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Brand på søfartsskole blussede op igen
INDLAND Store dele af den tidligere søfartsskole i
Sønderborg er forvandlet til en rygende tomt efter
en brand, der brød ud natten til torsdag og blussede
op igen torsdag morgen, efter at brandfolkene
havde fået den slukket. Det var en politipatrulje,
der 10 minutter over midnat opdagede, at der var
ild i søfartsskolen, der også har huset et AMUCenter, men nu står tom. Branden var så voldsom,

18.000 borgere skal tjekkes på kryds og tværs

at brandfolkene fra Sønderborg måtte tilkalde
forstærkninger fra Sydals, Broager og
Augustenborg. Der gik en time, før branden var
under kontrol. Tidligere på aftenen gik der ild i et
gasfyr i et parcelhus i Nordborg. Her måtte et ældre
ægtepar køres på sygehuset til observation for
røgforgiftning.
/ritzau/

INDLAND 18.000 borgere i 12 af landets kommuner
tilbydes at få kroppen til serviceeftersyn. Det næste
halvandet år ruller en bus gennem landet, og den
byder inden for til et timelangt sundhedstjek.
Foruden de klassiske målinger af blodtryk, højde
og vægt vil forskerne teste deltagernes kondital.
Også musklerne og balanceevnen vil blive
kontrolleret. Undersøgelsen hedder KRAM (kost,

rygning, alkohol og motion) og er en af de største af
befolkningens helbred. Leder af undersøgelsen
Tine Curtis siger til Ritzau, at den giver mulighed
for at følge befolkningen gennem årtier og dermed
afdække, hvilken betydning livsstil har for at blive
ramt af en dødelig sygdom.
/ritzau/

Herning

Mere plads
og mere ro
»Stines Hudpleje«
har skiftet adresse
til mere
afstressende
omgivelser, men
produkterne er
de samme som
før og lidt til

mindre befærdede Grønnegade: - Her er der mere plads og
ro. Jeg kan mærke, at folk slapper mere af her, fortæller Stine
Dahl.
Hun har også fået lydisoleret
de to kabiner, som behandlingerne foregår i.
- Jeg fokuserer meget på, at give folk en rolig og afstressende
oplevelse, hvor vi ikke skal
rende frem og tilbage og tage
telefoner, siger hun.

To på fuld tid
Stine Dahl er fyldt 30 år, siden
Herning Folkeblad første gang
skrev om hudplejeklinikken
for to år siden.
Dengang havde hun lige forladt et job som makeup artist
gennem fire år for TV2’s studieværter. Men hun savnede
det midtjyske, som hun kommer fra - nærmere betegnet
Vildbjerg - og tv-jobbet var
heller ikke fuldtids, så hun besluttede sig for at blive selvstændig. Det har hun ikke fortrudt, og det har kunderne heller ikke. De bliver nemlig stadig flere. Faktisk har Stine
Dahl været nødt til at ansætte

Af Marianne R. Eskildsen
mre@herningfolkeblad.dk

Bortset fra at det er lidt småkoldt - også indendøre - denne
klamme regnvejrsformiddag i
maj, så breder velværet sig
hurtigt i de spritnye omgivelser i Grønnegade 18. Her lå engang en rideudstyrsforretning, men nu er hjelm og pisk
skiftet ud med plejende cremer
og makeup, og ud af højttalerne strømmer beroligende toner
fra en blid klarinet.
»Stines Hudpleje« er flyttet fra
en livlig Smallegade til den

Hver torsdag bringer
Herning Folkeblad »Byens Liv« med artikler
og notitser om stort og
småt i forretninger og
gadeliv - lige fra en ny
butiksindehaver over
parkerings-problemer
til gademusikanter.
Ideer og input til Byens
Liv modtages gerne på
redaktionen på tlf. 96
26 37 00 eller via e-mail-adressen herning@herningfolkeblad.dk.

en kollega, Jannie Selbo, på
fuld tid.
Stine Dahl har også opgivet
undervisningen hver onsdag
på Kosmetologskolen i Silkeborg, så nu er hendes tid 100
procent helliget klinikken i
Grønnegade.

