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TIL LIVETS

ØJEBLIKKE

Selvom vi mennesker ikke er vekselvarme dyr, så næres vi på

rigtig finder det de leder efter - de brands de gerne vil bære.

mange måder alligevel af solens stråler og den varme de giver.

Og når først de har sat sig noget bestemt i hovedet er

Vi bliver på forunderlig vis gladere, mere frie, mere kreative og

prisen heller ikke længere så afgørende.

mere positive nu hvor solen her i april er fremme i over halvdelen
af døgnet.

H usk den 8. ma j

Mors Dag

Så tricket er at holde sig orienteret om de modebetingede

Here comes the Sun!

trends, holde øje med producenternes nyheder og lytte til
kundernes udtrykte behov og ønsker. På den måde kan man
bedst lave et flot ”bed” med attraktive forårsbebudere – nye
ur-modeller fra de rigtige brands, de populære designeres
nyeste kollektioner og de produkter, der har en god historie

Der sker simpelthen noget med os danskere, når foråret har gjort

og måske derfor er et statement, for den der bærer dem.

sit indtog. Overalt myldrer vi frem som havde vi ligget i hi.
Fortorvs-caféerne, havnepromenaderne, parkerne, gågaderne,

En del af kunsten med at tiltrække kunderne er selvfølgelig

byernes store pladser og parker summer pludselig af liv, så snart

også måden, man præsenterer sine forårsbebudere på -

der er bare lidt sammenhængende solskin. Vi skal simpelthen ud

gennem sin markedsføring, i udstillingsvinduerne, inde i

og nyde den genvundne frihed til at være sammen under åben

butikken og under ekspeditionen af kunderne. Men det er I

himmel. Ud - både for at mødes med og se på andre og for selv

selvfølgelig allerede bevidste om og i fuld sving med.

at blive set af andre.
Jeg

håber

derfor

også,

at

denne

forårsudgave

af

Det er samtidig nok også det tidspunkt, hvor vi er mest opmærk-

Design·Ure·Smykker kan være til yderligere inspiration for jer

somme på hinanden. Hvor vi sikkert både bevidst og ubevidst

- der er i hvert fald masser af spændende nyheder.

registrerer, hvordan andre fremtræder og hvordan andre reagerer
på vores egen fremtræden. Vores påklædning, vores fodtøj, vores
hårstil, vores smykker og ure, vores (sol)briller - ja, sågar vores
make-up observeres og vurderes simpelthen nøje. Som oftest

De bedste forårshilsner!

G r a ti s !

diskret, men indimellem er det også noget, der diskuteres og
udveksles synspunkter omkring.
Derfor er det også typisk i foråret nye forelskelser opstår og
belønningen for at have valgt en fremtræden andre bemærker og
tiltrækkes af gives - spontant eller måske i form af mere subtile
tilnærmelser. Det fascinerende er, at det ikke længere er køns-

Henrik Bjørkman

specifikt – idet både mænd og kvinder jo i dag er meget bevidste

Redaktør

om at understrege deres personlighed gennem det tøj de vælger
at gå i, hvilke ure og smykker de bærer ved hvilke lejligheder og
til dels også om det er de rigtige brands.

BAGSIDE

FORSIDE

I mærker det sikkert selv ude i jeres forretning, at der er flere
som er på udkig efter spændende nyheder her i foråret og måske

ARMBÅND MED MUM-CHARM

kigger mere end de køber. Det handler måske om, at de ikke

MORS DAG KAMPAGNE
SØLV

495,- / FORGYLDT 595,-
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Ikke til julen, men til at New Nordic messen efter to års Corona-pause
nu endelig afvikles fra den 26. - 28. august og denne gang i Øksnehallen i København.
Men vær lige opmærksom på datoerne. Det blev nemlig oprindeligt
meldt ud, at messen skulle afholdes en uge tidligere, men da det faldt
sammen med Formland Messen i Herning blev datoerne rykket en uge
frem. Så husk at få sat det i kalenderen allerede nu og få bestilt jeres

Vi glæder os i denne tid...

adgangsbilletter.
Det er jo den ultimativt bedste mulighed for at mødes med kolleger
fra branchen og få inspiration til fornyelse af sortimentet og se hvilke
trends, der tegner sig ved at besøge de mange leverandørers stande.

