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EKSOTISKE
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TIL KL. 24

Strøget holder fest i 3 dage
med eksotiske oplevelser, og
butikkerne er fyldt med lune
idéer og festlige indslag.

MANDAG 4. JUNI

Vælg mellem mange forskellige caféer/restau-
ranter · optikere · modeforretninger · sportsfor-
retninger · boghandlere · lædevarerforretninger
· radioforretninger · skoforretninger · isekræm-
mere · et stormagasin · i alt 60.000 kvm under tag
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Velkommen til lang aftenshopping i butikkerne og årets store juleoptog fredag den 30. november, hvor julemanden ankom-
mer med Marinehjemmeværnets skib til Honnørkajen kl. 18.00. Efterfølgende kører julemanden med i optoget rundt i City 
i en stor snehvid Cadillac og tænder STRØGETS fantastiske stjernehimmel med sin store træske kl. ca. 18.30. Oplev også 
byens STORE juletræ blive tændt på Rådhuspladsen, hvor borgmesteren og julemanden i fællesskab sørger for at julen i 
Aarhus nu officielt ”skydes” i gang.

Velkommen til jul og shopping i Aarhus City

Claus Bech
Direktør, Aarhus City Forening

”Når du ser et stjerneskud…….”, hedder det i den gamle Disney-sang, og så drømmer og ønsker vi. 
Stil dig op på Strøget, læg nakken tilbage og drøm og ønsk til de tusindvis af blink i den imponerende 850 meter lange 
og seks meter brede Stjernehimmel. Juleaften falder med usvigelig sikkerhed den 24. december. Men selve julen i Aarhus 
begynder når Stjernehimlen over Strøget tændes. Så kig ind og tag del i julestemningen. 

Gadeforeningen Strøget*Aarhus ønsker alle århusianere og byens gæster en rigtig glædelig jul. Blink, blink!
 
Med venlig hilsen
Lars Svendsen
Fmd., Gadeforeningen Strøget*Aarhus

Juletræ, julemand, stjernehimmel og stemning. Det hele er på plads, når der i aften indbydes til shopping og julestemning 
i gaderne. Det eneste, der kommer til at mangle er nok lidt hvidt drys fra oven. Men så meget desto mere grund til selv at 
skabe den gode stemning. Det kan man for eksempel gøre ved at købe en fin, rød klovnenæse og på den måde være med til 
at bevare de seks hospitalsklovne, som gør en svær tid for indlagte børn og deres familier lidt nemmere.  Det er da ægte ju-
lesind at bakke op om Strøgforeningens gode initiativ og støtte den gode sag med en 20’er, når byens stjernehimmel tændes 
klokken 18.30. Så husk lige et par mønter i lommen.

Som byens avis bakker vi op om hospitalsklovnene og om byens forrygende detailhandel, som hele aftenen lokker os med 
tilbud og oplevelser. Vi juler faktisk fra nu af og helt frem til juletræet er på plads i stuen. Gennem hele december kan du 
blandt andet følge vores spændende julekalender, hvor der hver dag trækkes lod om spændende præmier fra byens sponsor-
er og du kan læse sjove og hyggelige julehistorier. Velkommen til midnatsåbent i aften - og til dit lokale dagblad hver morgen 
- begge dele betaler sig

Turid Fennefoss Nielsen
Chefredaktør, Århus Stiftstidende
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1/2 PRIS PÅ ALLE VARER. ALTID. Varerne hos SPORT 24 Outlet er enten restpartier, udgåede farver eller varer, som har været til salg i SPORT 24’s butikker 
i minimum et halvt år.  Vi får nye varer hver uge, så kom og gør et kup i din SPORT 24 Outlet eller på sport24outlet.dk – naturligvis med 30 dages returret.

SPORT 24 OUTLET AARHUS N
Graham Bells Vej 3 B
Tlf: 30 21 35 50
(ved siden af IKEA)

SPORT 24 OUTLET VIBY
Ringvej Syd 98 D
Tlf: 30 21 36 20
(Mega Syd)

SPORT 24 OUTLET AARHUS C
Telefontorvet 10
Tlf: 30 21 36 60
(v/SPORT 24)

www.sport24outlet.dk
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Model Lin Ess TB
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Model Team tee jr.
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175,-50%
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Fritidsdragt til børn
Model I J Woven Suit
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Julemusikken knytter os sammen
Jesper Lundgaard er for tredje år i træk aktuel med årets julekoncert på Aarhus Teater. Det betyder noget særligt for ham at 
synge på netop Store Scene.   
Af Louise Haunstrup

”Aarhus er min by, og derfor er julekoncerten her noget 
specielt for mig. Helt tilbage i 1999 havde jeg fornøjelsen 
af at spille hovedrollen i Les Miserablés på Aarhus Teater, 
og jeg blev vingeskudt forelsket i scenen og det smukke 
rum. Jeg optrådte med julekoncerten her første gang 
forrige år, og det var der aldrig før nogen, der havde gjort, 
så det er en unik ting for mig og med stor ærbødighed, at 
jeg optræder her,” siger Jesper Lundgaard og fortæller, at 
han som gæst på teateret har oplevet nogle sjove ud-
fordringer med scenografien.
 
”Når vi optræder på teateret, så er vi gæster og spiller i 
den scenografi, der nu er på scenen. Forrige år var det 
Pinocchio, og sidste år spillede vi i et bjerglandskab med 
floder, hvor musikerne sad skråt placeret op af et bjerg. I 
år skal vi spille i kulissen til Frankenstein, så jeg er sikker 
på, at det også i år bliver en særlig oplevelse,” fortæller 
han med et smil. 
 

genkendeligt i en verden i forandring
Jesper Lundgaard optræder med julekoncerten på 
Aarhus Teater 9. december, og han får til koncerten 
selskab af stort orkester og gæsterne Birthe Kjær og 
Lisbeth Kjærulf.

”Min koncert vil både indeholde et folkeligt præg og 
en overraskelse. Det vil blive stilfuldt, men nede på 
jorden, for jeg er en kunstner, der kan lide hjertevarmen, 
nærværet og intimiteten med publikum. Jeg synger de 
store julesange, men de bliver leveret med grin og gode 
julehistorier. Det vigtigste er, at vi skal ind og hygge os 
sammen,” fortæller han.
 
Du har spillet julekoncerter i 13 år, bliver du aldrig træt af 
det? 

”Nej – og det er det, som er helt vanvittigt, for mange af 
sangene er jo de samme. Jeg starter allerede i sensom-
meren med at forberede mig. Jeg har altid gemt en flaske 

gløgg til anledningen og sidder så i shorts i sommersolen 
og begynder at tænke på jul og bliver glad over, at jeg 
skal synge de sange igen,” fortæller han og forklarer, at 
han tror, at en del af grunden til julekoncerternes popu-
laritet i disse år skal findes i behovet for traditionen.
 
”Julemusikken knytter os sammen. Vi lever i en forand-
erlig verden, hvor vi er usikre omkring mange af de ting, 
som vi før tog for givet. Men julen udstråler noget gen-
kommende, og den står for noget, der knytter bånd og 
rækker ud til venner og familie. Vi kan godt lide at samles 
om julemusikken, for vi har brug for den dosis af gen-
kendelighed og hygge, som den giver os i en verden, der 
bevæger sig hurtigt.” 

Jul i aarhus
Efter en pause i København og Vejle flyttede Jesper 
Lundgaard i 2010 tilbage til Aarhus, som han betragter 
som sin by. Han bruger meget af december på at spille 
julekoncerter rundt i landet, men han forsøger alligevel at 
finde tiden til julehyggen i Aarhus.

”Det er meget begrænset, hvad jeg selv når at forberede 
til jul, men jeg sørger for at pynte en masse op, lave pak-
kekalendere og skabe hygge omkring mig om min søn. 
Han må give en del afkald i julemåneden, men vi hygger 
os meget, når vi er sammen og sørger for at tænde alle 
julelysene så tit vi kan,” siger han og fortæller, at han 
glæder sig over, at han i år har mulighed for at se jule-
træet blive tændt på Rådhuspladsen.
 
”Der plejer altid at komme en koncert i vejen, men i år 
er der tid til det. Derudover glæder jeg mig til at opleve 
de mange hyggelige boder i byen, hente mit juletræ på 
Ingerslev Boulevard og se Sallings julevinduer med nisser 
selvfølgelig. Jeg forsøger også at få tid til en enkelt kirke-
koncert hvert år, så det vil jeg også igen. Det er dejligt 
bare at være den, der lytter og selv mærke den varme og 
stemning, som der er til en julekoncert.”

Hvad ønsker du 
dig til jul? 

det bliver lidt praktisk, så jeg ønsker 
mig sort Mega Mussel, som jeg er be-
gyndt at samle på. og så selvfølgelig 

fodboldbilletter til Stadion

Hvad er den bedste julegave 
du nogensinde har fået? 

den jul, hvor jeg fik mit første brio-tog, 
der fik jeg også en turkis sovedyrs-
hund, som min søn her 36 år senere 
stadig sover med. det står som den 

bedste jul for mig. 
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TILMELD DIG PAW SKO KUNDEKLUB
Send SMS PAW AA15 til 1277
Ved tilmelding accepterer du, at PAW Sko må kontakte dig  
med nyheder, informationer og tilbud på SMS eller e-mail.  
Afmeld: send PAWSTOP til 1277. Det koster alm. SMS-takst.

www.pawsko.dkSøndergade 53 . Aarhus C . 86126562

Kun fredag den 30. nov. kl. 9.30-23.00
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Pynt til jul i nordisk stil
Af Louise Haunstrup

Når julepynten findes frem fra gemmerne, så er det for mange af os forbundet med en række hyggelige 
traditioner, og vi glæder os derfor ekstra meget til at finde den store kasse frem fra loftet, kælderen eller 
bagerst i skabet. Der bliver måske spist julekager, drukket gløgg eller lyttet til julemusik mens kassen med 
julepynt pakkes ud og tingene finder deres vante plads i stuen. Men selvom det er hyggeligt, at mormors 
gamle nisse sidder på den samme hylde hvert år, så er det også skønt at gå på udkig i butikkerne efter nye 
smukke juleting til samlingen. I år er meget af den fine julepynt holdt i den enkle, lyse nordiske stil med sne-
hvide ophæng, naturpynt og smukke ting i træ. Vi har udvalgt nogle af de fineste ting fra butikkerne lige nu, 
så kig med her og bliv inspireret til årets supplement til din egen julekasse derhjemme.

1. Smuk adventsstage i træ fra Ferm Living, kr. 699,95, 2. Fine julekugler fra Broste Copenhagen, kr. 24,75, 3. Snehvide 
ophæng fra By Nord, forskellige figurer, kr. 99,  4. Julestrømpe fra MisseMai, findes også i rød, kr. 395, 5. Smukke ju-
letræsstager, Avvento, fra Kählers, kr. 99-149, 6. Juletræ fra Broste Copenhagen, kr. 149,75, 7. Sølvlanterner fra Day Home, 
kr. 149, 8. Smuk naturkrans med kogler fra Broste Copenhagen, kr. 169,75, 9. Fin kogle fra Lene Bjerre, kr. 49,95, 10. Flade 
stjerner med strejf af sølv fra Stjernestunder, 3 stk. Kr. 60, 

… fortsætter på side 8
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Ryesgade 23 •  8000 Aarhus C • Tlf. 88 32 90 68 •  zizzi.dk • facebook.com/zizzi.dk

 VELOUR SAET 
 39995

 PYJAMAS SAET 
 39995

 NATKJOLE 
 19995

 BADEK
O

ABE 
 39995

Julegave
idéer

PARTY TIME // PYJAMAS TIME

… fortsætter på side 8



Bruuns Galleri • Skt. Clemensstræde

Midnatsåben!

 20%
på alle varer!

Fredag d. 30. november åben til kl 23!

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer.
Tilbudet gælder kun fredag 30 novemder 2012.
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… ”Pynt til jul i nordisk stil” fortsat

11. Stjerne fra Ferm Living, kr. 74,95, 12. Julehjerte fra 
Lene Bjerre, kr. 229,95, 13. Engel, Karen Blixen ophæng 
fra Rosendahl, forsølvet, kr. 99,95, 14. Julesok fra By 
Nord, kr. 699, 15. Smuk krans fra Lene Bjerre, kr. 269,95, 
16. Julekælk fra Broste Copenhagen. Kr. 99,75.
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katja fejrer jul med 600 børn i Honduras 
Østjyske Katja Nordstrøm de Hernandez er bosat i Honduras, som er verdens farligste land. Her er tropisk klima og ingen jule-
sne, de lokale har aldrig hørt om gløgg eller æbleskiver og julen må fejres over 9000 km væk fra forældrene og resten af familien 
i Danmark. Alligevel glæder Katja sig til jul, hvor hun skal fejre højtiden sammen med sin honduranske mand, deres tre børn og 
600 forældreløse børn på børnehjemmet Emmanuel.    
Af Louise Haunstrup

Katja er vokset op i Mausing ved Kjelleup, men som 
voksen har hun valgt at vie sit liv til arbejdet med gade-
børn og forældreløse børn i det mellemamerikanske land 
Honduras. Honduras ligger i mere end én forstand langt 
fra Danmark, for landet er nemlig indehaver af en trist og 
blodig verdensrekord. Ifølge FN er Honduras det land i 
verden, hvor det er farligst at leve, og selvom landet kun 
har lidt flere indbyggere end Danmark, så bliver 20 men-
nesker dagligt dræbt i Honduras. Årsagen skal findes i 
landets kriminelle narkomiljøer og politiske opgør, som 
ifølge FN fastholder Honduras i en ond cirkel, hvor krimi-
nalitet fostrer fattigdom og hæmmer udvikling, hvilket 
igen fostrer endnu mere dødelig kriminalitet. 