Supplerer hinanden
Selv om omgivelserne er nye,
er produkterne stadig fra firmaet, Dermalogica, som er
økologiske hudplejeprodukter.
- Det er rene produkter, som giver gode resultater, og som hele tiden udvikler sig. Men jeg
manglede nogle produkter,
som kunne levere hurtige resultater mod for eksempel acne og solskadet hud, derfor har
jeg også fået Exuviance, som
er opbygget på frugtsyrer. Det
er to serier, som supplerer hinanden rigtig godt, fortæller
Stine Dahl.
- Folks hud ser klarere og mere
glat ud, når de har brugt Exuviance. Faktisk kan man se
forskel allerede efter en uge
ved acne, og jeg havde en klient den anden dag, som fortalte, at hun kunne se forskel allerede efter én behandling. Jeg
havde slet ikke regnet med, at
der var noget, der var så godt.

Nu med tillæg
Alle
hudplejebehandlinger
indledes med en Face Mapping, som er en kortlægning af
huden i ansigtet. Hver eneste
centimeter hud bliver gennemgået professionelt, så kosmetologen kan finde de helt rigtige
produkter og den rette behandling til netop denne hud.
For al hud er forskellig og har
forskellige behov.
Det er også en af grundene til,
at Stine Dahl i højere grad vil
tilbyde klienterne skræddersyede hudplejeløsninger frem
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Beroligende musik strømmer ud af højttalerne her i den ene af de to lydisolerede kabiner i kosmetolog Stine Dahls klinik,, hvor velvære er i højsædet. Klinikken er flyttet til nye og
større lokaler i Grønnegade.
Foto: Henrik Ole Jensen

for de færdigpakker, hun hidtil
har haft på listen.
- Nogle kan jo have så stort behov for en dybderens af huden, at der ikke er tid til massage, derfor vil jeg give kunderne mulighed for at skræddersy behandlingerne til netop
deres behov, fortæller Stine
Dahl.
Det skal også være muligt at
købe
hudplejebehandlinger
med tillægsbehandlinger, hvor
for eksempel en fodplejebehandling så bliver billigere,
end hvis det kun var den, man
skulle have.

To og to
Kvinder er fortsat de hyppigste kunder på hudplejeklinik-

Støttet af Kulturelt Samråd Herning

Vi spiller
den bedste musik

Stine Dahl

unge er blevet flittigere kunder: - Vi har helt unge piger,
hvor det er forældrene, der har
taget fat i dem, fordi forældrene måske selv har haft acne, da
de var unge. Det er jo bevist, at
acne kan give en depression.
Jeg har selv haft meget uren
hud, og jeg kender godt til, at
man kan blive meget deprime-

ret over det, siger Stine Dahl,
så man lige kigger en ekstra
gang på hendes sunde og velplejede hud.
Danskerne går højt op i kvalitet, og de elsker at pleje sig
selv. Det er ingen nyhed, og det
kan Stine Dahl også mærke.
- Nogle er nødt til det, men der
er også en større tendens til, at

I 2003 mistede
Gitte og Jens
Landting Hansen
deres to måneder
gamle datter, som
led af en
hjertesygdom.
Forældrenes store
tilfredshed med
børneafdelingen på
sygehuset
i Herning får dem
til at give fjernsyn,
dvd’er og malerier
for 70.000 kroner
til børneafdelingen

ols@herningfolkeblad.dk

Normalpris 80,- pr. billet, men Læserklubben har krejlet prisen ned til 65,- pr. billet

»...der er også en større tendens til, at folk
gerne vil pleje sig selv, og jeg kan mærke,
at folk gerne vil betale ekstra for at få
noget, der er ordentligt«

folk gerne vil pleje sig selv, og
jeg kan mærke, at folk gerne
vil betale ekstra for at få noget, der er ordentligt. Folk vil
også gerne betale for den rette
makeup-vejledning, og jeg holder stadig makeup-aftener.
Dem har jeg haft rigtig mange
af, hvor fire til seks veninder
mødes for at få gode råd, siger
Stine Dahl, der også har føjet
en makeup-serie til klinikkens
produkter, som holder den
sunde linje.
- Og er der noget, mine klienter
ikke kan tåle, får de pengene
tilbage eller de får et andet produkt, men det skulle hudanalysen jo gerne forhindre.
Kvalitet og service følges altså
ad med hudpleje og velvære.

