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Stillads væltede
Nytårsdag faldt et
stillads ned i
Randersgade.
Ingen mennesker
kom noget til Side 4
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FOTO: MICHAEL PALDAN

Nyt kunst-år
Der er nytårskur
i Den Hirschsprungske Samling
i Stockholmsgade
på søndag
Side 6
Råd om rester
91 af danskerne
har det ﬁnt med at
spise rester, viser
undersøgelse. Find
gode råd
Side 16
Test af suppe
Januar er suppetid,
men hvilken tomatsuppe er egentlig
den bedste? Læs
testen
Side 18

Østerbros likørstræde
Byvandring og nytårskur i Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv lørdag
6. januar, hvor der vandres i området mellem Bryggervangen og Lyngbyvej.
Af Thomas Frederiksen
thof@minby.dk

R

abalderstræde er en
gade, hvor den slet, slet
ikke får for lidt.

Sådan sang Kim Larsen i
forgrunden for Gasolin for
over 40 år siden.
Likørstræde var et sted
på Østerbro, hvor den slet,
slet heller ikke ﬁk for lidt.
»Her var der skæve

eksistenser som sprittere,
en troldkvinde og alt muligt
andet,« fortæller historikeren Morten Lander Andersen (billedet), som holder
årets første byvandring i
lokalhistorisk forenings

UDSALG HOS BEST BUY

STORT UDVALG I BRUGT B&O
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Indendørs bold
Hvad er der blevet af de store,
underholdende
indendørs fodboldstævner?
Side 24

regi på julens absolut sidste
dag, helligtrekongersdag
lørdag 6. januar, klokken
13, som samtidig er foreningens nytårskur for alle
interesserede.

Side 22

Niels Steensens Gymnasium
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• Gratis reparationstilbud
• Hurtig service
• Konkurrencedygtige priser
• B&O installationsarbejde udføres.

Salg og reparation:
Gl. Kongevej 132
1850 Frederiksberg
Telefon 33253400

DAB +
og internet
radio
for B&O
produkter

Værksted & administration:
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Humlebæk Strandvej 60
3050 Humlebæk
Telefon 49140075

WWW.BBUY.DK

 –



  

', ' ' 
 #.2–/.--!' 
(((+#&%)+–%+3./1/330

• Fællesskab, faglighed og reﬂeksion
• International proﬁl og Kinalinje
• Max 25 elever i hver klasse

re på
Se me g.dk
ns
www.

Orienteringsaften: Torsdag den 18. januar kl. 19.30
Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø, tlf. 39 16 23 40
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PÅ DEN 2. SIDE SET

VOXPOP

Politiheste

UDSALG FØR JUL,
IKKE EFTER TAK!

Poul Erik Andersson
kommenterer politihestens comeback.

Lokalavisen har spurgt ﬁre
mennesker på gaden, hvad de
mener om, at udsalget starter
lige efter jul.

I den netop overståede behandling af ﬁnansloven blev
der fundet otte millioner kroner til igen at få det ridende
politi tilbage i gaderne.
Hestene øger trygheden, hvor mange mennesker
er samlet. Derfor er ryttersektionen i det danske politi
blevet reetableret.
Så det var morsomt, da jeg forleden stødte ind i en
politihest, der var på træningstur. Den så træt ud, fordi
den de seneste år har dovnet på en mark stillet til rådighed af Politihestens Venner.
Hesten var ude for igen at ﬁnde rytmen på brostenene, inden det bliver alvor med arbejde ved festlige
sammenkomster. »Hold da kæft, hvor skoene klemmer,« siger den til mig og tilføjer: »Det skal være rart
at komme tilbage og få en omgang manicure og vrikke
med hovene.«
Jeg kan forstå på den aldrende hest, der en overgang
var levende gyngehest i Ikeas legeafdeling, at det har
været en hård tid uden meningsfyldt arbejde.
»Jeg var ude af form, første gang jeg igen kom på
gaden,« siger den og fortsætter: »Jeg var så uheldig at
træde tilbage i en lille Kia, der stod parkeret i rendestenen. Jeg maste vognen ﬂad, og det kunne ikke betale sig
at reparere den. Bilen er nu endt som skateboard.«
Og besøget på Carlsberg i Valby var ingen succes.
»Jeg fandt min fætter - bryggerhesten fra Jylland - i bås
nr. 21,« siger min hesteven. »Hold da op, hvor var han
blevet velnæret over bagen. Uden at ryste på mulen stod
han til ære for turisterne og labbede en Jacobsen India
Pale Ale 6,6 procent i sig.« Og når man nu ved, hvor dyr
den øl er.
Der var ifølge politihesten ingen smalle steder på
Carlsberg. Fuld pension, bedste hø og hakkelse og
afvaskning efter en tur til et par værtshuse, der var gået
tør for øl.
Julen har været en hård tid for branchen. Der blev
drukket til bunden, nu hvor det fremover ikke kan betale sig at tage til grænsen og købe billige bajere.
I år skal de gamle politiheste have frisket er par ting
op. De skal lære ikke at slå ud med hovedet, når ﬂagene
blafrer 1. maj i Fælledparken. De skal lære ikke at blive
nervøse for bolde og andre ﬂyvende genstande samt
lære at gå på en gade, der er belagt med hundredvis af
tomme øldåser og plastikﬂasker.
Den konservative justitsminister Søren Pape Poulsen har scoret mange point på sin energi til at gøre op
med alle politimæssige problemer i samfundet, og når
hestene er på plads, kommer genoptræningen af den
danske politibetjent.
Første kursus ﬁnder sted til foråret ved søerne i
København, hvor der trænes i at hjælpe ællingerne over
gaden og sørge for, at de ikke kommer noget til.
Det danske politi - på hov og på fod - er klar til at få
velfærdsstaten til at fungere.

Af Nanna Boye
Foto: Dan Møller

Copenhagen Light Festival har samlet danske og udenlandske lyskunstnere og -designere, studerende, relevante organisationer samt kommercielle spillere omkring det store, fælles projekt.

Lysfestival skal
hylde vintermørket
I hele februar måned vil lysinstallationer pryde havnen,
gaderne og byens historiske bygninger og seværdigheder
Af Flemming Saugmann
red@lokalavisen-va.dk

I

hele februar måned vil
København ligge blidt
badet i et poetisk, forunderligt, overraskende og
meditativt lys.
Løftet kommer fra
Copenhagen Light Festival, der i den kolde, mørke
vintermåned inviterer alle
til at opleve byen på en ny
måde.
Så tag den tykke frakke
og huen på, og gå på lysvandring i Københavns indre
by og sejl en tur med den
oplyste kanalrundfart, hvor
lysinstallationer vil pryde
havnen, gaderne, Københavns smukke bygninger
og historiske seværdigheder.
»København skal iscenesættes med lys og give
københavnere og besøgende lyst til at opleve byen
og indtage byrummet i den

mørke og kolde tid. Det er
ambitionen med den nye
lysfestival ”Copenhagen
Light Festival”, som løber
af stablen fra 2. februar,«
fortæller den begejstrede
projektleder Catja Thystrup og fortsætter:
»Festivalens ide er
at lysets magi opstår på
baggrund af mørket. Og
lysfestivaler kan være ret
farverige og lyse, men vi
benytter lejligheden til at
gøre det på dansk. Vi kan
ikke lide at overdrive, men
elsker det sensitive og poetiske lys«.
Festivalen vil indeholde
ca. 30-40 værker fordelt
rundt om i indre by og langs
med havnen. Det vil være
muligt at opleve værkerne
på egen hånd – f.eks. på vej
fra hjem fra arbejde – eller
på guidede vandreture
og bådture. Oplevelserne
kan man fra slutningen af
januar ﬁnde på festivalens
hjemmeside www.copen-

hagenlightfestival.org.
Og så er København faktisk den perfekte scene til
at opleve lyskunst, fortæller
direktør Anne Bay.
»For hvad mange ikke
ved er, at København
faktisk er mørkere end de
ﬂeste storbyer. De stolte,
danske lystraditioner indebærer en sparsom, men
også mere nænsom bybelysning.
Sammen med den indre
bys smukke gamle bygninger skaber dette mørke
de perfekte rammer for
eksperimenter, kunst og
oplevelser med lys.«
Festivalen udnytter
danske lyskunstkompetencer, der indebærer en særlig
følsomhed for samspillet
mellem lys og mørke, det
underspillede og det vilde
og samspillet mellem lys,
mennesker og rum/arkitektur, og skal rumme alt fra
det let fordøjelige over det
eksperimenterende.
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Rasmus Lersey, 16
Det er lidt irriterende, når
man lige har
givet fuld pris
for gaverne
inden jul.
Udsalget burde
være inden jul, ikke efter! Det
er selvfølgelig meget smart
for butikkerne, men ikke for
forbrugerne.
Emil Biltoft Rosenkilde, 16
Det er irriterende, at se
julegaverne billigere lige efter
jul og i januar.
Det er træls
som forbruger,
og ikke helt fair.
Carl Vilhelm Bech, 16
Jeg køber ikke
så mange julegaver selv, men
det er ærgerligt
at se gaverne
på udsalg så
hurtigt efter
jul. Jeg kan godt ﬁnde på at gå
på udsalg, men så er det mest
elektronik, jeg kigger efter.
Nicoline Panada, 15
Det er selvfølgelig lidt øv,
når man ser
julegaverne
nedsat. Der
burde være
udsalg før jul,
ikke efter. Det vil være bedre for
forbrugerne. Men jeg gider nu
slet ikke at gå på udsalg, for der
er alt for mange mennesker i
butikkerne, så det er ikke noget,
jeg gør.

Vi ses hver uge ...

Kontortid:
Mandag - fredag
kl. 10.00-15.00

Udebliver Lokalavisen Østerbro, kontakt FK Distribution
på tlf. 7010 4000. Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup.
Man-tors 8.30-16. Fre 8.30-15.30. Mail: fkkvalitetost@fk.dk
%ODGHWSnWDJHUVLJLQWHWDQVYDUIRUIHMOLDQQRQFHURJWHNVWVDPW
for billeder og tekst, der uopfordret tilsendes bladet. ErhvervsP VVLJDIIRWRJUDIHULQJDIEODGHWVWHNVWRJDQQRQFHUHULNNHWLOODGW
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Pia Schønemann
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Spar på populære ferieuger og topklasse hoteller

SPAR op til

800,pr. person

Bestil senest 31. januar

Se flere hoteller, priser, afrejsedatoer m.m. på folkeferie.dk/avis2018
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter end børnerabat og gælder nybestillinger fra den 5/1 2018.

Bestil på tlf. 70 30 10 70

Mellieha Holiday Centre ++++ på Malta

Så meget kan du spare i 2018:

På vores populære feriecenter bor du i eget
3-vær. feriehus på 70 m2 med gårdhave, tagterrasse og plads til 6 pers. Feriecentret ligger 300
meter fra sandstranden og har alt til en dejlig
ferie: Swimmingpools, multicourt, restauranter,
fitness m.m. NYHEDER i 2018: Børnepool, legeplads og minigolfbane.

• SPAR 800,- pr. person i uge
e 18-26
• SPAR 500,- pr. person i uge
e 27-32
• SPAR 600,- pr. person i uge 33-41
• Op til 50 % børnerabat (2-17
7 år)

Agios Nikolaos +++++ i græske Sivota

Så meget kan du spare i 2018:

Det familievenlige hotel ligger midt i en frodig
oase med direkte adgang til privat sandstrand
og blot 15 min. gang fra Sivotas charmerende
centrum. Glæd dig til en ferie på 1. klasse med
stilfulde suiter, rolige omgivelser, swimmingpool med havudsigt, lækker restaurant m.m.
Opholdet er inkl. morgenmad.

• SPAR 800,- pr. person i uge 20-26
• SPAR 500,- pr. person i uge 27-31
• SPAR 800,- pr. person i uge 36-41
• Op til 50 % børnerabat (2-11 år)

Atlantic Holiday Centre ++++ på Tenerife

Så meget kan du spare i 2018:

Nu kan du atter rejse til Tenerifes solbeskinnede
sydvestkyst og bo i første parket til havet og 100
meter fra stranden. I 2017 har det populære hotel
gennemgået en storstilet renovering. Glæd dig
til: Store lyse lejligheder, lækkert poolområde
med børnepool, legeplads, en af byens bedste
restauranter m.m.

• SPAR 800,- pr. person i uge
ge 19-26
• SPAR 500,- pr. person i uge
e 27-31
• SPAR 800,- pr. person i uge
e 37-41
• Stor børnerabat (2-11 år)

Direkte fly fra København & Billund

Direkte fly fra København

Direkte fly fra København

Captain Yiannis Hotel ++++ på græske Ithaka

Så meget kan du spare i 2018:

På Odysseus’ eventyrlige ø, lige ved havet og tæt
på byen, ligger dette charmerende hotel. Slap
af ved swimmingpoolen, besøg den smukke by
Vathi, oplev øens uspolerede strande og slap
af i dit dobbeltværelse eller 2-vær. lejlighed.
Alle med havudsigt og balkon eller terrasse.
Opholdet er inkl. morgenmad.

• SPAR 800,- pr. person i uge 20-26
• SPAR 800,- pr. person i uge 36-41
• Op til 40 % børnerabat (2-11 år)
Rejs direkte fra København
Flyrejse efterfulgt af smuk sejltur

Oplys koden “avis2018” ved bestilling

70 m2 feriehuse
med gårdhave

Lækre suitearn&d
privat sandstr

Nyrenoveret
i 2017

Store boliger
nær hav og by

Læ
Læs mere på folkeferie.dk/avis2018

Der tages
g forbehold for trykfejl.
y j
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NU EKSTRA 1.000 KRONERS TILSKUD
Tilskud til tandproteser ved bestilling
inden den 31. januar 2018. Ring i dag
og bestil tid til GRATIS forundersøgelse.
Skal du have nye tænder, garanterer vi,
at du bliver tilfreds. Det får du skriftligt,
inden behandlingen går i gang.
Kom og få råd – og bliv tilfreds.

Valby Spinderigade 5 · Tlf 38 80 31 13
København Ø Ndr. Frihavnsgade 10 · Tlf 35 38 15 51
Rødovre Rødovre Centrum 1, indg. R, 207 · Tlf 32 22 31 13

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret · www.tpt.dk

Da stilladset var væltet i Randersgade nytårsdag. Foto: Steven knap / Presse.droto.dk

MÅ VI SE
DIT HJEM?
Vi kommer gerne hjem til dig for
at give en vurdering af de ting i
dit hjem du vil sælge på auktion.

BOOK DIN EGEN
VURDERINGSEKSPERT
Ring 4450 9800 for aftale!
Og husk at vi også tilbyder dig gratis
afhentning, hvis du har behov for det!

Johs Schmidt:
3055 0028

Stillads væltede
ned i gaden
Arbejdstilsynet undersøger, hvad der gik galt, da stillads i
Randersgade kollapsede i mandags, nytårsdag.
Af Thomas Frederiksen
thof@minby.dk

D

Torben Hald:
2689 8714

Helle Kamvig:
2629 1016

Vibe Worning:
2843 6192

Ross Wilhelmsen:
2049 1589

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM HERLEV
Dynamovej 11 · 2860 Søborg · 4450 9800 · herlev@lauritz.com
M-T-O 11-17 · T 11-19 · F 11-16 · L 10-15
Forbehold tages i de enkelte tilfælde hvor vores gratis online vurdering er bedre egnet end et hjemmebesøg.

et var noget af et ekstra
nytårsbrag, da et stillads
i Randersgade pludselig
kollapsede først på eftermiddagen og væltede ned over
gaden i mandags, 1. januar.
Hovedstadens Beredskab registrerede sammenstyrtningen klokken 13:07.
Lykkeligvis kom ingen
mennesker til skade, men
ﬂere biler i gaden blev
beskadiget, og det samme
gjorde tagkonstruktionen
på ejendommen i Randersgade, som stilladset stod
ud for.
Belysningskabler i gaden
blev revet ned som følge af
stilladsets styrt.

det er Arbejdstilsynet, der i
første omgang undersøger,
hvad der er gået galt.
»Vi går ind og undersøger, hvad der kan være årsagen til, hvad der er sket,«
siger Charlotte Hougaard
Juhl, som er tilsynschef i
Arbejdstilsynet, og tilføjer:
»Vi afventer svar fra
virksomheden.«
Ingen kommentarer

Virksomheden er Bjørk
Stilladser, som Lokalavisen
Østerbro Weeekend har
forsøgt at få en kommentar

fra. Det er dog ikke lykkedes inden deadline.
Stilladset kollapsede en
helligdag, hvor der ikke var
nogen på arbejde. Alligevel
er det Arbejdstilsynet, som
tager sig af undersøgelsen.
»Typisk er det os, som
bliver trukket på, da vi har
viden om arbejdspladser,«
foræller Charlotte Hourgaard Juhl.
Arbejdstilsynet ligger i
øvrigt ikke langt fra Randergade, men har hjemme
får hundrede meter væk, i
Landskronagade.

Arbejdstilsynet på sagen

Som følge af dette kollaps
var Randersgade spærret
resten af nytårsdag for at få
belysningen i orden igen, og
det skulle sikres, at der ikke
skete yderligere ulykker.
Natten mellem 1. og 2.
januar blev gaden åbnet
igen.
Københavns Politi var
naturligvis tilstede, men

Randsersgade morgenen efter kollapset, da Randersgade var
åbnet igen. Foto: Thomas Frederiksen

STORT
UDSALG
SENGELAND

Vadbro 14 v/Buddinge Station . 2860 Søborg . Tlf. 42 91 21 00 . www.sengeland.dk

SENGELAND - SØBORG
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ÅRETS TRE FEDESTE SUV’ER
(IWHUHWIDQWDVWLVNJO¨GHUYLRVWLODWWDJHKXOS§0HG6&URVV9LWDUDRJ,JQLVKDUYLQXKHOHWUHIHGH689ʧHUS§
SURJUDPPHWʣRJGHUPHG689ʧHULDOOHSULVNODVVHU)[I§UGXYHUGHQVIºUVWHPLQL6896X]XNL,JQLVIUDNXQNU

MERE UDSTYR,
MERE TURBO,
MERE SJOV I GADEN
S-Cross

Masser af udstyr. Masser
af plads. Masser af Turbo.

