 30. september
Kl. 09.00 –  Lind i Bevægelse, indskrivning   
 Et motionsarrangement for børn og voksne i alle aldre og på alle niveauer.  
 Løbsnumre udleveres. Indskrivning og eftertilmelding  i Multihallen.

Kl. 10.00 – 14.00  Lind Loppefund – fra møl til sølv  
 Kig ned i Multihallen og se om du kan gøre et fantastisk loppefund.

Kl. 10.00 – 16.00  Byfesthygge med ”The Three Monkeys”  
 Kom og få en pølse, en vand eller en øl i baren i Multihallen.

Kl. 10.00 – 16.00  Hoppe Legeland i hal 2

Kl. 10.00 – 16.00  Linds stærkeste og hurtigste  
 KLG Fitness holder åbent hus med konkurrencer og aktiviteter.

Kl. 10.00 – 16.00  Lind Petanquemesterskaber  
 Skal du være Linds nye mester i Petanque, så mød op fra kl. 10.00 ved  
 petanquebanerne. Masser af hygge, spil og højt humør.

Kl. 10.00 Start – Motionsløb – 10 km rute

Kl. 10.05 Start – Motionsløb og gå-rute – 3,5 km

Kl. 10.10 Start – Børneløbet – 1,4 km

Kl. 11.15 Start –  Mountainbike herrer – ca. 30 km

Kl. 11.20 Start –  Mountainbike damer – ca. 30 km

Kl. 11.30 Start –  Familieturen – cykelrute ca. 10 km 
 Tilmelding via hjemmesiden. Efter løbene er der underholdning i Multihallen  
 og vi serverer en gratis pølse fra Slagter Bjerg og en øl/vand til alle deltagere.

Kl. 11.30  Fernisering af “Essensen af Lind”.  
 Nyt kunstværk skænket til ALPI Hallerne af Jesper Nørgaard, der selv  
 afslører værket fremstillet i samarbejde med Linds borgere.

Kl. 18.30 – 01.30  Halfest – Dinner – Drinks and Dancing 
 Som sædvanligt dækker vi op til et brag af en halfest. 

program for lind byfest 2017 program for lind byfest 2017
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bedste og reneste råvarer, omhyggelige bagersvende, faglig stolthed 
og et moderne bageri giver dig godt brød – hver gang.

konceptas.dk

Vi er vilde med

Snejbjerg - Lind
 

 

netIP er en jysk virksomhed, der er sat i verden for at levere op-
timale IT-løsninger. Vi hjælper vores kunder med at nå deres mål. 
Det kræver dyb indsigt, tæt dialog, nærvær og gensidig respekt.  

Vores mantra er: When it works for you, it works for us. Eller sagt på mo-
derne jysk, vi er først tilfredse, når du er tilfreds.

Vi betragter vores kunder som det helt centrale i alt hvad vi gør. Det er 
dine udfordringer, der inspirerer og motiverer os til altid at gøre det opti-
male i vores arbejde. Vi definerer løsningsforslag ud fra den enkelte kunde 
– og vi overholder altid vores aftaler. Medarbejderne hos netIP er certifi-
cerede i deres specialer, og vores vigtigste ressource er viden kombineret 
med erfaring og engagement. Det skaber kompetence og sikkerhed for 

stabile og korrekte løsninger.

Vi opbygger løsninger, hvor netværket har en aktiv og intelligent rolle i 
forhold til levering af applikationer og servicer. Løsninger som reagerer 

proaktivt på ændringer, også når det gælder sikkerhedstrusler.

PORTALER

OUTSOURCING

RÅDGIVNING

DATACENTER KOMMUNIKATION

KLIENTER

Afdelinger: 
Thisted | Aalborg |
Skive | Herning | Holstebro

8 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest  www.lindbyfest.dk 9



Torsdag den 28. september
Bymesterskab i høvdingebold                                                                                                                            S  13

Winebattle                                                                                                                                                                      S  15

Overskrift program torsdag d. 28.9.17 

torsdag_fredag_lørdag.indd   3 21/08/2017   09.49

All Graphic leverer alt 
inden for det grafiske

Ingen virksomheder er for store eller små. Vi har fingeren på pulsen
og stort branchekendskab. Kvalitet og service ligger i vores DNA

www.all-graphic.dk

All Graphic a/s
HI-Park 411 B  .  7400 Herning

Tel. 70 20 70 55

All Graphic a/s
Avedøreholmen 46  .  2650 Hvidovre

Tel. 70 25 70 22

AllGraphic_Lysposter_900x1252mm.indd   2 31/10/2016   15.23
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Byens bedste høvdingebold hold
Høvdingebold - alle elsker at spille høvdingebold, 
nu gør vi i byfesten noget ved det. Som noget helt 
nyt i Lind, skal vi afgøre hvem der er byens bedste 
høvdingebold hold. 

Skal det være dig og dine klassekammerater der 
løfter trofæet og vinder en tur for holdet i 
Baboon City?

Tilmeld dit hold til turneringen og vær med til en 
sjov aktivitet under byfesten. 

Der er præmier til alle vindere i de tre grupper. Et 
hold består af 8 spillere og det er gratis at deltage.

Tilmelding foregår til Jakob Vig, vigjakob@gmail.com 
eller på 5194 9422 senest tirsdag den 26. september. 

Vi arrangerer kampe i tre  grupper: 
Gruppe 1 - hold fra 1. og 2. klasse 

Gruppe 2 - hold fra 3. og 4. klasse

Torsdag den 28. september fra 
kl. 17.00 - 19.00 i Multihallen.

Gruppe 3 - hold fra 5. og 6. klasse

2 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 

Overskrift nyhed – Høvdingebold
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danbolig Herning A/S
Ejendomsmæglere, MDE · Østergade 28, 7400 Herning · Tlf. 96 26 17 00 · herning@danbolig.dk · www.danbolig.dk

danbolig Herning
Anbefaling

9,4 ud af 10

124 besvarelser

Vi elsker at sælge Lind!
Efter et forrygende salg af villaer i Lind i 2017, mangler vi

nye salgsemner på hylderne.
 

Går du derfor i salgstanker, så kontakt os for en uforbindende vurdering.
Så får du det rette grundlag for at træffe din beslutning.

 
Hernings største og mest erfarne salgsteam er klar til at sælge din bolig,

og hjælpe dig godt videre.

Vil du være én af dem?
Så kontakt os gerne for en uforpligtende snak på xxxx xxxx

Boligsiden.dk/find mægler d. 29.06.2017
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WINE BATTLE - VIN LANDSKAMP
Torsdag den 28. september: Kl. 19.00 – 22.00 Vin Landskamp – Deltag i en af byfestens nyheder. Kom 
og vær med til landskampen i vin mellem Italien og Spanien. 

Spændende vinsmagning mellem to verdens-
klasse vinlande. Smagningen inkluderer smag-
ning af 10 forskellige glas vin og ind imellem lidt 
lækre tapas. 

Pris kun kr. 150,-.

Deltag i landskampen og vind flotte 
præmier fra ”Klasse Vine.”

Der kæmpes om mesterskabet i bobler, hvid-
vin, rosé, rødvin og dessertvin. 
 
Bliv en del af holdet der deltager i denne al-

ternative landskamp mellem to helt unikke 
vinproducerende lande.

Du sikrer dig din billet til  
Wine Battle på www.lindbyfest.dk

Nyhed – vinlandskamp

wine_battle_artikel.indd   3 21/08/2017   15.06

Fonnesbechsgade 16, Herning

Lørdag 4.  november 2017 i  LindSe mere og køb billet på www.klassevine.dk/events 
www.facebook.com/klassevine
eller i  butikken

 i  ALPI Hallerne

 VINFESTIVAL

Fonnesbechsgade 16, Herning

Lørdag 4.  november 2017 i  LindSe mere og køb billet på www.klassevine.dk/events 
www.facebook.com/klassevine
eller i  butikken

 i  ALPI Hallerne

 VINFESTIVAL
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Fredag den 29. september
Hoppe Legeland/ Mini Disko i hal 2                                                                                                                S   19

E-sportsmesterskaber Lind i hal 3                                                                                                                  S   21

Pub’en i salen                                                                                                                                                               S   23

Linds stærkeste og hurtigste                                                                                                                             S   25

Fællesspisning                                                                                                                                                            S   27

Lind Revy – Halløj i hal 3                                                                                                                                        S   28

Partybandet Efteraberne                                                                                                                                      S   29

Teen Event Party Lind                                                                                                                                              S   32

Overskrift program fredag d. 29.9.17

torsdag_fredag_lørdag.indd   5 21/08/2017   10.01

Theresavej 1 | 7400 Herning | Tlf. 9712 4611 | www.cc-contractor.dk

Byggerier i Jylland

Læs mere om
vores projekter…

C.C. CONTRACTOR

BYGGER
I JYLLAND

Vi har susende travlt  med at bygge også 
i Jylland. Vi er glade og stolte af, at jyske  
aktører har valgt c.c. contractor til at op- 
føre deres byggerier i Jylland. Pt. er vi 
bl.a. i gang med at opføre:

• Transformation af MCH
• Herning Isstadion
• VW Herning
• Nørre Snede Skole, renovering
• HerningCentret - 2.000 m2 lejemål
•  Sønderparken i Ikast for BoMidtvest
• Dejbjerglund Efterskole idrætshal
• Erhvervsakademi Aarhus

• Trygfondens Familiehus i Hammel
• Kvinde-Barnhus i Hjørring
•  Campus Bindslevs Plads i Silkeborg
• Fællesskabets Hus i Ry
•  Randers Tegl Hammershøj
•  Man Truck og Bus Esbjerg
• Brabrand Boligforening Administration
•    Fremtidens Plejehjem 

og Daginstitution i Randers

Vi glæder os til at se de færdige byg-
gerier og håber de må blive til gavn og 
glæde for alle.

Er du løbet tør for bobler ? 
Vi er nu forhandler af 

�astream 
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Hoppe legeland

HOPPE LEGELAND I  
ALPI HALLERNE HAL 2

ÅBNINGSTIDER: 

FREDAG 8.30 - 12.00
FREDAG 14.00 - 23.00

LØRDAG 10.00 - 16.00
KOM OG FÅ BRÆNDT KRUDT AF I LINDS EGET LEGELAND.

MASSER AF SJOVE HOPPEBORGE OG LEGE AKTIVITETER.

MINI DISKO
Fredag Kl. 18.00 – 20.00 åbner vi dørene til et 
super hyggeligt disko hoppeunivers for alle børn 
til og med 5. klasse. Alle med armbånd til 
Hoppelegeland har gratis entré til Mini Disko.  

ARMBÅNDET GÆLDER HELE WEEKENDEN OG KAN KØBES 
VED INDGANGEN. 