I Honduras lever rigtig mange børn på gaden, og det 
er blandt andet for at hjælpe dem, at Katja har valgt at 
bosætte sig i Honduras. Sammen med manden Max bor 
hun på børnehjemmet Emmanuel et par timers kørsel fra 
hovedstaden Tegucigalpa, og her arbejder de for at sikre 
gadebørn og efterladte børn en sikker opvækst, skole-
gang og en bedre start på livet. 

Max og Katja har sammen tre børn, Gabriel (11), Simon 
(9) og Esther (4), og siden 2005 har familien boet på 
børnehjemmet, hvor Katja er ansat som administrator og 
Max er ansvarlig for en gruppe af børnehjemmets drenge 
og for vedligeholdelse af alt fra biler, VVS til computere 
og vaskemaskiner på børnehjemmet.
 
 
Julemiddag på honduransk
Selvom Honduras er verdens farligste land, så indfinder 
julefreden sig heldigvis også her, og Katja fortæller, at 
selvom det er anderledes at holde jul på et børnehjem 
i Honduras, så er der også rigtig mange ting, der ligner 
julen i Danmark. Blandt andet forventningens glæde.   
 

”Jul er noget særligt på Emmanuel. Vi pynter op med 
juletræ og julelys i slutningen af november, og hele de-
cember måned går børnene og snakker om julegaver og 
julemad og glæder sig,” fortæller hun. 

”Juleaftensdag starter vi med at samle alle børnene 
og alt personale og alle de frivillige i en stor cirkel, 
hvor vi synger julesange, og hvor der er en, der læser 
op fra juleevangeliet. Bagefter samler vi alle børnene 
til årets store julemiddag,” fortæller Katja. Her er der 
ikke flæskesteg, and eller brunede kartofler, men Katja 
fortæller, at honduranerne ligesom danskerne bruger lang 
tid på at forberede ekstra lækker mad til julen.

”Til jul får vi ofte tamales, som er en slags majskage med 
kød, krydderier og grønsager indeni. Den bliver pakket 
ind i bananblade, koges og efterfølgende serveret som 
små pakker. Det er en meget typisk julemiddagsret, som 
det tager flere dage at tilberede. Vi får også typisk kylling, 
majstortillas, salat og stegte bananer til jul, og fordi vi er 
så mange mennesker, så serverer vi det nærmest som på 
samlebånd,” fortæller hun med et smil. På børnehjemmet 
bor der nemlig ikke færre end ca. 600 børn.
 

Julemand og julegaver
Efter den store julemiddag skal børnene i kirke, hvor de 
også får årets julegaver.
 
”Kort før jul modtager vi altid en stor julecontainer fyldt 
med julegaver til børnene. Vi lægger alle gaverne ud 
på bænkene i kirken og lægger dernæst alle børnenes 
navne ud på gaverne og tjekker, at der er gaver til alle 
før vi ligger dem under et kæmpe stort juletræ, som vi 
har i kirken,” fortæller Katja. Da alle børnene får mindst 
to gaver hver, så skal der altså være plads til over 1000 
julegaver under træet. 

Katjas to drenge Simon (9) og Gabriel (11) sammen med 
julemanden. Bag dem står børnehjemmets store juletræ med 
bunkevis af gaver under.
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SE ROYAL COPENHAGENS 
PRODUKTER BLIVE HÅNDMALET

ROYAL COPENHAGEN ER KENDT FOR SINE UNIKKE 
HÅNDMALEDE PORCELÆNSPRODUKTER. 

Bemalingen er et håndværk, som kræver præcision, erfaring og kunstnerisk talent. 
Produkterne håndmales stadig efter århundrede gamle traditioner.

 
Nu er der mulighed for at se hvordan de smukke stel bliver håndmalet, når vi får besøg 

af en kongelig porcelænsmaler, der demonstrerer det gamle håndværk.

Aktiviteten finder sted:

HER I BUTIKKEN
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Produkterne håndmales stadig efter århundrede gamle traditioner.

 
Nu er der mulighed for at se hvordan de smukke stel bliver håndmalet, når vi får besøg 

af en kongelig porcelænsmaler, der demonstrerer det gamle håndværk.

Aktiviteten finder sted:

HER I BUTIKKEN

Århus City    søndergade 6B   8000 Århus C   tlf. 72 41 88 00     aarhuscity@inspiration.dk

Aktiviteten finder sted i butikken
Torsdag den 3. maj 2012

fra kl. 13-17

hos InspIratIon Århus CIty



”Når børnene så kommer over i kirken efter julemidda-
gen, så sidder de alle sammen spændt og venter, mens 
en fra personalet læser deres navne op. Når de hører 
deres navn i mikrofonen, rækker de hænderne op, og vi 
har fået besøg af en julemand, som hjælper med at dele 
gaverne ud til dem” fortæller Katja og tilføjer, at børnene 
er ret så tålmodige. Gaveuddelingen i kirken tager nemlig 
mindst et par timer. 

”Når alle så har fået deres gaver, og vi er helt sikre på, at 
der ikke mangler nogen, så bliver der talt en, to, tre – og 
så åbner de alle sammen gaverne i et stort kaos, og der 
bliver råbt ’Se hvad jeg har fået!’ eller ’Åh, den ville jeg 
gerne have haft’ på kryds og tværs.”’

Efter gaveuddelingen i kirken skal alle børnene tilbage 
til hvert deres hus til julehygge. På børnehjemmet bor 
børnene i mindre huse inddelt efter alder, og mens Katja 
er hos de små børn fra 0-5 år, så er hendes mand Max 
ansvarlig i huset for nogle af de lidt ældre drenge. 
 
”Når børnene er kommet hjem i deres huse, så går jule-
manden en tur rundt og besøger dem. Det er faktisk en 
professionel julemand, som kommer på besøg fra USA, 
og han går så en tur rundt på børnehjemmet og snak-
ker med børnene, giver knusere, kigger på deres gaver 
eller tager billeder sammen med dem. Det er altid super 
hyggeligt. I mit hus laver vi noget ekstra lækker aftens-
mad til børnene og ellers slutter dagen med, at børnene 
får lov til at hygge sig på deres værelser med alt det rod 
af julegaver, de har fået samlet sammen,” fortæller Katja.

Juleaften med familien
Omkring kl. 19 er der ved at være ro på børnehjemmet, 
og Katja og Max får tid til at fejre juleaften sammen med 
deres egne tre børn. Her har familien i Danmark sørget 
for, at der også er danske lækkerier på julebordet.  

”Når vi kommer hjem til os selv spiser vi julemiddag og 
pakker gaver op. Jeg plejer ikke at lave kompliceret jule-

mad, for jeg er jo ikke hjemme hele dagen. Jeg laver ger-
ne noget nemt, som kan stå og passe sig selv i ovnen, og 
ellers er det vigtigste bare, at det er noget ekstra lækkert, 
som smager godt. Min familie i Danmark sørger også 
altid for at sende masser af chokolade, marcipankonfekt 
og ris a la mande ud til os, for det er ting, man ikke kan 
få her. Så åbner vi gaver med vores egne børn og hygger 
os med dem indtil de bliver for trætte. Vi starter dagen 
på børnehjemmet allerede kl. 6, så det er jo en lang dag 
for dem,” fortæller Katja. Hun tilføjer, at familien også har 
indført danske juletraditioner lillejuleaften.

”Den 23. december om aftenen plejer vi at invitere de 
andre danskere, som arbejder på børnehjemmet, og så 
spiser vi alle sammen risengrød med mandel i, får man-
delgaver og spiller pakkespil.”

er der noget særligt i danmark, du savner i julen?
”Jeg savner den særlige julestemning, vi har i Danmark. 
For eksempel hyggen med æbleskiver og gløgg eller 
en gåtur ned af Strøget i frostvejr. Det er ikke noget, jeg 
tænker så meget over, men jeg savner selvfølgelig at 
være sammen med min familie i Danmark i julen. Det er 
mest det med, at man ved, at hele familien sidder sam-
let et sted i Danmark og holder jul, mens at jeg sidder 
hernede. Det er lidt underligt,” fortæller Katja og forklarer, 
at det også kræver lidt ekstra som dansker at finde jule-
stemningen, når solen varmer juleaften. 

”Jeg savner altså sneen og det kolde vejr. December er 
en kold måned i Honduras, og her bliver rimeligt køligt, 
men der er stadig omkring 15 grader. Sent om aftenen 
eller tidligt om morgenen kan der dog godt blive køligere 
og helt ned til omkring 8-10 grader, og det er faktisk tem-
melig koldt, når man bor i tropisk klima og ikke har var-
meanlæg i husene. Så skal man have en trøje og nogle 
gode sokker på, og sammen med en kop god julete, så 
kan det godt give lidt julestemning,” fortæller hun, men 
tilføjer med et smil:  ”Det er nu bare ikke helt det samme 
som sne.” 

… ”Katja fejrer jul med 600 børn i Honduras”  fortsat

Katja sammen med hendes yngste barn, datteren Esther (4).
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  før 990,-før 1.990,-

  Spar 25% på alle   
 varer fra Murad, Rodial, Eve Lom,
Youngblood, Kjær Weis, Bvlgari,
Escentric Molecules & Molton Brown. 

 Også juleæsker! 

HELLE THORUP
Frederiksgade 35  - 8000 Aarhus c 

Fredag 30.11.2012
Åbent fra klokken 10 - 21

AARHUS CITY MIDNATSÅBENT 

Guldager & Sønner – Altid et stort udvalg af symaskiner og tilbehør 

Ryesgade 31 | Aarhus C | Tlf. 8613 4166 | www.guldager-symaskiner.dk | Du kan køre helt til døren – af / pålæsning tilladt. 

V. Finn GuldagerSiden 1938

Ryesgade 31 | Aarhus C | Tlf. 8613 4166 | www.guldager-symaskiner.dk | Du kan køre helt til døren – af / pålæsning tilladt. 

Phaff Select 150
Med Easy Select System. Ekstra sykomfort 
– tryk på en knap og begynd at sy!

NU
4.495,-

5 års
  garanti

– udnyt de gode tilbud – vi holder midnatsåbent

Brother NV 150
Speciel edition!

5 års
  garanti  garanti  garanti

NU
5.995,-

Få styr på 
Julegaverne

Bernina 350
Quilters edition!
Perfekt Sweizer kvalitet.

NU
9.495,-

5 års
  garanti

udnyt de gode tilbud – vi holder midnatsåbent

55 års års års

Timetilbud *
fra 19–21

sytilbehør
* Tilbuddet gælderfredag den 30 november

40 på alt 

Kig ind
Vi har masser afJulegave idéer



BUNTMAGERI OG PELSHANDEL
Søndergade 51 · 8000 Århus C ·  Tlf. 86 12 58 02

www.stampe-pels.dk

Lækkerier

KUN I ÅRHUS

Kl. 20-23

50%
på ALT læder & rulam



Varme
Hele dagen 30. nov. 

30% 
på ALT pels og rulam

MINK
3/4 og 1/1 lang
Værdi 24.900
KUN DENNE DAG

13.500
SÆL
jakker og 3/4 
l. frakker
Værdi 11.500
KUN DENNE DAG

3.900

SPECIALTILBUD
HELE DAGEN
30. NOV.
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Adventskranse, adventsdekorationer eller ad-
ventsstager. Der findes mange kreative måder at 
kombinere de fire lys, som vi tænder et af hver 
søndag i advent lige indtil juleaften. Men selvom 
mange af os selv binder kransen eller husker den 
fra vores barndomshjem, så er adventskransens 
historie i Danmark faktisk ikke mere end omkring 
90-100 år gammel. 

Først i Sønderjylland
Skikken med at tænde et nyt lys hver søndag i ad-
vent er oprindelig tysk, og adventskransen kom til 
Sønderjylland i årene omkring 1. Verdenskrig, hvor 
Sønderjylland stadig hørte under Tyskland. Båndet 
på adventskransen var traditionelt lilla, som er den 
katolske kirkes bodsfarve, men de dansksindede 
i området pyntede i stedet adventskransen med 
røde bånd og hvide lys for at markere deres tilhørs-
forhold til Danmark. 

Adventskransen gjorde også sit indtog i kongehuset 
allerede i 1918, for her indførte Kong Christian X’s 

hustru Dronning Alexandrine, som oprindelig kom 
fra Tyskland, traditionen. 

Udbredt under 2. verdenskrig
I 1920 blev Sønderjylland igen dansk, men det var 
først under 2. Verdenskrig, at brugen af advents-
kransen bredte sig fra Sønderjylland til resten af 
Danmark. Under krigen blev kransen naturligvis 
igen pyntet med hvide lys og røde bånd som et 
tydeligt symbol på danskhed, og det at tænde 
lysene i kransen blev et symbol på frihed og håb, 
forstået både religiøst og politisk. Det første ju-
lemærke, som blev trykt efter krigen, havde også 
netop en adventskrans som motiv. 