Vitara

Ignis

8V¨GYDQOLJIHG689
respekteret i både
ODQGVE\HQRJNºGE\HQ

'HQVMRYHVWHVLNUHVWHRJ
frækkeste bil i sin klasse
2ND\RJV§GHQHQHVWHʱ

FRA 189.990 KR.

FRA 189.990 KR.

FRA 129.990 KR.

DET KØRER FOR OS!
KOM TIL STORT NYTÅRSSHOW
2*-$18$5./˿

ÅRETS TRE MEST TOTALØKONOMISKE MINIBILER
9LVNDORJV§IHMUHDW%LOSULVHUGNQHWRSKDUN§UHW6ZLIW%DOHQRRJ,JQLVWLO'DQPDUNVPHVWºNRQRPLVNHPLQLELOHU
P§OWS§WRWDOºNRQRPL9LJO¨GHURVWLODWVHGLJRJYLVHDOOHGHIHGHELOHUIUHPWLOYRUHVQ\W§UVVKRZ

Nr. 2 Baleno

Nr. 1 Ny Swift

Nr. 3 Ignis

8V¨GYDQOLJWPHJHWDW
byde på. Og andenbedste
WRWDOºNRQRPLLNODVVHQ

0HUHNºUHJODGHQG
nogensinde. Og bedste
WRWDOºNRQRPLLNODVVHQ

9HUGHQVIºUVWHPLQL689
Og tredjebedste
WRWDOºNRQRPLLNODVVHQ

FRA 134.990 KR.

FRA 129.990 KR.

FRA 129.990 KR.

København



+*#4$+.'06+.&+)

 Daugaardbiler.dk

Suzuki Swift: 21,7 - 25,0 km/l, CO2 90 - 104 gram/km. Suzuki Baleno: 22,2 - 25,0 km/l, CO2 94 - 105 gram/km. Suzuki Ignis: 20,0 - 23,3 km/l, CO2 97 - 114 gram/km. Suzuki Vitara Diesel: 23,8 - 25,0 km/l, CO2 106 - 111 gram/
km. S-Cross 1.0 Boosterjet MT: 20,0 km/l, CO2 113 gram/km. A
Suzuki Vitara 1.6 og 1.4 Boosterjet: 18,2 - 19,2 km/l, CO2 121 - 127 gram/km. Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Aut. og 1.4 Boosterjet: 18,5 - 19,2 km/l, CO2 119 - 122
JUDPNP2SO\VQLQJHURPEU¨QGVWR˷RUEUXJHULKKW(8QRUP$OOHSULVHUHNVNOOHYRPN NU RJHYWPHWDOODNRJWRIDUYHWODNHULQJ)RWRYLVHUELOHUPHGHNVWUDXGVW\U'HUWDJHVIRUEHKROGIRUWU\NIHMORJHYWDIJLIWV¨QGULQJHU
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Nytårskur for kunstelskere
PÅ UDVALGT SORT OMAGGIO

Den Hirschsprungske Samling i Stockholmsgade
inviterer til nytårskur på søndag 7. januar.
Af Finn Edvard
ﬁnn.edvard@gmail.com

H

BEGRÆNSET ANTAL

Tekande

Skål

19995

6995

SPAR 500,-

SPAR 110,-

MED OVER 400 VILDE TILBUD

irschsprungs Samling
i Stochholmsgade 20
holder nytårskur på søndag
7. januar.
Samtidig er det sidste
chance for at se 2017’s store
udstilling »Fra den bedste
side. Portræt og følsomhed
i guldalderen«.
Den Hirschsprungske
Samling byder på denne
måde det nye år velkommen og takker for det gamle
ved museets traditionsrige
og årlige nytårskur.
Her er der mulighed for
at nyde et glas champagne
og kransekage i Krøyersalen, og kigge nærmere på
guldaldermalerierne.
Museets direktør Gertrud Oelsner holder nytårstale, og hun vil blandt andet
fortælle om, hvilke udstillinger museets besøgende
kan se frem til i det nye år.
Undervejs spiller klezmerbandet Sherzandum
op med toner af balkan- og
swingjazzmusik.
»Vi har samtidig ﬁnissage
på særudstillingen »Fra den
bedste side. Portræt og føl-

Christen Købkes portræt af Wilhelm Marstrand (1836). Foto:
Jesper Edvardsen

somhed i guldalderen«, siger
direktør Gertud Oelsner .
Udstillingen lukker ned
denne dag, og dermed er
det sidste chance for at se
eller gense udstillingen.
Nytårskuren ﬁnder sted

på søndag klokken 15 til 17.
Hirschsprungske
Samling ligger i en unik og
charmerende hvid bygning
i udkanten af Øster Anlæg
og slog første gang dørene
op i 1911.

NÆSTE UGES BEDSTE VINTILBUD
UG

EN

SV

Erik Skovenborg
vin@sondagsavisen.dk

IN

Lysestagesæt

49995
SPAR 500,-

Køkkenrulleholder

34995

Vase 20 cm

24995

SPAR 250,-

SPAR 250,-

2 STK.

MÂCON-VILLAGES
CHARDONNAY
BOURGOGNE
Frankrig
2016 (12,5 vol.%)

Alfredo lysestagesæt

2 stk. 11,7 og 15 cm. Blankt
rustfrit stål. Før 999,95

Den originale Lyngby vase
20 cm. Hvid.
Før 499,95

Alfredo køkkenrulleholder
32 cm. Blankt rustfrit stål.
Før 599,95

Tilbuddene gælder til og med den 21. januar. Bemærk! Ikke alle butikker holder søndagsåbent
"hZWc^c\hi^YZge^bZgXd#Y`#6aaZkVgZgÃcYZh^``Z^VaaZWji^``Zg#Priserne er inkl. 25% moms.
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

Strågul. Indbydende
duft af æble, fersken
og citrus. Herlig smag
af blomme og pære
med frisk mineralitet,
god længde og en
livlig syre. Glimrende
hvid bourgogne
med velfortjent
guldmedalje.

79,95 kr.
Tilbudspris for 1 ﬂaske:
65 kr.

BONPAS DON ALFANT
CÔTES-DU-RHÔNE
Frankrig
2015 (13,5 vol.%)

Violet. Duft af violer
og brombær krydret
med anis. Smagen af
sorte bær og julekagekrydderier har god
længde og runde
tanniner. Skænk et
glas fyldt med solrig
velsmag til at live op i
den mørke tid.

Tilbudspris for 2 ﬂasker:
115 kr.

PAUS MAS ESTATE
CABERNET
SAUVIGNON
PAYS D’OC
Frankrig
2016 (13,5 vol.%)

Dyb violet. Rig duft
af solbær, kirsebær
og krydderier. Intens,
fyldig smag af sort
bærfrugt, krydderier
og karakterfulde
tanniner. Vin med
frugtrig smagsfylde i
sydfransk stil.

Fast lavpris for 1 ﬂaske:
59 kr.

OPI CHARDONNAY
MENDOZA
Argentina
2016 (13,5 vol.%)

Strågul. Liﬂig duft af
fersken og nødder
med diskrete toner
af smør og egefad.
Fyldig smag af
fersken med ﬁn syre,
harmonisk fadpræg
og let kernebitterhed.
Fyrig vin med meget
velsmag til prisen.

89,95 kr.
Tilbudspris for 1 ﬂaske:
50 kr.

Torsdag 4. januar 2018
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HOTTE TILBUD
I EN KOLD TID
HUAWEI
P9 LITE MINI
KONTANT FOR MOBILEN

99,-

Min. pris med FRI+ 40GB: 1.692,Kontantpris uden abn.: 1.399,-

HUAWEI
P10 LITE
KONTANT FOR MOBILEN

399,-

T.O.M. 06.02.18 EL. SÅ LÆNGE LAGER HAVES. PRISEKSEMPEL V. HUAWEI P9 LITE MINI: MIN. PRIS 1.692,- FOR MOBIL OG ABN.
TIL 249,- PR. MD. I 6 MDR. + 99,- I OPRETTELSE. MOBIL KONTANT U. ABN. 1.399,-. FORUDSÆTTER DANKORTBETALING.

Min. pris med FRI+ 40GB: 1.992,Kontantpris uden abn.: 2.499,-
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WEEKEND

 Tag hul på det nye år med et stort udvalg af antikviteter, retro og
genbrug, når der 6. og 7. januar er NYTÅRSLOPPEMARKED i Forum.
Mere end 500 udstillere er på plads med godt fra gemmerne. Det er
begge dage fra klokken 10. FOTO: IRIS/SCANPIX

NYTÅRSKUR

DER' INGEN BÅND ...

Af Christian M. Olsen
cmo@minby.dk

2018 er året, hvor Christianshavn kan fejre 400 år på bagen. Startskuddet til jubilæumsåret går lørdag fra kl. 18, hvor bydelens lokaludvalg holder NYTÅRSKUR i Hal C. Udover taler og prisuddelinger er
der masser af musik, blandt andet med Per Vers og Katinka (foto).

SPOKEN WORD

Broen-aktuelle Thure
Lindhardt kommer fredag
aften på besøg i Eliaskirken
på Vesterbros Torv, hvor han
vil improvisere over bibelberetninger. Ordene akkompagneres af organist og pianist
Olivier Antunes.
Kirken er åben
kl. 19-23, og
spoken word
ﬁnder sted ca.
kl. 20.

FOTO: JOHAN NILSSON/SCANPIX

'Der' ingen bånd, der binder mig', synger PINOCCHIO i Disneys
Juleshow. På søndag kl. 14 kan du se hele ﬁlmen fra 1940 i fuld
længde i Cinemateket. Der er med danske stemmer fra 1978,
hvor blandt andre Ove Sprogøe,
Helge Kjærulff-Schmidt og Poul
Bundgaard lægger stemmer til.
Og så Daimi, der giver Pinocchio liv
i ﬁlmen. Netop Daimi vil efter ﬁlmen
i Cinemateket sammen med
instruktøren Gert Fredholm
fortælle om arbejdet med
at dubbe ﬁlmen. Billetter
på cinemateket.dk

TORBEN CHRISTENSEN/SCANPIX

Vi har taget hul på
et nyt år, og dermed
også på en række
begivenheder i
byen. Vi vil fortsat
guide dig til det, du
ikke må gå glip af.
God fornøjelse.

NYTÅRSMARKED

FOTO: WALT DISNEY/SCANPIX

SCENE

FILM

MUSIK

DR Big Band slår lørdag dørene
op til en festlig nytårskoncert.
Sammen med CURTIS STIGERS genopliver de ånden fra
Frank Sinatra i DR Koncerthuset.

PR-FOTO: IVAN PERARD

Billedkunstneren SØREN
BIRK PEDERSEN udstiller
christianshavnerbilleder i Cibi
e Vini, Torvegade 28, i anledning af bydelens 400 år.

PR-FOTO: MALI LAZELL

En drenge er født med deformt
ansigt, og skal nu begynde i
skole. Se hvilke udfordringer
det giver for bl.a. Julia Roberts
i WONDER af Stephen Chbosky.

FOR BØRN

PR-FOTO: GILLIAN WEARING

PR-FOTO: NORDISK FILM

PR-FOTO

HULLET, der kan ses på Teater
Grob frem til 16. januar, er en
komedie om mænd. På scenen
ses Frederik Meldal Nørgaard
og Henrik Vestergaard.

UDSTILLING

Anemone Teatret præsenterer
fem af de bedste Kim Fupz
Aakeson-historier for de 6-10
årige. SKÆVE HISTORIER kan
ses til 14. januar.

Vi ved godt, du får mange
tilbud i denne uge – vi
garanterer dig de mest seriøse.

Kom til nytårskur
13. – 14. januar.
FORD S-MAX

SPAR OP TIL
77.798 KR.*
B

- D
Brændstoføkonomi 12,7 – 20,0 km/l, CO2- udledning
129 – 180 g/km. *S-MAX Titanium 2.0 TDCi 180 hk Powershift
(Førpris 486.078 kr., NU 408.280 kr., SPAR 77.798 kr.)
Prisen er inkl. leveringsomkostninger 3.980 kr.

Energivej
Husby
Allé47-9
2630
2750 Taastrup
Ballerup
Tlf.
00
Tlf. 72
4459
4417
00
10

Rovsingsgade
78
Energivej
4
2750
2200Ballerup
København N
Tlf.
Tlf.44
8844
77 00
55 10
55

Gladsaxe Møllevej
14
Rovsingsgade
78
2200
København
2860
Søborg N
Tlf.
Tlf.88
7277
5955
1455
00

ford.andersenford.dk

Husby Allé
7-9
Gladsaxe
Møllevej
14
2860
2630Søborg
Taastrup
Tlf.
Tlf.72
7259
5914
1700
00

Ford Frederikssund
Vølundsvej 11
3600 Frederikssund
70 80 86 63

Ford Hillerød
Lokesvej 4
3400 Hillerød
70 10 17 11
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FÅ 1/2 PRIS
HOS CAFÉ A.
Tilbud til alle pensionister i Københavns kommune

KOM OG FEJRE, AT VI
HAR FÅET NY MENU.

Smukt forår på Tenerife
21.-28. april 2018

GRILLET LAKSEFILET
64,50,-

FØR

129,-

HUSETS BRUNCH
39,50,-

FØR

79,-

CAFÉ A - Østerbro - Østerfælled Torv 26 - 2100 København Ø - Tlf: 3526 9212

1/2 PRIS PÅ MAD & DESSERT
KLIP VÆRDIKUPONEN UD OG FREMVIS VED BESTILLING
E-avis udklip er ikke gældende

Gælder ikke på drikkevarer, tilbehør og take-away

Gælder for op til 8 personer t.o.m. 31. december 2018

Dagsprogram:

Prisen inkluderer:

r Dag 1: Udrejse
r Dag 2: Rundtur i Puerto de la Cruz med fokus på
den gamle bydel, Plaza Charco og Costa Martianez,
samt bananplantens betydning for Tenerife.
r&CI7FƃWIVVKN6GPGTKHGUUVQNVJGFXWNMCPGP
6GKFGQIPCVKQPCNRCTMGP.CU%CÍCFCUXKC
'URGTCP\CUMQXGPJXQTIGPGTCN(TCPEQRNCPNCIFG
UKVMWRKoGTPG'PFXKFGTGUVQRXGF)CTCEJKEQ
og det berømte drageblodstræ.
r&CI(TKVKNGIGPFKURQUKVKQP
r Dag 5: Besøg i La Laguna med kolonialhuse fra
VCNNGV8KFGTGIGPPGOpWTUMQXGPqOGFDNC
NCWTDÂTVTÂGTRÁ#PCICJCNXÔGPVKNFGPVKFNKUQNGTGFG
landsby Taganana. På hjemturen stop i Santa Cruz.
r&CI(TKVKNGIGPFKURQUKVKQP
r&CI7FƃWIVVKNFGPÁTICONGD[.C1TQVCXC
r Dag 8: Hjemrejse

r6TCPURQTVHTC-ÔDGPJCXPVKN
-CUVTWRNWHVJCXPVT
r(N[HTC-CUVTWRNWHVJCXPVKN
6GPGTKHGVT ƃ[XGVKFECVKOGT
r5MCVVGTQICHIKHVGT RT
r6TCPURQTVHTCNWHVJCXPGPRÁ6GPGTKHG
VKNJQVGNNGVK2WGTVQFGNC%TW\VT
rQXGTPCVPKPIGTRÁUVLGTPGVJQVGN
K2WGTVQFGNC%TW\KFGNVXÂTGNUGU
hotellejlighed
r 7 x morgenmad på hotellet
rZHTQMQUVKHQTDKPFGNUGOGFWFƃWIVGT
r 7 x aftensmad på hotellet
rWFƃWIVGTLHRTQITCOKPMNGPVTÅGT
r Dansk rejseleder

Se udførligt rejseprogram her:

Deltagerp

ris:

www.bellarejser.dk

7.995,-

- eller ring eller skriv efter brochure:

kr.

Tlf. 27 31 37 05
info@bellarejser.dk

GPMGNVXÂTGNU
GUVKNNÂI
MT

pr. person

.

BELLA REJSER - Medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr.
eg.nr. 2479

Vi ved godt, du får mange
tilbud i denne uge – vi
garanterer dig de mest seriøse.

Kom til nytårskur
6. – 7. januar.
FORD MONDEO

SPAR OP TIL
85.888 KR.*
- D
Brændstoføkonomi 13,3 – 27,8 km/l, CO2- udledning
109 – 174 g/km. *Mondeo Titanium 2.0 EcoBoost 240 hk aut. stc.
(Førpris 503.923kr., NU 418.035 kr., SPAR: 85.888 kr.)
Prisen er inkl. leveringsomkostninger 3.980 kr.

Energivej
Husby
Allé47-9
2630
2750 Taastrup
Ballerup
Tlf.
00
Tlf. 72
4459
4417
00
10

Rovsingsgade
78
Energivej
4
2750
2200Ballerup
København N
Tlf.
Tlf.44
8844
77 00
55 10
55

Gladsaxe Møllevej
14
Rovsingsgade
78
2200
København
2860
Søborg N
Tlf.
Tlf.88
7277
5955
1455
00

ford.andersenford.dk

Husby Allé
7-9
Gladsaxe
Møllevej
14
2860
2630Søborg
Taastrup
Tlf.
Tlf.72
7259
5914
1700
00

Ford Frederikssund
Vølundsvej 11
3600 Frederikssund
70 80 86 63

Ford Hillerød
Lokesvej 4
3400 Hillerød
70 10 17 11
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Costa del Sol

Helpension
inkl. vin
4-stjernet hotel
Dansk
rejseleder

www.besttravel.dk/costadelsol

DAG 1 Ankomst til Malaga lufthavn og transfer til hotellet.
DAG 2 Dag på egen hånd.
DAG 3 Halvdagsudﬂugt til den hyggelige
landsby Antequera.
DAG 4 Heldagsudﬂugt til Gibraltar. Mulighed
for på egen hånd at besøge naturreservatet Mount Tarik, som er kendt for
de halvtamme berberaber.
DAG 5 Dag på egen hånd.
DAG 6 Heldagsudﬂugt til byen Ronda.
DAG 7 Dag på egen hånd.
DAG 8 Transfer til lufthavnen og ﬂy retur til
Danmark.