Armbånd til 

hele weekenden 

for kun 40 kr

OPSYN I HALLEN!

Hoppelegeland2017.indd   1 22/08/2017   11.52
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Hvornår:

Indledende kampe til CIN 
party, UngHerning, på 
Lind skole d. 15. – 17. 
september.
Semifinaler og finale til 
Lind Byfest, Lind Hallen,
d. 29. september fra 
kl. 15.00 – 20.00.
Vores mål er at få hold nok 
til at lave en turnering til 
CIN, hvorfra de bedste 4 
hold går videre til semifina-
ler og finalen til byfesten.

Regler:

Der spilles 5v5, 3 maps, 16 
runder + overtime. 
Snyd af nogen form tolere-
res ikke, regler og tilladte 
scripts/kommandoer defi-
neres til LAN.
Deltagere skal som mini-
mum gå i 7. klasse og må 
ikke være fyldt 18 år.

Præmier:

Vinderholdet får et sam-
let gavekort til steam på 
1.500kr.
Bonuspræmier udgives 
for ekstraordinære 
præstationer!

UngHerning vil gerne medvirke til at udbrede 
esporten. I samarbejde med Lind Byfest stabler 
UngHerning en Counter-Strike konkurrence på 
benene, hvor vi satser på at nå et højt niveau med 
masser af spænding.

I løbet af ungdomsskolesæsonen tilbyder Ung-
Herning E-sports hold, hvor der trænes i compu-
terspil, taktikker, sundheds betydning i forhold til 
præstation, sammenhold og god tone på nettet. 

Der afholdes konkurrencer skolerne imellem i de 
mest populære spil og der er stor mulighed for at 
udvikle sit talent samt få nye venner.

Kampene til Lind Byfest vil blive vist på stor-
skærm, så alle interesserede kan se med og få en 
oplevelse af, hvad E-sport kan være.

TURNERING
Esport, CountEr-strikE og ung-HErning

e_sport_event_lind.indd   3 22/08/2017   11.55

Lind - Aarhus - Ringsted         99 28 29 30

Mini- og teleskoplæssere

Kompakttraktorer

Minigravere

Skovmaskiner

Trailere
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Slagtervarer i høj kvalitet
Vi skærer ud efter dine ønsker

2 kg. friskhakket 
dansk oksefars 

kun kr. 100,-

Hver fredag og lørdag 
pålægspakke med 

stor leverpostej 
kun kr. 60

Mad ud af huset - mange lækre retter
Få et godt tilbud til dit arrangement.

Lækre frisksmurte 
smørrebrød hver dag

Hver fredag klarer vi 
aftensmaden - 

Ben og fritter kun kr. 69,-

Friske, lækre 
sandwich 

kun kr. 34,- 

Lind Hovedgade 31 • 7400 Herning
Tlf. 97 21 50 50 • www.slagterbjerg.dk

Følg os på Facebook
Nye tilbud hver uge

slagter berg.indd   1 14-08-2017   10:53:11

PUB’EN
Kom og nyd en kold fadøl eller sodavand i vores hyggelig Pub

LIVE MUSIK:

Fra kl. 16.30 – 20.00 kan du høre lidt god skotsk/
irsk folkemusik fra den lille scene. Vi får besøg af 
den skotsk/irske Billy James McLaughlin. En multi-
kunstner som er både troubadour, multiinstrumen-
talist, entertainer, sanger og sangskriver. 

Han spiller folk, rock, moderne ørehængere, country 
og originalt materiale, der dækker et alsidigt repertoi-
re. Billy spiller med høj energi og med en kombination 
af en række af instrumenter under sin optræden. Så 
kig forbi pub’en til en hyggelig musikalsk oplevelse. 

Vi ses på pub’en.

Åbningstid– Fredag den 29.
september fra 
kl. 16 - 23.

GRATIS ENTRE!

2 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 

Overskrift Nyhed – Pub stemning i salen

Pub'en_artikel.indd   3 21/08/2017   15.19
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Linds stærkeste og hurtigste
I anledning af KLG Fitness’ 1 års fødselsdag holder 
foreningen åbent hus. Kom forbi og se de flotte lo-
kaler og få en rundvisning og en snak med instruk-
tørerne.

Vi skal finde Linds stærkeste og hurtigste, så kom 
og deltag i nogle sjove dyster mod kammerater, na-

boer eller andre. Vi vil finde Linds hurtigste og stær-
keste borger og sætter flotte præmier på højkant. 

Så mød op og ta’ udfordringen op. Kig forbi til Linds 
stærkeste og hurtigste. Prøv om det måske er dig 
der bliver Linds stærkeste eller hurtigste.

FREDAG DEN 29. SEPTEMBER 

KL. 16.00 - 20.00 OG  

LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER 

KL. 10.00 - 16.00  

HOLDER KLG FITNESS  

ÅBENT HUS.

2 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 

Overskrift Klg fitness – åbent hus

Linds_stærkeste_og_hurtigste_artikel.indd   3 04/08/2017   11.02

Hvis du vil vide mere 
så kontakt os på tlf. 97 12 52 44
eller tag et kig på www.vistisenlunde.dk

Der er brug for en 
revisor med indlevelse 
og personligt format, 
hvor forventning 
forvandles til en 
selvfølge...
Kvalitetsbevidste løsninger til 
såvel store som små virksomheder.
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Østergade 2 / 7400 Herning / tlf. 4456 2600
herningcity@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/herningcity

Bygge nyt, bygge til,
bygge om ...

handelsbanken.dk/prioritetslån

Har du det bedste lån til dit bolig- eller sommerhusprojekt? Det kan i hvert fald 

betale sig at undersøge.

Book os gerne til en uforpligtende boligsnak.

Annonce-210x148-Byfest Lind-PrioritetsLån og sommerhus-aug17.indd   1 11-08-2017   12:18:21

KABINERENGØRING
LUKSUS

Måtter vaskes og renses, gulvtæpper renses, 
kabine  +  sæder støvsuges, grundig 

sæderensning med imprægnering af stof og 
lædersæder.  Instrumentbord, dørsider mm. 
renses og primes med antistatiske produkter, 
som efterlader en silkemat overflade, der ikke 

tiltrækker støv.  Ruder pudses indvendigt.

Kr. 1.500,-

BILPLEJE 1
BUDGET

Bilen vaskes grundigt, inkl. dørfalser, 
tankdæksel og motorrum. Fælge afrenses  for 

bremsestøv og vaskes, derefter gives dæk-
kene wheelshine. Lakken afrenses for tjære, 
flyverust og bremsestøv. Lakken poleres op 
med en let polish og herefter en polervoks. 

Ruder pudses udvendigt, og
udvendig vinyl og plast opfriskes.  

OBS - fjerner kun mindre vaskeridser.

Kr. 1.500,-

BILPLEJE 2
STANDARD

 Bilen vaskes grundigt, inkl. dørfalser, 
tankdæksel og motorrum. Fælge afrenses  
for bremsestøv og vaskes, derefter gives 

dækkene wheelshine. Lakken afrenses for 
tjære, flyverust og bremsestøv. Først poleres 

den op med en lakrens som fjerner 
vaskeridser i lakken, herefter poleres bilen 
grundigt op med polish, som giver lakken 

dybde og glans. Bilen poleres til sidst med en 
blød voks, som giver en flot perlende effekt 
på lakken, samt forhindrer skidt og snavs i 
at sætte sig fast. Ruder pudses udvendigt 

og indvendigt samt opfriskning af udvendig 
vinyl og plast.  

OBS - fjerner flere vaskeridser.

Kr. 2.500,-

BILPLEJE 3
LUKSUS

Bilen vaskes grundigt, inkl. dørfalser, tankdæksel 
og motorrum. Fælge afrenses  for bremsestøv 

og vaskes, derefter gives dækkene wheelshine. 
Lakken afrenses først for tjære, flyverust og 

bremsestøv, herefter poleres op med en grov 
lakrens, som fjerner ridser i lakken, hvorefter 

bilen poleres grundigt op med 2 x polish, som 
giver lakken ekstra dybde og glans. Bilen gives 

til sidst lakkonservering, der er en langtids-
holdbar beskyttelse af lakken der forhindrer 

skidt og snavs i at sætte sig fast. Ruder pudses 
udvendigt og indvendigt, samt opfriskning af 

udvendig vinyl og plast. På denne luksuspakke 
gives der lakkonserveringscertifikat. 

Beskytter lakken i op til et år.  
OBS - giver længere beskyttelse 

og fjerner flere vaskeridser.

Kr. 3.500,-

Tillæg kan forekomme ved særligt ridsede biler eller kabinerengøring over middel. Dog ikke uden forudgående aftale. Alle priser er inkl. moms.

SUV, MPV samt 4x4: +400kr SUV, MPV samt 4x4: +300kr SUV, MPV samt 4x4: +300kr SUV, MPV samt 4x4: +400kr

Fri for tjære og flyverustKabinerengøring med sæderens Voksforsegling Langtidsholdbar lakkonservering

Holmegårdvej 15, 7400 Herning - Lind  ·  Tlf. 20 28 23 02 info@philipsbilpleje.dk  ·  www. philipsbilpleje.dk

Pris for ”Revy & Menu” med lækker mad fra 
Charlotte til kun kr. 200,- pr. person.

For børnene er der også mulighed for at købe 
”Revy & Lasagne” til kun kr. 100,-.

Billetsalg og pladsreservation sker ved 
online booking på hjemmesiden. 

www.lindbyfest.dk  

REVY OG MENU – Fredag den 29. september 
”Lind Revy 2017 - Halløj i Hal 3”

Sidste år blev de røde lamper tændt. Alle billetter 
blev udsolgt og med god grund. Lind Revyen er ble-
vet et tilløbsstykke for alle os der elsker at få rørt 
lattermusklerne. Holdet bag revyen er igen trukket i 
arbejdstøjet og arbejder hårdt på at få skrevet tek-
sterne, der på kærlig vis tager aktuelle temaer lo-
kalt, regionalt og på landsplan på tapetet. Glæd dig 
til endnu en fantastisk oplevelse fra scenen i den 
nye hal 3, når vi byder indenfor til ”Lind Revy 2017 - 
Halløj i Hal 3.”

Også i år starter vi revyaftenen med spisningen fra 
18.30 - 19.30. Bagefter har du sikret dig plads til 
den helt fantastiske fredagsunderholdning i hal 3. 

De sidste to år har billetterne været revet væk, så 
det er med at komme til tasterne, hvis du vil sikre 
dig en plads i multihallen til ”Halløj i Hal 3 - Lind 
Revyen 2017.”

Under spisningen og efter revyen spiller orkestret 
”Efteraberne” herlige kopinumre, lige til at synge 
med på.