I dag handler adventskransen mere om tradition og 
design end om politiske markeringer, og så behøver 
kransen slet ikke at være en krans. I gamle dage 
hængte man oftest adventskransen i en snor fra 
loftet, men i dag kan kransen ligeså godt være en 
smuk dekoration, som står på bordet.

Vi forbinder den smukke adventskrans med søndagshygge i december, men selvom kransen er at finde i langt de 
fleste hjem, så er traditionen faktisk hverken dansk eller særlig gammel. 
Af Louise Haunstrup

adventskransen
Her en smuk adventsdekoration 
i bakke fra Louise Roe Design 
Essentials.



SØNDERGADE 36  •  AARHUS  •  8613 6444   •   RYESGADE 33  •  8612 1397
WWW.GULDSMEDBOYE.DK  •  LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE   

EGET GULDSMEDEVÆRKSTED OG URMAGERVÆRKSTED

God aften
I anledning af aftenåbent 30.nov. har vi sammensat en 
række gode tilbud. Hos Boye i Søndergade med fokus 
på smykker og hos Boye i Ryesgade med fokus på ure. 
Kom og se tilbuddene i vinduesudstillingen allerede nu.

Tilbuddene gælder kun 30. november. Der tages forbehold for 
udsolgte varer. Tilbudsvarerne byttes ikke og tages ikke retur.

Udvalgte smyker fra 
Lene Visholm

Udvalgte ure fra Porsche og Raymond Weil.
Spar 70%.

Udvalgte ringe fra 
Ghita Ring

Udvalgte ure fra Skagen.
Spar 50%.

Store, flotte sølv creoler, 6 cm Ø. 
Før 395,-. NU 195,-

Udvalgte ure fra Citizen.
Spar 50%.

Lene Visholm

Porsche/Raymond Weil

Ghita Ring

Skagen

Sølv creoler

Citizen

Kom og gør en god handel. Uanset førpris 
fra 50,-. Spar op til 70%.

Udvalgte ure fra Michael Kors.
Spar 40%.

Smykker i sølv, stål og titan

Michael Kors

Wall Pad vægur.
Før 598,-. NU 299,-

Udvalgte ure - uanset førpris
NU 100,-

Nextime

Ekstra nedsatte ure

- 50%

- 70%

- 40%

- 50%

- 50%

- 50%

- 70%

- 40%

- 50%

100,-

Kom og gør en god handel.
Udvalge ure - Spar op til 70%.

Kollektionsprøver fra Tissot.
SPAR 50%. Tilbuddet gælder fra kl. 15-21.

Huller i ørene, NU KUN 150,-. 
Tilbuddet gælder i begge forretninger.

Udvalgte ure

Tissot

Huller i ørene

- 70%

- 50%

- 50%

JULEGAVER

Aquatic Marine 
har masser af 
gode idéer til 

Kom og besøg os og 
bliv inspireret....

Et flot dykkerur?

- eller et maske/snorkel sæt?

- eller en våddragt 
til børnene...?

Bredskiftevej 8, 8210 Aarhus V
Telefon 8624 3233 • mail@aquatic.dk
Åbningstider: se www.aquatic.dk

1.295,- 999,-

495,-

APEKS DEEP 
DIVE 1000M

Vandtæt til 1000 m

APEKS DEEP 
DIVE 500M

Vandtæt til 500 m

1.295,-
APEKS PRO 100M

Smukt chronograph ur
Vandtæt til 100 m 

4 I ET SÆT SPORT
PROFLEX PRO

STINGRAY 2MM 
NEOPREN VÅDDRAGT 

Til børn - varmer og
beskytter 100 % mod

UV stråler.
Fra 2-12 år

325,-

Glædelig jul...

adventskransen
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Årets familiespil
Et familiespil er den diplomatiske mandelgave, som på en måde er 
til alle julemiddagens deltagere. Det bedste ved det hele er, at så er 
også aftenunderholdningen efter juletræsdans og gaveåbning på 
plads. Der er masser af spændende spil på hylderne i butikkerne, 
men et af de nyeste hit i år er spillet A La Carte, som er kåret til 
Årets Familiespil 2012. Alle deltagere får en kogeplade og en gryde, 
og så er der ellers kokkekamp i familien – og det endda helt uden 
efterfølgende opvask. Fra 8 år, 2-4 spillere, pris 299,95 kr. 

oplevelser for hele familien
Mandelgaven kan også være en oplevelse, som familien sammen 
kan få glæde af i det nye år. Smartbox har lavet et Family Fun 
gavekort, som giver to børn og to voksne mulighed for en oplevelse 
ud over det sædvanlige, og med gavekortet kan den heldige vinder 
blandt andet invitere familien med i Randers Regnskov, Aalborg 
Zoo, Jesperhus Feriepark eller et af 38 andre spændende steder. 
Pris 499 kr.

giv et smil
De fleste smil starter med et andet smil, og hoptimisten bringer 
smilet frem hos både børn og voksne. De voksne værdsætter det 
klassiske design, og de fleste børn synes bare den er sjov at få til 
at hoppe. Vælg eksempelvis den søde julehoptimist Santa Bumle til 
249 kr. eller hans lille hjælper Baby Santa Bumle til 179 kr.  

Hjernevrider
En god gåde eller udfordring er altid et hit til mandelgaven. Ud-
fordringen består i at finde en, som er sjov for både børn og voksne. 
Et nytænkende bud kunne i år være denne sjove og eftersigende 
vanedannende Addict A Ball, som er en 3D labyrint, hvor mandel-
gavens vinder skal forsøge at få en lille sølvkugle gennem en man-
gefarvet labyrint, som hele tiden tvinger udfordreren til at tænke i 
360 grader. Banen går op og ned gennem snoede gange, og den 
sjove kugle fås i to størrelser: En stor med 138 forhindringspunkter 
eller en lille med 100 forhindringspunkter. Fra 9 år, pris fra 99,95 kr.

en tur i biffen
Et gavekort til biografen vækker glæde hos både store og små, og 
så kan gaven indløses til lige netop den film, som passer vinderen 
bedst: Disney, action, romantik eller gys efter behag. CinemaxX har 
lavet denne særlige julegaveæske, som indeholder to biografbillet-
ter, kuponer til to 0,4 L sodavand og en stor popcorn, samt en origi-
nal filmstrimmel fra en biograffilm. Gaven kommer i fin indpakning, 
og den heldige vinder får mulighed for at invitere en af de skuffede 
og forspiste julegæster, som ikke var så heldige at finde mandlen, 
med i biffen. Pris 259 kr.

inspiration til mandelgaven
Mandelgaven! Det er det samme hvert år. Vi udskyder købet til sidste øjeblik, for hvad stiller vi lige op med mandelgaven? Det er 
en helt særlig juledisciplin at finde på den perfekte mandelgave, for da der ofte er både piger, drenge, mænd og kvinder med til 
julemiddagen, så kan det være svært at finde en gave, som vil bringe glæde hos alle. I de fleste familier er der selvfølgelig altid 
den velforberedte søster, moster eller mormor, der har købt alle julegaverne sidst i november og derfor har god tid til at finde på 
den optimale mandelgave. Men er du derimod blandt de mere dødelige, der ofte kommer i tanke om mandelgaven tre minutter i 
jul, så læs med her og find inspiration i vores udvalg af mandelgaveideer, som med garanti vil vække glæde hos alle i familien. 
Af Louise Haunstrup
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PÅ ALLE HERRE-& DAMEDUFTE20%

PÅ ALT
DAMETØJ FRA:20%

Masser af juletilbud ...

Late
NIGHT
shopping
FREDAG DEN 30. NOVEMBER
MED EKSTRA GODE RABATTER
kl. 17.00-23.00

Gave til ham
KØB FOR OVER 300,-
HERRETØJ OG -SKO

OG FÅ 3 PAR MAGASIN
STRØMPER MED

PÅ ALT
NESPRESSO*20%

* Gælder dog ikke i forvejen n
edsatte varer

20%

Masser af juletilbud ...

Gave til ham

OG FÅ 3 PAR MAGASIN 

600,-

Magasin
KOMBINÉR FRIT MELLEM
STRIK OG SKJORTER

1 STK 400,-
2 stk



Julefrokosten

1. All-in kjole med masser af glimmer, Sand, kr. 2795, 2. Lækker nederdel ffra Black 
Secret, kr. 999, 3. Glimmer top ffra Julie Brandt, kr. 999, 4. Vest i kaninpels, Gai og 
Lisva, kr. 849, 5. Silketop, fra Sand, kr. 1395, 6. Smuk kjole fra Nordic Legacy, kr. 
1300, 7. Blazer, fra Nordic Legacy, kr. 2500,

Af Louise Haunstrup

Selvom mange af os savner de lyse aftener, så følger der heldigvis også gode oplevelser og festlige indslag 
med vinterens faldende temperaturer, forkortede solskinstimer og mangel på d-vitamin; nemlig julefrokos-
terne. Decembers mange julefrokoster er en god undskyldning for at finde garderobens fineste gevandter 
frem, og synes du, at de mange julefrokoster på arbejde, i fritidsforeningen eller madklubben i år fortjener 
lidt ekstra glamour, så kig med og bliv inspireret af vores udvalg af efterårskollektionernes fineste festtøj. 
Til herrerne er hatten i år en oplagt mulighed for at give outfittet lidt ekstra, og til kvinderne byder efterårets 
festkollektioner på masser af paletter og glimmer.

ladies
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8. Fine bukser fra Munthe plus Simonsen, kr. 1499, 9. Sort top, fra Gestuz, kr. 299,95, 10. Glimmerjakke fra Sofie Schnoor, kr. 1699, 
11. Lækre læderbukser, et af sæsonens musthaves, Sofie Schnoor, kr. 2499, 12. Smuk blazer, med anderledes lukning, Whiite, kr. 1899, 
13 Fine stiletter, Amust, kr. 499, 14 Smuk tunika fra Munthe plus Simonsen, kr. 2299, 
15. Lækker skjorte i moderigtig pastel, Whiite, kr. 1299.

1. Ternet jakkesæt fra Strellson, kr. 3000, 2. Lækker blazer fra Sand, kr. 2699, 3. Grå hat fra Tiger of Sweden, findes også i sort, kr. 500, 4. Eksklusivt 
slips i klassisk sort, Hugo Boss, kr. 599, 5. Blå chinos, flot alternativ til de klassiske pressefolder, Redgreen, kr. 799, 6. Super fin blazer fra Won Hun-
dred, kr. 2300, 

… ”Julefrokosten” fortsætter på næste side

gentlemen
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SKAGEN DENMARK CONCEPT STORE

Søndergade 42  •  8000 Aarhus C
Tlf 86 13 25 22

Juleåbningstider:
Mandag-Torsdag 10-17.30 / Fredag 10-19

Lørdag 10-16 / Søndag 11-16

Uge 51: 
Mandag-Torsdag 10-19

Lørdag 10-17 / Søndag 11-18Snowfall        in Skagen

Dameur - 355SMM1 - Kr. 998,- Herreur - 233XLTTM - Kr. 1098,- Pernille halssmykke - Kr. 448,- Pernille armring - Kr. 598,-

Gaveæsker
Gaveæske til ham
234XXLTB + PEN

JULEPRIS 1298,-
Værdi 1437,- 

Se hele vores 
udvalg i butikken

Gaveæske til hende
456SGS1 + JESG029

JULEPRIS 1398,-
Værdi 1546,- 

Gaveæske til hende
456SRM + PEN

JULEPRIS 1098,-
Værdi 1237,- 

… ”Julefrokosten”  fortsat

8. Tørklæde, god som afslappet alternativ til slipset, Cottonfield, kr. 299, 9. Chinos i vinterens hotteste farve bordeaux, Tiger of Sweden kr. 1000, 
10. Vest til når det skal være rigtig fint, Won Hundred, kr. 1200, 11. Skjorte, Sand, kr. 899, 12. Skjorte, Tiger of Sweden, kr. 900, 13. Læderbælte 
fra Sand, kr. 899, 14. Sweater fra Henri Lloyd, kr. 600, 15. Sneakers, fine til det afslappede festlook, Ahler, kr. 1200.
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Open by Night i 
FONA Aarhus City
fejres med stærke dagstilbud 
fredag d. 30. november

Begrænset antal 
– max 1 stk. pr. kunde pr. tilbud

ÅBENT TIL KL.

23
FREDAG 

D. 30. NOVEMBER

DER ER ALTID EN GRUND TIL AT GÅ I FONA

Stort udvalg af dvd/cd

pr. stk. 4995 

RYESGADE 24, TLF. 8612 0099 · SØNDERGADE 30, TLF. 8613 1822

KØB OGSÅ PÅ 
DET NYE FONA.DK
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Cd/dvd tilbud er ikke omfattet af købsbegrænsning.



RYESGADE 24, TLF. 8612 0099 · SØNDERGADE 30, TLF. 8613 1822

DER ER ALTID EN GRUND TIL AT GÅ I FONA

TOSHIBA EKSTERN HARDDISK 500 GB. Kompakt 2,5” USB ekstern 

harddisk gør det nemt at transportere filer med rundt. Tilsluttes 

computeren via USB. Normalpris 649,-

ACER BÆRBAR PC E1-571-33114G50MNKS. Intel core i3-3110M. 15,6" HD CineCrystal-skærm. 4 GB ddr3-ram og 500 GB harddisk. Intel 

HD-grafik med 128 MB og HDMI.