Rækkefølgen på udﬂugterne
kan variere

Inkluderet i prisen
• 8 dage, ﬂy København - Malaga t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 7 overnatninger på 4 stjernet hotel
• Helpension på hotellet
• Vin (1/4 ﬂaske pr. pers.) og vand til frokost
og aftensmad på hotellet
• 3 udﬂugter
• Dansk rejseleder
Datoer og priser
20/4, 27/4 ........................................................ kr. 5.295
4/5, 11/5, 18/5, 25/5 .................................... kr. 5.295
1/6, 8/6 ............................................................. kr. 5.295
Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse
Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse .................................. kr. 1.000
Fast plads i bus (transfer/udﬂugter) .......... kr. 150
All Inclusive pakke på hotellet .................... kr. 995

Toscana
Halvpension
Alle udﬂugter
inkluderet
Dansk
rejseleder

www.besttravel.dk/toscana

DAG 1 Fly til Pisa og transfer til vores ho
tel i kurbyen Chianciano Terme.
DAG 2 Udﬂugt til hyggelige små middelalderbyer og vinsmagning.
DAG 3 Assisi med den danske franciskanermunk Broder Theodor.
DAG 4 Udﬂugt til smukke Firenze.
DAG 5 Mulighed for besøg på typisk italiensk marked.
DAG 6 Udﬂugt til byen Siena og byen
San Gimignano.
DAG 7 Den umbriske by Orvieto, berømt
for ”Miraklet i Bolsena” og hvidvinen Est! Est!! Est!!!
DAG 8 Afsked med Chiantiano Terme,
ophold i Pisa og hjemrejse.

Inkluderet i prisen
• 8 dage, ﬂy København - Pisa t/r
• 7 nætter på Hotel RossanaBBB
i kurbyen Chianciano Terme
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• 1 x frokost
• Vinsmagninger
• Alle udﬂugter ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder

OurCopenhagen

First month in
the new year
January doesn't have to be boring. There are a lot of
opportunities in Copenhagen this month.
By Nicole Forup
nicoleforup@gmail.com

The worst movie ever made

Tommy Wiseau is one of
these unfortunate souls that
had creative aspirations and
dreams, but his acting and
directing skills did not follow through. However, his
movie, dubbed “
The worst movie ever
made” is showing at Huset
regularly and just received
a new breath of life, thanks
to James Franco’s parody.
Tickets are available at Billetto. The ticket costs 60 kr.
Role Playing by Blackbox Cph

A larp dedicated to
children with serious illnesses, is happening the
12th of January. What is
larp? It is theatre improvisation, but unlike in
theatre, in larp you are not
playing for spectators, but
only for yourself and your
fellow participants.
You are both an actor
and a spectator at the same
time.
Throughout this larp,
players shift between 2
characters: a child, conscious and verbal, and an
animal, primal, instinctive
and non-verbal. Tickets
are 75kr. Another larp is
dedicated to Monet the 13th
of January.

”

The worst
movie ever made”
is showing at Huset regularly and
just received a
new breath of life,
thanks to James
Franco’s parody

Theater: Sex and Betrayal – Between the Sheets ( in English)

18.01 at 19.00 Ticket is
between 110 and 175 kr
An investigation into the
roots of an affair, combining stories, literature
and music.
Rearview Theater is an
organization dedicated to
acting, by children.
The theater, managed
by Russel Collins is in the
works of producing Bugsy
Malone ( in Danish) and
will hold auditions in January. Stay tuned.
Hello Vintage with over 3 tons
of vintage clothing.

Price is 200kr per kilo,
at DGI Byens sportshal
(sportshuset).
Friday 12. Jan. 15:00 till
19:00 and Saturday 13 from
10:00 till 16:00
But if you prefer taking
off your clothes, then this
event hosted in 47 cities
since 2002, is for you.

Ride the metro without pants.
Why? For fun.

Where? Kongens Nytorv
Metro outside by the
≤stairs at 15:00 the 14th
January. Requirements for
particapation:
1)Willing to take
trousers off on the Metro
2) Able to keep a straight
face about it 3) Valid Metro
Ticket
Bring a backpack to
store your trousers in, and a
metro ticket or money for it,
and your enthusiasm!
Send a letter to an elderly
person, with Post a letter to a
stranger.

Not everyone has access
to social media and the
11th of January, at Enigma - Museum for post,
tele og kommunikation
- at Trianglen at Østerbro
there will the 2nd event
consisting of 40 volunteers
writing to elderly people
all over the world. The
ﬁrst event happened in
October after a woman
asked for 10 paypals for
herself and her friends at a
retiring home.
This can be a precious
exchange, a friendship waiting to happen, and a savory
experience on both ends.
Or just, a small gesture that
may bring a lot of joy to
another person.

Datoer og priser
7/4, 21/4, 28/4 ............................................... kr. 6.395
5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6 .................. kr. 6.695
11/8, 18/8, 25/8 ............................................. kr. 6.895
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9 ........................... kr. 6.895
6/10, 13/10 ....................................................... kr. 6.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse
Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse .................................. kr. 1.000
Tillæg værelse med balkon .......................... kr. 400
Fast plads i bus på transfer/udﬂugter ...... kr. 150
Oblig. turistskat til hotellet pr. pers./nat ....€0,80

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: SØN18

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99
Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

11th january it's possible to writing to elderly people all over the world at Enigma at Trianglen. File
Photo: Michael Paldan
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*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, medlemspriser og udvalgte varer. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatordninger eller fordelskort. Der optjenes ikke medlemsbonus i kampagneperioden.

stærkere
- 2018 OGSÅ I ET MIX
AF NYE FARVER

5.-7. JANUAR

-25%
PÅ ALT FITNESS*

SØNDAGSÅBENT D. 7. JANUAR
SE ÅBNINGSTIDER PÅ SPORTMASTER.dk

SPORTMASTER.dk • #vildmedsport • Følg os på Facebook og Instagram
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Frit valg

1.499,SPAR 500,-

Frit valg

Armstol

1.699,-

1.499,-

1.299,-

SPAR 500,-

SPAR 300,-

ÆGTE LÆDER
HVILESTOL INKL. FODSKAMMEL i slidstærkt møbelstof
og med krom stel. Lys grå Nr. 11787
Lys grå. Nr. 11786. Før 1.999,- Nu 1.499,- Restsalg.

Armstol

799,-

SPAR 100,-

HØJRYGGET ARMSTOL Sæbebehandlet bøgetræsstel,
sort læder. Nr. 86317. Før 1.999,- Nu 1.699,FODSKAMMEL Nr. 92178. Før 899,- Nu 799,-

DREJESTOL INKL. FODSKAMMEL Trinløs rygregulering,
natur stel. Monteret med sort bonded læder/pu.
Nr. 84317. Monteret med kraftig strukturvævet
møbelstof. Nr. 84318. Før 1.999,- Nu 1.499,-

Sættilbud
3+2 pers. sofa

Recliner stol

Sættilbud
3+2 pers. sofa

9.999,SPAR 4.999,-

1.799,-

5.998,SPAR 1.500,-

833 kr.
KLASSISK SOFAGRUPPE i sort anilin læder 12 mdr.*
i
på alle slidﬂader. Med eg-farvede ben.
3 pers. sofa L. 204 cm. Nr. 10889. 7.999,2 pers. sofa L. 144 cm. Nr. 10909. 6.999,SÆTTILBUD 3+2 PERS. SOFA Nr. 99818. 9.999,-

LÆKKER RECLINER STOL i slidstærkt møbelstof
med el drevet mekanisme. Nr. 99193. 1.799,-

Sofabord

Gyngestol

2.199,-

1.299,BARE BILLIGT!

SPAR 300,i

184 kr.r.*
12 md

SOFABORD i massiv sæbebehandlet bøg med
2 klapper og med hylde. 75 x 75/110/145 cm.
Nr. 87323. Før 2.499,- Nu 2.199,Sættilbud
3+2 pers. sofa

3.999,SPAR 1.499,SOFASÆT med massivt
333 kr.r.*
d
sæbebehandlet bøg stel, med løse
i 12 m
hynder monteret med slidstærkt antracit
farvet møbelstof. 3 pers. sofa L. 196 cm. Nr. 99616.
2.999,- 2 pers. sofa L. 142 cm. Nr. 99619. 2.499,SÆTTILBUD 3+2 PERS. SOFA Nr. 99620. 3.999,RECLINER SOFASÆT
i kraftig sort kunstlæder,
der kan ånde. Fantastisk
siddekomfort. 3 pers. sofa
L. 196 cm. Nr. 92838. 4.299,2 pers. sofa L. 143 cm.
Nr. 92834. 3.299,STOL Nr. 92835. 1.999,SÆTTILBUD 3+2 PERS.
SOFA + STOL Nr. 97400.
7.999,-

Sofabord

2.999,SPAR 500,-

7.999,SPAR 1.598,667 kr.r.*
d
i 12 m

SPAR 1.000,-

Sættilbud
3+2 pers. sofa

4.499,SPAR 999,375 kr.

dr.*
SOFASÆT med perfekt siddekomfort
i 12 m
med grå møbelstof. Krom metalben.
3 pers. sofa L. 215 cm. Nr. 88237. 2.999,2 pers. sofa L. 155 cm. Nr. 88238. 2.499,SÆTTILBUD 3+2 PERS. SOFA Nr. 88239. 4.499,Sofabord

1.999,SPAR 500,-

SOFABORD består af 2 borde i massiv/ﬁneret
hvidpigmenteret eg. 70 x 70 x 50 cm.
Nr. 13803. Før 2.499,- Nu 1.999,-

292 kr.r.*
d
i 12 m
SOFABORD i massiv eg og hvidpigmenteret olie med
metalstel. 75 x 135 cm. Nr. 13510. Før 3.999,- Nu 3.499,-

208 kr.r.*
d
i 12 m
LÆKKERT SOFASÆT i slidstærkt møbelstof i et ﬂot design. Rigtig god siddekomfort.
Eg ben. 3 pers. sofa L. 207 cm. Nr. 97256. Før 3.999,- Nu 2.999,2 pers. sofa L. 167 cm. Nr. 97257. Før 3.499,- Nu 2.499,Frit valg

Sofabord

249,-

2.499,-

BARE BILLIGT!

SPAR 500,208 kr.r.*
d
i 12 m

SMART PUFF i lækkert blødt velour stof i 4 farver.
37 x 37 cm. Bordeaux Nr. 13496. Grå Nr. 13497.
Blå Nr. 13498. Grøn Nr. 13499. FRIT VALG 249,Sættilbud
3+2 pers. sofa

3.499,SPAR 1.999,SOFASÆT
i tekstillæder med posefjedre i sæderne
for bedre siddekomfort. 3 pers. sofa L. 198 cm.
Nr. 96409. 2.999,- 2 pers. sofa L. 142 cm. Nr. 96410.
2.499,- SÆTTILBUD 3+2 PERS. SOFA Nr. 97282. 3.499,-

2.999,SPAR 500,250 kr.r.*
d
i 12 m

PUFF 40 x 40 x 40 cm.
Sort læderlook. Nr. 86518. Brun læderlook. Nr. 86519.
Grå læderlook. Nr. 86520. FRIT VALG 149,Sofabord

2.199,SPAR 300,184 kr.r.*
d
i 12 m
SOFABORD i massiv sæbebehandlet bøg
med 1 klap og en hylde. 75 x 110/145 cm.
Nr. 87322. Før 2.499,- Nu 2.199,-

FLOT REKTANGULÆRT SOFABORD
I massiv hvidolieret egetræ med hylde. 80 x 140 cm.
Højde: 52 cm. Nr. 12197. Før 3.499,- Nu 2.999,Sættilbud
3+2 pers. sofa

5.998,SPAR 1.500,500 kr.r.*
12 md
i
SOFASÆT monteret med hvid bonded
læder/pu på alle slidﬂader. 3 pers. sofa L. 220 cm.
Nr. 85266. 3.999,- 2 pers. sofa L. 170 cm. Nr. 85267.
3.499,- SÆTTILBUD 3+2 PERS. SOFA Nr. 85268. 5.998,-

299,-

Selvom du er tilmeldt
”reklamer-nej-tak”, har du stadig
mulighed for at modtage vores
tilbudsfolder med posten. Gå ind på
www.daellsbolighus.dk og tilmeld dig,
så går du aldrig glip af de gode tilbud

1.699,SPAR 300,-

LÆKKER RECLINER STOL med fantastisk siddekomfort.
I slidstærkt møbelstof med el drevet mekanisme.
Nr. 11784. Før 1.999,- Nu 1.699,Sættilbud
3+2 pers. sofa

4.999,SPAR 3.000,17 kr.

4
SOFASÆT med posefjedre i sæderne,
dr.*
i 12 m
monteret med kraftigt sort bonded
læder/PU på alle slidﬂader. 3 pers. sofa L. 220 cm.
Nr. 91629. 4.499,- 2 pers. sofa L. 170 cm. Nr. 91630.
3.500,- SÆTTILBUD 3+2 PERS. SOFA Nr. 91631. 4.999,Hjørnebord

999,SPAR 300,-

HJØRNEBORD i massiv sæbebehandlet bøg.
60 x 60 cm. Nr. 87325. Før 1.299,- Nu 999,-

6.499,SPAR 1.000,-

BARE BILLIGT!

SAVNER DU VORES TILBUDSFOLDER?

Recliner Stol

6 pers.
hjørnesofaer

Frit valg

PUFF 45 x 45 cm. Sort læderlook. Nr. 84697.
Koksfarvet stof. Nr. 84695. Grå. Nr. 12493. FRIT VALG 299,-

FLOT OVALT SOFABORD I massiv hvidolieret
egetræ med hylde. 80 x 140 cm.
Højde: 52 cm. Nr. 12198. Før 2.999,- Nu 2.499,-

292 kr.r.*
d
i 12 m

149,BARE BILLIGT!

hør nærmere i butikkerne eller
på www.daellsbolighus.dk.
tilmeld dig NU på www.daellsbolighus.dk
og vær med i lodtrækningen om et
gavekort på 1.000 kr.

SPAR 500,-

SPAR 1.000,-

2.999,-

Sofabord

LEVERING

NYHEDSBREV!

3.499,-

2.499,-

3 pers. sofa

Frit valg

334 kr.r.*
d
i 12 m
LÆKKERT SOFABORD i 40 mm.
massiv sæbebehandlet egetræ med metalstel.
75 x 135 cm. Nr. 11687. Før 4.999,- Nu 3.999,-

Sofabord

250 kr.r.*
d
i 12 m
FLOT SOFABORD i ﬁneret/massiv eg hvidolieret med
gennemgående skuffe. 55 x 130 cm.
Nr. 11672. Før 3.499,- Nu 2.999,-

SPAR 100,-

2 pers. sofa

250 kr.r.*
d
i 12 m

GYNGESTOLE i slidstærkt møbelstof.
Sort Nr. 11431. 1.299,- Restsalg

Sættilbud

3.999,-

699,-

HØJRYGGET ARMSTOL Sæbebehandlet bøgetræsstel
med naturgjorde. Nr. 99576. Før 1.599,- Nu 1.299,FODSKAMMEL Nr. 99577. Før 799,- Nu 699,-

SPAR 1.000,-

3+2 pers. sofa + stol

Sofabord

500 kr.r.*
d
i 12 m
SOFASÆT monteret med sort bonded
læder/pu. på alle slidﬂader. 3 pers. sofa L. 220 cm.
Nr. 83908. 3.999,- 2 pers. sofa L. 170 cm. Nr. 83909.
3.499,- SÆTTILBUD 3+2 PERS. SOFA Nr. 83910. 5.998,-

SPAR 300,-

542 kr.r.*
d
i 12 m

6 PERS. HJØRNESOFA Med massive sæbebehandlede gavle. Monteret med bonded læder/pu på
alle slidﬂader. Sofaen kan spejlvendes. Lagerføres i denne udgave. Kan bestilles hjem i mange andre
udgaver med kort leveringstid, se side nedenfor. Nr. 13504. Før 7.499,- Nu 6.499,-

*LÅN TIL DINE NYE MØBLER - 0 KR. I OPRETTELSE, RENTER
OG GEBYRER I 12 MDR. - HUSK NEMID
Lånet ydes kun på det beløb, du har købt varer for, min. 2.000 kr.
max. 40.000 kr. Forudsat betaling via automatisk kortbetaling. Der er 14
dages fortrydelsesret på kreditaftalen. Finansiering udbydes i samarbejde
med Ekspres Bank.Du kan også ansøge på www.daellsbolighus.dk

Tilbuddene gælder fra d. 2 - 8 jan. 2018 med mindre andet fremgår. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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SPAR 25%
EDGE

Vægreol

299,-

SPAR 100,-

VÆGREOL med hylder i
Pawlonia træ med metalstel.
5 Hylder. 76 x 16 x 135 cm.
Nr. 12043. Før 399,- Nu 299,-

Sovebriks

3.499,SPAR 500,292 kr.

r.*
LÆKKER SOVEBRIKS/SOVESOFA Med en
12 md
meget kraftig madras med Bonell fjedre i
ovenpå nozagfjedre. Slidstærkt møbelstof. Nemt
udtræks system. Stort sovemål. 70 x 200/145 x 200 cm.
Forkromet metalstel. Nr. 12756. Før 3.999,- Nu 3.499,Tv-bord

599,SPAR 100,-

HVID HØJGLANS
TV-BORD i hvid højglans med 1 skuffe.
116 x 40 x 33 cm. Nr. 96572. Før 699,- Nu 599,Sovebriks

2.499,SPAR 200,208 kr.r.*
d
i 12 m

LÆKKER SOVEBRIKS/SOVESOFA
Med Bonell fjedre i sæde og ryg som
giver en god sidde og ligge komfort. Monteret med
slidstærkt møbelstof. 73 x 188/145 x 188 cm.
Nr. 12755. Før 2.699,- Nu 2.499,-

4.499,SPAR 1.000,-

LÆKKER SOVESOFA MED CHAISELONG
Med Pocket fjedreindlæg i alle sæder
og i udtræksdel, hvilket giver en
fantastisk sovekomfort. Monteret
med slidstærkt møbelstof i antracit.
Magasin til sengetøj. Vendbar.
164 x 248/145 x 200 cm.
Nr. 12743. Før 5.499,- Nu 4.499,-

SPAR 20%
på ALLE lamper
d. 5. 6. og 7 januar

Sovesofa
m/Pocket fjedre

Bemærk!
Kan bestilles i mange
forskellige farver.