For at sikre alle de bedste og mest retfærdige for-
hold, så sælges billetterne efter først-til-mølle prin-
cippet. Ønsker du at sidde sammen med dine venner, 
familie eller naboer, så sørg for at bestille billetterne 
sammen, så er I sikret plads ved samme bord.  

6 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 

Fællesspisning

revy_og_menu_artikel.indd   7 28/08/2017   09.44
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Lind Revyen har igen haft gang i skriveriet og glæ-
der sig til at præsentere en god gang crazy 
underholdning.

Gå ikke glip af denne fantastisk sjove aften hvor lo-
kale Lind folk indtager de skrå amatør brædder.

Lind revyen er blevet et tilløbsstykke for alle os der 
elsker at få rørt lattermusklerne.

Løst og fast både  lokalt og nationalt bliver helt sik-
kert vendt og ingen kan vide sig sikker.

Vi garanterer til gengæld en sjov og festlig aften 
som måske ender i det rene cirkus.

Gå ikke glip af Lind Revyen. Bestil dine billetter idag 
på www.lindbyfest.dk

SKYND DIG AT KØBE BILLET   
DER ER ALTID STOR RIFT OM DEM.

Max 250 pladser.

18:30: Spisning starter
18:30: Efteraberne spiller under  Revy middagen
20:00: Revy 2017 - Halløj i hal 3
22:00: Efteraberne spiller op til en  festlig fredag
24:00:  Tak for i aften

Lind revy 2017 partybandet efteraberne

Halløj i hal 3.indd   2 08/08/2017   09.14

SPILLER OP TIL EN FESTLIG FREDAG AFTEN FRA KL. 18.30
Efteraberne er et nyt og anderledes partyband med 
base i det midtjyske. Bandet sætter en ære i sprede 
en hyggelig, festlig og sjov stemning til din fest. Ikke 
bare musikalsk med en perlerække af dansevenlige 
syng-med-sange, men også i scenens udsmykning, 
der underbygger hyggen med ægte tæpper, lyskæ-
der og kulørte lamper.

Repertoiret dækker danske og udenlandske party-
klassikere som fx Køb bananer, I’m a believer, Help, 
Det er mig der står herude og banker på, Prinses-
sen af Ålborg, Nine to five og mange mange andre. 
Alle numre er valgt på baggrund af mange års erfa-
ring med at levere livemusik til fester.

Trods det faktum, at Efteraberne er en ny konstel-
lation, er det en flok erfarne musikere der står bag. 

De fire medlemmer er Ian Cook (sang og guitar) og 
Knud Østerbye (sang og bas), har spillet sammen 
i 20 år (og faktisk en hel del gange ved byfesten 
i Lind med Three Monkeys). Dertil kommer Henrik 
Knudsen (guitar) som spillede til byfesten sidste år 
med NØK (også sammen med Knud) og har stor 
erfaring fra bl.a. Kim Larsen jam-bandet Fire kolde 
fra kassen. Sidste mand er trommeslager Casper 
Sveigaard, der har spillet i partybandet Trio twisters. 

Til sammen har bandet spillet til et hav af fester, by-
fester på værtshuse og andre spillesteder og de glæ-
der sig til at spille før og efter årets revy fredag aften.

Lind revy 2017 partybandet efteraberne

Halløj i hal 3.indd   3 08/08/2017   09.15
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Hvorfor ikke trække på kræfterne hos det stærkeste hold, når du har brug for kvalificeret juridisk rådgivning? 
DAHL Advokatfirma tilbyder specialviden på alle erhvervsjuridiske fagområder, og vi ved, at det er resultaterne, der tæller.

Ring til os på 88 91 91 91  |  www.dahllaw.dk

DET STÆRKESTE HOLD…

Probably the best
beer in the world

 www.lindbyfest.dk 3130 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 



Så er der fest! 

ENTRÉ 50kr

- GRATIS aktiviteter

Alkoholfri 
FEST 

for 6-9 klasse!

…Hvis I tøøør! 

Det bliver en fest af 

 de HELT store

TEEN EVENT
…KOM HVIS DU TØR!

Grise-Rodeo! 

Højt humør!

Bungi-løb! 

Diskotek, fedt lys og røg!

Popcorn!

Slush-ice!

Tag alle venner, klassekammerater og andet godt folk med, så vi kan  holde en fest

DJ’ spiller  hele aftenen!

Ønsk et 
NO.1 hit!

Hvem er  
den  

hurtigste?

Teen event 2017

teen_event_3_artikel.indd   2 21/08/2017   15.27

TEEN EVENT
…KOM HVIS DU TØR!

Tag dine kammerater, venner og bekend-
te med til årets fede TEEN EVENT FEST. 

Kom med og prøv kræfter med de sjove-
ste og skøreste aktiviteter. Tør du udfor-
dre rodeogrisen, eller kan du løbe hur-
tigst og længst i Bungie-løb? 

Kom og ønsk dit absolutte NO.1 hit mu-
siknummer og dans aftenen lang til DJ i 
sejt diskolys. Det bli’r helt klart en sjovere 
fest, hvis lige netop du kommer. 

TEEN EVENT er en alkoholfri fest for alle 
børn i Lind fra 6. - 9.klasse. Der bliver en 
masse sjove aktiviteter, underholdning og 
udfordringer, alt sammen til god musik. 

KOM OG VÆR MED TIL AT LAVE ET BRAG 
AF EN FEST! 

Der er mulighed for at købe bl.a. 
POPCORN, CHIPS, SLUCH ICE M.M. 

Vi seees!

Grise-Rodeo! 

Højt humør!

Bungi-løb! 

Diskotek, fedt lys og røg!

Popcorn!

Slush-ice!

Fest fra kl. 20-23!

Det bliver 
HERRE godt!

Dans en  
hel aften! 

Er I klar til fredag  

den 29/9 - 2017??

Vi åbner dørene 

kl 20.00! og vi 

glææder os

Teen event 2017

teen_event_3_artikel.indd   3 21/08/2017   15.27
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Hvornår har din bil sidst fået et kram?

BILHUSET LIND
Industriparken 8 | 7400 Herning

Tlf: 88 88 82 52 | www.bilhusetlind.dk

Vi er altid glade for at hjælpe
Når bilen er i stykker, skal du bruge nogen, der kan og vil forstå. Nogen, der vil gøre deres bedste med en 
smittende energi og erfaring, som bagefter vil stå ved dét, de har gjort. Sådan er Din Bilpartner.

PRØV DEN NYE 
SNACK BURGER 

STOR NYHED 
FLÆSKESTEGSBURGER  

Circle K LIND 
Lind Hovedgade 2, 7400 Herning 

 
Åbningstider: 

Mandag - Søndag : Døgn åbent 

Kompetent bygherrerådgivning giver minutiøs planlægning og styring af alle processer i dit byggeri! 
Kontakt os helt uforpligtende, gerne helt tidligt i processen, og hør hvad vi kan byde ind med.

”Det er fordel for os og for entreprenøren at have Finn Balle 
med på holdet som bygherrerådgiver. 
Kemien er god, rådgivningen er kompetent og servicen 
udstrakt. Alle bruger deres tid på det, de er bedst til. 
Det skaber stor værdi hele vejen rundt.”
Karsten Poulsen, Production Director  
Nel Hydrogen Fueling

Nel Hydrogen Fueling bygger nyt domicil og 
produktionsanlæg i Lind v. Herning

I alt 8.500 m2 administration, produktion og lager

Vi bygger på dialog og samarbejde
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Lørdag den 30. september
Lind i bevægelse  Motions arrangement for alle aldre                                                                      S   41

MTB løb                                                                                                                                                                            S   43

Familieruten                                                                                                                                                                   S   45

Lind loppefund – ”Fra møl til sølv”                                                                                                                 S   47

Byfesthygge i Multihallen                                                                                                                                     S   49

Lind pentanque bymesterskaber                                                                                                                      S   51

Halfest – Dinner Drinks and Dancing                                                                                                            S   53

Nr 1 Hits                                                                                                                                                                            S   55

Duo’en Claus og Morten & DJ Peder                                                                                                            S   57

Overskrift program lørdag d. 30.9.17

torsdag_fredag_lørdag.indd   7 21/08/2017   10.07

Erhvervsbil? 
Kig ind til hele Midtjyllands erhvervscenter

TRAFIC Formula Edition 
L2H1 145 hk 
Leasingydelse fra 2.299 kr./md*

Førstegangsydelse 35.000 kr.

- Aircondition
- Bakkamera og parkerings-sensor bag
- MediaNav navigation 

EVOLUTION inkl. DAB-radio m. MP3, 
USB, Bluetooth®

- 17" aluminiumsfælge
- Fartpilot
- Sort metallak
- Læderrat
- Frontbar med LED-lys

- Side bars
- Interiørdetaljer i alu-fi nish
- Vidvinkelspejl
- Formula Edition 

streamers

ENERGIKLASSE  Renault Trafic T29 L2H1 1,6 dCi 145 hk: Forbrug 15,9 km/l, CO2-udledning: 164 g/km. *Operationel leasing af Renault Trafic Formula EditionT29, L2H1, 1,6 dCi, 145 hk, 15.000 
kilometer årligt, førstegangsbetaling 35.000 kr. herefter månedlig leasingydelse på 2.299 kr. Samlet betaling i perioden udgør 117.764 kr. Leasingperiode 36 måneder. Leasingydelserne er faste. Alle priser 
er inkl. serviceaftale og leveringsomkostninger. Priserne er eksklusive vinterdæk, obligatorisk kaskoforsikring, samt eventuelt ekstraudstyr, delydelse, brændstof og grøn ejer afgift. Alle priser er ekskl. 
moms. Betaling skal ske via betalingsservice. Der er et begrænset antal biler. Tilbuddet gælder udelukkende erhvervsdrivende med et CVR-nummer og kun via Renault Finance (Santander Consumer Bank). 
Forudsætter positiv kreditgodkendelse og kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Der tages forbehold for ændringer i priser og afgifter. renault.dk

Herning 97 12 50 22
partner-revision.dk

Store nok til at løfte alle typer opgaver. 
Små nok til at have lokal forståelse og 
altid være tæt på dig og din forretning.

Hos Partner Revision 
er din virksomhed i  
centrum
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Lind Hovedgade 31 • 7400 Herning

Tlf. 97 21 50 50 • www.slagterbjerg.dk

Smørrebrød
Kun på bestilling

Almindeligt 18 kr.

Højtbelagt 24 kr.

Luxus 28 kr.

Sandwich
Alle hverdage i butikken

Kun 34 kr.

Pølsebord
85 kr. pr. person - min. 10 prs.

Pålægsplade / “kagemand”

6 slags hjemmelavet pålæg + paté, løgpølse 

og leverpostej + diverse tilbehør og salater

På brød til 10-12 personer - 495 kr.