HP BÆRBAR PC M6-1103. 

Intel core i5-3210. 15,6” 

HD-skærm med BrightView. 

8 GB ddr3-ram og 750 GB 

harddisk. AMD Radeon HD 

7670M med 2 GB og HDMI. 

USB 3.0 og Beats Audio 

lydsystem.

JBL HØJTTALER On Stage Micro II. Smart lille bærbar rejsehøjttaler, 

der passer til alle iPods, iPhone samt andre afspillere via en 3,5 mm 

indgang. Fås også i hvid. Ekskl. iPod. Normalpris 499,-

APP TOYS AIRRACER X . Kontrolleres via 

WiFi fra din smartphone eller tablet. 

Normalpris 599,-

PS3 eller XBOX 360. 

399,-
SPAR 100,-

3.499,-
STÆRK PRIS

5.899,-
STÆRK PRIS

399,-
SPAR 200,-

 Pr. stk. 39995

STÆRK PRIS

499,-
SPAR 150,-

15,6"

15,6"



KØB OGSÅ PÅ 
DET NYE FONA.DK

MACBOOK PRO MD101. Den kan mere 

end nogensinde. Hurtigere end 

nogensinde.

APPLE TV MD199. Med det bedste HD-indhold og AirPlay er der altid noget godt i fjernsynet.

APPLE AIRPORT Express MC414. Den helt 

nydesignede AirPort Express har simultane-

ous dual-band 802.11n WiFi. Og den er utrolig 

nem at indstille fra iPhone, iPad, iPod touch, 

Mac eller pc. Normalpris 749,95

74995

STÆRK PRIS

64995

SPAR 100,-

Køb en 
iPad 
og få en 
Canon 
printer
Pixma 

MG3150 
med i købet

INKL.
VALGFRIT TILBEHØR

FOR 500,-

INKL.
VALGFRIT TILBEHØR

FOR 500,-

8.999,-

8.999,-

MACBOOK AIR MD231. Nu 

endnu hurtigere end den 

ser ud.
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RYESGADE 24, TLF. 8612 0099 · SØNDERGADE 30, TLF. 8613 1822

DER ER ALTID EN GRUND TIL AT GÅ I FONA

IRC DAB+/FM-RADIO IKR 1240. Kompakt DAB+/FM-radio 

i sort pianolak. Har stort matrixdisplay, og den byder på 

fortrinlig modtagelse. 

GENEVA iPOD-HØJTTALER S DAB sølv. iPod/iPhone 

dock-baseret hi-fi-system med FM/DAB+ radio. 

Uforlignelig lydkvalitet. Designprisvinder med enkel 

betjening. Normalpris 1.999,- 

CANON KAMERA EOS 1100D. Brugervenligt 

DSLR-kamera. 12 megapixels, HD-video-

optagelse, automatisk scenevalg og 9-punkts 

autofokus. Normalpris 2.999,-

CANON DIGITALKAMERA IXUS 115 HS KIT. 12,1 megapixels kom-

pakt digitalkamera i slankt metal-chassis. 28 mm vidvinkelobjektiv, 

4x optisk zoom og Full HD-film i 1080p. Normalpris 1.299,-

SENNHEISER HOVEDTELEFONER HD205. Kvalitetshovedtelefoner 

der giver rig mulighed for at nyde din musik. Normalpris 499,-

499,-
STÆRK PRIS

1.799,-
SPAR 200,-

2.799,-
SPAR 200,-

INKL.
TASKE OG 4 GB
SD-KORT

299,-
SPAR 200,-

999,-
SPAR 300,-

INKL.
TASKE OG 8 GB
SD-KORT

14995

SPAR 50,-

CREATIVE HØRETELEFONER 
EP-660. Lette in-ear-høre-

telefoner med forbedret 

basgengivelse. Tre størrelser 

ørepropper medfølger. 

Normalpris 199,95



KØB OGSÅ PÅ 
DET NYE FONA.DK
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PHILIPS 40" LED-TV 40PFL3107H. LED-tv med fremragende billedskarphed. Flotte billeder med fantastisk 

kontrast. USB-tilslutning til multimedieafspilning. 

SONY 55" 3D LED-TV KDL55HX753. LED-tv med 3D. Full HD, Dynamic Edge, MotionFlow XR 400 Hz, 

optag via USB, WiFi, DLNA, Skype Ready, webbrowser og apps. Normalpris 12.999,-

SAMSUNG BLU-RAY-AFSPILLER BD-E5300. Blu-ray-afspiller med netværksadgang. 

Se film fra en USB-nøgle og forbind dine enheder via hjemmets netværk. Normalpris 699,-

PANASONIC 42" 3D PLASMA-TV TX-P42ST50Y. 

Full HD-opløsning. Meget hurtigt panel, virkelig 

skarpe billeder og livagtige farver. Normalpris 6.999,-

50" 7.999,-  SPAR 1.000,-

499,-
SPAR 200,-

2.999,-
STÆRK PRIS

5.999,-
SPAR 1.000,-

10.999,-
SPAR 2.000,-

3D

Energiklasse 87 watt kWh/år
121

4X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

XR
400 Hz LED55"

Energiklasse 133 watt kWh/år
194

Energiklasse 61 watt kWh/år
89

3X
HDMI

DVB-T/C
MPEG4

100 Hz
PMR40" LED

3X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

2000 Hz
FFD PVR42"

C

2000
Hz

ÅBENT TIL KL.

23
FREDAG 

D. 30. NOVEMBER
Open by Night i 
FONA Aarhus City
fejres med stærke dagstilbud 
fredag d. 30. november
Begrænset antal – max 1 stk. pr. kunde pr. tilbud



Hvis der er noget som hører julen til, så er det farven rød. År efter år overlever de røde nuancer heldigvis alverdens 
trends og modebølger, og også i år er det muligt at finde nye smukke ting til hjemmet i julens traditionelle farve. Her et 
lille udvalg af nogle af dette års fine bud på rød jul Af Louise Haunstrup

Rød er julens farve

1. Super flot topstjerne med rød lak fra Stjernestunder. Stjernen kan købes i tre størrelser og findes også i hvid, 
sort og lilla. Pris 180-230 kr. 2. Årets hjerte fra Georg Jensen. Hjertet er designet af Rebecca Uth, og motivet på 
hjertet viser englen, der synger for hyrderne på marken og bekendtgør Jesu fødsel. Messing belagt med 24 kt. 
guld. Pris 199 kr. 3. Strik hitter for alvor dette efterår. Her en lækker strikket julestrømpe i vaskeægte julerød 
fra Bloomingville. Pris 99 kr. 4. Små fine hjerter i uld fra Broste Copenhagen. Søde på juletræet eller et par 
grangrene i en krukke. Pris for to 39,75 kr. 5. Sødt lille nissepar fra Bloomingville til børn og barnlige sjæle. Der 
er magneter bag på nisserne, så de er oplagte til en plads på køleskabet i december. Pris for et par 49 kr. 

KOM IND& SMAG
FREDAGD. 30.11.2012DER VARMER

OMTILBUD 
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Chas E | Ryesgade 5 | 8000 Aarhus C

R

Fede lækre toner af vanilje, tørrede frugter, 
karamel og masser af bagte bananer varmer 

godt i næsen. Mørk chokolade, toffee og 
kardemomme fornemmes hen mod slutning og 

varmer dejligt. Masser af vanilje, abrikos og 
rosin smages som det første. 

Herefter kommer en lækker mørk og krydret 
smag af kanel, rørsukker og kakao, som vidner
om mange års lagring i varmen på Madagascar.

Intet mindre end den perfekte gave 
til far, eller mormors søde tand.

TILBUDDENE GÆLDER KUN FREDAG D. 30.11.2012

DZAMA 3 ÅRS: NORMALPRIS KR. 299,00
MIDNATSTILBUD: KR. 259,00

DZAMA 1998: NORMALPRIS KR.499,00
MIDNATSTILBUD: KR. 429,00

VIL DU 
HAVE ET 

BEDRE SYN 
UDEN 

BRUG AF 
BRILLER?

S K T.  C L E M E N S  S T R Æ D E  9
8 0 0 0   Å R H U S  C

T L F :  8 6  12  9 0  7 0

W W W . S Y N S K I R U R G I . D K

FØR EFTER

Ø J E N K  I N I K K E N
S K T . C L E M E N S

“NU KAN
         JEG SE

NUMMERET
PÅ BUSSEN

UDEN 
BRUG AF 
BRILLER”

 Eva Kristine Jensen

ALDERSSYN.DK
Eva Kristine Jensen, 75 år
“Jeg er simpelthen så glad for mit nye syn.
Det er den bedste gave jeg har fået i år. 
Nu kan jeg både se numrerne på by-busserne 
og spindelvævet i mine stuer.
Det er som at være ung igen, helt uden briller – 
for første gang siden jeg var en lille pige.
Tusinde tak” 
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Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00 Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00



Rød er julens farve

Søndergade 16 - Århus C Ryesgade 32 - Århus CRyesgade 28 - Århus C

 BY NIGHT
Fredag d. 30/11 til kl. 23.00

 -20%
PÅ ALT (ikke nedsat) 

I ALLE 3 BUTIKKER



Marcipanhjerter
Giver ca. 10 stk.

500 g ren, rå marcipan 
ca. 50 g flormelis
ca. 350 g god, mørk chokolade 64 %
ca. 50 g god nougat

Rul marcipanen ud i lidt flormelis i en tykkelse på ca.2 
cm. Udstik hjerter med en hjerteudstikker, der måler 7 
cm på det bredeste sted. Ælt overskydende marcipan 
sammen, rul ud igen og udstik hjerter, til al marcipan er 
opbrugt. Lad hjerterne tørre ved stuetemperatur i et par 
timer eller, endnu bedre, til næste dag.

Temperer imens chokoladen: Hak chokoladen fint. 
Smelt halvdelen forsigtigt over et godt varmt vandbad 
(ikke kogende) til ca. 48 grader. Kom den anden halvdel 
finthakkede chokolade op i en skål. Hæld den smeltede 
chokolade over den resterende hakkede chokolade, så 
de to smelter sammen. 

Dyp de lufttørrede marcipanhjerter enkeltvis i den temper-
erede mørke chokolade med en stor chokolade-dyppe-
gaffel. Dryp dem godt af for overflødig chokolade og sæt 
dem forsigtigt af på bagepapir. Stil de overtrukne hjerter i 
køleskabet i 10 minutter, så chokoladen hærder op.

Kom nougaten i et lunt, tætsluttende vandbad over var-
men og smelt den, til den netop flyder over. Nougaten 
må ikke blive for varm, for så vil den klumpe og gryne.

Kom den smeltede, lune nougat op i et lille kornet 
(kræmmerhus af bagepapir) og sprøjt sirligt den ønske-
de inskription på hjerterne. Lad nougaten tørre helt, før 
du pakker hjerterne ind i cellofan eller ned i en tætslut-
tende beholder med bagepapir mellem lagene.

Tip: Hjerterne er rigtigt gode at forære væk som en sød 
julehilsen. Kom dem i så fald i små cellofanposer og 
bind en fin sløjfe om, så de ser indbydende og julelækre 
ud.
 

Julebiscotti
Giver ca. 50 stk.

225 g hvedemel
225 g sukker
1 spsk god kakao
175 g mandler
½ tsk bagepulver
½ tsk stødte nelliker
½ tsk stødt kanel
revet skal af 1 usprøjtet citron
2 æg
1 æggeblomme

Forvarm ovnen til 175 grader. Bland mel, sukker, kakao, 
hele mandler, bagepulver, nelliker og kanel godt. Vask 
citronen og riv den. Kom revet citronskal og resten af 
ingredienserne i melblandingen og ælt det sammen til 
en ensartet dej.

Form dejen til 2 ca. 20 cm lange, flade pølser. Brug evt. 
lidt ekstra mel til at rulle i. Læg pølserne på bagepapir 
og bag dem i ovnen i 15 minutter.

Tag dem ud af ovnen og lad dem køle let af. Skær dem 
så i ca. 1 cm tykke skiver og bag dem igen i ovnen i ca. 
10 minutter.

Lad biscottierne køle helt af på en bagerist og opbevar 
dem i en dåse med tætsluttende låg

blomsterbergs julelækkerier
Mette Blomsterberg elsker julen, de mange traditioner forbundet med højtiden og de hyggelige stunder sammen med familie og ven-
ner. Julen er for Mette hjemmelavet, og i sin nye bog Blomsterbergs jul har hun samlet de opskrifter på julemad, julebag og -konfekt, 
som hun selv holder allermest af. Vi har fået lov til at dele nogle af hendes lækre opskrifter på julekonfekt og julesmåkager med jer     
Af Louise Haunstrup

Mette Blomsterbergs nye bog Blomsterbergs Jul er fyldt med 
lækre opskrifter og smukke billeder. Politikens Forlag, 250 kr. 
Fotograf Lars Ranek.

Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00 Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00
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Tilbuddet gælder kun i Imerco Aarhus fredag d. 30. november eller så længe lager haves. Priserne er inkl. 25% moms. 
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. 