Alt er ved det gamle - men også der er også meget nyt.
En af nyhederne er, at Jesper Åndahl, Copenhagen Exhibition Group,
som noget nyt, står for afviklingen af messen. Jesper kender godt til
branchens messe, idet han i perioden fra 2002 og frem til 2011 var
messedirektør i Bella Center, da messen blev afviklet under navnet
”Guld, Sølv, Ure”. De sidste 10 år har Jesper i øvrigt afviklet mange
fagmesser i sit firma, hvoraf flere har været afholdt i Øksnehallen, der
nu for første gang skal lægge gulv til branchens traditionsrige New
Nordic messe".
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Der vil blive holdt DM i Guldsmedehåndværk under messen
NEXT Erhvervs-uddannelse og EUC Lillebælt står for at gennemføre
mesterskabet og vinderen vil blive kåret fra en scene midt i Øksnehallen på messens sidste dag.
I år er der, i følge den forløbige udstillerliste, flere nye - både indenlandske og udenlandske - leverandører, der præsenterer deres produktprogram og giver deres bud på, hvad kommer til at hitte i efteråret
og til julesalget. Ligesom der er rig mulighed for at blive inspireret når
det gælder butiksindretning, kassesystemer og sikrings-mæssige foranstaltninger.
Så kom få en faglig snak med både jeres nuværende og potentielle
nye leverandører - samt jeres kolleger i faghandelen fra hele landet.
Omkring 85% af standarealet er allerede booket og der kommer løbende flere til, så det bliver helt sikkert en messe, som vil give jer
masser af spændende inspiration og nye kontakter.
Hvis I også selv driver engros-salg og kunne have interesse i at præsentere jeres produkter er der som sagt 15% af standarealet, der stadig er ledigt.
Gå ind på www.newnordic-cph.dk for yderligere information.

Elegante, smukke, enkle - og alligevel så mangefacetterede...
Nuran har gjort det igen. Skabt tre nye, utroligt flotte
smalle ringe, som kan bruges alene, sammen eller i
kombination med andre ringe.
Noelle, er navnet ringene har
fået, hvilket udover at være et
meget smukt pigenavn også leder
tankerne lidt hen på julen og det
er vel ikke så tosset endda. Det
forbinder vi jo netop med glæde
og gavegivning. Noelle ringene er
da også helt oplagte for jeres
kunder at give som gave til en de gerne vil glæde eller
bare forkæle sig selv med.
Ringene er nemlig utroligt fascinerende at se på med de mange
design-

og

detaljer.

Spilet

håndværksmæssige
i

lysreflektionen

mellem det ædle metal og brillanterne er helt specielt.
De fås i 14 karat rød- eller hvidguld og er besat med
brillanter i 0,18 ct. W/si og 0,21 ct. W/si.
Den vejledende udsalgspris ligger på 5.000 kr. pr. ring.
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aquadulce.dk

Dedikation

Dansk
Design

Henrik, der driver virksomheden fra en skøn
gammel ejendom i Møllegade i Aarhus, kommer
selv fra den kommercielle filmindustri, hvor han
bl.a. har arbejdet med 3D-animation - og det er
nok en væsentlig faktor i hans tilgang til

den

designmæssige proces. Det var faktisk også
årsagen til, at vi valgte overskriften med de tre
D’er her.
Men den altoverskyggende dimension i Henry
Archer urenes brand values er dedikationen til
kvalitet. Ikke bare kvalitet i materialevalg - men
også når det gælder funktionaliteten og den

Et nyt urbrand, vi på redaktionen er blevet lidt

designmæssige finish helt ud i de små detaljer.

nysgerrige på, er Henry Archer. Det har kun været

Alt er gennemtænkt og gennemprøvet inden det

på markedet i knapt to år, men har allerede haft

sættes i produktion.

stor succes både herhjemme og i udlandet.
Det mere visuelle udtryk - formerne, farverne,
Derfor tog vi en snak med Henrik Schødt, der

kontrasterne,

sammen med sin hustru står bag brandet, for vi

materialerne - er i vid udstrækning inspireret af

havde egentlig mange spørgsmål til hvad det er,

naturen,

der gør, at Henry Archer urmærket har så stor

Henrik og hans hustru bevæger sig i - herunder

succes på det ellers meget konkurrencebetonede

også arkitekturen. Det kendte byggeri Isbjerget,

urmarked.