Håndmadder
Alle hverdage i butikken

3 stk. kun 30 kr.

Hver fredag & lørdag

3 lag hjemmelavet pålæg

+ 1 stor hjemmelavet leverpostej

Kun 60 kr.

TræningsHuset tilbyder træning til hele familien i trygge og rare 

omgivelser. Centeret er familievenligt indrettet og vi har stor fokus på at 

der både er plads til forældre men også til jeres børn,

bl.a. har vi et stort og lyst børnerum, hvor der er frit udsyn til hele 

centeret, og både børn og forældre kan se hinanden under træningen.

 
uden hold

199,- pr. mdr.senior 60+
175,- pr. mdr.

M E D L E M S K A B E R
 inkl. hold 

225,- pr. mdr.

www.traeningshuset-lind.dk - info@traeningshuset-lind.dk - tlf. 93 89 74 00

 

 BeneFiT Herning Fysioterapi• Fonnesbechsgade 4 • 7400 Herning 

Tlf. 9721 7016 • info@benefit-herning.dk • www.bene-fit.dk 

 

VI BAKKER OP OM 

”LIND I BEVÆGELSE" 
 

BeneFiT Herning Fysioterapi har siden april haft  

satellit-klinik i Sundhedshuset i Lind 
 

Kom og mød os til ”Lind i bevægelse” 

Hal 3 - Lørdag d. 1. okt. kl. 9.00 - 13.00 
 

 
 Få en gratis måling af din bodyage, fedtprocent, fedt omkring de 

indre organer mv. og få en snak om din sundhed 

 

 Kom og få gratis rådgivning om idrætsskader og ryg, nakke eller 

skulderproblemer  
 

 Massage af ben – kr. 50,00 for 10 minutter 

 
Hos BeneFiT Herning Fysioterapi er vi 5 fysioterapeuter. Vores klinik er placeret i 

Fonnesbechsgade 4, centralt i Herning, og så har vi startet en satellit-klinik i 

Sundhedshuset Herning her i Lind. Begge steder står vi klar til at hjælpe dig. 

 
Har du ondt i ryggen, stiv i nakken, har ømme skuldre eller har du brug for 

rådgivning, så hjælper vi dig med grundig undersøgelse og behandling.  

 
Vi behandler både med og uden lægehenvisning og vi samarbejder med forsikrings-

selskaber og forskellige sundhedsforsikringer. 

 
Vi kommer også gerne ud til din virksomhed til en dialog om ergonomisk vejledning, 

behandlingstilbud og øvrig optimering af jeres arbejdsplads. 

Kontakt os allerede i dag… 

- så finder vi i fællesskab 

den bedste løsning for dig 
 

Sponsorer for Lind i bevægelse

Sponsorer_LindIBevægelse.indd   1 17/08/2017   12.44

Lind i bevægelse

Vi sætter igen i år 
byen i bevægelse

for børn og
unge i Lind!

-  På med løbeskoene eller spring  
 på cyklen og vær med til at   
 sætte Lind i bevægelse.

Lind i bevægelse er for alle aldre og for både de garvede motionister og de mere uøvede. Arrangementet afvikles

Lørdag formiddag den 30. september under byfesten    

I år byder motionsløbet og gå-ruterne på tre nye ruter, herunder en meget kort rute på 1,4 km specielt egnet til 
mindre børn, evt. ifølge med forældre. Herudover er der en rute på ca. 3,5 km og en længere på ca. 9,1 km. Un-
derlaget på ruterne er meget varieret.
Der bliver Cykelløb på både en krævende Mountainbikerute (ca. 30 km.) og en Familierute (ca. 10 km.).

Prisen for deltagelse er kun kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for børn. Alle deltagere får efter deres tur en gratis pølse 
fra Slagter Bjerg og en øl/vand i byfestteltet. Så få støvet cyklen eller løbeskoene af og start træningen til Lind i 
bevægelse. 

Online tilmelding kr. 100,-. Eftertilmelding fredag mellem 17.30 og 18.30 i Multihallen – gebyr kr. 25,- ved eftertilmelding.

Tilmelding til Lind i Bevægelse på 
www.lindbyfest.dk

Start tider
Kl. 10:00   Start Motionsløb     ca. 10 km
Kl. 10:05   Start Motionsløb og gå-rute    ca. 3,5 km 
Kl. 10:10   Start Børneløbet    ca. 1,4 km
Kl. 11:15    Start Mountainbike herrer     ca. 30 km
Kl. 11:20    Start Mountainbike damer    ca. 30 km
Kl. 11:30    Start Familieturen - cykelrute    ca. 10 km

Priser
Motionsløb      kr. 100,- 
(kr. 50,- for børn til og med 15år)

Mountainbike og familieruten  kr. 100,-
(kr. 50,- for børn til og med 15år)

Vandreturen   kr. 100,- 
(kr. 50,- for børn til og med 15år)

Alle ruter starter fra Byfestpladsen ved ALPI-hallerne. Der er tidtagning på alle løb, og præmier til alle vindere i alle 
klasser. Diplom kan udskrives efter løbet her fra hjemmesiden.

Sponsorer_LindIBevægelse.indd   2 17/08/2017   12.44
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STOFOGSTIL.dk

THYRASVEJ 35
7400 HERNING

- lige overfor 
herningCentret

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TOR: 10.00 - 18.00 
FREDAG:  10.00 - 19.00 
LØRDAG:  10.00 - 15.00

Vi ses  ...

 Ruter: Der er link til de 3 ruter på www.lindbyfest.dk

På med kondiskoene og løb eller gå for Lind Byfest
Lind i bevægelse tilbyder nu tre forskellige ruter, så 
der er noget for både børn og voksne motionslø-
bere, og de, som bare har lyst til en rask lille gåtur.
For alle os, der dagligt færdes ude i Lind og omegn, 
er det tydeligt, at der er stor interesse for motion og 
løb mv. blandt indbyggerne i Lind.
For femte gang er det muligt at dyrke denne fælles 
interesse ved et motionsarrangement i forbindelse 
med byfesten i Lind, lørdag d. 30.9.2017

Motionsløbet/-gang byder på tre nye ruter, herun-
der en meget kort rute på 1,4 km specielt egnet til 
mindre børn, evt. ifølge med forældre. Herudover er 
der en rute på ca. 3,5 km og en længere på ca. 9,1 
km. På begge ruter er underlaget varieret.

Den helt korte rute går rundt om KLG-fodbolds træ-
ningsbaner. Ruten på 3,5 km byder på en fin sight-
seeing på stierne nord for Knudmoseparken og 
forbi Fejerskovparken. Den kan også være gåturen, 
f.eks. for ældre eller familien med små børn. 

Den længere rute pa ca. 9,1 km byder endvidere 
på en naturskøn tur forbi planteskolen og rundt om 
den gamle grusgrav mellem Kollund og Skærbæk.

Motionsløbet under Lind i bevægelse har hoved-
vægten lagt på motion. Et løb med plads til alle, og 
hvor alle kan være med. Der bliver præmier til alle 
vindere, såvel børn som voksne, der er hurtigst på 
de to ruter. Men vi løber og går primært for at sætte 
Lind i bevægelse.

Der er frugt og væske til alle deltagere sponse-
ret of REMA 1000. Efter gennemført tur serveres  
en gratis pølse, og der er naturligvis også en øl el-
ler vand i byfestteltet. Alle deltagere er automatisk 
med i lodtrækningen om fine præmier.
Lodtrækningen foregår i den nye multihal.
Vi håber, at rigtig mange bakker op om 
Lind i Bevægelse.

TILMELDING
Tilmelding foregår pa www.lindbyfest.dk via on-li-
ne-registrering. Ved tilmelding på dagen opkræves 
et ekstra gebyr på 25kr.

Vi ses til 
motionsløbene 
under Lind i 
bevægelse. 

Børnerute 1,4 km: Kort rute 3,5 km:Lang rute 9,1 km:

Prisen
Prisen for deltagelse er 

kun kr. 100,- for voksne og  
kr. 50,- for børn. Alle delta-

gere kan efter løbet udskrive 
diplom fra 

www.lindbyfest.dk.

Overskrift Lind i bevægelse

lind i bevaegelse.indd   3 08/08/2017   09.07

Hellerup
Kildegårdsvej 20
2900 Hellerup

Aarhus
Søndervangs Allé 20
8260 Viby J

Herning
Dalgas Plads 7B, 1. sal
7400 Herning

København
Artillerivej 90, 1 sal
2300 København S

Forretning først. 
IT-løsning lige bagefter
Sådan arbejder vi med it
Vi er her for at optimere (din) forretning med IT. Ikke for at presse en forkromet  
IT-løsning ned over dig. Vi er IT-eksperter med forstand på forretning. Derfor starter  
vi altid med at identificere de områder, hvor IT kan understøtte dit vækstpotentiale,  
før vi udvikler en løsning. … også gerne for dig?

itrelation.dk
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Vi udfører:
• Alle former for jordarbejde
• Alle former for belægningsarbejde
• Kloakarbejde, renovering og nyt

• Nyudstykninger
• Jordarbejde til ledninger
• Jordarbejde til fjernvarme

Knudmoseparken 25, Lind  7400 Herning  www.hoscamilla.nu  info@hoscamilla.nu

       Bestil tid nu på tlf. 2084 6565

Hudplejeklinikken hos camilla
- for dig, der ønsker en personlig behandling i rolige 

og afslappende omgivelser

• Ansigtsbehandlinger
• Hårfjerning
• Epilering* NYHED
• Massage
• Make-up
• Pedicure og manicure f.eks. med Shellac

• Afstressende behandlinger med Reki Healing
* Få fjernet uønsket hårvækst f.eks. i ansigtet med epilering (Du’Lac-metoden)

Følg mig på
facebook

Medbring denne annonce 
og få gratis voks af bryn*

*Gælder frem til 01.12.2017  
i forbindelse med anden behandling

NYHED
Epilering

www.lindbyfest.dk 2

For fjerde år i træk arrangerer de lokale cykelklubber 
i Lind, De Smaa Klinger og Team KLG, et MTB-løb for 
alle MTB-ryttere.

Løbet afholdes i forbindelse med Lind Byfest, under 
temaet ”Lind i bevægelse”.
Løbet afholdes lørdag, d. 30. september 2017 ved 
ALPI-Hallerne på Kollundvej i Lind.

Der vil være tidstagning og på startnummeret får du 
en pølse med øl/vand. Der er præmier til de første 3 
i mål og lodtrækningspræmier, så der er god grund 
til at blive hængende lidt bagefter.

Igen i år,  stiller herre og kvindeholdet op i to 
individuelle grupper, for at kæmpe om hæder og ære.

Sæt X i kalenderen og søg flere oplysninger ved at 
scanne QR-koderne.