Viby Centeret  |  City Vest  |  Stor Center Nord  |  Veri centeret
Ryesgade  |  Bruuns Galleri  |  imerco.dk

IMERCO HOLDER 
MIDNATSÅBENT

20 % 
rabat

på alt i butikken
Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, 

Bellevue gavekort 

og Imerco gavekort.

på alt i butikken
Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, 

HUSK du kan optjene 5% EKSTRA med dit Imerco+ medlemskort

på alt i butikkenpå alt i butikken

HUSK du kan optjene 5% EKSTRA 

Fredag d. 30. november til kl. 23.00 
i Bruuns Galleri og Ryesgade

MIDNATSÅBENT

20 % 
rabat

ØVRIGE 
BUTIKKERViby Centeret til kl. 22.00City Vest og Stor Center Nord til kl. 19.00

Veri centeret til kl. 18.00

Appetit på livet



valnødde-marcipan-kugler Giver ca. 20 stk.

200 g ren, rå marcipan
190 g valnøddekerner
ca. 200 g god mørk chokolade 64%

Hak 40 g af valnøddekernerne groft og ælt dem sammen 
med marcipanen på bordet til en ensartet masse. 
Tril valnøddemassen til ”pølser” med en diameter ca. som 
en 2-krone. Skær hver pølse i 2 cm tykke skiver. Tril disse 
til runde fine kugler.

Læg kuglerne på et fad med bagepapir og stil det i 
køleskabet i ca. 30 minutter.

Temperer imens chokoladen: Hak chokoladen fint. Smelt 
halvdelen forsigtigt over et godt varmt vandbad (ikke 
kogende) til ca. 48 grader. Kom den anden halvdel fint-
hakkede chokolade op i en skål. Hæld den smeltede 
chokolade over den resterende hakkede chokolade, så de 
to smelter sammen. 

Hak resten af valnødderne fint. Dyp de kolde valnødde-
marcipan-kugler i den tempererede chokolade og tril 
straks i de finthakkede valnødder. Få én til at hjælpe dig – 
det er hyggeligt og langt nemmere.

Opbevar kuglerne køligt, bedst ved 10-15 grader, i en 
tætsluttende beholder. 

Tip: Tilsæt evt. en anelse sherry i marcipanen – det giver 
smagen lidt ”kant” til de mere voksne gæster.

vaniljekranse Giver ca. 35 stk.

200 g blødt smør
½ polynesisk vaniljestang
180 g sukker
1 stort æg
250 g hvedemel
75 g mandelmel

Forvarm ovnen til 200 grader. Tag smørret ud af køleska-
bet i god tid, så det har stuetemperatur, når du går i gang.
Flæk vaniljestangen på langs og skrab kornene ud med 
en lille kniv. Mas kornene sammen med en anelse af suk-
keret på bordet med kniven, så kornene skilles ad.
Rør det hjemmelavede vaniljesukker sammen med suk-
ker og smør i en skål. Rør ægget i. Bland hvedemel og 
mandelmel godt og ælt det i dejen.

Kom dejen i en stofsprøjtepose med stjernetylle (str. 10) 
og sprøjt den straks ud i kranse med en diameter på 
ca. 5 cm på en bageplade med bagepapir. Lad der være 
lidt mellemrum mellem kagerne, så de ikke flyder sammen 
under bagningen.

Bag vaniljekransene i ovnen i 10-12 minutter (afhængig af 
ovnen), eller til de er let gyldne. Lad småkagerne køle af 
på en bagerist og opbevar dem i en tætsluttende 
beholder.

Snebolde Giver 20 stk.

Marcipankugler
½ usprøjtet citron
200 g ren, rå marcipan
50 g god nougat

Icing
200 g flormelis
3 pasteuriserede æggehvider (90 g)
ca. 50 g flormelis (til at trille i)
20 træspyd

Marcipankugler
Skyl citronen og riv skallen fint. Ælt citronskal og marci-
pan sammen med hænderne til en ensartet masse. Del 
citron-marcipan-massen i 20 lige store stykker. Del også 
nougaten i 20 lige store stykker. Pak nu hvert lille stykke 
nougat ind i et stykke citron-marcipan-masse ved at folde 
marcipanen op om nougaten, så den bliver helt skjult. Tril 
dem til helt runde kugler og sæt kuglerne godt fast på 
træspyddene.

Stil spyddene i en høj skål eller vase, der er fyldt godt op 
med hvidt sukker, hvor de kan stå oprejst uden at falde. 
Lad dem tørre ved stuetemperatur til næste dag, 

Icing
Sigt flormelissen og pisk den sammen med ægge-
hviderne, til det er skummende og hvidt. Det skal stadig 
lige netop kunne flyde en anelse sammen.

Dyp hver af de lufttørrede kugler på spyd heri. Dryp dem 
godt af og vend dem forsigtigt i flormelis.
Stil spyddene tilbage i sukkerskålen og lad dem tørre til 
icingen er hærdet op.

Træk forsigtigt sneboldene af træspyddene og opbevar 
dem ved stuetemperatur i en tætsluttende beholder. Hold-
barhed ca. tre uger.

… ”Blomsterbergs julelækkerier” fortsat
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Margrethegaarden • Frederiksgade 12-14
8000 Århus C • Tlf.: 8619 9044

GERARD DAREL

Nyt mærke
fra Paris



Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00 Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00

Julemanden kommer til aarhus
Julemanden besøger Aarhus og spreder julestemning i 
gaderne. 30 november ankommer han med båd til Hon-
nørkajen kl. 18.00, hvorfra han kører forrest rundt i gad-
erne i den traditionsrige juleparade. Stjernetæppet over 
Strøget tændes kl. 18.30, og sammen med Borgmes-
teren vil Julemanden tænde det store juletræ på Råd-
huspladsen kl. 19.00. Byens butikker holder aftenåbent 
til kl. 23.00 denne dag, så der er rig mulighed for at få 
købt de første julegaver. 
30/11. Aftenåbent i byen til kl. 23.00.

Julemarked i Ridehuset
Det traditionsrige julemarked i Ridehuset åbner 30. 
november. Det er næsten som at blive draget ind i 
julemandens værksted, når kunsthåndværkere sælger 
unikke julegaver fra 95 stande. På julemarkedet vil det 
være muligt at finde masser af kunsthåndværk og origi-
nale julegaver, og det vil være muligt at få et par gode 
ideer med hjem og en snak med de kreative kræfter bag 
kunsthåndværket, da kunstnerne selv står bag disken. 
Julemarkedet har også sin egen café, som bl.a. byder 
på juleglögg, julegodter, æbleskiver og hjemmebag.
30/11-21/12, Ridehuset, Åbent hverdage kl. 12-18, 
weekender kl. 11-17, gratis adgang.

Jul på slottet
Miamaja, prins Valentin og nisserne på loftet. Forestil-
lingen Jul på Slottet er baseret på DRs populære jule-
kalender fra 1986, og den sættes igen i år op i den lille 
sal i Musikhuset. Der er dømt julehygge for hele fami-
lien, når Musikhuset i samarbejde med Den Jyske Opera 
genfortæller den populære historie med masser af god 
musik, eventyr og operasang.
20 forestillinger i december, sidste gang 16/12. Musikhuset, 
fra 5 år, familiepris for 2 børn og 2 voksne: 500 kr.  

Julehygge i Skovmøllen
Moesgaard Museum pynter til jul i den smukke gamle 
Skovmølle, som i december oser af julestemning. 
Mølleriet sælger friskmalet mel fremstillet af økologiske 
råprodukter, og i anledning af julen er der salg af nisser, 
dekorationer og adventskranse. 
1-2/12, 8-9/12 og 15-16/12. Skovmøllen ved Moesgård. 
Åbent kl. 12-17.

børneteater: et vintereventyr
Teaterhuset Filurens juleforestilling er i år Et Vintereven-
tyr, hvor tre klovneskuespillere brydes med hinanden og 
leger i et blødt, hvidt vinterlandskab, der bygges op af 
store dyner. Venskaber kommer på prøve og poesi og 
humor går hånd i hånd. En musikalsk vinterfortælling 
komponeret på vrøvlesang og fortalt af tre klovne.
23 forestillinger fra 29/11-16/12, Teaterhuset Filuren, fra 
5 år, billetter 80 kr. 

Julekoncert på aarhus teater
På Århus Teater kan man være med til at synge julen 
ind, når Jesper Lundgaard 9. december byder velkom-
men til årets julekoncert. Eftermiddagen byder bl.a. på 
danske salmer, engelske carols og fællessang, og med 
på scenen er stort orkester og gæsterne Birthe Kjær og 
Lisbeth Kjærulf. 
9/12, Aarhus Teater, kl. 16, billetter 185-375 kr.

elsk mig i nat X-mas
I december kan man i Musikhuset opleve musical-
succesen Elsk mig i nat i en ny juleversion med bl.a. 
Szhirley, Annette Heick og Jimmy Jørgensen i hove-
drollerne. Musikhuset lover en forestilling, der er peppet 
op med flere nye sange og masser af jul både i sceno-
grafien, handlingen og musikken.
18 forestillinger fra 30/11-16/12, Musikhuset, billet 290-470 kr. 

Juleoplevelser i december
Strøget pyntes smukt op, juletræerne tændes og byen er fyldt med spændende juletilbud. December i Aarhus har altid været 
noget helt særligt. Om du vil opleve byens juleudsmykning, de mange små, hyggelige juleboder eller måske nogle af alle de 
spændende julekoncerter, juleforestillinger eller julemarkeder, så byder byen på juleoplevelser for enhver smag.     
Af Louise Haunstrup
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1098,-  998,-  1098,-    998,-   1298,-        1498,-

50% 50%  50%   50%   50%       50%

549,- 499,- 549,-   499,-   649,-       749,- 

14 kt. rød-/hvidgulds ørestikker eller 
ring med 0,05 ct. diamant tc.pi

2195,-Før
Nu1398,-1398,-

Vielsesringe

Diamantkup

Stort udvalg.
Kvalitetsringe.

Design selv. 
Hurtig levering.

Alt Story -20%

Gælder ikke kampagne armbånd Alt Spinning -20%

Kun butikken på Strøget

Kun butikken på Sdr. Alle/Strøget

Kun butikken Bruuns Galleri

-20% -20%

-20%
-50%

-50%

-40%

-20%
 

-50%

Spar -50% på de viste Skagen Denmark 
ure samt andre flotte modeller.

Begrænset antal.

Regitze
Sølvhjerte med flot 

dobbeltkæde
Vejl. 1500,-

Nu 899,-

Bruuns Galleri - Stueplan - Århus C - 86125656
www.vibholm.dk - Landsdækkende bytteservice

Sdr. Alle/Søndergade 76 - Århus C - 86125605
Strøget - Søndergade 76 - Århus C - 86125601

til

Kom ind og se de store udvalg af flotte 
diamantsmykker til fantastiske priser.

Spar imellem 20% og 50%
på hele kollektionen fra 

Dyrberg Kern



Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00 Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00

Julerier i den gamle by
I december indretter Den Gamle By Købmandsgården, 
som det bliver beskrevet i juleklassikeren Peters Jul 
fra 1866. Der vil blive bagt småkager, klippet julepynt, 
lavet julegaver og ikke mindst danset om juletræet. 
Derudover kan besøgende opleve, hvordan julen har set 
ud de seneste 350 år i 35 julepyntede historiske huse, 
hvor man bl.a. kan opleve alt fra julebordet hos den rige 
købmand i 1625 over klunketidens overpyntede juletræ 
i 1895 og til 1970’ernes lanterner og plastikguirlander i 
gadebilledet. I Den Gamle By kan man også opleve det 
traditionsrige julemarked, og på torsdage til søndage 
er der desuden Husflidsmarked, hvor man kan finde 
hjemmelavede gaver. I weekenderne kan man opleve 
ildshow og juleunderholdning på Torvet eller man kan gå 
på værtshus og drikke varm punch, som den blev lavet i 
1700-tallet. 
17/11 – 23/12. Den Gamle By. Åbent hverdage kl. 10-18, 
entré 100 kr. Weekender kl. 10-17, entré 125 kr. Børn 
gratis adgang. 

Juleteater for de yngste
Teater 83 gæster Aarhus Hovedbibliotek lørdag 1. decem-
ber og opfører forestillingen Op Mod Jul i teaterbussen, 
som holder på parkeringspladsen. Forestillingen er en 
rar og varm decemberhistorie, der handler om huset på 
Kalendervej, hvor dagene går dagene langsomt mod 
juleaften. Historien fortælles med musik og dukker, og 
forestillingen henvender sig til børn i alderen 1-4 år.
1/12, Hovedbiblioteket, kl. 10.30. Kun adgang med bil-
let, som bestilles på www.aakb.dk 

Solbjerg julemarked
Den første weekend i december kan man i Solbjerg 
opleve byens julemarked på FritidsCenteret. Her vil 
der være marked med alt fra julesang, æbleskiver og 
småkager til malet glas, julehjerter, halstørklæder, hånd-
malede julekort, nisser og juledekorationer. Julemanden 
kommer og tænder byens juletræ lørdag 1. december 
klokken 16, og de første juletræer vil være klar til salg af 

Spejderne fra Solbjerg. 
1/12-2/12, Solbjerg FritidsCenter, Solbjerg Hovedgade, 
kl. 11-17. 

