
Lykkeglimt i gågaden 
 

 
Dorthe Sørensen er klar til at åbne sin nye butik. Og hun har forberedt sig grundigt.  

- ”Lykkeglimt er den lykkefølelse, som vi mærker i glimt af kortere eller længere varighed. Vi kan fysisk mærke, 
når vi står midt i et lykkeglimt eller mindes et lykkeglimt. En velvære brede sig ud i kroppen.” Sådan defineres 
lykkeglimt i ordbogen og det er efter min opfattelse det mange af vi kvinder også oplever når vi køber sko, tøj 
og smykker, deraf navnet, siger Dorthe Sørensen. 
 
Den 9. september åbner butikken Lykkeglimt i Torvegade i Vejle, i samme lokaler hvor A.I. børnetøj tidligere 
havde til huse. Butikken har været længe undervejs og nu glæder Dorthe Sørensen sig til at slå dørene op. 
Bygningen er nu blevet renoveret og er klar til at åbne igen. 
 
Der vil overvejende være sko og støvler på hylderne, men Dorthe Sørensen vil også præsentere et mindre 
udvalg af tøj, tasker og smykker. Det er mærker som Apair, Pura Lopez, Paul Smith, Sofie Schnoor, Paul & Joe, 
Stella McCartney, True Religion, Ilaria Nistri og Nialaya, Dorthe Sørensen har samlet sammen til butikken. 
 
- Det er kvalitetsting og kvalitetsmærker jeg har i Lykkeglimt, og målgruppen for butikken er de 
kvalitetsbevidste kvinder både unge og lidt ældre, der gerne vil have en god oplevelse når de handler. Mange 
har efterspurgt flere af de mærker jeg har valgt til min butik og er ærgerlige over, at de er nødt til at tage 
udenbys for at købe de produkter. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg kan tilføre nye og spændende mærker 
allerede indenfor de næste sæsoner for at sikre en kontinuerlig udvikling af butikken, siger Dorthe Sørensen. 
 
Et supplement 
Butikken skal derfor ikke ses som en konkurrent til de øvrige butikker, men som et supplement. Og Dorthe 
Sørensen håber, at Lykkeglimt vil tiltrække flere kunder til byen, og gøre Vejle til en endnu mere attraktiv 
handelsby. 
 
- Jeg har gjort meget for at skabe en god og hyggelig stemning i butikken og udover at handle, vil der også 
være et område, hvor man kan sidde og slappe af og nyde en kop kaffe. Det betyder også at der er plads til 
”vores” mænd i butikken! Her kan de sidde og slappe af i stedet for at stå udenfor butikken og trippe mens vi 
prøver sko og tøj. Ja, det har vi nok alle sammen prøvet, siger Dorthe Sørensen, med et glimt i øjet.  
 
Dorthe Sørensen vil selv være i butikken, sammen med en ansat, og arbejdet med at få stablet butikken på 
benene er ved at være ved vejs ende.  
 
- Nu glæder jeg mig rigtig meget til at åbne. Det er jo ligesom det jeg har arbejdet hen mod de sidste par år. 
De er gået med at få aftaler på plads med leverandører og undersøge markedet, så det er ekstra spændende at 
se, hvordan man bliver modtaget. Jeg tror, at Vejle mangler en butik som denne, siger Dorthe Sørensen.  