Sættilbud
Bord + 4 stole

1.199,SPAR 596,-

Sengeramme
140 x 200 cm.

2.499,BARE BILLIGT!

208 kr.r.*
d
i 12 m

SENGERAMME CHESTERFIELD
Hvid eller sort læderlook/PU.
140 x 200 cm. Hvid Nr. 91957. Sort Nr. 90064. 2.499,180 x 200 cm. Hvid Nr. 91958. Sort Nr. 90065. 2.999,-

4.999,SPAR 2.000,-

7 kr.

SKAB

KOMMODE

1.399,-

1.149,-

349,-

1.049,BARE BILLIGT!

SPAR 500,-

1.999,SPAR 500,-

2.699,-

3.999,-

BARE BILLIGT!

FLOT KOMPLET REOLVÆG i lys eg kunstﬁner med
hvide fronter. Inkl. LED-belysning. 270 x 190 x 40 cm.
Nr. 93013. Før 2.499,- Nu 1.999,-

3.499,SPAR 1.000,-

LÆKKER SOVESOFA MED CHAISELONG
Med Bonell fjedreindlæg i alle
sæder og i udtræksdel, hvilket giver
en god sovekomfort. Monteret
med slidstærkt møbelstof i antracit.
Magasin til sengetøj.
Vendbar.164 x 248/145 x 200 cm.
Nr. 12742. Før 4.499,- Nu 3.499,-

SPAR 1.000,-

225 kr.r.*
d
i 12 m
SOVESOFA MED CHAISELONG
Slidstærkt møbelstof. Med magasin til opbevaring af
sengetøj. Kan spejlvendes.145 x 240/140 x 200 cm.
Nr. 92429. 2.699,-

333 kr.r.*
d
i 12 m
HJØRNESOFA med flot strukturvævet møbelstof.
Krom ben. Sofaen er vendbar. L. 246 x B. 196 cm.
Nr. 85761. Før 4.999,- Nu 3.999,-

SPAR 25%

Sengeramme
140 x 200 cm.

1.499,BARE BILLIGT!

SENGERAMME i gråt stof.Kan både bruges til
boxmadras, almindelig madras eller elevationsbund.
140 x 200 cm. Nr. 11962. 1.499,- Ekskl. bund og madras.
180 x 200 cm. Nr. 11963. 1.799,- Ekskl. bund og madras.
Sovesofa

Vægreol

199,-

2.499,-

SPAR 100,-

SPAR 500,208 kr.r.*
d
i 12 m

Sovesofa
m/Pocket fjedre

Bemærk!
Kan bestilles i mange
forskellige farver.

292 kr.r.*
d
i 12 m

2 PERS. SOVESOFA med slidstærkt
møbelstof og magasin til sengetøj.86 x 170/140 x
200 cm. Nr. 86100. Før 2.999,- Nu 2.499,-

VÆGREOL med hylder i Pawlonia træ med metalstel.
3 Hylder. 76 x 16 x 88 cm. Nr. 12042. Før 299,- Nu 199,-

Komplet
reolvæg

Tv-bord

1.199,-

2.999,SPAR 1.000,250 kr.r.*
d
i 12 m
KOMPLET REOLVÆG i hvid kunstﬁner/sort
højglans front. Inkl. LED-belysning. 260 x 195 x 44 cm.
Nr. 90927. Før 3.999,- Nu 2.999,-

SPAR 100,TV-BORD i hvid/eg kunstﬁner med 2 skabe og
1 skuffe. Kan hænges på væg eller monteres
med ben. 147 x 41 x 53 cm. Nr. 98388.
Før 1.299,- Nu 1.199,- METALBEN børstet stål. 20 cm.
Nr. 98389. Før 349,- Nu 299,SKAB

Komplet
reolvæg

1.499,BARE BILLIGT!

KOMPLET REOLVÆG
“Beton” melamin med hvide fronter. Inkl.
LED-belysning. 230 x 185 x 38 cm. Nr. 12028. 1.499,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Lørdag - Søndag
FØLG OS PÅ

10-19
10-17

KOMMODE med 5 skuffer.
101 x 99 x 39 cm. Nr. 11566. 1.149,GARDEROBESKAB i hvid/sort
kunstﬁner med 2 døre og 2 skuffer.
H. 200 x B. 99 x D. 58 cm.
Nr. 11559. 1.399,Hjørnesofa

208 kr.r.*

d
2 PERS. SOVESOFA med slidstærkt
i 12 m
møbelstof og magasin til sengetøj.
86 x 170/140 x 200 cm. Sortnistret møbelstof.
Nr. 78497. Før 2.999,- Nu 2.499,-

SENGERAMME DELTA
i hvid/sort kunstﬁner
140 x 200 cm. Nr. 11562. 1.049,180 x 200 cm. Nr. 11563. 1.249,NATBORD med 1 skuffe.
49,7 x 50,1 x 39,1 cm. Nr. 11558. 349,-

Sovesofa

SMART OG EKSTRA STOR SOVESOFA med både chaiselong og open end afslutning.
Bonell fjedre i alle sæder og i udtræk. Med 2 store magasiner til opbevaring af sengetøj.
Stort sovemål: 140 x 253 cm. 297 x 203 cm. Højrevendt Nr. 15013. Venstrevendt Nr. 15014. Før 6.999,- Nu 4.999,Komplet
reolvæg

KOMPLET REOLVÆG i hvid/hvid
højglans inkl. LED belysning. 240 x 190 x 42 cm
Nr. 98442. Før 2.499,- Nu 1.999.-

Sengeramme
140 x 200 cm.

NATBORD

417 kr.r.*
d
i 12 m

2.499,-

1.999,SPAR 500,-

4.999,SPAR 4.000,-

SPISEBORD i sort glas med sorte ben.
B. 80 x L. 140 cm. Nr. 96735. 999,SPISESTUESTOL Grå Nr. 99748. 199,SÆTTILBUD BORD + 4 STOLE Nr. 13263. 1.199,-

Ekstra stor
sovesofa

Sovesofa

Komplet
reolvæg

Continentalseng
160 x 200 cm.

41
DANSK PRODUCERET CONTINENTALSENG
dr.*
i 12 m
160 x 200 cm. 5-zonet springmadras
med 261 posefjedre pr. kvm, base i ventilerende
skum, 40 mm. topmadras latex. Nr. 15057. Før 8.999,Nu 4.999,- Ekskl. ben. Bensæt 20 cm. Nr. 11649. 249,-

Gælder også i forvejen
nedsatte lamper

375 kr.r.*
d
i 12 m

Sovebriks

1.699,SPAR 300,-

4.999,Seng med
madrasser, top og
sokkel. 180 x 200 cm.

7.999,SOVEBRIKS i sort kunstlæder med krom ben.
108 x 200 cm. Nr. 97276. Før 1.999,- Nu 1.699,-

LÅN TIL DINE NYE MØBLER - 0 KR. I OPRETTELSE, RENTER
*OG
GEBYRER I 12 MDR. - HUSK NEMID
Lånet ydes kun på det beløb, du har købt varer for, min. 2.000 kr.
max. 40.000 kr. Forudsat betaling via automatisk kortbetaling. Der er 14
dages fortrydelsesret på kreditaftalen. Finansiering udbydes i samarbejde
med Ekspres Bank.Du kan også ansøge på www.daellsbolighus.dk

Tilbuddene gælder fra d. 2 - 8 jan. 2018 med mindre andet fremgår. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

LINUS SERIE HVID/EGEKUNSTFINER
SENG med madrasser, top og sokkel.
180 x 200 cm. Bonell/7-zonet
posefjere med tyk skumtop. 40mm.
Nr. 94302. 7.999,SKYDEDØRSSKAB eg kunstﬁner/hvid
højglans med lys. H. 226 x B. 270 x
D. 62 cm. Nr. 94306. 4.999,SENGEBORD med 3 skuffer.
Nr. 94303. 699,-

667 kr.r.*
d
i 12 m

Daells Bolighus
Glostrup
Ejby Industrivej 27
2600 Glostrup
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Stol

Spisebord

149,-

499,-

SPAR 150,-

SPAR 500,-

1.999,-

1.199,-

SPAR 246,-

SPISEBORD med hvid plade og sorte
ben. Ø. 100 cm. Nr. 11577. 1.049,SPISESTUESTOL med hvid skal, sort sæde
og ben. Nr. 92680. Pr. stk. 299,- (sælges kun 2 stk’s)
SÆTTILBUD BORD + 4 STOLE Nr. 14909. 1.999,-

VASKBART
VED
O

40

COMFORT 5 Boxmadras med dobbelt fjedersystem.
Øverst: 340 multi posefjedre pr. kvm.
Nederst: 110 Bonell fjedre pr. kvm.
90 x 200 cm. Nr. 81126. 2.449,- 140 x 200 cm. Nr. 81127. 3.499,Topmadras latex med 5 cm. tyk top med 3 cm. latex kerne.
90 x 200 cm. Nr. 80716. 800,140 x 200 cm. Nr. 80717. 1.200,- 180 x 200 cm. Nr. 80718. 1.600,SÆTTILBUD MED 50 MM TYK LATEX TOP:
90 x 200 cm. Nr. 83770. Normalpris 3.249,- SÆTTILBUDSPRIS 2.499,90 x 210 cm. Nr. 93897. Normalpris 3.799,- SÆTTILBUDSPRIS 2.899,140 x 200 cm. Nr. 83771. Normalpris 4.699,- SÆTTILBUDSPRIS 3.799,140 x 210 cm. Nr. 93898. Normalpris 5.299,- SÆTTILBUDSPRIS 3.999,180 x 200 cm. Nr. 83769. Normalpris 6.498,- SÆTTILBUDSPRIS 4.998,180 x 210 cm. Nr. 93899. Normalpris 7.598,- SÆTTILBUDSPRIS 5.498,-

FEB. 2013

Boxben Rund alu. Nr. 11649. SÆT MED 4 stk. 249,-

799,-

1.499,SPAR 500,-

Comfor
Comf
Com
omfor
mfo
ortt
P
PRODUCENT
UCENT
CENT
NT

GARANTI

20 ÅR

Comfor
Com
mfo
ortt
PRODUCENT

PÅ STEL OG
FJEDERBRUD

BETRÆK
VASKBART
VED
O

40

COMFORT 1
Boxmadras med dobbelt fjedersystem.
Øverst: 110 Bonnell fjedre pr. kvm.
Nederst: 110 Bonnell fjedre pr. kvm.
90 x 200 cm. Nr. 80701. 799,140 x 200 cm. Nr. 80702. 1.499,Ekskl. topmadras og ben.

Boxben Rund alu. Nr. 11649. SÆT MED 4 STK. 249,-

90 x 200 cm.

COMFORT 3 Boxmadras med
dobbelt fjedersystem. Øverst: 265 posefjedre pr. kvm.
Nederst: 110 Bonell fjedre pr. kvm.
90 x 200 cm. Nr. 80709. 1.649,140 x 200 cm. Nr. 80710. 2.499,Topmadras polyether 4 cm. tyk top
med 3 cm. skum kerne. 90 x 200 cm. Nr. 80712. 350,140 x 200 cm. Nr. 80713. 600,- 180 x 200 cm. Nr. 80714.
700,- SÆTTILBUD MED TOPMADRAS: 90 x 200 cm.
Nr. 81956. Normalpris 1.999.- SÆTTILBUDSPRIS 1.499,140 x 200 cm. Nr. 81957. Normalpris 3.099.- SÆTTILBUDSPRIS 1.999,- 180 x 200 cm. Nr. 81958. Normalpris
3.998.- SÆTTILBUDSPRIS 2.998,- Inkl. topmadras, ekskl. ben.
Boxben Rund alu. Nr. 11649. SÆT MED 4 stk. 249,-

2.999,-

ELEVATIONSÆT MED POSEFJEDRE OG TOPMADRAS
Elevationsbund med 28 lameller og nakkeknæk.
Nr. 12059. 3000,-. Springmadras 90 x 200 cm. med
5-zonet posefjedre 250 stk. pr. Kvm. Nr. 12058. 2999,Topmadras 90 x 200 cm. 30 mm polyetherskum med
quiltet betræk. Nr 12060. 700,-.
SÆTTILBUD 90 x 200 cm. bestående af elevationsbund,
springmadras og topmadras Nr. 12061. 3999,SÆTTILBUD 180 x 200 cm. bestående af elevationsbunde, springmadrasser og topmadrasser. Nr. 12062.
6999,- Ekskl. Ben. Boxben Rund alu. Nr. 11649.
SÆT MED 4 stk. 249,Hjørnebeslag til bensæt Nr. 11651. 50,-

Sættilbud
90 x 200 cm.

BARE BILLIGT!

417 kr.r.*
d
i 12 m

583 kr.r.*
d
i 12 m

.
208 kr r.*
d
m
2
1
i

90 x 200 cm.

SPAR 1.000,-

6.999,SPAR 6.399,-

Inkl. top. Ekskl. ben.

GARANTI

SPISEBORD med bordplade i hvid, og ben
i egetræsfarve. Mål: 80x120 cm. Nr. 12064. 999,SPISESTUESTOL i gråt stof med ben i egetræsfarve. (Sælges kun 4 stk’s) Nr. 12063. 199,SÆTTILBUD BORD + 4 STOLE Nr. 12065. 1.199,-

Sættilbud
180 x 200 cm.

2.499,SPAR 750,-

BETRÆK

15 ÅR

SPAR 596,-

4.998,-

Sættilbud
90 x 200 cm.

Comfor
Com
omfor
mfo
ortt
PÅ STEL OG
FJEDERBRUD

999,-

180 x 200 cm.

Bemærk!
Nu også 210 cm. lang

GARANTI

Sættilbud
Bord + 4 stole

SPISEBORD i sort metal/sort
hærdet glasplade. 80 x 140 cm. Nr. 91495. 799,SPISESTUESTOL i sort tekstil læder/sort metal stel.
Nr. 91496. Pr stk. 149,- (Sælges kun 4 stk’s)
SÆTTILBUD BORD + 4 STOLE Nr. 91748. 999,-

Restparti.

20 ÅR

Sættilbud
Bord + 4 stole

SPAR 396,-

SPISEBORD i massiv træ, med klap. Hvidt stel med
plade i mørkebrun. eller B. 75 x L. 120/160 cm.
Nr. 13798. Før 999,- Nu 499,- SPISESTUESTOL i sort
polypropylene. Nem at ﬂytte og rengøre. Kan
stables op til 12 stk. Nr. 97584. Før 299,- Nu 149,-

P
PRODUCENT
UCENT
CENT
NT

Sættilbud
Bord + 4 stole

PÅ STEL OG
FJEDERBRUD

VASKBART
VED

40

O

250 kr.r.*
d
i 12 m
BOXMADRAS MED MAGASIN
Nederst: magasin beklædt med slidstærkt
møbelstof. Øverst: 257 posefjedre pr. kvm.
Topmadras 50 mm proﬁleret skum.
Sælges komplet inkl. ben og topmadras.
90 x 200 cm. Nr. 12480. 2999,140 x 200 cm. Nr. 12481. 3999,180 x 200 cm. Nr. 12485. 4998,(bemærk 2 stk. topmadrasser)

Sættilbud
140 x 200 cm.

Sættilbud
140 x 200 cm.

3.999,SPAR 3.800,-

2.499,SPAR 2.000,-

333 kr.r.*
d
i 12 m

BETRÆK

inkl. ben og
topmadras

KVALITETS CONTINENTAL DANSKPRODUCERET SENG
Springmadras med 5-zonede posefjedre, 261 pr. kvm,
samt skumkerne i bund. Fast. 140 x 200 cm. Ekskl. top.
Nr. 84789. 5.799,- 180 x 200 cm. Ekskl. top. Nr. 84790.
6.799,- Topmadras140 x 200 cm. 40 mm. tyk latex. Nr.
93840. 2.000,- Topmadras180 x 200 cm. 40 mm. tyk
latex. Nr. 93842. 2.400,140 cm. inkl. 40 mm. tyk top. Nr. 93843.
Normalpris 7.799,- SÆTTILBUD 3.999,- Ekskl. ben.
180 cm. inkl. 40 mm. tyk top. Nr. 93844.
Normalpris 9.199,- SÆTTILBUD 5.999,- Ekskl. ben.
Boxben Rund alu. Nr. 11649. SÆT MED 4 stk. 249,Hjørnebeslag til bensæt Nr. 11651. 50,-

Comfort
omfor
f

208 kr.r.*
d
i 12 m

LÆKKER
K
KK
FAST DANSKPRODUCERET
CONTINENTAL MADRAS med Bonell fjedre
140 x 200 cm. Nr. 86139. 3.799,- Ekskl. ben og top.
Continental 180 x 200 cm. Nr. 86140. 4.799,- Ekskl. ben
og top. Topmadras: 140 x 200 cm. 30 mm. poly/hvid
strik. Nr. 80043. 700,- 180 x 200 cm. 30 mm. poly/hvid
strik. Nr. 80046. 1.000,- SÆTTILBUD CONTINENTAL INKL.
TYK TOPMADRAS 140 x 200 cm. Nr. 86142. Normalpris
4.499,- SÆTTILBUDSPRIS 2.499,- 180 x 200 cm. Nr. 86143.
Normalpris 5.799,- SÆTTILBUDSPRIS 3.499,- Inkl. top. Ekskl.
ben. Boxben Rund alu. Nr. 11649. SÆT MED 4 STK. 249,Hjørnebeslag til bensæt Nr. 11651. 50,SÆTTILBUD: INKL. GAVL,
CONTINENTALSENG OG NAKKEPUDER.
180 x 200 cm.
KOMMODE

999,-

5.999,SPAR 2.298,500 kr.r.*
d
i 12 m

180 x 200 cm.