Julestue i vrinners
Det kreative værksted August Art i den lille by Vrinners 
på Mols holder julestue med 20 stande første weekend 
i december. Nygård vil være julepyntet både inde og 
ude, og der udstilles og sælges kunst, kunsthåndværk, 
husflid, julenisser, julegaver og julepynt fra arbejdende 
stande. Man kan også købe juledekorationer og gran på 
gårdspladsen eller besøge stedets lille café. 
1/12-2/12, August Art, Havvej 21, Vrinners, kl. 11-17. 

Jul i bakkehuset
I Thorsager finder man det lille julemarked Jul i Bakke-
huset, hvor gæster kan opleve nostalgisk julestue, knas 
og pynt, når Faaborg & Co tænder op i pejsen. Der er 
altid kaffe på kanden, og det er muligt at købe økolo-
giske juletræer. Julemarkedet har åbent alle weekender i 
december.  
1-2/12, 8-9/12, 15-16/12 og 22/12-23/12, Pindstrupvej 
5, Thorsager, kl. 10-18. 

Juleforberedelser på herregården
I alle adventsweekender er der ægte julestemning på 
Gammel Estrups herregårdsmuseeum, når lokalerne 
oplyses af stearinlys. I sale og gemakker kan man følge 
juleforberedelserne med juleklip, bagning og aktiviteter 
for hele familien. I Herregårdskøkkenet bliver der bagt 
og tilberedt julegris, og man kan købe et stykke julebag 
lavet i det gamle brændekomfur eller en kop kaffe fra 
Madam Blå. I Riddersalen gør stuepigerne klar til jul ved 
at pynte op og gøre rent. Her kan man nyde korsang el-
ler få sig en dans om det store juletræ.  
1-2/12, 8-9/12, 15-16/12 og  22/12-23/12, Gammel 
Estrup Herregårdsmuseum, kl. 10-16, entré 85 kr., børn 
gratis.  

… ”Juleoplevelser i december” fortsat
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Tilbudene er gældende
fredag den 30. novem-
ber kl. 10.00 - 23.00

Der tages forbehold for 
trykfejl, mellemsalg og 
udsolgte varer.

HAMA
STAR 700
FOTOSTATIV

RESTSALG
AF 

KAMERA
ETUIER 

&
TASKER

FÅ TRYKT DIT EGET 
BILLEDE PÅ IPHONE 
COVER

VED KØB AF SLR 
ELLER SPEJLLØST SLR 
KAMERA MEDFØLGER 
BILLET TIL VORES 
GRUNDLÆGGENDE 
FOTOKURSUS GRATIS

FORSTØRRELSE 
I 20X30 CM 
FRA DIGITAL FIL

✶
KOMPAKT
KAMERA

SLR
KAMERA

SPEJLLØSE
SYSTEMKAMERA

TILBEHØR

Nikon Coolpix L25 
incl. nikon etui og SD kort

499,-

Canon Ixus 500 

1.499,-

Canon Powershot G15 

4.399,-

Canon PowerShot G1X

4.999,-

Nikon Coolpix S4200 
incl. etui og SD kort

999,-

Nikon Coolpix P310

1.899,-

Nikon Coolpix AW100 
undervandskamera

1.899,-

Nikon Coolpix P510

2.499,-

Panasonic TZ30

2.299,-

Sony DSC-RX100

4.499,-

Canon EOS 1100D 
m/18-55mmIII

2.499,-

Canon EOS 600D 
m/18-55mmIS

4.499,-

Nikon D3100 
m/18-55mm VR  

2.999,-

Nikon D7000 
m/ Nikon 18-200

9.499,-

Canon EOS 600D 
m/18-135mmIS

5.999,-

Canon EOS 60D 
m/18-135mmIS 
incl. gavekort på 350,-

7.999,-

Olympus Pen E-PL3 
m/14-42mm 

3.399,-

Panasonic  DMC-GF3 
m/14-42mm & 14mm

3.299,-

Sony NEX-5N 
m/18-55mm

4.499,-

Canon MG3150 
multiprinter med WIFI

500,- 

Sorte DVD cover

pr. stk. 2,-

7,- 25,-89,-

99,-

Canon Ixus 500 ✶

✶

✶

✶

✶✶✶

✶

✶

✶✶

✶✶

✶

✶✶

✶

incl. gavekort på 350,-incl. gavekort på 350,-

✶
SYSTEMKAMERA

Olympus Pen E-PL3 

✶

Panasonic  DMC-GF3 
m/14-42mm & 14mm

✶

✶✶✶

✶

✶

multiprinter med WIFI

✶

Crazy By Night
Tilbudene gælder fredag d. 30. november fra 10.00 - 23.00

✶
✶

✶

✶
✶

✶

RYESGADE 28 / 8000 ÅRHUS C / TELEFON 86 12 37 03

✶



Julemanden kommer til aarhus
Fredag den 30. november kommer julen for alvor til Aarhus. Julemanden lægger til kaj, den traditionelle juleparade vil sprede 
julestemning og julemusik i byens gader og det store juletræ på Rådhuspladsen bliver tændt. Derudover varmer byens butikker 
op til årets julehandel med masser af ekstraordinære tilbud og holder samtidig åbent helt til kl. 23.00.   
Af Louise Haunstrup
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Julelysene
tændes af 

julemanden kl 18.30

Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00 Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00Midnatsåbent fredag 30. november til kl. 23.00

Det forlyder, at julemanden allerede har forladt Grøn-
land – og hvad der er helt sikkert er, at han har meldt sin 
ankomst til Aarhus den 30. november med skibet 980 
Brigaden, som lægger til ved Honnørkaj 12 kl. 18.00. 
Herfra vil Julemanden køre forrest i sin snehvide Cadil-
lac i den årlige, traditionsrige juleparade, som igen i år 
vil sprede juleglæde rundt i Aarhus’ gader. I paraden 
deltager også julemandens hjælpenisser, børn fra Red 
Barnet, der er udklædt som søde julehjerter, julenis-
ser fra Århus Privatskole og Grønløkkeskolen, fine 
veteranbiler og nisseorkestret. Der vil være juleknas 
og karameller fra Carletti til alle tilskuere, som samti-
dig kan nyde, at juleparaden akkompagneres med fuld 
musik, når både den Jyske Pigegarde, Aarhus Garden, 
Senex Jazzband og DDS Aarhus Skov Tambourkorps 
slår juletonerne an og varmer op under den århusianske 
julestemning. 

Søde julehjerter i paraden
Et af de mange spændende syn i juleparaden arran-
geres af Red Barnet, som deltager med 50 børn fra 
tredjeklasserne på Hasselager Skole og Kolt Skole. 
Klasserne er venskabsklasser, og til juleparaden skal de 
være sammen om at sprede glæde og julestemning i 
Aarhus. 

”Deltagelsen i juleparaden bygger på fællesskab og det 
at gøre noget for andre. Det er en rigtig god oplevelse, 
som børnene får sammen, og så skal det bare være 
festligt og flot at se på,” fortæller Birgitte Søndergaard 
fra Red Barnet. Hun fortæller, at Red Barnet i mange år 
har deltaget med salg af glögg og æbleskiver ved den 
årlige juletræstænding i byen, men at de i år glæder sig 
til også at deltage i paraden.

”Det er kun andet år, at julemandens ankomst fejres 
sammen med tændingen af det store juletræ, og vi 
kunne godt tænke os at hjælpe med at kæde de to be-
givenheder sammen. Derfor er ideen, at børnene henter 
julemanden, og at de udklædt som store julehjerter 
bærer julepynten hen til juletræet i paraden og bog-
staveligt talt symboliserer, at julen er hjerternes fest,” 
forklarer hun og fortæller, at hun håber, at julemandens 
ankomst og tændingen af det store juletræ bliver en god 
tradition for byen, som symboliserer, at nu er julen kom-
met til Aarhus. 

Julemanden 
kører i sin snehvide 
Cadillac i den årlige, 

traditionsrige juleparade.

byens 
butikker holder 
åbent til kl. 23. 



Juleprogram fredag den 30. november

Kl. 18.00
Julemanden ankommer til Honnørkaj 12. Herfra vil 

han køre forrest i årets store juleparade og sprede 

julestemning i Aarhus’ gader. 

Kl. 18.30
Julemanden trykker på ”kontakten,” og det 

smukke juletæppe over Strøget tændes.

Kl. 19.00
Julemanden og Borgmester Jacob Bundsgaard 

tænder for det store juletræ på Rådhuspladsen, 

og aftenen byder på masser af julemusik og 

musikalsk underholdning. 

Kl. 23.00
Byens butikker lukker efter en dag med 

udvidede åbningstider, ekstraordinære tilbud 

og oplevelser.

Rute for juleparaden 

Honnørkajen v/pier 12  Dynkarken  Fredensgade  Ny Banegårdsgade  Banegårdspladsen  

Ryesgade, Strøget  Skt. Clemens Torv  Store Torv  Lille Torv  Vestergade  Emil Vetts Passage 

 Den nye Busgade  Frederiksgade  Rådhuspladsen  Sønder Allé  Dynkarken – Honnørkajen.
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Julelysene tændes
En festlig juledag i Aarhus kulminerer med lystænding af det smuk-
ke juletæppe over Strøget og det store juletræ på Rådhuspladsen. 
Omkring kl. 18.30 vil Julemanden trykke på ”kontakten” til Strøgets 
unikke stjernehimmel, og julen på Strøget bliver en realitet, når det 
850 meter lange stjernetæppe med en halv million funklende pærer 
tændes. Efterfølgende vil Borgmester Jacob Bundsgaard - i tæt 
samarbejde med Julemanden - tænde det store juletræ på Rådhus-
pladsen, hvorefter aftenen byder på mere jul i form af musikalsk un-
derholdning med Aarhus Musikskoles harmonikaorkester ”Emmas 
Mareridt”, Musikskolens Nissekor, Musikskolens solist Katrine Thing 
Holm samt Den Jyske Pigegarde, der underholder med julemusik 
og sang. Red Barnet vil sælge glögg og æbleskiver, og overskuddet 
fra salget af julelækkerierne går til sociale aktiviteter i Aarhus, bl.a. 
Red Barnets sommerlejre for børn, der ellers ikke kommer på ferie.

aftenåbent til kl. 23 
Oplevelsen af juleparaden, julemanden og juletræet kan kombineres 
med indkøbet af de første julegaver. Byens butikker er nemlig med 
til at skabe rammerne om den helt særlige julestemning i byen. 
Butikkerne er alle blevet pyntet smukt op til julemåneden, og så ind-
leder de årets juleshopping med fredag den 30. november at holde 
åbent helt til kl. 23.00.  Denne aften vil mange af butikkerne have 
helt ekstraordinære tilbud, der kun gælder denne aften, så måske 
man kan være heldig at komme hjem med en god portion af årets 
julegaver. 
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399,-
SPAR 300,-

NU KUN 

 399,-
SPAR 300,-

NU KUN 

 399,-
SPAR 300,-

MidnatsåbentMidnatsåbent

Besøg Salling Onlineshop: Shop.Salling.dk

Bluser, kjoler, t-shirts
eller strik
Normalpris op til 359,95
FRIT VALG NU KUN
149,95 129,95 99,95 6995

Parkacoat
Sort, marine eller
chokoladebrun.
Normalpris 799,95
NU KUN 39995

Flotte, aktuelle
kollektionsprøver
Str. 38.
FRIT VALG KUN 9995

Bomuldsstrik
med v-hals.
Sort, grå, orangerød,
camel eller marine.
Normalpris 449,-
NU KUN 19995

Bukser
5-lommet. Marine.
Normalpris 699,-
NU KUN 399,-

F.eks festblazer
Normalpris 800,-
NU KUN 400,-

F.eks lang kjole
Normalpris 799,-
NU KUN 39950

Kjole med print
og lille ærme.
Normalpris 899,-
NU KUN 449,-
Tunika.
Normalpris 699,-
NU KUN 349,-DAMEMODE

DAMEMODE DAMEMODE DAMEMODE

DAMEMODE

NU KUN

449,-
SPAR 450,-

NU KUN 

 449,-
SPAR 450,-
 449,-
NU KUN 

 449,-
NU KUN 

 449,- 449,-

SPAR 50%
PÅ UDVALGTE VARER

SPAR 50%
PÅ ALLE VARER

(VARER FRA JULEKATALOGET DOG UNDTAGET)

FRIT VALG
NU KUN FRA

6995
FRIT VALG 

69
FRIT VALG 
NU KUN FRA

6995699569
FRIT VALG 
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Fredag d. 30. nov.
åbent til kl.
Fredag d. 30. nov. Fredag d. 30. nov. Fredag d. 30. nov. 
åbent til kl. 23

F.eks. buksedragt
med dyreprint.
Normalpris 700,-
NU KUN 350,-

F.eks. buks
med dyreprint.
Normalpris 500,-
NU KUN 250,-

Aarhus 86 12 18 00 • Aalborg 98 16 00 00
Tors.: 9.30-20.00 • FRE. D. 30. NOVEMBER: 9.30-23.00 • lør.: 9.00-17.00 • 1. søn. i hver måned: 11.00-16.00 • man.-ons.: 9.30-18.00

Strikkjole
med lynlås i ryggen.
Sort eller marineblå.
Normalpris 600,-
NU KUN 24995

Strik med v-hals.
Gråmelange.
Normalpris 600,-
NU KUN 24995

Strik
Grå eller creme.
Normalpris 500,-
NU KUN 24995

DAMEMODE

DAMEMODE

DAMEMODE

SPAR 50%
PÅ ET KÆMPE UDVALG AF VARER

SPAR 50%
PÅ UDVALGTE VARER

STRIK
STORT UDVALG.
NORMALPRIS
OP TIL 600,-
FRIT VALG
NU KUN

24995
SPAR OP TIL 350,-

STRIK

NU KUN 

 249

OP TIL 600,-
FRIT VALG 

95

NORMALPRIS 
OP TIL 600,-OP TIL 600,-
FRIT VALG 
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Besøg Salling Onlineshop: Shop.Salling.dk

Rejseserie
i polyester.
Model: Bali.
Sort eller lilla.