som ligger lige ud til havnen i Aarhus har bl.a.

slibningerne

naturfænomener

og
og

reflekserne
de

i

omgivelser

været en væsentlig inspirationskilde til en af
Henry Archer kollektionerne.
Det, at det er dansk, har i følge Henrik Schødt
også en stor betydning - både herhjemme men
også i udlandet, hvor dansk design i forvejen
nyder stor anerkendelse. Specielt amerikanerne
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har taget mærket til sig, hvor over halvdelen af salget kommer fra, fortæller
Henrik. Men også de forhandlere, der herhjemme har taget urene ind i
deres forretning oplever at kunderne er begejstrede for det markant anderledes og gennemførte design og det høje kvalitetsniveau - samt det
overordentlig rimelige prisniveau.
Henry

Archer

urene

er

på

niveau

kvalitetsmæssigt
væsentlig

dyrere

ure

nemlig

fra

med
kendte

brands, bl.a fordi Henrik har et stort
fokus på materialefinish og brugen
af kvalitetskomponenter. For eksempel det ultra-tynde, mekaniske 9015
urværk fra Miyota, der har gjort
Nordlys serien til et utroligt tyndt
dykkerur på kun 11 mm. Derudover
er alle urene belagt med ridsefrit
safirkrystal - uden undtagelser!
Derfor håber Henrik også, at den
vil

tage

Sekvens – Dunkel, som er et af firmaets bestsellers
Vejl. udsalgspris kr. 2.799,-

professionelle

faghandel

Henry Archer

brandet til sig i bevidstheden om, at det helt sikkert vil

bidrage til profileringen af deres butik som faghandel i deres lokalområde
og til en særdeles fornuftig indtjening. Han fortæller, at selvom

firmaet

har sin egen web-shop, så er hans ønske at Henry Archer urene skal ud
i faghandelen og sælges af fagfolk, der sætter pris på kvalitet.
De fleste af kollektionerne er faktisk
special editions produceret i begrænset
antal og der følger også nummererede
certifikater med, når kunderne køber
uret.
Du kan kontakte Henry Archer omkring
mulighederne

for

et

samarbejde

på

61687623

Neon – special edition af Nordlys
Vejl. udsalgspris kr. 3.399,-

1115+.42 05*,777774 -)72 &"3/#+.42 05*,7777703-3!/)7667667(%7'$
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time to care

save the ocean

Friskt forårspust fra nord....
Eller rettere fra den norske guldsmed Arne Nordlie for
hvem emaljesmykker altid har været en vigtig del af
sortimentet. Michael Frederiksen fra firmaet Anmico, der
har agenturet for Arne Nordlie’s smykker i Danmark
præsenterer nemlig her i april en helt ny kollektion af
emaljesmykker til voksne.
Liv kollektionen er inspireret af nogle af naturens små
vidundere, nemlig de vilde blomster vi oplever i naturen
- især de mange forårsbebudere. Det er bl.a. blomster
som den blå anemone, stedmoderblomsten,
smørblomsten, brudeslør, marguerit og klokkeblomst.
Smykkerne der er fremstillet i forgyldt sølv, er håndlavede og klæder kvinder i alle aldre.
Den vejl. udsalgspris for de flotte blomster ligger på
kr. 795,00.

ocean pebble collection
Remmene i de nye Ocean Pebble ure er lavet
af 100 procent genanvendt havplast, som
er forarbejdet og omdannet til et fashion
statement.
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www.beringtime.com

18034-397

18034-308

18034-007

DKK 1.499,—

DKK 1.499,—

DKK 1.499,—

Kr. 750,-

Kr. 595,-

Kr. 350,-

Mandesiden!
Anmico har også lige modtaget forårets nyheder
fra det svenske herresmykke-brand ”By Billgren”.

''Med smykkerne håber og
ønsker jeg, at kvinder
minder sig selv om, at de
ikke er alene''

Her er der kommet lidt mere farve på tingene altså på den maskuline måde.