9.999,ALT INKLUSIV

Frit valg

Frit valg

1.999,-

1.199,-

833 kr.r.*
d
i 12 m
PRODUCENT

GARANTI

DELTA VITRINER ENKELT VITRINE med en låge og
2 skuffer. H. 200 x B. 50 x D. 39 cm. Eg/hvid.
Nr. 12670. Sort/hvid. Nr. 12671. 1.199,DOBBELT VITRINE med en 2 låger og 2 skuffer.
H. 200 x B. 98 x D. 39 cm. Eg/hvid. Nr. 12672.
Sort/hvid. Nr. 12674. 1.999,-

25 ÅR
PÅ STEL OG
FJEDERBRUD

BETRÆK
VASKBART
VED
O

40

BÆNK

999,-

PRODUCENT

GARANTI

5 ÅR

PÅ MOTOR

KOMPLET ELEVATIONSSENG MED GAVL Inkl. ben,
tyk 40 mm polytop og 7-zonet multiposefjedre,
500 fjedre pr. m2. Alt inklusiv. Nr. 89716. 9.999,Bænk sort med opbevaring. Nr. 89715. 999,-

LEVERING

SAVNER DU VORES TILBUDSFOLDER?

hør nærmere i butikkerne eller
på www.daellsbolighus.dk.

Selvom du er tilmeldt
”reklamer-nej-tak”, har du stadig
mulighed for at modtage vores
tilbudsfolder med posten. Gå ind på
www.daellsbolighus.dk og tilmeld dig,
så går du aldrig glip af de gode tilbud

NYHEDSBREV!
tilmeld dig NU på www.daellsbolighus.dk
og vær med i lodtrækningen om et
gavekort på 1.000 kr.

SENGEBORD

699,CONTINENTALSENG leveres inkl. ben og topmadras.
140 x 200 cm. Nr. 12733. 4.999,- 180 x 200 cm. Nr. 12734. 5.999,- Hovedgavl B. 190 cm. Nr. 12482. 1.799,B. 150 cm. Nr. 12483. 1.499,- Nakkepudesæt Nr. 12484. 499,- SÆTTILBUD inkl. gavl, continental og
nakkepuder. 140 x 200 cm. Nr. 14972. 4.999,- SPAR 1.998,- 180 x 200 cm. Nr. 14971. 5.999,- SPAR 2.298,Bænk med magasin. H. 45 x B. 120 x D. 45 cm. Nr. 12486. 999,- Sengebord H. 70 x B. 50 x D. 40 cm.
Nr. 91884. 699,- Kommode med 5 skuffer. H. 111 x B. 77 x D. 50 cm. Nr. 91887. 999,-

*LÅN TIL DINE NYE MØBLER - 0 KR. I OPRETTELSE, RENTER
OG GEBYRER I 12 MDR. - HUSK NEMID
Lånet ydes kun på det beløb, du har købt varer for, min. 2.000 kr.
max. 40.000 kr. Forudsat betaling via automatisk kortbetaling. Der er 14
dages fortrydelsesret på kreditaftalen. Finansiering udbydes i samarbejde
med Ekspres Bank.Du kan også ansøge på www.daellsbolighus.dk

Tilbuddene gælder fra d. 2 - 8 jan. 2018 med mindre andet fremgår. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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PENDEL
ALMEIDA

1.299,-

Bordlamper
Frit valg

149,-

PENDEL ALMEIDA
E14. Max. 5 x 40W.
L. 105 x B. 20 x H. 110 cm.
Nr. 95191. 1.299,- Kan anvende

Kan anvende pærer
i Energiklasse A+ - E.

pærer i Energiklasse A+ - E

Pendel
Dubai

299,-

Se mere på philips.
com/sceneswich

LANGBORDSPENDEL TONJA
Metal/glas. 5 lys.
H. 90 cm. B. 175 cm.
LED. 25W. Regulerbar i højde.
Nr. 91081. 1.499,-

PENDELSÆT SAFIR MINI
med dæmper. G9 fatning.
Nr. 85380. Før 599,- Nu 299,Ekskl. lyskilde. Kan anvende
pærer i Energiklasse A+ - C.

-20%

Inkl. lyskilde i Energiklasse A+.

på ALLE lamper.
d. 5. 6. og 7. januar.
Gælder også i forvejen nedsatte lamper.
Pendel
Ellight Drops

799,-

699,-

PENDEL STRAP INKL. WIZ PÆRE
Ø 36 cm.
Sort metal Nr. 14436.
Børstet stål Nr. 14435. 999,-

PENDEL CARLTON
Kobber. E27. Max. 60W.
H. 110 cm. Ø. 15,5 cm.
Nr. 89298. 799,- Kan anvende

Kan anvende pærer i Energiklasse A+ - E.

pærer i Energiklasse A+ - E

DESIGN DIN EGEN LAMPE

1.299,-

Pendel
Carlton

Gulvlamper
Frit valg

Inkl. Wiz pære

PENDEL ELLIGHT DROPS
Sort metal/mørk træ.
Ø 30 cm. Nr. 94663. 1.299,Kan anvende pærer
i Energiklasse A+ - E.

PENDEL

Silvia
Ø. 34 cm.
Eksk. ophæng

SKINNE
LED

LED

199,-

199,-

349,SILVIA
Plast/akryl.
Flere farver.
Vita Eos
Ekskl. ophæng Fra

Carmina
Ø. 48 cm.

Silvia Ø. 34 cm.
Ekskl. tripod

449,-

599,-

349,-

VITA EOS FJERPENDEL
af hvide gåsefjer
Micro: Ø. 22 cm. Nr. 14269. 449,Mini:
Ø. 35 cm. Nr. 14270. 599,Medium: Ø. 45 cm. Nr. 14271. 899,Large: Ø. 65 cm. Nr. 14272. 1.899,X-large: Ø. 75 cm. Nr. 14273. 2.999,-

Ø. 34 cm. Mini.
Hvid Nr. 14260.
Kobber Nr. 14263.
Stål Nr. 14265.
Messing Nr. 14267.
FRIT VALG 349,-

TRIPOD GULVLAMPE
3 mtr. tekstilledning med
afbryder. H. 169 cm.
Max. 15 watt LED. Mat hvid
Nr. 14283. Mat sort Nr. 14284. 499,-

LEDNINGSSÆT TEKSTIL
Hvid Nr. 14281. Sort Nr. 14282. 79,TRIPOD BORDLAMPE
2 mtr. tekstilledning.
Mat hvid Nr. 14286. Mat sort Nr. 14288. 349,Mat hvid Nr. 14289. Mat sort Nr. 14290. 249,-

5995
SPAR 40,-

1.499,-

SPAR 300,PENDEL DUBAI Metal/glas.
H. 22. Ø. 46 cm. Max.
6x33W. G9. Nr. 99661. 1.899,Inkl. lyskilde i Energiklasse A+-E.

Pærer

PHILIPS SCENESWITCH
3 lysindstillinger. E27, 8 w LED
8/5/2 watt. (8 w = 60 watt)
806 Lumen.
2700 K/2500 K/2200 K.
Nr. 98299. Før 99,95 NU PR. STK. 59,95

Pendel
Tonja

Pendelsæt

1.899,-

40%

%
10

BORDLAMPER
I metal med skærm.
Stor fatning max. 60
watt. Sort Nr. 73331.
Hvid Nr. 85387.
FRIT VALG 149,-

Philips SceneSwitch:
LED pæren der gør
din almindelige kontakt
til en lysdæmper

100
%

RE
es STO
Se vor ent på
sortim bolighus.dk

Silvia
Ø. 34 cm.
Eksk. tripod

Ø. 45 cm.
Hvid Nr. 14259.
Kobber Nr. 14262.
Stål Nr. 14264.
Messing Nr. 14266.
FRIT VALG 599,-

349,-

Gulvlamper
Frit valg

VÆGSPOT

GULVLAMPE

149,-

229,-

LOFTLAMPE

VÆGSPOT

189,-

99,-

699,-

BORDLAMPE

129,-

GULVLAMPE RAVENNA
LED med læsearm og lysdæmper.
20 w/2000 lumen/4,5 w/380 lumen.
Nr. 88317. 699,- GULVLAMPE LED.
Nr. 14297. 699,- Inkl. lyskilder. Energiklasse A+.

BARI LAMPESERIE VÆGSPOT E14. Nr. 14300. 99,VÆGSPOT 2 x E14. Nr. 14301. 149,LOFTLAMPE 3 x E14. Nr. 14302. 189,SKINNE 3 x E14. Nr. 14304. 199,BORDLAMPE E14. Nr. 14305. 129,GULVLAMPE E14. Nr. 14307. 229,PENDEL E27. Nr. 14309. 199,Kan anvende pærer i Energiklasse A+ - E.

GULVLAMPE

699,LED

BORDLAMPE

199,-

Gulvlamper
Frit valg

GULVLAMPE

599,-

799,GULVLAMPE AALBORG
Mat sort. Nr. 13446. 699,BORDLAMPE AALBORG
Mat sort. Nr. 13443. 199,-

GULVLAMPE UPTOWN
Stål/stof skærm. 157 cm. Max. 60 W.
Kobber Nr. 89617. Krom Nr. 89616.
Sort Nr. 99588. Frit valg 799,-

Kan anvende pærer
i Energiklasse A+ - E.

Kan anvende pærer
i Energiklasse A+ - E.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag
Lørdag - Søndag
FØLG OS PÅ

10-19
10-17

Gulvlampe

699,SPAR 300,-

GULVLAMPE RAY OPAL
m/dæmpere.
Nr. 72005. 599,Kan anvende pærer
i Energiklasse A+ - E.

Gulvlamper
Frit valg

GULVLAMPE

GULVLAMPE

GULVLAMPE

399,-

339,-

699,-

499,SPAR 500,-

GULVLAMPE TEATER
H. 153 cm. B. 64 cm. (justerbar).
Mat sort træ og krom.
Nr. 93822. Før 999,- Nu 699,-

GULVLAMPE VINEA
E27 max. 60 watt. Sort
Nr. 11683. Stål Nr. 11684.
Før 999,- Nu 499,-

GULVLAMPE DOBBELT
2 x 40 watt. E27. Nr. 14296. 339,GULVLAMPE TRIPLE
3 x 40 watt. E27. Nr. 14298. 399,-

Kan anvende pærer
i Energiklasse A+ - E.

Kan anvende pærer
i Energiklasse A+ - E.

Kan anvende pærer i Energiklasse A+ - E.

LÅN TIL DINE NYE MØBLER - 0 KR. I OPRETTELSE, RENTER
*OG
GEBYRER I 12 MDR. - HUSK NEMID
Lånet ydes kun på det beløb, du har købt varer for, min. 2.000 kr.
max. 40.000 kr. Forudsat betaling via automatisk kortbetaling. Der er 14
dages fortrydelsesret på kreditaftalen. Finansiering udbydes i samarbejde
med Ekspres Bank.Du kan også ansøge på www.daellsbolighus.dk

Tilbuddene gælder fra d. 2 - 8 jan. 2018 med mindre andet fremgår. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

GULVLAMPE CHICAGO
LED. Inkl. lyskilder.
Energiklasse A+.
Nr. 97628. 699,-

Daells Bolighus
Glostrup
Ejby Industrivej 27
2600 Glostrup
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Hvad gør du med dine rester?
Mere end
d 60 procent aff danskerne
d k
spiser rester til aftensmad mindst
en gang om ugen. Et mindre usexet
navn og mere viden om, hvordan man
udnytter sine rester, kan få ﬂere til at
sætte tænderne i maden fra dagen før

Maren Urban Swart
mas@sondagsavisen.dk

N

år danskerne sætter
gaﬂen i aftensmaden,
hænder det ofte, at indholdet på tallerkenen til
forveksling ligner noget,
der har været på menuen
tidligere på ugen. 60 procent af danskerne spiser
nemlig minimum en gang
om ugen rester til aftensmad, viser en undersøgelse,
som YouGov har foretaget
for Søndagsavisen.
Et af de steder, hvor der
SÅDAN HAR VI
DET MED RESTER
Har det ﬁnt med
at spise rester

91 %

Spiser rester en
gang om ugen

31 %

Spiser rester ﬂere
gange om ugen

29 %

Synes, at det er
kedeligt at spise rester

9%

Synes, at det er
klamt at spise rester

2%

Kilde: YouGov, 1.010 svar

ofte kommer rester på bordet, er hos 39-årige Clara
Juhl Hansen og hendes
familie i Espergærde.
»Vi er en familie på ﬁre,
og når vi laver mad, kan
det være svært præcist at
tilpasse det til ﬁre, så der
bliver som regel noget i
overskud,« fortæller Clara
Juhl Hansen.
Tid, penge og madspild

Det at spise rester er hverken noget nyt eller særligt
dansk, men årsagen til, at vi
gør det, har ændret sig med
tiden, forklarer Judith Kyst,
direktør for Madkulturen.
»Restemad er altid blevet
betragtet som familiemad
og ikke gæstemad, fordi det
ikke opfattes som ﬁnt. Hvor
det tidligere var en del af
en sund husholdningsøkonomi at spise rester, er det,
efterhånden som man har
fået ﬂere penge, også noget,
man gør af sund fornuft.
Jeg er ikke i tvivl om, at det
blandt andet skyldes fokus
på madspild, at rester i dag
har en fornuftig position,«
siger hun.
I Clara Juhl Hansens
familie er der tre motiver
til at spise rester: De sparer
tid, de sparer penge, og så
undgår de madspild.
»Vi handler til en uge ad
gangen, hvor vi medtænker,

DET KAN DU BRUGE DINE RESTER TIL
Suppe og grøntsagsshots
»Jeg har altid smidt salat med vandholdige grøntsager som salat, agurk og tomater ud, fordi den er for
slatten dagen efter, men nu har jeg fundet ud af, at
man kan lave den bedste kolde suppe eller shots
af det. Og det kan man faktisk gøre med alle salatrester. Man skal bare være opmærksom på, at hvis
man blender rød og grøn, så bliver det brunt. Nogle
gange skiller jeg de forskellige farver grøntsager
ad, men jeg går jo også meget op i, at farverne er
ﬂotte. Husk at smage den til – måske trænger den
til eksempelvis salt eller krydderurter.«
Hvordan skal de bruges?
»Lad være med at købe nye råvarer, før du har set,
hvad du har i køleskabet. Tænk over, hvordan dee
s?
kan tilberedes. Skal de steges, bages eller koges?
ed
Når du ved, hvilke retter du kan bruge dem til, ved
du, hvilke ingredienser du eventuelt skal ud at
købe. Eller også kan du være 'modig' og kun lavee
mad ud af det, du lige har i køleskabet.«
Tilsæt syre
»Grøntsager, som er bagte eller stegte, har
altid brug for lidt syre, så giv dem lidt hvidvin,
lime, citron eller eddike. Det er små tricks, som
gør, at det kommer til at smage godt.«

Hos 39-årige Clara Juhl Hansen og hendes familie i Espergærde bliver der serveret rester mindst en gang om ugen. »Når vi kalder det
tapas, lyder det fancy og mere indbydende,« fortæller hun. Foto: Kristian Brasen

at vi minimum én aften
spiser rester, fordi der er
blevet noget tilovers fra de
andre dage. Vi kan se det
på vores budget, at vi spiser
rester, og jeg synes, at det er
rart ikke at smide det ud,«
forklarer hun.
Mere oplysning

En markedsanalyse, som
Landbrug & Fødevarer og
Stop Spild Af Mad foretog i
2013, viste, at omkring hver
femte forbruger minimum
tre-ﬁre gange om ugen
smider tilbehøret til aftensmaden ud, mens omkring
hver sjette tre-ﬁre gange
om ugen smider kødet fra
aftensmaden ud.
Selina Juul, stifter af
forbrugerbevægelsen Stop

Kilde: Tina Scheftelowitz, madskribent

Ny smag
»Der er mange ting, der bliver bedre dagen efter.
Har du en rest af kødsovs, så tilsæt ekstra grøntsager. Hvis den ikke i forvejen er for voldsomt smagt
til, så smag den til på en anden måde – det kunne
være i arabisk eller indisk retning – eller put den i
ovnen med friske krydderurter, og garnér med ost.«
Fra hakkedreng til Aladdins hule
»Har du frikadeller eller hakkebøffer,
så smuldr dem, og steg dem sammen med spidskommen. Tilsæt ﬂåede tomater og en masse
grøntsager, og hæld det ud over en stor portion
gle ristede
riste mandler og friske
ris sammen med nogle
krydderurter.«

Spild Af Mad, er glad for, at
Søndagsavisens undersøgelse også viser, at ni ud af
ti danskere har det ﬁnt med
at spise rester. Og selvom
hun er begejstret for at høre,
at 60 procent af danskerne
spiser rester mindst en gang
om ugen, tror hun, at endnu
ﬂere kan komme med.
»Folk laver konsekvent
for meget mad, fordi de er
bange for, at der ikke er nok.
Så rester er kommet for at
blive. Vores undersøgelser
viser, at forbrugerne er kede
af at smide rester ud, men
mangler kompetencerne til
at udnytte resterne og viden
om, at man eksempelvis
godt kan fryse kogte kartofler og bruge dem til biksemad,« siger Selina Juul.