Kabinetrolley
Normalpris 899,-
NU KUN 449,-
Trolley
61 cm.
Normalpris 999,-
NU KUN 499,-
Trolley
72 cm.
Normalpris 1.199,-
NU KUN 599,-

Rejseserie
i polyester.
Model: Beijing.
Sort eller rød.

Kabinetrolley
Normalpris 899,-
NU KUN 449,-
Trolley
61 cm.
Normalpris 999,-
NU KUN 499,-
Trolley
72 cm.
Normalpris 1.199,-
NU KUN 599,-

PC-covers
Flere farver og str.
Normalpris op til 199,-
FRIT VALG
NU KUN 4995

Nattøj
Kollektionsprøver.
Flere str.
FRIT VALG
KUN 9995

Udvalgte skindtasker
Flere modeller og farver.

SPAR 50%
LÆDERVARER LÆDERVARERPARFUME

LÆDERVARER LINGERI

LINGERI

Bh
Normalpris 299,-
NU KUN 8995

Trusser
Normalpris 149,50
NU KUN 4495

Deodorant
Spray eller roll-on.
Flere varianter.
Normalpris 32,95
FRIT VALG
NU KUN 1995

Gavesæt
Indeholder
5 mini-neglelakker.
KUN 99,-

Scars & Stripes
100 ml.
Normalpris 539,-
NU KUN 26950

GELCOAT-C
dry air comfort
50 ml. Normalpris 329,-
NU KUN 16450

Toilettaske med
kosmetikpung.
Normalpris 329,-
NU KUN 4995

FRIT VALG
NU KUN

1995
FRIT VALG FRIT VALG 

95

FRIT VALG
KUN

9995
FRIT VALG FRIT VALG 

95

FRIT VALG
NU KUN

3495
FRIT VALG FRIT VALG 

95

Makeup-æske
Indeholder 12 øjenskygger,
1 mascara, 3 lipgloss,
1 eye pencil, 1 guldpudder
og 1 rouge.
KUN 150,-

Cherie Line

SPAR 70%
PÅ ALT LINGERI

SPAR 50%

SPAR 50%

Udvalgt makeup
F.eks. læbestift,
lipgloss, neglelak
eller øjenskygger.
Normalpris op til 89,-
FRIT VALG
NU KUN 3495



Fredag d. 30. nov.
åbent til kl.
Fredag d. 30. nov. Fredag d. 30. nov. Fredag d. 30. nov. 
åbent til kl. 23

Aarhus 86 12 18 00 • Aalborg 98 16 00 00
Tors.: 9.30-20.00 • FRE. D. 30. NOVEMBER: 9.30-23.00 • lør.: 9.00-17.00 • 1. søn. i hver måned: 11.00-16.00 • man.-ons.: 9.30-18.00

Damesko
Flere farvekombinationer.
Normalpris 699,-
NU KUN 399,-

Snøresko
Sort lakskind eller
kobber skind.
Normalpris 599,-
NU KUN 399,-

Fritidssko
Sort eller brunt ruskind.
Normalpris 800,-
NU KUN 199,-

Fritidssko
Sort eller bordeaux.
Normalpris 500,-
NU KUN 199,-

Kollektionsprøver
Str. S.
FRIT VALG
NU KUN 14995

Sengelinned
Model: Circles.
Ren bomuld.
Str. 140x200 cm.
Normalpris 399,-
NU KUN 19995

Sengelinned
Model: Hofnæs.
Ren bomuld.
Blå/hvid tern.
Str. 140x200 cm.
Normalpris 399,-
NU KUN 19995

Sengelinned
Model: Stripe. Ren bomuld.
Grå eller petrol.
Str. 140x200 cm.
Normalpris 349,-
NU KUN 19995

Sengelinned
Model: News.
Ren bomuld.
Str. 140x200 cm.
Normalpris 299,-
NU KUN 19995

Jeans
Model: 501.
Normalpris 999,-
SPAR 50%

Jeans
Model: Slim Jim.
Normalpris op til 1.100,-
SPAR 50%

Langærmet t-shirt
Flere farver.
Normalpris op til 400,-
SPAR 50%

Cardigan eller strik.
Normalpris
op til 700,-
SPAR 50%

Skjorte
2 farver.
Normalpris 500,-
SPAR 50%

Jakker
2 modeller.
Normalpris op til 1.600,-
SPAR 50%

BOLIGTEKSTIL

BOLIGTEKSTIL

BOLIGTEKSTIL

BOLIGTEKSTIL

SKO

SKO

WHAT’S UP HAM

WHAT’S UP HENDE

WHAT’S UP HENDE

Kollektionsprøver
F.eks. skjorter,
sweatshirts
eller strik. Str. S.
FRIT VALG
KUN 14995

Kollektionsprøver
Overtøj. Str. S.
FRIT VALG
KUN 24995

NU KUN

399,-
SPAR 300,-

NU KUN 

 399,-
SPAR 300,-
 399,-
NU KUN 

 399,-
NU KUN 

 399,- 399,-

NU KUN

19995
SPAR 149,-

NU KUN 

199
SPAR 149,-

NU KUN 

19995
NU KUN 

199199
NU KUN

19995
SPAR 199,-

NU KUN 

199
SPAR 199,-

NU KUN 

19995
NU KUN 

199199

SPAR 50%
PÅ UDVALGTE VARERSPAR 50%

PÅ UDVALGTE VARER
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Red Hot FoUR og Miriam Mandipira
Hjerteforeningen inviterer til årets julekoncert med RED 
HOT FOUR og sangerinden Miriam Mandipira, som er 
opvokset i Zimbabwe. Koncerten byder på et repertoire 
af gamle negro spirituals, engelske og amerikanske 
salmer, hymner og gospel sange, som musikerne for-
tolker på deres helt egen måde. Det bærende element 
er engageret spilleglæde og swingende New Orleans 
jazz båret af et kirkeligt indhold.
Skt. Pauls Kirke, 1. december kl. 16.00. Entré 100 kr.

Juleoratoriet
I Domkirken spiller domorganist Kristian Krogsøe tradi-
tionen tro julen ind med stemningsfuld koncertmusik for 
orgel. Oplev bl.a. Skt. Clemens Drengekor i samspil med 
Herning Kirkes Drengekor og Treenighedens Drengekor, 
når programmet byder på både J.S. Bach og M. Dupré.
Skt. Clemens Kirke, 3. dec. kl. 19.30. Billetter kan købes 
til 150 kr. ekskl. gebyr på Billetlugen.

Marie Carmen koppel
Marie Carmen Koppel er gæst ved en julekoncert, som 
afholdes til fordel for Julemærkehjemmene. Marie Car-
men Koppel er kendt for sin store stemme, hvormed 
hun ofte har fyldt kirker, spillesteder og kulturhuse 
landet over, med intensitet, nærvær og musikalitet på 
internationalt niveau. Til julekoncerten indeholder reper-
toiret klassiske amerikanske julesange og gospel sange.
Skt. Pauls Kirke, 7. dec. kl. 19.30. Billetter kan købes til. 
182,- inkl. gebyr på Billetnet.  

de ni læsninger
I Skt. Markus kirke kan besøgende opleve julens ”De 
ni læsninger” med kirkens eget kor. Koncerten foregår 
efter engelsk forbillede med tekster fra det nye testa-
mente, fællessang og korsang. 
Skt. Markus Kirke, 9. dec. kl. 16.00. Gratis entré.

lystrup koret
I Lystrup Kirke vil Lystrup Koret i samspil med AOF-
koret fra Horsens opføre Anders Øhrwalls Gaudete, som 
består af en række julesange, der oprindeligt stammer 
fra Sveriges ældste sangbog Pie Cantiones. Korene vil 
også synge en række Christmas Carols.
Lystrup Kirke, 9. dec. kl. 15.00. Gratis entré. 

Prinsens Musikkorps og den Jyske operas kor
Skt. Lukas kirke lover et brag af en julekoncert, når de 
tre aftener i uge 50 fortsætter deres årlige, succesfulde 
juletradition, nemlig julekoncerter med Jysk Opera og 
Prinsens Musikkorps. Den Jyske Operas Kor består 24 
professionelle sangere, og Prinsens Musikkorps er et 
af Forsvarets 3 musikkorps, som bl.a spiller ved roy-
ale fødselsdage og bryllupper. Musikkorpset repertoire 
byder foruden den traditionelle militærmusik også på 
alt fra klassisk musik over swing og jazz til pop, rock og 
hiphop.
Skt. Lukas Kirke, 10., 11. og 13. dec. kl. 19.30. Gratis 
entré.

kurt Ravn
Kurt Ravn gæster i år Skt. Pauls Kirke til en musikalsk 
oplevelse i selskab med gæstesolisten kgl. operasanger 
Gitta-Maria Sjöberg. Julekoncerterne er blevet en fast 
tradition for Kurt Ravn, som bl.a. har udgivet julealbum-
met Årets Julekoncert. Gitta-Maria Sjøberg er en af de 
førende sopraner på Det Kgl. Teater og har optrådt i 
operahuse overalt i verden.
Skt. Pauls Kirke, 12. dec. kl. 20.00. Billetter kan købes til 
kr. 202,- inkl. gebyr på Billetnet. 

Händels Messias
I Vor Frue kirke kan kirkegængerne opleve en stor 
opsætning af Händels Messias, når Akademisk Kor, 
Aarhus Bach-Orkester og en række solister gæster 
kirken 16. december. 
Vor Frue Kirke, 16. dec. Billetter kan købes til 130/100 kr. 
hos Fona eller Billetlugen 

Caroline Henderson
Caroline Henderson synger igen i år smukke, indlevende 
julesange for århusianerne. Efter en succesfuld koncert 
sidste år kommer hun i år tilbage med hendes faste 
pianist gennem mange år, Nikolaj Hess, og parret sup-
pleres på scenen af andre musikere og gæstesolister. 
Skt. Pauls Kirke, 15. dec. kl. 17.00. Billetter til 250,- kr. 
inkl. CD’en Jazz, Love & Henderson kan købes på Bil-
letlugen. 

Cæciliakoret
Vor Frue kirke slår igen i år dørene op til kirkens tradi-
tionsrige og stemningsfulde julekoncert med Cæcilia-
koret. Der er gratis entré, så kirken råder gæster til at 
komme i god tid for at være sikker på at få en plads. 
Vor Frue Kirke, 19. dec. kl. 20.00. Gratis entré. 
 

Så englene synger
Julen er kirkernes højsæson, så udover de almindelige julegudstjenester, så har mange af de århusianske kirker også masser af 
skøn julemusik på programmet i december. Kirkernes egne kor synger sammen med nye spændende kunstnere og musikere 
julen ind, når dørene åbnes til årets julekoncerter. Her har vi udvalgt nogle af kirkernes mange tilbud.    
Af Louise Haunstrup
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DEMO: 

Dolce Gusto 

kaffemaskiner

Fredag d. 30. nov. 

kl. 12.30 - 17.30

INKL. 

KOGEBOG

Stuff
Adventsstage, sort
Før 499,95 

Nu 12995

Georg Jensen
Juleuro 2012  

Vejl. pris 37995

Trip Trap
Årsnissepar 2012 

Vejl. pris 34995

Le Creuset
Gryde 24 cm
Flere farver
Før 1299,95 

Nu 99995

Royal Copenhagen
Krus 33 cl. 
Stjernerifl et
Før 2 stk. 399,95  

Nu 2 stk. 31995

Kähler 
Avvento stager, grå

Fra 9995

Funktion
Bradepande m/rist
29x37 cm.

Før 149,95  Nu 9995

JJ

NYHED

p
12121221212

NYHED

NYHED

WMF
Spitzenklasse knivsæt, 3 dele 
Før 1629,95 

Nu 79995

DEMO: Witt Rice CubeFredag d. 30. nov. kl. 15.00 - 21.00



kRiMi
Søvnen og døden
Var du en af dem, der lå søvnløs over danske A. J. Kazinskis 
prisbelønnede bestseller Den sidste gode mand? I så fald er 
forfatterens opfølger Søvnen og Døden sikkert noget for dig. Vi 
møder endnu engang gidselforhandleren hos Købehavns Politi, 
Niels Bentzon, som denne gang står overfor en sag af dimensioner. 
En mystisk kvinde kaster sig i døden fra Dybbølsbro, og Niels 
Bentzon indser snart, at kvinden ikke er hvem som helst, og at han 
står overfor en sag, hvor både Thorvaldsens værker og et antikt 
græsk mysterium spiller en afgørende rolle. En sag, der kaster 
lange skygger ind i døden. 
Søvnen og Døden, A. J. Kazinski, Politikens Forlag, 300 kr.