- Mie Moltke

Mie Moltke

Det er blandt andet en serie af virkelig flotte
beadsarmbånd, de er bl.a. med sten som Tigerøje,
Lapis, Jaspis og Onyx. Som om det ikke er nok,
så kan man nu også få flere læderarmbånd i tilsvarende farver, der matcher beadsarmbåndene.
Jo, det er skam helt i tidens ånd. Flere og flere
mænd ønsker nemlig at understrege deres (tøj)stil
med smykker, der smykker, der signalerer maskulinitet.

Kr. 650,-

Kr. 895,-

De vejl. udsalgspriser starter ved kr. 299,00.

Spring / Summer 22
Kr. 650,Kr. 695,-

Kr. 750,Kr. 650,-
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Kr. 650,-

Words are not enough
- to show the way I fell about you...
Sådan indledes et gammelt 70’er hit, med den engelske sanger Jon English - og det har
René Pold fra firmaet Pold Design fundet et nogle glimrende svar på.

”Name It” Jewellery er en serie af smykker, fremstillet i sterling sølv og forgyldt
med 14 karat guld.
Smykkerne er smukt udformede grafiske ordkombinationer, der netop sætter ord
på de følelser man gerne vil udtrykke over for den man giver smykkerne.
Det er blandt andet ordkombinationer som GOD MOR, SØD TØS, NÆR VÆR,
DIG MIG, LOVE YOU, RAR FAR, LEV VEL m.fl. og de fås som ringe, halskæder,
ørestikkere og armbånd.
Det er oplagte gaveidéer i rigtig mange sammenhænge - det er vel kun fantasien,
der sætter grænser for til hvilke lejligheder et ”Name It” smykke kan bruges til at
sige det hele.
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Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,-

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 675,-

Sølv vedhæng incl. kæde.
Hvid / lyserød emalje.
Kr. 365,-

Ørepynt lyserød emalje.
Kr. 345,-

Sølv vedhæng incl. kæde.
Lyseblå emalje.
Kr. 365,ID-armbånd med hvid emalje.
Kr. 465,-

MIn Første Diamant 0,03 ct.
Guld vedhæng incl. kæde.
Kr. 1.125,-

Guld
Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Guld ørestikk.
Kr. 1.795,-

Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Sølv
Forgyldte / rhod. kreoler i sølv.
3,5 mm bredde. 15-40 mm.
Fra 259,-

Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 1.275,-

Forgyldte / rhod. kreoler i sølv.
2,0 mm bredde. 15-40 mm.
Fra 229,Guld øreheng.
Kr. 1.995,-

Michael Frederiksen | 40 21 78 88 | michael@anmico.dk

Louise Holm Munch | 60 14 01 33 | louise@anmico.dk

Det begynder altid med en idé, som skal formidles
på papir, og det er det springende punkt. En form,
farve, følelse og et indtryk. Det skal alt sammen
kommunikeres ned på papir, og når vi forstår
hinanden, så har vi taget det første skridt.

Smykkeevolution - uden missing links...
Tim og Daniel fra Spirit Icons i Middelfart har lige løftet sløret for deres Spring & Summer kollektioner 2022 - og som
altid er der en tydelig designmæssig rød tråd.
Lige siden de to smykkedesignere startede med at lave
smykker tilbage i 2013, har de nemlig helt bevidst sikret, at
der var klare designkarakteristiske links tilbage til kollektionernes smykker året før. På den måde kan kunderne nemlig
kombinere kollektionens nye smykker med dem, de har købt
tidligere i samme kollektion.
De nye forårs- og sommerkollektioner har traditionen tro
også samme håndværksmæssige og materialemæssige kvalitet som altid har været kendetegnende for Spirit Ikons smykker. Det gælder alt fra forgyldnings-belægningerne til
ædelstensfatningerne, der alle laves i hånden under lup ligesom bagsiderne på deres smykker altid har en
eksemplarisk finish.
Det har altid været målet for Tim og Daniel at skabe
smykker, der er et personligheds-statement, som
understreger bærerens ånd og tilgang til livet på ikonisk
vis. Og et blik ned over de nyeste designmæssige opdateringer af kollektionerne bekræfter kun, at det er en ambition
og et koncept, der virkelig holder.
Her viser vi blot et lille udpluk fra forårs- og sommerkollektionerne, der omfatter kvalitetssmykker til vejl. udsalgspriser, der typisk spænder fra knapt 400 kr. og op til et
par tusinde og udover at matche hinanden - også kan matche enhver smag og pengepung.
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Hvo intet vover, intet vinder...