Hun mener, at ﬂere kan
motiveres til at spise rester,
hvis man både fokuserer på,
at det sparer tid og penge,
anretter det pænt og ikke
mindst kalder det noget
andet.
Et nyt navn

»Måske skal man gå væk
fra ordet rester, for det er
ret usexet. Når man hører
ordet rester, tænker man
gammel mad, og måske skal
man gå væk fra den mentalitet,« forklarer hun.
At navnet rester ikke just
får mundvandet til at løbe,
kan Clara Juhl Hansen
nikke genkendende til.
»Tidligere syntes mine
børn ikke, at det var fedt
at få rester, men så mødte

SÅDAN SKAL DU BEHANDLE
DLE RESTER
Køl ned
Er der rester, som du
gerne vil gemme, er
det vigtigt, at du køler
dem hurtigt ned. Det
betyder dog ikke, at duu
skal putte dampende varm
mad ind i køleskabet. Gør du det,
k b
vil temperaturen i køleskabet
stige, og alle de andre fødevarer
i køleskabet vil blive belastet af
temperaturstigningen.
Sætter du en varm gryde med
låg på ind i køleskabet, risikerer
du også at skabe en slags
isolation, så indholdet i gryden
faktisk holder sig varmt, selvom
det står i køleskabet.
Put det i mindre beholdere
H
Har du lavet en gryderet, så
put den over i mindre opbevaringsforme, som har en større
overﬂade – så afgiver maden
hurtigere varme. Husk at komme
folie over, men sørg for, at der
ikke kommer kondensvand.

jeg en pige, der kaldte det
tapas, så det ord snuppede
jeg. Det er præcist det
samme, vi sætter på bordet, som da vi kaldte det
rester, men når vi kalder
det tapas, lyder det fancy
og mere indbydende,«
fortæller hun.
Direktør i Madkulturen
Judith Kyst synes, at det er
superinteressant, at man
ved at give rester et nyt
navn kan ændre indstillingen til at spise dem.
»Min far kaldte diverse
variationer af biksemad for
ruskomsnusk. Og man kan
jo godt forstå, at det ikke får
maden til at fremstå tiltalende, når det allerede ved
navnet mister sin attraktion,« siger Judith Kyst.

Kilde: Preben Vestergaard, lektor i human
ernæring på Professionshøjskolen
Profe
Metropol

åår
Når
maden
err kølet nok ned til at komme i
l k b t er det
d t en godd idé att
køleskabet,
placere maden i bunden, hvor
der er koldest. Husk ikke at placere maden for tæt på følsomme
fødevarer som eksempelvis
pålægsprodukter, så de ikke
bliver påvirket, hvis der alligevel
skulle være noget varme tilbage i
den tilberedte mad.
Varm op
Det er altid en god idé at varme
nedkølet mad op til mindst 75 grader. Varmer man det op, er man
nemlig mere sikker på, at der ikke
er nogen uønskede bakterier i.

Holdb
Holdbarhed
En sam
sammenkogt ret eller tilberedt
kød ka
kan holde sig i to-tre dage,
hvis du varmer det op. Vælger du
at tage rester som frikadeller, kyllingelå
lingelår eller skiveskåret kød med
i madp
madpakken og spise det koldt,
skal de
det spises, maksimalt to dage
efter at du har tilberedt det.
Fisk skal, uanset om du varmer
det op eller ej, spises, en-to dage
ft att det er blevet tilberedt.
efter
Kogte kartoﬂer kan godt blive
kedelige, når de ligger i køleskabet, men de kan sagtens holde
sig i omkring tre dage.
Der har været diskussion om,
hvorvidt man må genopvarme
retter med bladgrøntsager som
eksempelvis persille, men der er
ingen grund til ikke at gemme
resterne af eksempelvis en
persillesovs. Hvis man sørger
for at køle sovsen rigtigt ned og
varme den op til minimum 75
grader, kan den sagtens spises
en-to dage efter.

Torsdag 4. januar 2018
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KØR SIKKERT
GENNEM VINTEREN

- FÅ VINTERDÆK PÅ
ALUMINIUMSFÆLGE
MED I KØBET.

ÅBENT HUS
DEN 6. - 7.
JANUAR
Den nye generation Mazda forener inspirerende køreegenskaber med avanceret sikkerhedsteknologi. Køber du en ny Mazda i weekenden
den 6.-7. januar, får du tilmed vinterdæk på aluminiumsfælge med på vores regning, så du kan køre sikkert gennem vinteren.

VELKOMMEN TIL NYTÅRS ÅBENT HUS FRA KL. 11-16

Bilerne er vist med ekstraudstyr. Leveringsomkostninger 3.980 kr. Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 25,6 -14,1 km/l CO2-emission 104-161 g/km.
Energiklasse
Tilbuddet har en værdi af op til 12.995 kr. og gælder ved køb af en fabriksny Mazda den 6.-7. januar 2018.
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud.

Daugaard Biler A/S
København N
Rovsingsgade 90
Tel. 35 83 59 00

Gladsaxe
Vandårnsvej 81
Tel. 39 67 26 22

Glostrup
Ejby Industrivej 3
Tel. 43 43 43 83

www.daugaardbiler.dk
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TESTEN

FIND DEN BEDSTE GRØNTSAGSBOUILLON
K. BRASEN

 Trænger sovsen til et lille pift,
eller skal risene tilføjes ekstra
smag, er det en hurtig løsning at
strø noget bouillon eller dumpe

en terning i. Søndagsavisens testpanel er ikke i tvivl om, hvilken
grøntsagsbouillon der er bedst. Se
vinderen på Testuniverset.dk.

Knorrs tomatsuppe får topkarakter
Vinderen sender dommernes tanker i retning af
Spanien, mens taberen egner sig bedst til en tur i telt

Maren Urban Swart
mas@sondagsavisen.dk

»

Den her er i kategorien
af supper, man tager
med, hvis man skal ligge i
telt,« lyder kommentaren
fra Preben Vestergaard,
lektor på Professionshøjskolen Metropol, da han
skal give en karakteristik af
tomatsuppen fra Heinz.
Sammen med sin kollega
Michael René har Preben
Vestergaard stukket skeen i
otte bud på tomatsuppe fra
supermarkedernes hylder,
frysere og kølediske.
»Der er virkelig et stort
spænd i deres farve, kon-

ingen nuancer,« lyder hans
begrundelse for, at suppen,
der har mere end 100 år
på bagen, kun skal have to
stjerner.

Opvarmet kærnemælk

Savner tomatsmag

Ingen af dommerne er særlig begejstrede for Heinzsuppen, der sender deres
tanker i retning af overnatning med liggeunderlag og
sovepose.
»Den er tyk i konsistensen og spinkel i smagen. Og
ligner mere en gulerodssuppe end en tomatsuppe,«
siger Michael René.
Og så smager den af en
anden opvarmet væske, påpeger Preben Vestergaard.
»Smagsmæssigt minder
den om opvarmet kærnemælk. Den mangler krydderi og tomatsmag og har

Den økologiske tomatsuppe
fra Mou, tomatsuppen
fra Karolines Køkken og
Coquette Creamy Tomato
Soup fra Lidl får alle tre
stjerner. De har det tilfælles, at de ikke har en særlig
kraftig tomatsmag. I de to
første overskygges tomatsmagen af krydderierne,
mens den sidste mere smager af en anden type suppe.
»Den har en meget
kraftig umami og er smagsmæssigt mere ovre i en
kødsuppe end i en tomatsuppe,« lyder Michael Renés bedømmelse af testens
billigste suppe fra Lidl.
Emmas tomatsuppe og
Wooden Spoon får begge
ﬁre stjerner. Emmas har en
god umami, men er lige på
grænsen til at kamme over
på krydderisiden, mens
testens dyreste produkt,
Wooden Spoon, savner lidt
tomatsmag.
»Harmonien mellem
salt og sødt er ﬁn. Den er

”

Smagsmæssigt minder den
om opvarmet
kærnemælk

SÅDAN SKAL EN
TOMATSUPPE VÆRE
Den skal smage af tomat, og
der skal være krydderier i, som
giver substans. Konsistensen
må gerne have lidt fylde, og
farvemæssigt skal den hverken
være for mælkeagtig eller for
rød.

TEST:
TOMATSUPPE

sistens og autenticitet, og
nogle smager ikke særlig
meget af tomatsuppe,« forklarer Michael René efter
at have smagt på dem alle.
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Smæk på autenticiteten

En skefuld økologisk tomatog basilikumsuppe fra
Fields of Flavour får dommernes autenticitetsbarometer i omdrejninger.
»Det er helt klart en af
mine favoritter. Den har
en grov konsistens, smager af oregano, løg, porre,

selleri, timian og peber og
er autentisk,« understreger
Michael René.
»Den har en fantastisk
tomatsmag. Der er ingen
tvivl om, at den skal have
fem stjerner,« siger Preben
Vestergaard.
Men det er Knorrs
økologiske tomatsuppe, der
får dommerne til at slås om,
hvem der skal have æren af
at tømme gryden.
»Det er en grov suppe
med store tomatstykker i,

og den har en naturlig smag
af frisk tomat med en let
saltet umamismag. Den er
autentisk og dejlig sød og
cremet. Det er klart den
bedste tomatsuppe,« siger
Michael René.
»Jeg føler, at jeg sidder
i Spanien. Det er absolut
creme de la creme. Her får
man virkelig en tomatsuppeoplevelse, som ikke bliver
undertrykt af krydderier,«
supplerer Preben Vestergaard.

ØK
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Emmas Tomat Suppe

Wooden Spoon
Tomat Suppe med
karamelliseret
hvidløg og sort peber

Coquette Creamy
Tomato Soup

Karolines køkken
Klassisk Tomatsuppe
med timian

Mou Flødelegeret
økologisk
tomatsuppe kogt på
høns og suppeurter

Heinz Crem of
Tomato soup

Irma, SuperBrugsen,
Kvickly, mad.coop.
dk, Meny

SuperBrugsen,
Kvickly

Irma, nemlig.com,
udvalgte Føtex- og
Meny-butikker

Lidl

SuperBrugsen,
Spar, Rema 1000,
Meny, Løvbjerg, Liva

Kvickly, Føtex, Bilka,
SuperBrugsen,
Meny, Rema 1000

Føtex, SuperBrugsen,
Netto, Bilka

31,00 kr.

26,95 kr.

55,00 kr.

11,50 kr.

29,95 kr.

39,95 kr.

12,95 kr.

Navn

Fields of Flavour
Økologisk tomat &
basilikum-suppe

Butik

Kvickly,
SuperBrugsen

Pris

29,95 kr.

Literpris

en smule fed i smagen og
mangler lidt tomatsmag,«
forklarer Preben Vestergaard.

ISK

Knorr økologisk
Creamy Tomato Soup

Vægt

De to smagsdommere giver alle seks stjerner til Knorrs tomatsuppe. Foto: Kristian Brasen

570 ml

450 ml

1 liter

620 ml

800 ml

1 liter

800 ml

380 ml

52,54 kr.

68,88 kr.

26,95 kr.

88,70 kr.

14,37 kr.

29,95 kr.

49,93 kr.

34,07 kr.

Autentisk grov
suppe med store
tomatstykker i. Den er
dejlig sød og cremet.
Det er rart, at smagen
ikke bliver undertrykt
af krydderier.

Den er grov i
konsistensen og
har en fantastisk
tomatsmag og smager
desuden af oregano,
løg, porre, selleri,
timian og peber.

Den er rød i farven, er
svagt syrlig, smager af
tomat og har en god
umami. Den smager af
peber og laurbær og
er lige ved at kamme
over på krydderisiden.

Den har synlige
krydderier, harmonien
mellem sød og salt
er ﬁn. Den er lidt
grynet, og man savner
lidt tomatsmag i
kompositionen.

Den er atypisk krydret
og har en kraftig,
nærmest kødagtig
umamismag. Den
smager mere af
kødsuppe end af
tomatsuppe.

Er orange i farven og
har en okay konsistens.
Krydderierne er for
dominerende, og
cremetheden gør, at
tomaten ikke smager
nok igennem.

Den er tynd i
konsistensen, har en
kraftig krydderismag
og mangler noget
tomatsmag.

Stuetemperatur

Køl

Højst +25 grader

Køl

Stuetemperatur

Højst +25 grader

Frost

Kommentarer fra ekspertpanelet

Michael René og
Preben Vestergaard,
Professionshøjskolen
Metropol

Farvemæssigt
minder den om
gulerødder. Den er
tyk i konsistensen,
mangler krydderier
og er for spinkel i
smagen.

Karakterer
Opbevaring

Sådan testede vi: Supperne er smagt i en blindtest. Der er lagt vægt på smag, konsistens, duft og udseende. Efterfølgende har dommerne set emballagen.

Stuetemperatur

Torsdag 4. januar 2018

30 TIMER
30 GB

Bestil nu på CBB.DK
ABN. VIRKER KUN I DK. BESTIL SENEST 14. FEBRUAR 2018.

Lokalavisen Østerbro

pr. md.
Mindstepris 120 kr.
inkl. oprettelse 1 kr.
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UDSALG
og andre stærke tilbud

SPAR OP TIL

38%

*

Bibelen på hverdagsdansk

på udvalgt Blå eller Sort
Mega Riflet 2. sortering
* ift. 1. sortering

Du kan vinde den nye udgave af Bibelen på hverdagsdansk
– en 'rigtig' Bibel, der er forsynet med praktiske oplysninger og
tips, der giver en helt anden læselyst og bibelforståelse.
Af Finn Edvard
ﬁnn.edvard@gmail.com
F.eks. Blå Mega Riflet
ovalt fad 36,5 cm.
1. sortering 1299,95
2. sortering 799,95

BEGRÆNSET ANTAL

D

SPAR
25%
på fransk kvalitetsporcelæn
i verdensklasse
Bourges, Hvid Bistro,
Sancerre og Plissé

SPAR OP TIL 62%
KAREN BLIXEN VASE
Design Anja Kjær.
Rubinrød.
H17 cm. Før 399,95
NU 149,95 | SPAR

250,-

H23 cm. Før 499,95
NU 199,95 | SPAR

300,-

H31 cm. Før 599,95
NU 249,95 | SPAR

350,-

BEGRÆNSET ANTAL

Tilbuddene gælder fra fredag 5. til og med torsdag den 25. januar 2018. Med forbehold for udsolgte varer, trykfejl og billedfejl.
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e ﬂeste af os har en
bibel stående hjemme i
reolen, men spørgsmålet er,
hvor meget vi får læst i den?
Forlaget Skandinavia
fra Drejervej i København
udgiver et bredt udvalg af
kristne kvalitetsbøger – og
naturligvis også en bibel.
Forlagets version kaldes
'Bibelen på hverdagsdansk'- en rigtig Bibel, bare
i et nyt layout, der giver
bedre læseoplevelse samt
Bibelens budskab i et mere
mundret dansk. F. eks. er
måleenheden 'alen' oversat

til meter - og på samme
måde er tidligere udtryk og
begreber blidt og nænsomt
oversat til forståeligt dansk.
Inden hvert kapitel er
der en forklaring på hvem
og hvorfor dette kapitel er
skrevet – og hvad budskabet er.
Dette giver en lang bedre
forståelse af Bibelens indhold, og historierne får en
helt ny betydning.
Det medfører også, at Bibelen på hverdagsdansk for
mange er blevet andet og
mere end en bibel - men en
bog, der giver en helt anden
religionsforståelse og en
god rejsekammerat.
Papiret er noget af det

lækreste på markedet - og
skrifttyperne klare og
letlæselige.
Denne udgave af Bibelen
er udfærdiget i forskellige
versioner, men Lokalavisen har sikret sig fem
eksemplarer til fem heldige
læsere.
Sådan gør du

Svar på nedenstående
spørgsmål på thof@minby.
dk.
Svarene mailes senest
mandag formiddag. Kuponen kan også aﬂeveres
i Codanhus i receptionen,
Gammel Kongevej 60.
Gevinsterne kan ikke
sælges eller ombyttes.

KONKURRENCE

VINDERE

Hvem udgiver »Bibelen på hverdagsdansk?«

De vandt Ståle Solbakkens
Løvehjerte'' :

__________________________________

Navn:

1) Julie Binau
2) Klaus Karsholt

Adresse:

3) Leif Kirchhoff

Telefon:

4) Stine Emilie-Regine
Johansson

E-mail:

5) Ingrid Andersen

Møde om
gadehaver

Woody Allen's romantiske drama 'Wonder Wheel' foregår i New
York på Coney Island i 1950'erne og kan opleves i Park Bio for
tiden med Kate Winslet i hovedrollen.

Østerbro Gadehaver er et
initiativ, som gennem et
par år på frivillig basis har
sørger for at få mere og
mere grønt i gaderne på
Østerbro.
Har du lyst til at høre
mere, kan du møde op til
næste netværksmøde, som
foregår tirsdag 9. januar
klokken 16-18 på Cafe Mocca, Strandboulevarden 59.
Alle er velkomne.
thof

Torsdag 4. januar 2018
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ANNONCE

Fedtforbrænding

LÆS MICHELLES HISTORIE

JEG VAR KED AF MIN FIGUR
Michelle var ked af sin krop, efter hun havde
født sit tredje barn. Med de nye Fat Burner™
tabletter, har jeg virkelig fået sat skub i fedtforbrændingen.
–Jeg har tidligere haft succes med at bruge andre kosttilskud
til at støtte kalorieforbrændingen, så da jeg fik mulighed for,
at afprøve de nye Fat Burner™ tabletter, slog jeg straks til. Det
har været svært, at få figuren tilbage efter min seneste fødsel.

Er begyndt på Fat Burner
–Jeg tager Fat Burner hver dag, og jeg har ikke ændret min
kost overhovedet. Jeg tager 2 tabletter hver morgen.