Børneafdeling i Herning får
stor gave for god behandling

Af Ole Skydt

DU FINDER OS I SDR. ANLÆG

ken, og det er også stadig ansigtsbehandlinger, der topper
popularitetslisten, men der bliver flere og flere mænd blandt
kunderne, og flere klienter
kommer som par for eksempel
et brudepar, et par veninder,
eller en mor og datter som ønsker en parbehandling.
I Smallegade kunne Stine Dahl
slå kabinerne sammen til ét
rum med to stole. Det kan hun
ikke her, så parrene må nøjes
med at blive behandlet i hver
deres rum, men måske kommer det med tiden. Der er god
plads i de nye lokaler, og den
bagerste del af adressen er slet
ikke indrettet endnu.
Aldersmæssigt dækker Stine
Dahl hele spektret, selv de helt

9. september 2003 døde den to
måneder gamle Katrine på vej
i en ambulance fra sygehuset i
Herning til Skejby Sygehus.
Katrine, datter af Gitte og Jens
Landting Hansen fra Bølling
ved Skjern, havde en meget
sjælden hjertesygdom.
Forinden havde Katrine i flere
gange været indlagt på børneafdelingen på sygehuset i Herning og i Skejby.
Opholdet i Herning var en tryg
oplevelse for den lille familie
midt i krisen.
Så tryg en oplevelse, at famili-

Ægteparret Gitte og Jens
Landting Hansen fra Bølling ved
Skjern sagde i går tak for den
pleje og omsorg, deres lille
datter Katrine fik på
børneafdelingen i Herning,
inden hun døde af en
hjertesygdom. Takken bestod af
malerier, TV-apparater og dvd’er
for 70.000 kr. På billedet ses
også parrets datter
Cecilia på syv.
Foto: Flemming Hansen

en i går viste sin taknemmelighed ved officielt at give børneafdelingen en donation på
70.000 kroner. Pengene har betalt en række TV-apparater,
dvd’er og malerier af Hammerum-kunstneren Kis From.
- Det er med blandende følelser, vi står her i dag. Vi ville
helst have undgået det. Men
vor datter Katrine blev født
her 17. juli 2003. To måneder
senere døde hun, 9. september,
fortalte en fattet far, Jens
Landting Hansen.
Det første hjertestop fik den lille pige på sygehuset i Herning.
Kort tid efter fødslen fik forældrene igen kontakt til børneafdelingen, da Katrine fik

kramper. Kort tid senere blev
Katrine hasteindlagt på Skejby Sygehus.
Efter halvanden uge kom hun
hjem, men halvanden uge senere blev hun igen indlagt på
sygehuset i Herning.
- Pludseligt blev hun dårlig og
fik hjertestop. Hun døde i ambulancen. Hun havde en meget
sjælden hjertesygdom, fortalte
Jens Landting Hansen videre.

Dygtighed og medfølelse
Familien, der også består af
datteren Cecilia på syv, havde
meget kontakt med børneafdelingen i de to måneder, Katrine
levede.
- Personalet viste dygtighed og

kærlighed. Vi fik varm medfølelse og et knus af overlæge
Maurits Dirdal, inden vi tog af
sted til Skejby. I bar os igennem, fortsatte Jens Landting
Hansen med sine roser til personalet onsdag.
- Vi har altid følt, at Katrine
var i gode hænder, selv om det
fik en sørgelig udgang.
Jens Landting Hansen roste
personalet gentagne gange og
sagde, at sygehus-ansatte er et
jaget folk på grund af de mange strukturændringer.
- I gør et kæmpearbejde, og det
er en af grundene til, at vi donerer TV , dvd’er og malerier. I
gør et kæmpearbejde og det er
jo svært at få penge til sådan-

ne ting fra sygehuset, sagde
Jens Landting Hansen.
Der blev ved den lille højtidelighed holdt en reception på
børneafdelingen C1 på sygehuset. Her takkede ledende
overlæge Maurits Dirdal for
gaven.
- Det er ikke naturligt for børn
af være på sygehuset. Derfor
er det godt at være et sted,
hvor der er trygt. Kærlighed
og tryghed er nøgleord for os.
Vi skal både skabe tryghed,
lindre, helbrede, sagde overlægen og føjede til:
- TV, Bamse og Kylling og Anders And skaber tryghed. Så er
det næsten som hjemme.
Malerierne på væggene skaber
også tryghed.
- De skaber glæde for de ansatte, forældre og pårørende. Det
giver en glad stemning. Det
smitter af på børnene. De kan
mærke det, sagde Maurits Dirdal.