FØLG MED PÅ FACEBOOK.COM/LINDBYFEST 

LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER:KL. 11.15 START – 
MOUNTAINBIKE HERRER – CA. 30 KMKL. 11.20 START – MOUNTAINBIKE DAMER – CA. 30 KM

De små klinger2017.indd   2 09/08/2017   14.19

MTB løbet i korte træk
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 www.lindbyfest.dk 1

Igen i år inviteres hele familien 
til cykeltur, hvor alle kan følge 

med. Ruten er på ca. 10 km og er 
tydeligt skiltet hele vejen. I kører mest 

på cykelsti og mindre trafikerede veje så 
alle kan føle sig sikre på turen. Ruten er en 

rundstrækning omkring Kollund og Skærbæk 
og I slutter stemningsfuldt under målportalen 

ved Alpi-Hallerne. 
På startnummeret er der en pølse og øl/vand  

og præmier til de heldige.
Få flere oplysninger hér:

www.desmaaklinger.dk/lindmtb

TILMELDING PÅ WWW.LINDBYFEST.DK

Beskrivelse af familieruten.indd   1 04/08/2017   09.44

✂ ✂

FC MIDTJYLLAND
ØNSKER LIND EN GOD BYFEST

SAMMEN DYRKER VI  DE FEDE OPLEVELSER

✂

✂

Klip annoncen ud og medbring den i Ulveshoppen på en kampdag for at gøre brug af tilbuddet. 
Tilbuddet gælder frem til 1. oktober 2017 og kan kun anvendes een gang per købt spilletrøje.

 
S

P
ILLE

R
TR

YK

VED KØB AF VALGFRI 

SPILLETRØJE

150.-VÆRDI:

Gode resultater 
kommer af 

godt samabejde

Ring for et uforpligtende tilbud

Østergade 12 • 7400 Herning • Tlf. 9712 1377
www.ankerhost.dk

Østergade 12
 7400 Herning 
 T l f . 9712 1377 www.ankerhost.dk

-tal med os, vi er til at forstå 
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Husets Tømrer
og Snedker
har eget
maskinværksted
• Tilbygning
• Renoveringer
• Døre/ vinduer og glas
• Gulv
• Inventar

INDUSTRIPARKEN 1  •  7400 HERNING  •  INFO@HUSETSTOMRER.DK

Se mere på vores hjemmeside 
husetstomrer.dk

Vi er stærke på kunde-tilfredshed

 Døre/ vinduer og glas

Kontakt:
Tlf. 22 33 55 58

NYT -NYT

Lind Loppefund – ”fra møl til sølv”
Så skal der jagtes gode loppefund i Lind. Måske skal 
det være dig der gør møl til sølv på vores nye lop-
pemarked. Som tidligere år er der også plads til bør-
nene, der får deres egen afdeling med det traditio-
nelle Børneloppemarked, men der bliver også plads 
til voksne kræmmere. 

Vil du have en bod til ”Lind Loppefund”, så bestil et 
bord. Prisen for at få en plads er kr. 50,- for børn og 
kr. 100,- for voksne. Vi stiller bordet op og du sælger!

Book din stadeplads/bord til loppemarkedet på  
www.lindbyfest.dk under fanen ”For børn.”

Kig ned i Multihallen og se om du kan gøre et fan-
tastisk loppefund. Børneloppemarked og almindeligt 
loppemarked med masser af lopper til salg.

PRISER + BOOKING
 kr. 50,- for børn 

kr. 100,- for voksne
se mere på 

WWW.LINDBYFEST.DK

LØRDAG  
DEN 30. SEPTEMBER  

FRA KL. 10.00 – 14.00

Overskrift nyhed – Lind loppefund

Lind_loppefund_artikler.indd   3 21/08/2017   15.33

ALLE KAN FÅ 
FORDELE I 
SPAR NORD
Når du samler dine bankforretninger 
i Spar Nord, regner det med 
eksklusive fordele. Kun for de rige, 
tænker du måske? Overhovedet 
ikke. Her er det nok at passe sine 
forpligtelser, samle sit engagement 
og give os lov til at give dig mere.

Interesseret i en bank, der 
synes at flere skal have mere? 
Så book et møde om at blive 
StjernePLUS-kunde  

STJERNEPLUS.DKSpar Nord Herning   |   Dalgasgade 30   |   96 16 11 70   |   herning@sparnord.dk
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Lørdag den 30. september, kl. 10.00 – 16.00 er der  
Byfesthygge i Multihallen
Kom og få en pølse, en sodavand eller en øl i baren 
i Multihallen. En hyggelig dag i Alpi-hallerne, hvor 
du bl.a. kan møde “The Three Monkeys” der hygger 
med go’ musik.

”The Three Monkeys” er en trio med to akustiske 
guitarer og trestemmig sang. De spiller fede hits fra 
de sidste 40-50 år og også nye sange. De har mere 
end 15 års erfaring og garanterer dig en hyggelig og 
stemningsfuld dag.

LØRDAGS HYGGE GRATIS ENTRE

2 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 

Overskrift byfesthygge i multihallen

byfesthygge i multihallen_artikel.indd   3 21/08/2017   15.08

Tinghus Apoteket
Bredgade 45 · 7400 Herning Østergade 13 · 7400 Herning
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Bymesterskaber i petanque
Lørdag den 30. september fra kl. 10.00. Vi genoptager traditionen, hvor Lind Petanque står for afvikling af 
bymesterskab i petanque.

Mesterskabet afvikles på petanquebanerne øst for 
hal 1 og alle - med lyst til at prøve kræfter med pe-
tanquekuglerne - er velkomne til at deltage. Hvis 
man ikke har egne kugler, vil der være mulighed for 
at låne kugler af klubben.

Vi starter lørdag kl. 10.00 og der afvikles 4 – 5 kampe 
- alt efter antallet af tilmeldte deltagere. 

Turneringen forventes afsluttet ca. kl. 15.00 og 
der vil være indlagt en pause ved 12-tiden, hvor 
der så vil være mulighed for at købe pølser m.v. 
på pladsen ved hallen. Der vil desuden være 
mulighed for at købe øl og vand ved banerne 
under afviklingen af mesterskabet.

Hvert hold består af to spillere og det vil selvfølgelig 
være en fordel, hvis man har en makker ved tilmel-
dingen. Ellers vil vi gerne være behjælpelige med at 
finde en makker.

Når turneringen er slut, vil årets bymestre blive kå-
ret og der vil være præmie til de tre bedste hold.

Har du lyst til at deltage i en hyggelig dag med spæn-
dende spil og godt samvær med gæve Lindboere, er 
dette arrangement lige noget for dig.

Vi håber på mange tilmeldinger, så vi kan få en rigtig 
hyggelig og spændende dag.

Skulle du nu blive bidt af petanquespillet, kan du 
få mulighed for at spille i Lind Petanque resten af 
sæsonen uden kontingentbetaling.

PRISER & TILMELDINGER:
Prisen for deltagelse i mesterskabet er kr. 25,- pr. 
person og tilmelding skal ske til Bjarne Relund på 

bjarne_relund@nielsen.mail.dk. i 
perioden 11. – 22.9.2017. 

Husk ved tilmelding at 
oplyse eget navn og 
navn på din makker 
samt telefonnummer 
til evt. kontakt.

Hvis du foretrækker 
telefonisk tilmelding 

skal dette ske den 22.9. 
på tlf. 22 16 12 01 

mellem kl. 18.00 – 20.00.

Max. 60 deltager/spillere.

2 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 

Overskrift nyhed – Petanque
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Velkommen til BeneFiT Hernings 
satellitklinik i Lind 

 

 Vores fysioterapeut Anne Mette Herforth 
træffes hver tirsdag og fredag i Sundhedshuset. 

 

Vi tilbyder: 
Fysioterapi 
• Grundig undersøgelse og høj faglighed. Vi behandler både med 

og uden lægehenvisning.  
• Instruktion i øvelser og manuel behandling 
 
Virksomhedsaftaler 
• Vi tilbyder behandlingsordninger – evt. tilpasset den enkelte 

medarbejder. 
• Vi kan derudover også tilbyde ergonomisk vejledning eller 

sundhedstest i forsøget på at øge trivslen og nedsætte 
sygefraværet blandt medarbejderne. 

 

Akupunktur 
• RAB godkendt akupunktur - du kan få tilskud fra Sygesikringen 

Danmark og mange forsikringsselskaber 
• Akupunktur er effektiv behandling til smerter i muskler og led 

f.eks. ryg, nakke og hovedpine 
 

 

FYSIOTERAPI ER MERE END DU TROR 
 

DU BEHØVER IKKE HAVE ONDT, FOR AT FÅ DET BEDRE… 
 

 

 
 

BeneFiT Herning • Vejlevej 1, Lind • 7400 Herning 
Tlf. 9721 7016 • info@benefit-herning.dk • www.bene-fit.dk 
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Caribbean

Bar
Hooden 

Bar
Gin BarBubbles

& wine

Dinner  -  Drinks

& Dancing

Byfest i Lind

LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER 
KL. 18.30 - 01.30

Køb billetter på www.lindbyfest.dk

Oplev Gin Bar, Caribbean Cocktails Bar, Wine & Bubbels Bar, Bodega 
Baren – Flere drinks, sjusser og bobler.
Hold gadefesten til Byfesten - Præmie til bordet med flest tilmeldinger.

Så kører billetsalget for fuld tryk til årets halfest i Lind.

”Dinner – Drinks and Dancing” sådan lyder over-
skriften på et brag af en fest – lørdag den 30. sep-
tember 2017. Som sædvanlig er der rift om billet-
terne, ikke mindst fordi vi præsenterer en festhal 
med hele 4 temabarer og tre forskellige musikalske 
indslag. Den får på alle tangenter med DJ, Duo’en 

og partybandet No.1 Hits. Så er du til Caribbean-
bar, Gin-bar, Bubbles & Wine eller bare et sæt fra 
Hooden-baren, så er halfest 2017 en af de fester 
man bare ikke må gå glip af!

Glæd dig til en super fest med lækker mad og mas-
ser af god musik med:
Duo’en – No. 1 Hits – DJ Peder

Kun kr. 325,- pr. pers. inkl. spisning

Køb billet 
i dag 

Kun 100  

pladser tilbage

Halfest_artikel.indd   3 22/08/2017   10.22
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Få råd ved
virksomhedskøb!
Vi er din uafh ængige sparringspartner som køber 
af en virksomhed. Vi rådgiver bla. i forbindelse 
med vurdering af virksomhedens prisfastsæt-
telse, og udnytt else af mulighederne for opti mal 
fi nansiering af virksomhedskøbet.
Eft er købet rådgiver vi om den bedst mulige
etableringsform i enten selskabsform eller privat 
regi. Kontakt os for et uforpligtende indledende 
møde om dine muligheder som køber.