Men nu skal der andre boller på suppen

Det lader til at være indehaveren af Støvring

”Støvring Design har altid været rigtig god til at forny sig

Design - Torben Støvrings, nye mantra her

og hele tiden komme med ”nye” klassiske gængse smyk-

efter hans 30 års jubilæum i sidste måned.

ker, som familien Danmark har taget godt imod - ikke
mindst takket være alle vores gode forhandlere.” Fortæller

Han fortæller os nemlig, at han her efter

Torben og tillægger: ”Men nu vil vi prøve at tage

30 år, i det han selv kalder ”skyggen”, nu

virksomheden til nye højder og har derfor udvidet vores

har tænkt sig at gå all in. 30 års jubilæet

sortiment med nogle flotte smykkekollektioner i den dyre

blev i øvrigt fejret på dagen med et godt

ende.”

tilbud på de 151 modeller af Livets Træer
som Støvring Design fører – et tilbud der i

Det er smykkeserier med creoler, ørestikker, vedhæng og

øvrigt blev annonceret på bagsiden af

ringe, der alle naturligvis er fremstillet i 14 karat rød-

vores

eller hvidguld og besat med ægte certificerede brillanter

sidste udgave af DUS.

w/si og ægte safirer, rubiner, tanzaniter eller smaragder.
”Det var noget forhandlerne tog rigtig godt
imod”, fortæller Torben Støvring og fort-

”I en helt anden boldgade har vi også hjemtaget en helt

sætter:

ny serie af bogstav-vedhæng til børn i 8 karat guld, i

”For selvom personalet kæmpede med næb

rhodineret sølv og i forgyldte udgaver hvor af nogle er

og klør for at få pakket og sendt alle be-

besat med syntetiske cubic zirconia. Så nu har vi intet

stillingerne vi fik ind, måtte vi tage den

mindre end tre versioner bogstaver og derfor har vi frem-

næste dag til hjælp for at blive færdige.

stillet et diskdisplay til dem.” Slutter Torben Støvring.

Det var helt overvældende.”
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Silver collection
www.spiri琀cons.com

Hvad der er sparet, er tjent
Især når det handler om mere effektive arbejdsgange, bedre
overblik og automatiserede processer

Smykkebranchen har eksisteret i mange år, men det er ikke

nyt kassesystem, som kunne optimere tidsforbruget og gøre

Scrouples og Bering, ligger informationer som varenumre,

“Servicepos snakker sammen med vores regnskabsprogram,

ensbetydende med, at der ikke er sket fornyelse i arbejds-

arbejdet nemmere i dagligdagen for butikkens personale.

stregkoder, salgspris og indkøbspris nemt tilgængeligt. Det

som vi i forvejen har moderniseret med automatisk scanning

gør også, at statusoptælling foregår nemt og hurtigt, da det

af bilag – og det gør bogføringen ulige meget nemmere ”

blot kræver en scanning af varen.

understreger Johan Veje.

Ved modtagelsen af reparationssager eller specialopgaver,

Det betyder, at hver dag kassen gøres op, bogføres der en

gangene. Her kan du læse om, hvad forretningen Design Ure
& Smykker (ja den hedder faktisk det samme som vores ma-

”Vi brugte et gammelt kassesystem før Servicepos. Det her

gasin) i Kolding har gjort for at spare tid i hverdagen på

er nemmere at tilgå, det er nemmere at rette i, det er nem-

håndteringen af deres varer samt special- og serviceopgaver.

mere at lave status i. Det er bare nemt.” - Johan Veje.

registreres disse i sagsstyringen, som fungerer perfekt med

kassekladde direkte i regnskabsprogrammet. Dermed slipper

På gågaden i Kolding ligger Design Ure & Smykker, der i

Servicepos er nemt at komme i gang med, men ligesom

resten af Servicepos. Her oprettes kunden med oplysninger

man for at bogføre dagens salg manuelt, og man undgår

dag huser både en urmager og en guldsmed. For 8 år siden

med mange andre nye ting, skal man tilvænne sig og til-

og sagen med beskrivelse og andre relevante oplysninger.