Mine bukser passer perfekt

MUFFINTOP ?

–Jeg har taget tabletterne de seneste par uger, og det er gået
over al forventning. Jeg hopper direkte i min bukser hver
morgen og jeg kan tydeligt se og mærke at min ”muffintop“
i siden er væk, det er bare helt fantastisk. Jeg forstætter helt
sikkert med at tage Fat Burner for at holde fedtforbrændingen i gang.

Fat Burner kan hjælpe dig med at forbrænde det ekstra fedt,
VRPKDUVDWVLJVRPHQPXIÀQGHOOHSnPDYHQ
+DUGXSU¡YHWDOWɧ"
Spiser du sundt og træner,
men de sidste par kilo nægter at forsvinde ? Hvorfor
ikke prøve Fat Burner™ tabletten. Et helt nyt kosttilskud
Fat Burner™ er let at
tage – to tabletter
dagligt til et måltid bør
holde din fedtforbrænding oppe hele
dagen.

med yerba mate og cholin.
Fat Burner støtter en effektiv
fedtforbrænding og hjælper
dig med at trimme kroppen
på den naturlige måde.
Fat Burner arbejder i
harmoni med din krop
Fat Burner tabletten indeholder en avanceret blanding af
velafprøvede
ingredienser,
der støtter en effektiv fedt-

forbrænding. Yerba mate er
kombineret med sort kommen, ingefær, grøn te og
marietidsel. Urterne er kombineret med næringsstoffet
cholin. Cholin er et vandopløseligt vitaminlignende
næringsstof, som er nært beslægtet med b-vitaminer og
hjælper din krop med en normal omsætning af fedtstoffer.
Yerba mate blade støtter dit
Din lokale

helsekost

vægttab i kombination med
sunde kostvaner.
Hvor kan man
N¡EH)DW%XUQHUɧ"
Fat Burner kan købes i Matas,
Helsam, Helsemin og Din Lokale Helsekost. Fås også online på www.newnordic.dk.
Har du spørgsmål, så ring til
New Nordic på 46 33 76 00.
www.newnordic.dk

Online Store

JEG HAR ALTID
DRØMT OM
ET FLOT OG
FYLDIGT HÅR

fik en flot glød. Min mand
var den første som kommenterede mit hår. Han kan
tydeligt se, at jeg har fået en
masse nye hår i hårgrænsen.
Mit hår er meget mere glansfyldt og jeg tør slet ikke stoppe med at tage mine Hair
Volume tabletter, fortæller
Annette glad.

Her køber du
Hair Volume
Hair Volume kan købes i
Matas, Helsam, Helsemin og
Din Lokale Helsekost samt
på apoteket. Fås også online
på www.newnordic.dk. Har
du spørgsmål, så ring til New
Nordic på 46 33 76 00.

$QQHWWH  KDUDOWLGY UHWNHGDIVLWÀQH
KnU+XQSOHMHGHDWKDYHKnUHNVWHQVLRQV
IRUDWInGHWWLODWVHPHUHI\OGLJWXG'D
KnUHWEHJ\QGWHDWNQ NNHRJGHUYDU
O¡VHKnURYHUDOWEOHYKXQGHVSHUDW
²-HJV¡JWHKM OSEnGHKRVIULV¡UHQRJ
LKHOVHNRVWEXWLNNHQ+HUEOHYMHJ
anbefalet Hair Volume™ og nu tør jeg
VOHWLNNHVWRSSHLJHQ

J

eg har i mange år været
i en konstant søgen efter
hjælp. Jeg var ked at mit
tynde hår og drømte om et

mere fyldigt og glansfuldt
hår. Jeg har prøvet alt, og
jeg har tidligere søgt hjælp
hos min frisør. Men da håret

begyndte at knække, blev jeg
virkelig desperat.

neder. Jeg gik hjem fuld af
forventning.

Blev anbefalet
Hair Volume tabletten
–Hos min lokale helsekostbutik blev jeg anbefalet Hair
Volume, som blandt andet
indeholder æbleekstrakt. Jeg
blev anbefalet at bruge tabletterne i minimum 3 må-

6OXWPHGO¡VHKnU
–Huden var det første jeg bemærkede det på. Det er jo en
dejlig gevinst, at få ved tabletterne. Jeg synes, min hud
Din lokale

helsekost

www.newnordic.dk

Online Store
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de GRISOGONO:
“Allegra” diamantring.
Hammerslag: 60.000 kr.

Kulørt fortid i kvarteret
Engang var området mellem Bryggervangen og Lyngbyvej særdeles mangfoldig
og broget. Byvandring og nytårskur i området lørdag eftermiddag.
Af Thomas Frederiksen
thof@minby.dk

D

en første lørdag i det
nye år kan både bruges
til at få rørt benene, trække
frisk luft og samtidig lære
noget nyt om din helt egen
bydel.
Det er Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv,
som er vært for vandringen,
som sker i det område, som
med en fælles betegnelse
blev kaldt »Likørstræde«.
Det er i området mellem
Bryggervangen og Lyngbyvej.
Det var et broget område
med kriminalitet, sprittere,
troldkoner og andre skæve
eksistenser samt diverse
mere eller mindre lødige
småerhverv, fortæller historikeren Morten Lander
Andersen, som er manden
bag vandringen på lørdag.
Boliger og supermarked

Realisér
dine
drømme
– sæt smykker og armbåndsure
under hammeren

Det er mange årtier siden,
at det var et så vildt sted,
men helt indtil omkring
otte-ti år siden var der stadig noget af den klondykestemning i kvarteret, som
havde været der i mange år.
Små erhvervsdrivende
havde på forskellig vis
huseret der i årevis, og frem
til omkring 2010, var der
blandt andet et gammelt
autoværksted i området
omkring Venøgade.
Siden dengang er om-

Omøgade burde have heddet Kristinebergvej, fortæller historikeren Morten Lander Andersen.
Senere kom der dog en sidevej med navnet Kristinebjerg. Foto: Michael Paldan

”

Da området
blev ryddet, så Ib
som voksen, at
der inde bag alle
træskurerne lå et
lille landsted ved
navn Kristineberg

Ib Spang Olsens barndom

rådet dog blevet bebygget
med boliger, hospitalshotel
for grønlændere og færinger samt erhvervsbyggeri
og supermarkeder.
Blandt andet Østerbro
Tømmerhandel, Lillemors

Lige nu tager vi imod indleveringer til den
internationale auktion i Bredgade i februar.
INDLEVERINGSFRISTER
sølv og keramik
ældre møbler og tæpper
smykker og armbåndsure
ældre kunst
moderne møbler og belysning
moderne kunst

Hammerslag: 60.000 kr.

Hammerslag: 13.000 kr.

Pølser og en historisk motorcykelklub ligger der dog
stadig og er en sidste rest
af et uplanlagt, lidt råt og
unikt område på Østerbro.
Det er dog længe siden,
at der rendte sprittere
rundt, og der var en helt
masse små hytter med alle
mulige forskellige eksistenser.

10. januar
15. januar
15. januar
22. januar
29. januar
29. januar

Morten Lander Andersen
fortæller, at der er meget
få kilder til historien om
Likørstræde.
En af dem som har
skildret det, er tegneren Ib
Spang Olsen, der som barn
havde Likørstræde som sit
nærområde. Det har han
skildret i sine erindringer
»Lille dreng på Østerbro«
fra 1979. Blandt andet lå
området på skolevejen mellem rækkehuset i Lyngbyvejskvarteret til Vognmandsmarkens Skole - i dag
Kildevældsskolen.
Ib Spang Olsen, som
døde som 90-årig i 2012,
var æresmedlem af

Østerbro Lokalhistoriske
Forening og Arkiv, og fra
hans skriverier ved Morten
Lander Andersen, at der
var lokal utilfredshed med,
at en vej gennem området
blev navngivet Omøgade og
ikke Kristinebergvej, som
vejen hed i folkemunde.
Ib Spang Olsens vidste
i sin barndom dog ikke
hvorfor.
»Da området blev ryddet,
så Ib som voksen, at der
inde bag alle træskurerne
lå et lille lille landsted ved
navn Kristineberg,« fortæller Morten Lander Andersen.
Senere er der kommet en
sidevej med navnet Kristineberg.
Byvandringen i likørstræde og
nytårskuren lørdag 6. januar
klokken 13 har udgangspunkt hos
Østerbro Lokalhistoriske Forening
og Arkiv, Bryggervangen 62. Efter
byvandringen er der gratis kaffe
og kage hos foreningen, hvor man
kan gå på opdagelse i de mange
2100 Ø blade og i arkivet.

Hammerslag: 370.000 kr.

Sundkrogsgade 30 · 2150 Nordhavn · København · Tel 8818 1111
Søren Frichs Vej 34 D · 8230 Åbyhøj · Aarhus · Tel 8818 1100
bruun-rasmussen.dk

Likørstræde set fra Lynbyvej. Foto: Østerbro Lokalhistoriske
Forening og Arkiv

Likørstræde som Ib Spang Olsen huskede området i Lille
drenge på Østerbro fra 1979
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34

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL
OG UDSOLGTE VARER.

32

PRISERNE GÆLDER FRA DEN 3. JANUAR
SÅ LÆNGE LAGER HAVES,
DOG KUN TIL OG MED DEN 9. JANUAR 2018.

33

35

36

Torsdag 4. januar 2018

30

31

100,-

29

Helosan
hudsalve
300 g

3 STK

27

28

Best.nr. 9881

SPAR

400,-

Udhæng

995,-

SPAR

300,-

21

A

Køle/fryseskab KF212W
Kølesektion: 171 liter.
Frysesektion: 41 liter.
H. 141,5 x B. 55 x D. 58 cm.

500,-

995,-

1495,-

+

800 x 1200 mm

800 x 1400 mm

Best.nr. 9282

Best.nr. 9326

VOR NORMALPRIS 598,-

VOR NORMALPRIS 798,-

398,-

598,-

SPAR

Kummefryser FB200A

Vaskemaskine LS1407E

50,-

Kapacitet: 7 kg.
H. 85 x B. 59,5 x D. 49,5 cm.

Villasæt skovl og kost

Best.nr. 6585

Best.nr. 10210

Best.nr. 7056

VOR NORMALPRIS 1395,-

VOR NORMALPRIS 1295,-

VOR NORMALPRIS 1995,-

19

Netto rumindhold: 200 liter.
H. 84,6 x B. 91 x D. 55 cm.

Best.nr. 8372

Lys til
arbejdet

SPAR

100,-

199,-

VOR NORMALPRIS 129,-

3,95

Best.nr. 1004

Med snøreluk. 20 poser pr. rulle.

99,-

Galvaniseret.
H. 45 x B. 35 x D. 15 cm.

99,-

Best.nr. 1038

140,-

15

Best.nr. 4914

Postkasse 862

SPAR

VOR NORMALPRIS 299,-

14

Installationskabel 750V 50 m

FRIT VALG

MED JORD

60,-

13
12

Integreret LED i
energiklasse A.
20 W, 1400 lumen.

Bordrundsav

Best.nr. 5346

Effekt: 1500 W.
Vægt: 23 kg.

VOR NORMALPRIS 239,-

Best.nr. 1851

10

11

798,-

Projektør

SE MERE INFO PÅ
WWW.HARALD-NYBORG.DK

9

FRIT VALG

299,Autobatteri 12 V

Må kun installeres
af en autoriseret elinstallatør.

3 x 1,5 mm²

5 x 1,5 mm²

5 x 2,5 mm²

Best.nr. 4860

Best.nr. 4861

Best.nr. 5478

Solsikkefrø Vildfuglefrø

195,-

328,-

488,-

10 kg.

15 kg.

Best.nr. 5228

Best.nr. 5222

FRIT VALG

Til bilen

8
7

20 LITER

Affaldsposer

17
16

79,-

200,-

Med 5 hylder.
Galvaniseret.
H. 180 x B. 90 x
D. 40 cm.

6

MAKS. 5 POSER PR. KUNDE,
DEREFTER ER PRISEN 39,95

Best.nr. 13445

SPAR

SPAR

200,-

18

20

A+

SPAR

SE MERE INFO PÅWWW.HARALD-NYBORG.DK

Stålreol

Træpiller 15 kg

10 LITER

6 mm

8 mm

Best.nr. 10404

Best.nr. 2143

Få varmen i den kolde tid

32,-

50 STK.

697,-

AFHENTNINGSPRIS

12,-

29,95

20 LITER

SPAR

228,-

16,-

44 Ah (+h)

60 Ah (+h)

H. 17,5 x B. 17,5 x
L. 20,7 cm.

H. 17,5 x B.17,5 x
L. 24,2 cm.

Best.nr. 6627

Best.nr. 6612

55 Ah (+h)

60 Ah (+v)

H. 17,5 x B. 17,5 x
L. 24,2 cm.

H. 17,5 x B. 17,5 x
L. 24,2 cm.

Sprinklervæske
-21°.

Best.nr. 6617

Best.nr. 6613

Best.nr. 11037

Træbriketter
ca. 10 kg
Best.nr. 12032

MAKS. 96 PK. PR. KUNDE

7 PAKKER

100,-

Tændposer
i rør

Kaminovn 2700 W
H. 49,5 x B. 45 x D. 30 cm

Renset
petroleum

AFHENTNINGSPRIS

Best.nr. 12657

VOR NORMALPRIS 28,-

Best.nr. 9185

Best.nr. 8494

4

5

SÆLGES FRA
4. JANUAR

Mandler
300 g

22

23

24

25

26

20,-

- HUSK ÅBENT 24 TIMER I DØGNET!

Tilmeld dig på www.harald-nyborg.dk

GÆLDER FRA

LAGER HAVES

TIL OG MED

DEN 17. AUGUS

9866

1995,-

Best.nr.

vægge.
og ende
Kraftigt
polypropyl
kraftig aftagelige sideTag af
på
me
med
opstilles
Komplet
Bundram
r
onen kan
Så pavill rlag. Stabilisere
m
hårdt unde.
kip: 3,15
Højde til
kg.
pavillonen
4480
Vægt: 78,5x 1,0 mm.
Best.nr.
38
Rør: Ø

598,-

ER
8 PAKK

349,-

x

Best.nr.

cm.
L. 24,2
kg.
Vægt: 14,50

cm.
L. 24,2
kg.
Vægt: 13,35

Best.nr.

6617

Best.nr.

aling 3-p

Best.nr.

ak

Sort mat

2387

Hvid blank

2479

6612

FRIT VALG

ALPRIS 499,-

400 ml.
Hvid mat

6613

(+h)
60 Ah x B.17,5 x
H. 17,5

(+h)
55 Ah x B. 17,5 x
H. 17,5

Spraym

150,-

cm.
L. 24,2
kg.
Vægt: 14,50

6627

Best.nr.

SPAR

(+v)
60 Ah x B. 17,5 x
H. 17,5

VOR NORM

x8m
tytelt 4rlakeret stålstel.
Lux par
pulve
ene.
delbart

8330

FRIT VALG

Ah (+h)

x B. 17,5
H. 17,5
cm.
L. 20,7
kg.
Vægt: 11,1

4X8M

Best.nr.

i

elsesvedligehold
100% etsbaterier
frie kvalit c eye.
til
med magi ogpasser
rd)
brug
Klar til biler (DINstanda
de fleste

44

sal

DEN 23. AUGUS

tter
Autoba
12 volt

KRAFTIGE
EKSTRA OG TAG
STÆNGER

s.
25% mom

Tilmeld dig på
www.harald-nyborg.dk

T 2018

, DOG KUN

T SÅ LÆNGE

PRISERNE

er inkl.

Vi trækker en vinder hver måned!

VIND
10.000,-

Siger du NEJ TAK! til reklamer,
men gerne vil modtage
vores reklamer i din postkasse
. Alle priser

Ved køb over 1800,- på www.harald-nyborg.dk

Få vores reklamer og
nyhedsbrev på mail...

S-DRUCK

FRAGTFRI LEVERING

EVER
ouse. Tryk:

1

2

3

Se adresser på www.harald-nyborg.dk

Best.nr.

28,-

2490

Sort blank
Best.nr.

2564
®

®
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SPORT

LØB MED KRONPRINSEN
 Det er i år, at kronprins Frederik kan fejre 50 års fødselsdag, og det
fejres bl. a. med et stortslået Royal Run mandag 21. maj, 2. pinsedag.
Her kan hele Danmark løbe med, når kronprinsen løber i hele fem byer
på samme dag, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. Læs
mere på royalrun.dk. Kronprinsens fødselsdag er lørdag 26. maj.

Får vi Formel 1 til byen?
Fire store
spørgsmål skal
afklares inden
startskuddet til
Formel 1 kan lyde
i København.
Af Finn Edvard
ﬁnn.edvard@gmail.com

H

vad har København til,
fælles med London og
NewYork?
Alle tre byer er på vej
til at blive værtsbyer for
verdens mest prestigefyldte
motorløb, Formel 1.
En kæmpe begivenhed,
der samler store mængder
tilskuere, tv-tid - og masser
af sponsorkroner.
I Danmark er det fhv.
minister Helge Sander og
pengemanden Lars Seier,
der står bag bestræbelserne
på at få Formel 1 til Køben-

Forhenværende minister Helge Sander ved Christiansborg,
hvor en stor siddetribune skal stilles op. Foto: Dan Møller

havn. Det skal i givet fald
ske i 2020, og initiativtagerne er langt fremme med
planerne. Der er dog ﬁre
store spørgsmål, der skal
besvares, før der kan gives
grønt lys til projektet:
1) Københavns Borgerrepræsentation skal give
tilladelse.

2) Regeringen skal
deltage i en økonomisk
forhandling.
3) De private investorer
skal på plads.
4) Amerikanske Formula
One Managements (FOM)
skal give endelig tilladelse.
Først da, er vi klar til
start.