- så mulighederne udnytt es opti malt

www.blicher.dk
Herning - Silkeborg - Aulum

PÅ FORKANT
MED VIDEN OM 
VIRKSOMHEDSKØB

 W W W . F A C E B O O K . C O M / S K O V H U U S S T R I K

S K O V H U U S – S T R I K . D K

No.1 Hits er et top professionelt og veletable-
ret band på den danske musikscene, som har et 
stort repertoire med alle de største hits. Konceptet 
er som bandnavnet også siger, at spille No.1 Hits 
(Billboard hitlisten, og mere til) - Bedste garanti for 
en super vellykket fest .. No.1 Hits spiller til mange 
forskellige slags arrangementer: firmafester, spil-
lesteder, natklubber, privatfester, bryllup, fødsels-
dage, festivaler, uddannelsesteder m.m.

Listen kan virke uoverskuelig, men vi går ikke galt 
i byen ved at røbe, at superstjerner som Michael 
Jackson, Madonna, Bryan Adams naturligvis har 
fået plads på sætlisten, sammen med de nyeste 
skud på stjernehimlen, så som Rasmus Seebach, 
Katie Perry og David Guetta m.m.
Gode melodier, syng-med omkvæd og en god 
portion nostalgi er med andre ord dagens orden i 

dette 5 mand store band, som består af  gennem-
rutinerede musikere fra ende til anden.  der alle 
har spillet i top professionelle sammenhænge i 
mange år.

Og med de to fantastiske sangere i front får fe-
sten et underholdende og yderst veloplagt band 
til netop jeres fest eller spillested.

Vi garanterer for, at No. 1 Hits ikke spiller et eneste 
nummer, du IKKE kender!

Tanja Fossdal: Leadvokal/Kor 

Søren Okholm: Leadvokal/Kor 

Dennis Andresen: Bas/Kor 

Fridi Øster: Trommer/Backtracks 

Henrik Berger: Guitar/Kor

No.1 Hits – kun de aller største hits!

no_1_hits.indd   3 21/08/2017   15.36
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Lars Stage

ARGUS Røgdetektor Basic
Fås som 
 - Stand alone 
 - 230v tilslutning
 - Trådløs samlekoblet
Ring for brandsikring gennemgang af dit hjem

97 22 32 0297 22 32 02

godt tilbud
Er dit hjem brand sikkert?

Få installeret røgalarmer i dit hjem!

Incl.moms

Røgalarm
Fra

415,-
DUO OG DJDuoen Claus og Morten samt DJ Peder 

danner sammen med No.1 Hit, rammen om en 

festlig aften når halfesten skal afvikles.

Med over 30 års efaring på den musikalske 

scene, kan man forvente et brag af en fest, 

når de spiller en blanding af de nyeste hits og 

gode gamle klassiker. 

Tag danseskoene på, medbring dit gode 

humør, og vær med til at gøre en festlig 

aften endnu bedre til dette festfyrværkeri af 

god mad, drikke og glade toner.

Duo’en claus og Morten & dj Peder

duo_dj.indd   1 15/08/2017   09.06

Garant Herning
Industrivej syd 1, 7400 Herning, 97 22 28 44, www.garant.nu
Sammen med IDEmøbler i Hammerum
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 10.00 - 17.30, Fredag: 10.00 - 17.30, Lørdag: 10.00 - 13.00

GARANT HERNING
 En butik fyldt med inspiration 

og faglig ekspertise!
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Søren O
Stål & Montage

Søren O Stål & Montage ApS
Momhøjvej 1 / Nr.Lindvej 26

7400 Herning
Mobil: 40 79 21 60 

www.staalogmontage.dk

I KLG-Fodbold har vi også et hold til dig! 
Vi har mor/far barn fodbold til grand oldboys!
Vi har fodbold for de yngste piger til de ældste på 
old girls!
Vi har fodbold for de yngste drenge til grand old-
boys!
I KLG-Fodbold har vi plads til den ikke øvede der er 
der for vennerne/veninderne,  og vi har plads til de 
som vil noget med sin fodbold! 
Med andre ord – vi dækker hele paletten: og vi 
krydrer det med dygtige 
og engagerede træne-
re – måske derfor at vi 
har over 500 medlem-
mer, og dermed er en 
af Herning kommunes 
største fodboldklubber!

På kvinde/pigeside har vi 
to seniordame hold i serie 
1 og 2 – og de træner tirs-
dag og torsdag, hvis du 
har lyst til at være med.
Vi har et U15 pige hold, der gerne ser lidt flere piger 
på holdet, for vi er lige lidt nok i den årgang - træ-
ning mandag og torsdag.
Vi dækker alle ungdomshold fra U15 og ned hos 
pigerne – så du skal ikke holde dig tilbage.

På herre/drengeside spiller KLG i serie 2: men vi 
skal i ungdomsrækkerne for at finde vores to bed-
ste hold, da både U17 og U13 spiller i Liga.

Vi dækker alle ungdomshold fra U17 og ned til de 
yngste U5 hos drengene – så du skal ikke holde 
dig tilbage.
Der sker noget hver dag på banerne ved ALPI 
Hallerne for alle unge i Lind.

KLG Fodbold arbejder lige nu på at skaffe penge til 
en top moderne hybridbane, som vil give ungdom-
men i Lind nye udendørs fodbold muligheder 
året rundt. Et nyt fodbold område som skal anlæg-

ges i samarbejde med Her-
ning kommune – en bane der 
vil give vores klub et vældigt 
løft udendørs.

I KLG Fodbold er der mere end 
70 frivillige ledere og træne-
re der sørger for at KLG-Fod-
bold fungerer for dig – og vi 
har plads til flere trænere og 
ledere, så kom endelig, hvis 
der er en leder/træner gemt 
i dig!!!

KLG-Fodbold er der for dig – se nærmere på KLG-
Fodbolds hjemmeside KLG-fodbold.dk, eller kon-
takt formand Jesper Egebæk på 29895660.

KLG-Fodbold er din klub året rundt! 
Vi spiller ude på banerne fra marts til medio 
oktober, og så spiller vi inde i ALPI Hallerne 
fra medio oktober til marts!

For fodbold spilles hele året

Sa

mvær og kamm
eratskab

Fodbold for alle

klg fodbold

klg fodbold.indd   1 21/08/2017   12.14
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Rich. Andersen & Sønner A/S 
Vognmandsforretning 
Granvænget 5 • 7400 Herning 

Telefon: +45 97 12 10 66 
www.rich-andersen.dk  

Vognmand Rich. Andersen & Sønner A/S  
udfører stort set alle opgaver indenfor  
vogmandsbranchen- store som små. 

 
Special transport 
Kranarbejde 
Ordinær vognmandsarbejde 
Og meget mere... 

 www.lindbyfest.dk 1

de små klinger

team KLG

De Små Klinger er en motionscykleklub i Lind ved Her-
ning. Klubben er for alle cykelmotionister i Lind og om-
egn, og vi kører både på racer og MTB.

Der er fællestræning to gange om ugen om sommeren 
og søndagstræning om vinteren. 
Vi opdeler os normalt i 3 hold efter styrke, og holdkap-
tajnen fastlægger ruten, sørger for indlagte trænings-
aktiviteter, og at alle kommer med rundt og får en god 
oplevelse. Vi sætter fokus på holdånd og sikkerhed.

Der er plads til alle, også de unge og kvinderne. 

Vi deltager i diverse motionsløb og afholder arrange-
menter for medlemmerne, hvor det ikke handler om cyk-
ling. I øjeblikket er vi ca. 85 medlemmer, og der er også 
plads til dig.

Du kan finde os på www.desmaaklinger.dk,.

Cykelklubben Team KLG er startet op primært af gamle 
kammerater fra skoletiden og forhenværende fodbold-
spillere fra KLG. 

Klubben er socialt opbygget med eget klubhus og to 
faste ugentlige cykeldage. Alle ryttere kører sammen på 
ruter mellem 60-80 km. Selve ruterne bestemmes på 
dagen afhængig af vind og vejr.  

Team KLG deltager også i de fleste cykelløb i det midt-
jyske, ligesom der hvert år arrangeres weekendtur, hvor 
fokus er på cykling og sociale arrangementer.
Team KLG har ca. 20 medlemmer.

De små klinger2017_m_nyt_billed.indd   1 21/08/2017   15.40
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B
A D M I N T O N

VIL DU SPILLE BADMINTON?
Badminton er en fantastisk sport med fart, teknik, sjov 
og godt kammeratskab. 

Vi har stadig ledige pladser på alle hold i 
KLG Badminton.

PRØV 3  GANGE GRAT IS !

Du behøver ikke melde dig til, men kan blot møde 
op til træning på det hold der passer til din alder og 
dit niveau. Efter 3 gange vil fortsat træning kræve 
medlemsskab.

Vær opmærksom på, at på Miniton-holdet skal du have 
en voksen med, som deltager i træningen.

Bemærk!
I år vil det være muligt at vælge ½ medlemsskab.
Dvs., at du kan vælge kun at træne fast enten mandag 
eller onsdag.
Halvt medlemsskab betyder naturligvis også halv 
kontingent.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@klg-badminton.dk.
Besøg os på www.klg-badminton.dk og på Facebook (Facebook.com/KLGBadminton)

H o l d  2 0 1 7/ 1 8
Miniton (0.-2. klasse, nybegyndere)
Onsdag kl. 16.45-17.45

Smashholdet (let øvede)
Mandag kl. 16.00-17.15
Onsdag kl. 15.30-16.45

Bobleholdet (meget øvede)
Mandag kl. 17.15-18.30
Onsdag kl. 17.45-19.00

MOTIONISTER
Se ledige banetider 

på klg-badminton.dk

Du kan låne en ketsjer de første gange

WERLAUFF
ADVOKATFIRMA

Advokat-anpartsselskab

Tlf. 2879 6622

mail: erik@werlauff.com

Tennis banerne i Lind har en helt central placering 
lige i mellem skolen og ALPI Hallerne. 
Lige nu er det højsæson for tennis, og vi vil gerne at 
endnu flere får smag for denne herlige sport. Derfor 
tilbyder vi alle et efterårsmedlemskab for bare 150,-

Du kan spille næsten alle døgnets 24 timer på én af 
vores 4 flotte baner. Alt hvad du skal gøre er at gå ind 
på vores hjemmeside www.klg-tennis.dk og 
tilmelde dig. 
Du kan også møde op i klubhuset mandage og
onsdage mellem 16:30 og 17:30, hvor der er træ-
ning for børne- og ungdomsspillere, eller mandage 
fra kl 19:00, hvor vi har rotationstennis for voksne. 

TENNIS I LIND EN SJOV SPORT FOR BØRN OG VOKSNE

Prøv det for bare kr. 150,- for resten af sæsonen.