ligeledes tastefejl. Informationer om varelagerets værdi og

overtog guldsmeden, Johan Veje, butikken fra Niels Pedersen,

passe sine arbejdsgange. Men når først man er kommet over

Når en sag så efterfølgende færdigmeldes fra værkstedet,

finansielle rapporter kan hentes med det samme, da syste-

som fortsat er tilknyttet butikken som urmager. Det betyder,

på den anden side går det rigtig godt. Det er i hvert fald

modtager kunden en besked på sin telefon. Alle informatio-

met altid kører online og viser de faktiske tal. Det gør det

at både servicering af ure og design og fremstilling af

den oplevelse, som Design Ure og Smykker står tilbage med

ner samlet i ét og samme system, som gør at man med få

nemt at holde overblikket over forretningen og det kan

specialsmykker foregår i butikkens egne lokaler.

i dag, hvor de har brugt systemet i mere end halvandet år.

klik kan gå tilbage i historikken, og se et forløb på værkste-

gøres uanset hvor end i verden, man befinder sig.

det, eller hvad en kunde har købt gennem tiden. Når først
Fra forældet til nyt digitalt kassesystem

Statusoptælling blev nemmere

informationerne er registreret i Servicepos, ligger de i syste-

Hvis du også gerne vil spare mere tid på håndteringen af

I mange år har Design Ure & Smykker brugt et kassesystem,

”Stamdata er guld værd for os. Når vi modtager varer, scan-

met for altid.

dine varer herunder statusoptælling, vareoprettelse samt

som med tiden ikke har fulgt med den digitale udvikling.

ner vi varerne direkte på lager. Vi sparer så meget tid” siger

Det har medført, at personalet har brugt unødvendig tid på

Johan Veje.

Revisoren er også rigtig glad

ellers simple opgaver. Tid som var bedre givet ud, hvis den

Når butikken modtager varer, kræver det blot et enkelt scan,

Alle arbejdsopgaver i Servicepos er helt eller delvist auto-

var brugt på kunderne.

og så er varen registreret. Med indbygget stamdata fra de

matiseret, og det gælder også registrering af salg i regn-

Derfor har Design Ure & Smykker været på udkig efter et

førende leverandører i smykkebranchen som f.eks. Mads Z,

skabsprogrammer som f.eks. e-conomic eller Dinero.
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modtagelse, så er det måske værd at overveje en lignende
løsning for dig og din forretning.
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Guldsmedeteknik
Kursustitel

Kursus
nr.

Antal
dage

Reparation af smykker

47625

3

9. maj - 11. maj 2022

Håndgravering med trykluftsværktøj

48540

5

16. maj - 20. maj 2022

Fatning med stikkel
og grabbefatninger

Fatning med stikkel og grabefatninger

48058

5

30. maj - 3. juni 2022

30. maj - 3. juni 2022

Dato

Kurset giver mulighed
for at lære forskellige
3D tegning af enkle ædelsmedemodeller

40684

5

20. juni - 24. juni 2022

fatteteknikker, som fx
stikkel-, grabbe- eller

Gemmologi, identificering af ædelsten

47642

5

5. sept. - 9. sept. 2022

pavefatning. Ud over
fatteteknikker lærer du
at opbygge og fore-

3D tegning af enkle ædelsmedemodeller

40684

5

12. sept. - 16. sept. 2022

tage opmåling, boring,
justering, forskæring,
rejsning af kørner og

Guldsmedeteknik, opbygning og montering

44928

10

19. sept. - 30. sept. 2022

udføre repercegravering på allianceringe.
Endvidere lærer du at

Fatning med stikkel og grabefatninger

48058

5

3. okt. - 7. okt. 2022

fremstille værktøj - de
nævnte fatningstyper.

Sølvsmedeteknik, gravering

40925

5

10. okt. - 14. okt. 2022

Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme

45884

5

17. okt. - 21. okt. 2022

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

47942

2

25. okt. - 26. okt. 2021

Frihåndstegning for guld- og sølvsmede

47304

5

31. okt. - 4. nov. 2022

Smykker, fra idé - færdigt emne

47914

10

7. nov. - 18. nov. 2022

Guldsmedeteknik, smykkefremstilling,enkle modeller

45317

10

21. nov. - 2. dec. 2022

Deltagerbetaling: Kr. 126,- pr. dag.