SPORT SAGT Kommentar af Finn Edvard
Indendørsstævner søges!
Denne signatur er af en
sådan årgang, at KB's
julestævner i indendørs
fodbold i KB-Hallen står i
klareste erindring.
Jeg erkender, at det er
en del år siden, at B.93,
KB, AB, Frem og Køge var
blandt aktørerne i et festligt juleindendørsstævne,
der var et perfekt mix af
fodbold og underholdning.
Stemningen steg til
uanede højder, når »Stjerneholdet« bestående af
tidligere fodboldstjerner
og kendte skuespillere løb
på banen og skulle møde
et hold bestående af andre
kendte skikkelser.
Når Dirch Passer lod
B.93's (senere Fremad
Amager) Henry Salomonsen springe op på ryggen
og fra den position heade
bolden i nettet, så var der
ikke et øje tørt i KB-hallen.
Er tiden løbet fra den
slags julelege?
Måske, men det ville da

være festligt, om B.93 ville
prøve i Idrætshuset - eller
KB i den nye KB-Hal, der
skal indvies til efteråret.
I mellemtiden må vi
fodboldhungrende tage
en tur i Brøndby-Hallen
fredag 12. januar, når der
skal spilles »KMD Cup«.
Her kommer Frem og
Næstved fra 2. division i
skrapt selskab, når de skal

spille mod superligaholdene
Brøndby, AaB, AGF og OB.
Stævnet, der transmitteres direkte på TV 3+, kan
skam blive spændende
nok - og hvem ved? Måske
danne grobund for, at vi
får lidt ﬂere indendørsstævner i fremtiden.
Og gerne med lidt
underholdning på banen,
tak!

Har indendørs fodbold en fremtid? Foto: Kaare Smith / Scanpix.

I
G
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K
Øhvad er op og ned?
-

Guides og inspiration til at leve
økologisk og bæredygtigt i København

Vil du med som annoncør?
Ring 39 57 79 53

Kommer
sammen med
din avis
- første gang
i uge 3

Torsdag 4. januar 2018
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Udsalget

SPAR

Lokalavisen Østerbro
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MEDION

Notebook 11,6”

OP
TIL

UDSALG

75%

*

• Intel® Atom® x5-Z8350-processor
• Windows 10 Home
• 29,5 cm (11,6”) Full HD
touch-skærm
med IPS-teknologi
• 64 GB ﬂash-lager
• Skærmen kan drejes 360°
FØR 2.499,-

PR. STK.

1.500,SPAR 999,-

Blender
I hvid eller grå.
Rummer ca. 1,5 l
500 - 600 W

PR. STK.

PR. STK.

100,SPAR 199,-

Digitalt stegetermometer
Hurtig og let - viser den ideelle
tilberedningstid for din bøf, men også
til at stege ﬁsk, fjerkræ, sauce, kage.
Viser temperaturen på 5 sekunder.
I rustfrit stål.
Temperatur fra -45 °C til 200 °C
FØR 179,-

100,SPAR 79,-

Ergonomisk skammel

MRPKEED
KÆ
STMA

Skamlen kan tiltes til alle sider,
hvilket giver stor bevægelsesfrihed
og styrker ryggen.
Med grønt sædebetræk.
FØR 799,-

PR. STK.

RE

200,-

10,- 20,- 30,- 50,-

SPAR 599,-

AF
STORT UDVALGIK
KEN
SPOTVARER I BUT
* Stærkt begrænset antal.

PR. STK.

100,SPAR 69,-

CAR XTRAS

Oplader til bil- og
motorcykelbaeri
Passer til alle motorcykel- og bilbatterier
med 6/12 V. Med LCD-display.
FØR 169,-

LAVE PRISER ER ET PRINCIP OG KVALITET ER VORES MÆRKESAG

Vi kan ikke garantere, at alle udsalgs- og restmarkedsvarer ﬁndes i alle butikker.

LIVING ART
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Vind en middag for 2
Italiensk i Valby

I denne uge skal kryds- og sudokuvinderne spise på Ristorante Avanti, Valby
Langgade 56. Her kan man nyde klassiVNHSDVWDUHWWHURJSL]]DVDPW¿VNHRJ
kødretter, alt fra calamari alla Romana,
SHVFH$YDQWLVY UG¿VNPHGFKDPSLJQRQ
basilikum og tomatsauce til oksemørbrad
med gorgonzolasauce. Desssertkortet
byder bl.a. på tiramisù og tartufo is-trøffel. Køkkenet er åbent mandag-torsdag
kl. 13-21, fredage kl. 13-22, lørdage kl.
11-22, søndage kl. 11-20.

Pasta carbonara velegnet til en-to personer. Foto: Kogepunktet.dk
Sidste uges
Sudoku-vinder blev:

Løsninger uge 51

Frans Kuhn Christensen

Pasta carbonara med rosenkål

Sidste uges
Krydsord-vinder blev:

Af Angela Brink
kogepunktet.dk

Jan Dyrholm

D
7

Sudoku

8 5

6

2
1

6
3

4
9
2 4 8
3 1

9
7
2

Denne uge har du chancen for at vinde
en middag for to personer til en værdi af
kr. 400,- på Ristorante Avanti, hvis du løser
krydsord eller sudoku.
Løsninger skal være Lokalavisen i hænde
senest tirsdag i næste uge kl. 15.00.

1 5 6
7 4
5
9 3
6

Send løsninger markeret i det røde felt via
e-mail: konkurrence@minby.dk
Skriv “Ugens kryds” eller ”Sudoku” i
emnefeltet. Løsninger kan stadig sendes med
brev mærket “Ugens kryds” eller ”Sudoku” til:
Lokalavisen Frederiksberg, Gammel
Kongevej 60, 16., 1850 Frederiksberg C
LSSLYHÅL]LYLZPYLJLW[PVULU

er ﬁndes næsten ikke
nogen lettere ret end
pasta carbonara, som er
spaghetti med baconstykker, æggeblomme og evt.
ﬂøde.
Desuden er det en ret,
man næsten ikke kan lave
forkert. Dog skal man passe
på ikke at varme blandingen for varmt op, når man
har puttet æggeblomme i –
for så gryner blandingen og
bliver mindre uappetitlig.
Carbonara behøver
ikke være så usund igen.
Der er protein i via både
æggeblomme og bacon,
og man behøver ikke ret
meget ﬂøde, da den mest
har funktion af smagsgiver
i denne udgave af retten.
For lidt bitterhed tilsætter du rosenkål og godt med

”

For lidt bitterhed tilsætter
du rosenkål og
godt med sort
peber

sort peber. Man kan spise
hvilken som helst pasta til.
Her er, hvad du skal bruge:
Så megen pasta, du kan spise
1 æggeblomme
½ til 1 deciliter piskeﬂøde
80 gram pancetta eller en halv
pakke bacon
100 gram frosne rosenkål
rigeligt med sort peber og friskmalet muskatnød
Sådan gør du:

Sæt en stor gryde vand over
til pastaen. Imens vandet
kommer i kog, bruner du
baconen let. Baconen skal
ikke være sprød.

Kog pastaen et minut
mindre end der står på
pakken.
Tilst ﬂøde til baconen
og varm op til det næsten
koger. Tilsæt friskmalet
muskatnød og rosenkål.
Lad simre, imens pastaen
koger færdig.
Når du har sigtet vandet
fra pastaen, tager du gryden
med ﬂøde/bacon-sovsen
af blusset og tilsætter en
frisk æggeblomme under
omrøring. Tilsæt bagefter
pastaen og rør det hele godt
rundt.
Smag til med godt med
friskmalet, sort peber.
Spises med det samme –
velbekomme.
I samarbejde med Kogepunktet.
dk bringer Lokalavisen Østerbro
Weekend hver uge en opskrift,
som er velegnet til en-to personer.
Find ﬂere opskrifter på www.
kogepunktet.dk

3 ud af
4 rygere vil
gerne stoppe.
Vil du?

Få
tilskud
til niko
tin
erstatnin g

Gratis rygestop
Ring 80 31 31 31

Navn:
Adresse:
Postnr./By:

SMS ”rygestop” til 1231
Mail:

kk.dk/rygestop

Torsdag 4. januar 2018

Købes

VINTERTILBUD

PRÆSENTERER

DØDSBOER, RESTBOER
ﬂytterester, kælderrum, loftrum tømmes/købes. Eventuelt inkl. rengøring.
Møbler: Teaktræ/palisander/antik, porcelæn, glas, kuriositeter m.v. købes. MosterOlga-antik v/Niels Holbak 2867 2080

Alt maler- og tapetarbejde
udføres til billige priser.
Loft + vægge malet i stue + vær.
fra kr. 4.250,- + moms inkl. matr.
Uforpligtende tilbud, gerne
vedligeholdelseskonto.
Malerfirmaet A. Lorentzen
v/Michael Hansen

Rytmisk kor
Kor Takt og Tone er et amatørkor, og vi
vil gerne have ﬂere medlemmer. Vi
synger hver torsdag aften i Kbh. Yderst
rimelig pris for mange fornøjelige timer.
For mere information kontakt korleder
Niels Balle, 26283041. Velkommen!

rked
vatma
Pri

Brug vores annoncebygger:
tastselv.minby.dk

Personlige

Ønsk tillykke eller sælg din sofa,
byt din lejlighed, søg et job,
annoncér et loppemarked m.m.
via tastselv.minby.dk.

Kærlig Dame Ønskes
Mand 76-172/94 Røgfri Ønsker (K) Ærlig Dansktalende/Dejlig/ Dames Bekendtskab Rask/Rørig gåtur-en -god kørertur/ Hjemmehygge ring på 71751310
mettehansgaard. dk
Kunstner Mette Hansgaard Nyt Atelier
galleri Torsd 15-19 fred15-17. lørdag 1114. Gallerih.dk kik forbi Rørholmsgade
6.tv v/Botanisk have

Vælg annoncetype:
· Tillykke:
· Øvrige: opret ord annonce.
Book annoncen og betal online.

Blandet/diverse
Vine købes
Rødvine, Portvine, Maderia, Champagne, gamle og nye, samlinger og enkelte ﬂasker købes, ring til Lars
29990969

Sælges
Palisander skænk med spejle, teaktræshjørneskab, diverse brugte døre og vinduer, afsyret fyrretræs-kommode og toiletmøbel med vippespejl. TLF: 24 42 38
60

2 vær. lejlighed
Delefar med to store børn søger lejlighed. Max 7000 kr. i leje. M: 24809385

Køb & salg
Byttelejlighed

HJÆLP
Vi mangler malerier, lige fra
anerkendte kunstnere til helt
ukendte. Rammer købes også.
Øbro Kunsthandel
Strandboulevarden 25,
Tlf. 35261921/40137454.

Andels-BYTTE-bolig
HAVES: 6 vær. andelslejlighed, 175m2,
1.sal. Andel: 2.45mill. Husleje: 6.300.
ØNSKES: Min.130 m2; ikke stuelejlighed. KUN BYTTE. Kontakt: 50519169.
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DEN LETTE

3. Hvilket land blev invaderet af Irak i 1990, hvilket blev
starten til Golfkrigen?
1) Iran X) Afghanistan 2) Kuwait
4. Hvilken svensk landsdel malede Carl Larsson?
1) Dalarne X) Småland 2) Gotland




  
 



6. Hvilken gruppe hittede i 1979 med ’Can’t Stand
Losing You’?
1) U2 X) The Police 2) Pink Floyd

 



LØS GRATIS KRYDSORD
WWW.KRYDSORD.DK





  
 




& Umbrien

6.499,8 dage

Essensen af Italien

7. Hvem skrev bogen ’Fra socialstat til minimalstat’ i 1993?
1) Anders Fogh Rasmussen X) Uffe Ellemann-Jensen
2) Pia Kjærsgaard
8. I hvilket land hed møntenheden escudo, indtil den blev
aﬂøst af euroen i 2002?
1) Malta X) Grækenland 2) Portugal

Nyd Toscanas bølgende vinmarker, betagende middelalderbyer og skønne klima. Vi bor smukt i Chianciano
Terme, og de inkluderede udﬂugter byder på oplevelser i Firenze, Siena, Pienza, Assisi og Perugia i Umbrien
samt vinsmagning i et af Italiens mest kendte vindistrikter Montepulciano. En skøn rejse til Italien med meget
inkluderet - og til en rigtig god pris.

Inkluderet i prisen:

10. Hvad spiser mange danskere traditionelt aftenen før
store bededag?
1) Hveder X) And 2) Torsk
Svar rigtigt på præmiespørgsmålet og vind et spil:
For hvilken ﬁlm vandt Michael Moore Guldpalmen i 2004?
1) Fahrenheit 9/11 X) Sicko 2) Bowling for Columbine
Vind en komplet samling af
BEZZERWIZZER BRICKS
Send en mail med det rigtige svar til vind@sondagsavisen.dk
senest på tirsdag, så deltager du i lodtrækningen om alle 16
BEZZERWIZZER Bricks til en samlet værdi à 944 kr.
Vinderne får direkte besked.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly København-Rom t/r, inkl. alle skatter og afgifter
Transfer lufthavn-hotel t/r
7 nætter i Chianciano Terme på Hotel Fortuna***+
7 x morgenmad og 7 x middag
Byvandring i Firenze, inkl. entré til Santa Croce-kirken
Byvandring i Assisi med besøg i San Francesco-kirken
Besøg i Pienza og Montepulciano med vinsmagning
Byvandring i Perugia
Byrundtur i Siena, inkl. entré til katedralen
Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Afrejse f.eks: 14/4, 21/4, 5/5 eller 12/5

Bestil vores nye kataloger

Blomsterkrydstogt

FØDSELSDAGSBUFFET
1 0 R ET T ER / 9 4 ,9 5 K R .
Normalpris 167,95

Det er muligt at ændre forret og dessert når du bestiller

FORRET
•





Toscana

5. Hvad kaldes en person med sygelig trang til at stjæle?
1) Angloman X) Mytoman 2) Kleptoman

DEN SVÆRE

 

En verden
af gode oplevelser
i godt selskab

Fra

9. Hvilket bilmærke forbinder man med modellerne
Defender, Discovery og Freelander?
1) Porsche X) Bentley 2) Land Rover

Sælges

Bolig søges

1. Hvad blev stilarten art nouveau kaldt i Danmark?
1) Nykunst X) Skønvirke 2) Klunkestil
2. Hvilket sportstøjmærke forbindes med symbolet
’The Swoosh’, der er ﬁrmaets logo?
1) Hummel X) Nike 2) Adidas

Musik

3871 0331

SØNDAGSDUELLEN

Løsning: X X 2 1 2 X 1 2 2 1

Maler

Lokalavisen Østerbro

Cremet tunmousse med capers og dild,
serveret med creme fraiche

BUFFET


























































































Ugens løsninger:
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Glaseret skinke med sennep, honning og rosmarin
• Vitello Tonnato kold kalvesteg i skiver serveret med tunsauce
• Hvidløgsstegt kylling med timian og tomat
• Retrosalat: Iceberg, tomat, agurk, ærter, majs, gulerod og spirer
• Spicy coleslaw med hvidkål, gulerod og cremet mild chili-dressing
• Tzatziki af græsk yoghurt med agurk og hvidløg
• Olivenmix med sorte og grønne marinerede oliven
• Små kartoﬂer med rosmarinpesto
•

DESSERT
•

til Holland
Fra

7.999,6 dage

Sejl et blomstrende forår i møde
Tag med os på forårskrydstogt på Rhinen, og oplev det
farverige blomsterﬂor i romantiske Holland, når vi sejler
på ﬂoder og kanaler, besøger charmerende byer og oplever verdens største blomsterpark, Keukenhof. Vi har
inkluderet alle udﬂugter og helpension på det lækre skib
MS Leonora, og vi slutter af med manér, når vi oplever
Hollands charmerende hovedstad, Amsterdam.

Inkluderet i prisen:

•
•
•
•

4-stjernet bus
5 nætter på MS Leonora****
5 x morgenmad, 6 x frokost og 5 x middag
Udflugt til frilandsmuseet Zaanse Schans,
Wijk bij Duurstede og ostebyen Alkmaar
• Byvandring i Arnhem med besøg på
The Airborne Museum
• Besøg på blomsterauktionen i Aalsmeer
• Besøg i blomsterparken Keukenhof, inkl. entré
• Byrundtur og kanalrundfart i Amsterdam
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Afrejse: 12/4, 17/4, 22/4 eller 27/4

Jordbærdrøm med chokoladekage og nøddedrys
- portionsanrettet

Læs mere om rejsernes program,
tillæg og rabatter på www.vitus-rejser.dk
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Løs ﬂere opgaver på son.dk/sudoku,
og vind et gavekort på 500 kroner
SUDOKUEN ER SPONSORERET AF KOKKEN & JOMFRUEN

Bestil på KO KKE N O G J O MF R U E N .D K eller på

7010 7011

Alle priser er i kr. pr. kuvert. Ekskl. miljøtillæg og transport. Min. 10 kuverter.

Rejsegarantifonden nr. 197

Vitus Rejser
Telefon 78 79 59 90
www.vitus-rejser.dk
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volkswagen.dk/kobersmarked

Den . og . januar kl. 11 – 16.

KØBERS MARKED
DK pakke uden merpris på dem her.

Det bedste nytår starter hos Volkswagen.
I forbindelse med Købers Marked har vi bl.a. linet de her tre størrelser op. Den mindste, en move up!
med en DK pakke bestående af et multifunktionsrat i læder og klimaanlæg. Den større Golf og den
endnu større Golf Variant – begge med en DK pakke bestående af parkeringssensor, el-klapbare
sidespejle og regnsensor uden merpris. Så hvad skal det være – en størrelse S, M eller L?
På gensyn til Købers Marked den . og . januar kl. 11-16.

move up! lagermodel fra kr. 112.600. Golf fra kr. 232.990. Golf Variant fra kr. 246.990 ekskl. levering kr. 3.980. Værdi af DK pakke til up! kr. 5.413 og til Golf kr. 8.195.
- A
Forbrug ved bl. kørsel 18,2-25,6 km/l. CO2-udslip 102-128 g/km. Bilerne er vist med ekstraudstyr. A
+