Indendørs Tennis i ALPI Hal 3

Igen i år har vi mulighed for at flytte tennissporten 
indendørs i vores dejlige multihal.
Dette er en super mulighed til Dem der har lyst til at 
holde træningen ved lige hen over vinteren. 
Har dette din interesse, eller har du spørgsmål 
generelt, skal du blot sende en mail til lindtennis@
gmail.com Yderligere information, tilmelding og be-
taling foregår på online på www.klg-tennis.dk

klg tennis-kopi.indd   1 21/08/2017   15.42

TØMRER OG SNEDKER

tlf 6019 2115

soerensoem.dk
Lind | 7400 Herning | kontakt@soerensoem.dk
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Ja, petanque er netop en sport hvor alle 
– både unge og ældre – kan få stor fornø-
jelse af at kaste med de tre stålkugler.

De fleste har nok prøvet at spille med de 
farvede plastikkugler på græsplænen, 
men det er nu noget helt andet at spille på 
rigtige baner med rigtige kugler. Det bliver 
også meget mere spændende, når man 
skal til at tænke taktisk omkring placerin-
gen af kuglerne og brug af forskellige kast.

Alt dette kan du opleve som medlem af 
Lind Petanque, som efterhånden er en 
gammel klub i Lind. Vi er en underafdeling 
af Lind Old Boys og er desuden medlem 
af DGI, hvilket betyder, at vi kan deltage i 
de stævner, som afholdes i området. Der 
er også mulighed for at deltage i DGI’s tur-
nering.

Fælles for disse aktiviteter er, at de afvikles 
i en hyggelig og afslappet atmosfære, og 
med stor vægt på det sociale.

På grund af halbyggeriet måtte Lind  
Petanque flytte fra de gamle baner til et 
helt nyt anlæg øst for den gamle hal. Vi er 
meget stolte af anlægget, som vi gerne vi-
ser frem, og til vores ugentlige træningsaf-
ten om tirsdagen kl. 18.30 kan man også få 
mulighed for at prøve kræfter med spillet.

Nybegyndere får selvfølgelig en grundig 
instruktion, så man efter ganske kort tid 
kan spille på lige fod med de mere garvede 
spillere. Der er også mulighed for at låne 
kugler. Til træningsaftnerne får man sin 
makker efter lodtrækning, og efter ca. 1½ 
times spil er der ofte almindelig hygge – for 
vi vægter nemlig også det sociale meget 
højt.

Vi kan kun opfordre til at prøve spillet, og 
vi skal som sagt nok tage os godt af nye 
spillere.

Vi glæder os til at se jer på de nye baner til 
mange gode oplevelser!

PETANQUE
- EN SPORT FOR ALLE!

Mange hilsner
Lind Petanque 

Petanque_artikkel.indd   1 16/08/2017   15.11

Kontakt din lokale erhvervsassurandør 
for en snak om jeres forsikringer:

Topdanmark Erhverv & Industri
Erhvervsassurandør Kurt Lauritsen
E-mail: kul@topdanmark.dk
Mobil: 20250583

Vi støtter sporten Lindi
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*Idræt+ - Tilbud om rabat til familier der i forvejen har 
medlemskab i en af idrætsafdelingerne i Lind.

KLG FITNESS FEJRER 1 ÅRS FØDSELSDAG
Det fejrer vi med åbent hus - Kig forbi under byfesten. 

LINDS STÆRKESTE OG HURTIGSTE
I anledning af vores 1 års fødselsdag holder vi åbent 
hus. Kom forbi og se de flotte lokaler, få en rundvis-
ning og en snak med vores dygtige instruktører.
Vi laver aktiviteter, hvor vi skal finde Linds stærkeste 
og hurtigste, så kom og deltag i nogle sjove dyster 
mod kammerater, naboer eller andre. Mød op og ta’ 
udfordringen op. 

FØDSELSDAGSKONKURRENCE
VI fejrer alle vore medlemmer, både de helt nye og 
de gamle. Alle der har meldt sig ind eller fornyet 
deres medlemskab deltager i lodtrækningen om et 
rejsegavekort med Bravo Tours - værdi kr. 1.500,-. 
Vi trækker lod blandt alle der har et betalt medlem-
skab pr. 4. november. 

FØDSELSDAGSTILBUD
Meld dig ind i KLG Fitness i dag og spar opret-
telsesgebyret på kr. 100,-. Tilbuddet gælder fra 1. 
september til og med 31. oktober 2017.

Priser: 12 måneder kun kr. 1500,- 
 12 måneder Idræt+* kr. 1200,-
 1 måned (3 mdr. binding) kr. 149,- 

ÅBNINGSTIDER: 
KLG Fitness har åbent alle dage fra kl. 05.30 - 23.00
Tilmelding på www.klg-fitness.dk  

ÅBENT HUS:
FREDAG D.29. SEPTEMBER  
FRA KL. 16.00 - 20.00 OG LØRDAG D.30. SEPTEMBER  FRA 10.00 - 16.00  

Kom i gang allerede i dag ved tilmelding  
på vores hjemmeside, og vær med i  

lodtrækningen om rejsegavekortet fra 
Bravo Tours - værdi kr. 1.500,-.

Overskrift Klg fitness

KLG_Fitness_fødselsdag_artikel.indd   3 21/08/2017   15.44
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SPIL HÅNDBOLD I LIND

I KLG Håndbold har vi så småt taget hul på sæsonen 2017/2018. De første hold startede træningen i uge 33, og de sidste 
hold går i gang fra og med uge 36.

Vi har i denne sæson ungdomshold hele vejen fra 
mor-far-barn til U18, ligesom der er seniorhold på 
både dame- og herresiden. Til alle ungdomshold 
er der tilknyttet engagerede trænerteams, og flere 
ungtrænere (under 18 år) vil være at finde på for-
skellige hold. Trænerne spænder lige fra den ud-
dannede divisionstræner til den topmotiverede for-
ældre-træner, der kommer med masser af erfaring 
fra egen ”karriere” i rygsækken.

På www.klg-haandbold.dk findes informationer om 
de enkelte hold, træningstider og trænerteams – og 

det er allerede nu muligt at tilmelde sig holdene for
sæsonen 2017/2018. Derudover er det besluttet, at 
alle hold fra U10-U14 deltager i et fælles opstarts-
stævne (Snejbjerg Cup) fra den 23.-24. september, 
og at vi gentager overnatningsstævnet i ALPI 
Hallerne for U6-U14 mellem jul og nytår 
(28.-29. december).

HUSK: Det er aldrig for sent at starte til håndbold, og 
vi har altid plads til endnu en holdkammerat på alle 
hold. Du kan komme og være med til håndboldtræ-
ningen 3-4 gange, for at se om det er noget for dig.

KAMMERATSKAB, LEG OG GLÆDE

Vi mener det, når vi siger, at ”KLG” betyder Kamme-
ratskab, Leg og Glæde. Det er vores fælles mission, 
at skabe rammerne for Kammeratskaber blandt pi-
ger og drenge og på tværs af byens institutioner og 
skoler. Her er der masser af plads, tid og mulighed 
for at Lege med bolde i håndboldens fantastiske 
univers. Endeligt yder et uvurderligt team af enga-
gere frivillige trænere hver dag en kæmpe indsats, 
og gør en forskel for alle medlemmer i KLG Hånd-
bold, og er dermed medvirkende til at skabe Glæde 
blandt alle børn, unge og seniorer.

Fundamentet for KLG Håndbold skal fortsat være 
en stor børne- og ungdomsafdeling, hvor der er 
plads  til alle, ligesom vi ønsker at skabe en kultur i 

foreningen, hvor alle lærer at bidrage til 
fællesskabet.

Vi er ydmyge over og stolte af at være ”Årets Idræts-
forening 2016” i Herning Kommune, og alle trænere 
og frivillige i KLG Håndbold glæder sig enormt til at 
tage imod nye som ”gamle” håndboldtossede børn 
og unge. 

VI SES
Håndboldhilsner
På vegne af bestyrelsen i KLG Håndbold
Sune Kjeldgaard, formand

Overskrift klg håndbold
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Kig efter hybridmærket, 
når du køber bil!

sts-biler.dk

Toyota Herning
Allingevej 1 · 7400 Herning · Tlf. 97 21 11 44

Lars Stage

Her er et rigtigt røverkøb
Siemens SPC trådløs alarmpakke

Siemens SPC er en skalerbar løsning som kan 
laves efter behov. Anlægget kan bruges til 
alarm, adgangskontrol, vand-lækage, video og 
meget andet.
 
SPC centralen kan styres og overvåges via den 
gratis app. til Iphone, Ipad og Android

1. stk. Central
1. stk. Betjeningspanel
1. stk. Magnetkontakt
1. stk. PIR detektor
1. stk. Sms modtager
1. stk. Installation
1. stk. Bruger opsætning1. stk. Bruger opsætning

Incl.moms

Priser Fra

4499,-
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Vurdering-salg-udlejning

Torben Clausen
Ejendomsmægler, 
Valuar, MDE

clausen-erhverv.dk
Klokkevænget 34 . Gjellerup . Herning . Tlf. 30 56 56 06
torben@clausen-erhverv.dk . www.clausen-erhverv.dk

 Ingen lange bindinger på kommissionsaftalen.
      Personligt og engageret salgs- og udlejnings-

arbejde med din ejendom og dine lokaler.
 Vurdering og rådgivning.
 Salgs- og lejeemner: www.clausen-erhverv.dk
 Ring og aftal et uforpligtende besøg
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KLG GYMNASTIK byder velkommen til en ny sæson 
Vi er igen klar med et meget stort og varieret pro-
gram. Vi har ikke mindre end 36 forskellige hold 
med et varieret udbud af bevægelse og spring for 
alle aldersgrupper. Her er der tænkt på alle lige fra 
de allermindste til 60+.

KLG GYMNASTIK er Herning kommunes største 
gymnastikforening og med de nye faciliteter i Alpi-
hallerne, kan vi nu lade alle vores hold træne hjem-
me i Lind i denne sæson. Vi har enkelte hold på Høj-
gårdsskolen og på Lind Skole ellers er det i den nye 
hal 3, de fleste hold kommer til at træne. Specielt 
de nye springfaciliteter i og omkring springgraven 
er vi meget glade for. Det betyder at indlæring af 
nye og sværere elementer kan ske på en mere sik-
ker måde, hvor de kan gentages mange gange. Vi 
vil i løbet af sæsonen lave ekstra træninger i nogle 
weekender for både drenge og piger, så der bliver 
mulighed for at få lavet ekstra mange spring.

På den rytmiske side har vi investeret i mobile spej-
le, som kan sættes op i hallen, så gymnasterne har 
mulighed for at følge deres egne bevægelser og 
øvelser. 