Teknikervej 2 | 7000 Fredericia | Tlf. 7920 1111
info@eucl.dk | www.eucl.dk

Se mere på
www.eucl.dk

nyt fra Søgaard Ure & Smykker
Ormslevvej 271 A 8260 Viby
+45 40986163
info@sogaard-ure.dk

Renè Pold er den kreative sjæl bag Pold design Jewellery.
I Hareskoven driver vi vores virksomhed i skønne omgivelser som giver inspiration til smykkerne.
Vi laver nye kollektioner, som lanceres tre gange årligt.

www.pold.dk · +45 4045 0588
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by BILLGREN herresmykker
Agent i Danmark: Anmico Agenturer
Michael Frederiksen tlf. 40217888 mail. michael@anmico.dk -- Louise Holm Munch tlf. 60140133 mail. louise@anmico.dk
www.bybillgren.com

Spændende nyhed
til alle der fascineres
af avanceret mekanik...

På Watches & Wonders messen i Geneve præsen-

kig til Oris’ in-housefremstillede femdages Caliber

terede den schweiziske urproducent Oris på åbnings-

400 automatiske urværk.

dagen d. 30. marts sit seneste skud på stammen i
den ProPilot X kollektionen, nemlig ProPilot X Caliber

Ny standard for garanti

400.

Som med alle Caliber 400-seriens urværker er det
nøjagtig til -3 til +5 sekunder om dagen inden for

Oris’s danske agent Henning Stæhr A/S fortæller, at

kronometer-certificeringsstandarder, selv efter at

uret virkelig er en mekanisk glædesmaskine for ur-

være blevet udsat for den slags magnetfelter, vi

elskere. Netop glæden ved mekanik kommer tydeligt

omgiver os med af hver dag. Urværket har nemlig

til udtryk i det nye ProPilot X Caliber 400 titanium-

mere end 30 ikke-jernholdige og antimagnetiske dele

ur, der er inspireret af mere end et århundredes

og er udviklet til at minimere friktion og slitage -

luftfartshistorie og drevet af Oris’s eget avancerede

rotoren bruger for eksempel et glidelejesystem.

fem-dages, antimagnetiske automatiske urværk.

Derfor giver Oris også deres klasseledende garantier
- alle ure i Caliber 400-serien har 10 års garanti og

Urets design defineres først og fremmest af dets

anbefalede 10 års serviceintervaller, og det gælder

39 mm titanium urkasse. De stramme, kantede linjer

selvfølgelig også for det nye ProPilot X Caliber 400.

i den luftfartsinspirerede form er satin og sandblæst,

Dette betyder, at et ur i Caliber 400-serien ikke har

hvilket giver uret dets rå, tekniske look og suppleret

brug for service før tidligst 2032. Dette er den nye

med den velkendte ProPilot-bezel og et muskuløst,

standard.

titanium-lænke. Den overdimensionerede krone er
også af titanium og flankeret af beskyttere. Lance-

Stæhr oplyser at uret i vejl. udsalgspris kommer til

ringskollektionen byder på tre urskivefarver: grå, blå

at koste 30.200 kr.

og laks. Urets bagkasse er ligeledes af titanium med
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Omtanke - om en hals!
Flere og flere oplever kunder, der spørger ind til smykkers
allergivenlighed. Specielt de yngre generationer er blevet
meget mere bevidste om, hvilke materialer de ting de
klæder sig i og bærer er lavet af og om de kan fremprovokere utilsigtede allergiske reaktioner.
Smykkerne fra Blomdahl i Sverige, der har
specialiseret sig i design og fremstilling
af smykker i materialer og belægninger,
som er udviklet i samarbejde med hudspecialister, indeholder derfor ikke de allergener,

der

typisk

skaber

allergiske

reaktioner for dem, der bærer dem.
Forårsnyhederne fra firmaet omfatter bl. a. en tre nye flotte
halskæder, som alle fås både i sølv- og guldfarvede

ud-

gaver. Det er tilmed meget smukke smykker - til meget
fornuftige priser og til flere af dem hører matchende
armbånd.
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Vi kender hende mest fra
Vild Med Dans som professionel
danser gennem 15 sæsoner

Men i dag er Mie Moltke et helt
andet sted i sit liv og arbejde

Mie har i løbet af de sidste mange år lavet en

de er, hvor fokus er på dig som menneske gen-

drastisk ændring i hendes liv, og hun har gennem

nem kroppen og hjertet, og ikke gennem det

en nysgerrighed, dyb passion og drivkraft gået ind

ydre.

i forholdet mellem vores krop, følelser, tanker og

”En selvkærlig praksis er essensen af alt, hvad jeg

sjæl.

Gennem bevægelse, psykologien og spiri-

laver. Vi kan ikke tænke os til alt, vi må også lære

tualiteten bevæger Mie sig på alle planer i hendes

at mærke efter, og vi kan ikke leve et liv afskåret

arbejde og eget liv.

fra vores krop og hjerte. Vi er hele mennesker,
som gerne må være her om vi er. Og det skal vi

I sit liv som professionel elitedanser har Mie, på

hjælpe hinanden med at huske og ikke mindst

højeste niveau, opnået og oplevet lidt af hvert.

opleve.” Udtaler Mie.

Hun har vundet utallige mesterskaber, men har
inde bag levet mange år i perfektionisme og selv-

Mie har designet en smykkekollektion i samarbejde

udslettelse, og lukket helt af for sig selv. Så hun

med Izabel Camille.

kender alt til at leve i en kamp mod sig selv, og
det har hun gennem de sidste 15 år ændret godt

”Smykkerne står for det, som er vigtigst for mig i

og grundigt på. Kropsaccept og selvkærlighed står

min vej i livet.” Fortæller Mie Moltke og fortsætter:

øverst.

”Lotusblomsten er for mig et symbol, som minder
mig om, at alt smukt kan vokse frem fra

"Du skal ikke fixes, for du er ikke i stykker. Du

mudderet. At alt blomstrer, udvikler sig og ud-

skal have plads og støtte til at finde hjem til dig

folder sig. Det er en blomst, som står for renhed

igen, du er lige som du skal være. Det er vi alle

og fuldkommenhed med mange lag, der udfolder

sammen, uanset alder, karrierevalg, historie. Du

sig. Det tror jeg må vi er alle. Fuldkomne, hele og

må være her, som du er." Proklamerer Mie

fyldt med lag af udvikling. Lotusblomsten står

bestemt.

også for forbundethed, som er vigtigt for mig. Derudover har jeg den tatoveret, og det har jeg haft
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Hun er drevet af passionen til at skabe plads til

i flere år. For netop at minde mig om det, om

mennesker, hvor de kan føle sig trygge til at ud-

søsterskab kvinder imellem, om forbundethed og

vikle sig, hvor de oplever, at de må være her som

om det smukke i livets faser.
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Månen - jeg elsker månen og det den står
for. Det feminine, faser i livet og lyset i
mørket. Intet er

statisk, men evigt for-

anderligt. Den kraft der er ved månens
stærke lys, minder mig om kraften til at
lyse og stå ved mig selv. Det kan lyde
skørt for nogen, men det er noget der betyder meget for mig.
Fjeren står for friheden og naturen, som
er vigtige dele i min selvkærlige praksis.
Krystallerne, rosenkvarts, står for kærligheden, ro og harmoni. Og da selvkærlighed er essensen for mig, så er den
selvfølgelig med. Den kaldes ofte for kærlighedsstenen, og det elsker jeg.
Med smykkerne håber og ønsker jeg, at
kvinder minder sig selv om, at de er ikke
alene. Jeg håber, at de med dem kan
blive mindet om, en selvkærlig praksis,
hvor de gennem de faser livet bringer, husker, at de er forbundet, de er unikke og
frie. Faser skifter, og selv fra det tunge
og mørke mudder vokser skønheden og
lyset frem og udfolder sig.
Jeg ønsker mest af alt, at de ved, at de
hundrede procent må være her, lige som
de er!”
Slutter Mie med at fastslå.
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"Med smykkerne håber
og ønsker jeg, at kvinder
minder sig selv om, at vi
ikke er alene."
- Mie Moltke

Feelgood jewellery

Find de smykker, du altid vil bære på blomdahl.dk