Vi starter vores 25+ rytmiske damer op igen med 
en ny instruktør, så der er også tilbud om rigtig god 
gymnastik for voksne.

Floorball er både et sjovt spil og en god måde at få 
sig rørt på, og så kan alle være med. Vi spiller ikke 
efter nogle fastlagte regler, så kom om i hallen og 
prøv det. Onsdag aften for mænd og torsdag aften 
for kvinder. 

For at se hele vores holdoversigt, kan du  gå på 
hjemmesiden: klg-gymnastik.dk Det er også her du 
skal tilmelde dig de enkelte hold.

Vi tilbyder igen en klippekorts ordning, så du har 
mulighed for at være fleksibel med dine træninger 
eller træningsdage. Du kan bruge klippekortet på 
de fleste af vores voksenhold og på den måde få 
prøvet flere forskellige aktiviteter.

Vi har et stort og engageret hold frivillige instruktø-
rer, som er velforberedte til træningerne, så det er 
bare med at komme afsted til træning. Vi glæder os 
til at tage imod dig og dine børn.

2 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 
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Lars Stage

En fremtidssikker og moderne 
stikkontakt

Incl.moms
+ Montering

350,-

Den nye FUGA har alt, hvad du skal bruge, 
nu med indbygget USB-lader
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Johnny’s Køreskole
Mobil 20 77 00 78

johnny@koere-skole.dk

Kørekort til:
Personbil · Trailer · Lastbil · Anhænger

18990 Johnny's Køreskole visitkort.indd   1 19/03/13   16.52

LOB – med eller uden bold
Lind Old Boys – ”gentleman-klubben” for alle i Lind og omegn på 30+

Klubben blev dannet i Lind for 48 år siden og har i 
dag over 100 medlemmer, men kan sagtens rumme 
flere. Vi har eget hyggeligt klublokale, LOBbyen, i 
kælderen under Hal 3 i ALPI HALLERNE.

Klik ind på www.lindoldboys.dk og opdag hvor 
mange muligheder for hyggeligt og spændende 
samvær klubben byder på. Du kan også følge os på 
Facebook.

SOM MEDLEM AF LIND OLD BOYS KAN DU BL.A.:
• Spille fodbold, såvel uden- som indendørs
• Spille badminton
• Dyrke motionsløb
• Gøre billig brug af fitnesslokaler
• Spille petanque
• Spille pool, dart og kortspil
• Spille kroket
• Deltage i foredrags- og rundvisningstilbud
• Se TV, fodbold og anden sport i LOBbyen
• Deltage i fester og forskellige former for social 

hygge i LOBbyen

Du behøver aldrig kede dig, hvis du bliver medlem 
af LOB, hvor vi kommer hinanden ved og mødes til 
klubaftner onsdag eller lørdag formiddag - eller hvor 
vi, når FCM spiller, i samlet flok besætter en del af 

Faxe Kondi tribunen på MCH Arena - eller køber bil-
lige billetter til andre sport events i Herning - eller le-
jer en bus og kører til Parken for at se bold - eller… 

MULIGHEDERNE ER MANGE I LOB
Har du lyst til at deltage, så tøv ikke med at kon-
takte et af bestyrelsesmedlemmerne:

Formand Niels Arne Markussen, 
tlf. 21 21 14 09, nielsarne@alpi.dk 

Næstformand Allan Thomsen, 
tlf. 41 74 16 79, ath@jysk.com 

Kasserer Henry Gade, 
tlf. 28 11 69 74, h.gade@kabelmail.dk 

Sekretær Bent Jensen, 
tlf. 61 69 03 97, bluesbent@jensen.mail.dk 

2. næstformand Ole Hansen, 
tlf. 22 99 28 96, jette.olehansen@gmail.com 

3. næstformand John Henriksen, 
tlf. 40 34 97 77, jsh@excellentwine.dk  

Du er også altid velkommen til at stikke hovedet 
ind i LOBbyen onsdag aften eller lørdag formiddag 
for at fornemme klubånden og få en snak om et  
medlemskab.
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AU2SKADER.DK

Industriparken 3 • 7400 Herning • Tlf. 88440740

Book et besøg
af gardinbussen

ved Kim på 
tlf. 2155 0048
eller kig ind

www.midtgaardfarver.dk

Book et besøg
af gardinbussen

ved Kim på 
tlf. 2155 0048
eller kig ind

www.midtgaardfarver.dk

Gå foråret
i møde

med fl otte
gardin-

løsninger

Gardiner er ikke kun til for at regulere sollyset
gennem dine vinduer.
De er et væsentlig element i din indretning 
og er frem for alt med til at fremhæve din 
personlige stil.

Vi tilbyder individuelle gardinløsninger, der 
matcher dine unikke ønsker. Ved at udfordre 
og fremhæve din personlige stil og samtidig 
tage højde for dine funktionelle behov, tilbyder 
vi gardindesigns, som du kan få glæde af i 
mange år.

Vi har løsningen til DIN stil.
Bestil et uforpligtende besøg af vores gardinbus.
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LOG – Lind Old Girls klub

LIND OLD GIRLS ER KLUBBEN FOR PIGER OVER 30 ÅR I LIND. DEN BLEV STIFTET  
DEN 13. JUNI 2000 SOM EN SØSTERKLUB TIL LIND OLD BOYS (LOB).

Vi laver forskellige arrangementer, f.eks. fore-
dragsaftener og inspirationsaftener af forskellig 
art, fælles madlavning, teater evt. med spisning, 
virksomhedsbesøg, bowling, gåture eller bare 
hyggeaftener.

Der er også mulighed for at spille volleyball hver 
mandag aften kl. 20.00-21.30 i den nye hal 3.

Det første arrangement i den nye sæson er vo-
res generalforsamling tirsdag den 19. september 
2017 kl.19.30 i Alpi Hallerne, så hvis du har lyst til 
at høre mere om klubben, så mød bare op.

Du kan også få yderligere information på vores  
hjemmeside www.lindoldgirls.dk

•	 At	møde	nogle	nye	piger	og	lære	dem	at	kende
•	At	kunne	mødes	på	tværs	af	interesser
•	At	give	hinanden	ny	inspiration	og	sætte	tanker	i	gang
•	At	have	et	 fristed,	hvor	det	 ikke	drejer	sig	om	at	være	
bedst.

•	 At	det	positive	og	optimistiske	skal	være	i	fokus

I klubbens idégrundlag står bl.a.:

4 Følg os på www.facebook.com/lindbyfest 
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gastro 13

v/Bent Troelsen
Nr. Lindvej 18 - Lind - Tlf. 97 22 06 60

Midtjyllands kørende gardinforretning

v/Bent Troelsen
Nr. Lindvej 18 - Lind - Tlf. 97 22 06 60

Midtjyllands kørende gardinforretning

• Aut. kloakmester
• Nedsivningsanlæg
• Dræning
• Gravearbejde
• Belægning

Ørneborgvej 9 · 7400 Herning
Tlf. 40 27 71 70 · ronaldb@mail.dk
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ÅBEN HUS ARRANGEMENT 
Kom og vær med til en ny og spændende sæson som KLG Senior Motion 
starter op med Åbent Hus i Alpi Hallerne onsdag den 6. september kl. 9.00

Program:  gældende fra  september til julen 2017

Kl.   9.00 Fælles motion
Kl.   9.45 Valgfrie aktiviteter
Kl. 11.00 Hygge i Cafeen med fællessang

Kaffe og rundstykke kan købes til kr. 20

På vor hjemmeside www.klg-seniormotion.dk kan 
du holde dig á jour og få relevante oplysninger om 
din klub eller ring til Vita Nielsen – tlf. 26 20 74 99
Kontingent fra september til julen 2017 er kr. 200,- 

Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op.
Det vil være rigtig dejligt at se dig i den nye sæson 
til Senior Motion & Samvær.

Vi er en stor flok glade motionister som hver onsdag 
formiddag dyrker en masse aktiviteter. Efter en god 
fælles opvarmning, hvor alle muskler bliver arbejdet 
godt igennem kan du vælge en masse aktiviteter 
som gulv-curling, floorball, badminton, indendørs 
petanque, bowls, ringo eller dyrke din smidighed 
og styrke med øvelser på gulv, step eller arbejde 
med store bolde.

Derefter hygger vi os i Cafeen hvor der til arrange-
mentet Åbent Hus er gratis kaffe og rundstykker.

Senior Motion & Samvær i Lind er stedet, hvor alle 
kan være med og hvor du kan dyrke motion på dine 
præmisser. Vi arbejder på at det også skal være 
sjovt og hyggeligt, så du får lyst til en mere aktiv 
hverdag.
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FÆLLES TRÆNING
Vore to erfarne instruktører Hanne Schmidt og Hanne Skov står på skift klar til  

at modtage dig til fælles motion og opvarmning.

Overskrift Senior motion & samvær

senior_samværd_artikel.indd   3 04/08/2017   07.57

Altid stort udvalg
 i børnecykler, citybikes, mountainbikes 

og racer.

Trek 1.5
m/ shimano Tiagra 10-speed
før: 7.999,-
Tilbud: 6.499,-

Nishiki Fatbike
Priser fra kr. 4.999,-

Vi henter og bringer din 
cykel til reparation, uanset 

hvor du har købt den.
Ring og aftale med værk-
stedet på tlf.: 97 26 72 55.

Lind Hovedgade 31 • 7400 Herning
Tlf. 97 21 50 50 • www.slagterbjerg.dk

Følg os på Facebook
Nye tilbud hver uge

LIND HOVEDGADE 2 - 96 28 01 03

LIND HOVEDGADE 2 - 96 28 01 03

LIND HOVEDGADE 2, 7400 HERNING
ÅBEN ALLE DAGE FRA 7.00 – 22.00

Ønsker hele Lind en rigtig god byfest!
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LIND HOVEDGADE 2 - 96 28 01 03

LIND HOVEDGADE 2, 7400 HERNING
ÅBEN ALLE DAGE FRA 7.00 – 22.00

Ønsker hele Lind en rigtig god byfest!

Lillelundvej 21 • bygning 29 • 7400 Herning  
grafisk-skp@herningsholm.dk • +45 72 13 48 88 • www.grafiskskp.dk

Nørholmvej 3 · 7400 HerningLillelundvej 21, 7400 Herning

SKAL DU HAVE HJÆLP TIL DET GRAFISKE ?

Vi tilbyder følgende: 
Visitkort, folder, brochure, design-
linie, blade, brevpapir, logo, 
plakater, invitationer, web design, 
kodning af hjemmeside, billede 
redigering og meget mere.

Vi kan hjælpe dig hvis:
Du er et ny opstartet firma, privat 
person, organisation, forening og 
andre non-profit virksomheder. 
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Vi ses til byfesten!
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