Springflod
I september udkom denne debutroman fra to af Sveriges mest 
efterspurgte manuskriptforfattere. De har bl.a. skrevet 26 film 
om Martin Beck, flere afsnit af den svenske tv-serie Wallander 
og senest manuskript til Arne Dahls serie om A-gruppen. Året er 
1987, og en strand på den svenske ø Nordkoster er ramme om et 
sadistisk mord. 25 år senere plages Stockholm af en række bru-
tale overfald og mord på hjemløse i byens parker. Den unge Olivia 
Rönning er på sit andet år på Politiskolen, og da de får til opgave at 
arbejde med en cold case, vælger hun det uopklarede strandmord 
på Nordkoster. Olivia forsøger at få kontakt til den daværende ef-
terforskningsleder Tom Stilton, for hvem sagen fik fatale personlige 
konsekvenser, men han er som sunket i jorden.
Springflod, Cilla og Rolf Börjlind, omslag: Valentin og Byhr, Rosinante, 
299,95 kr.

FagbØgeR 
tvivl på alt og tro på meget 
En autentisk beretning om politiinterview og afhøringsteknikker. 
Med Tvivl på alt og tro på meget tager Hans-Jørgen Bonnichsen 

læserne med ind i en verden, der er stigmatiseret af bl.a. de fore-
stillinger, som tv-serier og film præsenterer os for. Men hvordan fun-
gerer et politiinterview egentligt? Hans-Jørgen Bonnichsen fortæller 
i bogen om afhøringsteknikker, cases og giver et virkelighedstro 
billede af vidnesbyrder og interviews med sigtede gennem 41 år i 
politiet.
Tvivl på alt og tro på meget, Hans-Jørgen Bonnichsen, Rosinante, 249,95 kr. 
  

til the med taleban
I næsten fem år boede TV-korrespondent Simi Jan i nogle af ver-
dens farligste lande, Pakistan og Afghanistan. Det blev ikke alene 
en intens kærlighedsaffære med de to nationer, men også en per-
sonlig rejse, hvor hun fandt sin egen snørklede historie og identitet 
midt i krigen. Til te hos Taleban er Simi Jans personlige og stærke 
beretning om en evig søgen efter den anden side af historien. Om 
hvordan kampen mod terror påvirkede og forandrede de to lande 
i de skelsættende år, hun boede der. Og om at møde grænseløs 
gæstfrihed fra fremmede, der lever midt i en anden virkelighed. Simi 
Jan modtog Berlingske Fonds journalistpris 2012, Dansk Kvinde-
samfunds Mathildepris 2012, og hun blev i 2008 kåret som Årets 
TV-talent. 
Til the med Taleban, Simi Jan, Forlaget Peoples Press, 299,95 kr.

SatiRe 
RokokoPosten – de første 280 år 
RokokoPosten er satire på den skarpe, spiddende og horisontudvi-
dende måde, og bogen er oplagt som uforpligtende, humoristisk 
julelæsning til hele familiens voksenhold. Den består af 200 af de 
bedste artikler fra Rokokoposten.dk, som i 2011 blev kåret som 
”Årets bedste nye netmedie” af Kommunikationsforum. Genren 
er såkaldt Fake News, og i bogen kan du bl.a. læse de gribende 
hverdagsreportager om kvinden, der døde i telefonkøen til Skat eller 
fastelavnsfesten på Østerbro, der udviklede sig til masseslagsmål, 
da en enlig far puttede slik i tønden.
RokokoPosten – de første 280 år, Mikkel Andersson, Marta Sørensen, Annica 
Carlsen og Zenia Larsen, Rosinante, 199,95 kr.  

bøger til juleferien
Mangler du en god bog til juleferien? Læs med og lad dig inspirere af nogle af efterårets spændende bud på gode læseoplevel- 
ser. Skriv det bedste valg på ønskelisten eller køb den selv, hvis du vil være helt sikker på at have en god bog klar til jule-
dagenes hyggestunder på sofaen.   
Af Louise Haunstrup
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 Sønder Allé 5 8000 Århus C Tlf. 86 13 56 00

-20%
på ALLE* varer 

O U T D O O R  O g  f R i T i D

fOnTAine TRAvelleR 
Stødabsorberende, 
vandtæt og gummibelagt 
hus.
fås i 8 x 42 og 10 x 42
Før 1.495.-

nU KUn 699.-

TheRmOS
light og Compact.
markedets bedste 
termokande.
lavet i fjederstål 
og isoleret med 
vakuumsteknik.

0,5 l. før 279.- nU KUn 

119.-
0,7 l. før 299.- nU KUn 

229.-
1,0 l. før 329.- nU KUn 

249.-

ShimAnO
Sonora er med 4  
kuglelejer og 1 rulleleje
vælg imellem 3 størrelser
Før 895.-

nU KUn 395.-

geOff AnDeRSSOn
ThiRD eye eR 
pOlARiSeRenDe 
SOlbRilleR
vælg 4 stel og 2 linse 
farver (brun og gul)
Før 400.-

nU KUn 149.-

butikken bugner af varer, 
som er ekstra nedsat

*gælder ikke  
i forvejen nedsatte varer.

Tilbuddet gælder 
kun fredag den 30. november 2012

ekstra 
nedsat

ekstra 
nedsat

ekstra 
nedsat

ekstra 
nedsat



FoRtÆllingeR
den stjålne vej
Forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzsky modtog i november BogFo-
rums debutantpris 2012 for denne fascinerende roman, der byg-
ger på virkelige begivenheder i Afghanistan. Vi møder bl.a. Malika, 
som er datter af en berømt mullah, og en moderne kvinde fanget 
i en traditionel verden. Hun leder i al hemmelighed læseundervis-
ning for en række voksne afghanske kvinder i byen Gereshk, og vi 
følger hendes forsvar for kvinder og børn og kamp mod det lokale, 
korrupte politi.  Et andet spor følger ingeniøren Khan, som tages til 
fange af Taleban, som vil standse hans arbejde med at bygge en 
asfaltvej mellem Kandahar og Gereshk. Den stjålne vej er en bog 
om at kæmpe med livet som indsats for sager større end en selv – 
en bog om håb, list og viljestyrke.   
Den stjålne vej, Anne.Cathrine Riebnitzsky, Politikens Forlag, 250 kr.

verdens vinter
Ken Follett er kendt og elsket for hans levende og engagerede 
måde at fortælle om de store verdenshistoriske begivenheder. Nu 
er han aktuel med bogen Verdens Vinter, som er andet bind i hans 
store trilogi om det 20. århundrede fortalt gennem fem familier – to 
engelske, en tysk, en russisk og en amerikansk. Børnene fra bogen 
Giganternes Fald er nu næsten voksne, og i Verdens Vinter følger vi 
dem og deres forældre i årene omkring Depressionen, Den spanske 
borgerkrig og 2. verdenskrig.
Verdens Vinter, Ken Follet, omslag: Marvey Macaulay, Forlaget Cicero, 
399,95 kr.

den tomme plads 
Den 15. november udkom den længe ventede voksenbog af J. K. 
Rowling på dansk. Barry Fairweather er i begyndelsen af fyrrerne, 
da han, ganske uventet, dør. Den lille by Pagford efterlades i chok, 
og selvom Pagford emmer af engelsk idyl, så lurer sandheden 
om en by i krig lige under overfladen. Den tomme stol, som Barry 
efterlader sig i sognerådet, bliver snart kilden til den største strid, 
byen endnu har set. For hvem vinder valget, der er indhyllet i heftig 
lidenskab, dobbeltspil og uventede afsløringer?
Den tomme plads, J. K. Rowling, Gyldendal, 349,95 kr. 

  

FantaSY
en storm af sværd
Måske du har fulgt med i tv-serien Game of Thrones, som har dan-
ske Nikolaj Coster-Waldau i en af hovedrollerne? Dramaet bygger 
på den barske og medrivende voksenfantasy-serie En sang om 
Is og Ild af George R. R. Martin, og nu er tredje bind i serien – En 
storm af Sværd - netop kommet på gaden i dansk oversættelse. 
Hvis du troede, at fantasy kun var for børn, så tro om igen. I denne 
bog er Vesterøerne nu delt mellem flere konger, og de forskellige 
huse kæmper om magten og overlevelse. En blodig krig raser, og 
alliancer bliver indgået og brudt. Det er alles kamp mod alle, og 
intrigerne intensiveres, mens vinteren bliver barskere. 
En Storm af Sværd (En Sang om Is og Ild, bind 3), George R. R. Martin, 
Gyldendal, 349,95 kr.

livSStil
længsler og leverpostej
Bogen henvender sig til alle, der har brug for ny inspiration i et 
hverdagstynget parforhold. Annamette og Thure har været kærester 
i 5½ år og har to små børn. I bogen fortæller Annamette Fuhrmann 
om, hvordan lysten og nærheden er blevet væk i vasketøj, pasta-
kogning og kedelige kalendersnakke om hvem, der gør hvilke af 
de mange opgaver, der er for forældre i en familie. Men også om, 
hvordan de begiver sig ud på den lange vej, der forhåbentlig fører 
dem tilbage til hinanden. Annamette Fuhrmann er journalist og har 
tidligere skrevet bøgerne Min Mor og Min elskede.  
Længsler og Leverpostej, Annamette Fuhrmann, omslag: Sarah Williams, 
Forlaget Pretty Ink, 249,95 kr. 

Skru op for livet
Forfatteren Michelle Hviid gør tilsyneladende aldrig, som hun plejer. 
Hun gør det, hun har lyst til. Med denne bog vil hun gerne inspirere 
os andre til at handle i overensstemmelse med vores indre stemme 
og til at gøre det, der gør os glade. I stedet for det, der gør andre 
glade. Michelle Hviid er blogger, foredragsholder, iværksætter og 
bl.a. kendt fra Michelles Mission på DR1. I bogen tager hun ud-
gangspunkt i sin egen personlige historie.  
Skru op for livet, Michelle Hviid, omslag: Sanna Sporrong, Forlaget Pretty 
Ink, 249,95 kr. 
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… ”Bøger til juleferien” fortsat



1. -  23. DECEMBER
ALLE DAGE
10.00 - 20.00

CoLour Your
christmAS

COLOUR
 YOUr 
Gifts

COLOUR
 YOUr 

TraDitions
COLOUR
 YOUr 
FOOD

COLOUR
 YOUr 

CLOthes
COLOUR
 YOUr 

Decorations
COLOUR
 YOUr 
stars

Edt. 50 ml. 
Hugo Boss
545
ESTHETIQUE

Bog
129.95
BOG & IDÉ

Støvler
599
BIANCO 
FOOTWEAR 

Ur
1.300
GANT 

Edp. 50 ml. 
Chanel
750
ESTHETIQUE

Coffee lovers
220
SUMMERBIRD

Nødde-
knækker
59.95
IMERCO

Trekants Bh
299.95
BOXER

ÅBENT DEN 
30. NOVEMBER 

TIL KL. 23.00

Danmarks største citycenter ... i julehjertet af Aarhus

 100 BUTIKKER  DAME- OG HERREMODE  SPORT OG FRITID  BOLIG OG ELEKTRONIK  DAGLIGVARER  UNDERHOLDNING OG BIOGRAF  1000 PARKERINGSPLADSER  MED MERE
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FRedAG d.30.11. 2012 FRA 10 Til 23

25% 
på alt i butikken

Torsdag d. 29.11 til og med søndag 02.12
Tiger of Sweden dog kun udvalgte varer.

25% 



Julen handler om familien 
På ønskesedlen står der bare boxershorts, for julen handler ifølge Mads Vad mere om at være sammen med familien end om 
gaver. For ham er december en af de travleste måneder i året, men når kalendersiden skriver 23. december, gearer han helt ned 
og helliger den kommende uge til familie, venner og ikke mindst julefreden.     
Af Louise Haunstrup

Det er ikke juletræsfældning, klippe-klistre eller jule-
markeds-crawl, der står øverst i Mads Vads kalender i 
julemåneden. Han er nemlig lige kommet tilbage til sin 
danseskole og eventvirksomhed efter fire måneders 
optagelser med Vild Med Dans, og december er derfor 
den måned om året, hvor han skal have styr på alle de 
ting, der har stået på standby. Han nyder derfor godt af 
butikkernes udvidede åbningstider, når alle julegaverne 
skal i hus den 22. december inden han kører hjem til 
familien for at holde jul. 

”Jeg tager altid hjem til mine forældre lillejuleaften, for 
der har de nemlig bryllupsdag. Det kan godt være, at jeg 
har haft vildt travlt indtil da, men jeg plejer så til gengæld 
at være rigtig god til at slappe helt af i julen. Ugen mel-
lem jul og nytår er virkelig hellig for mig, fordi jeg ellers 
altid er så meget væk fra min familie,” fortæller Mads 
og forklarer, at netop familien er det vigtigste for ham i 
julen. Han skal fejre jul sammen med sine to lillesøstre og 
forældrene i Randers.  

”Jeg har sådan et liv, hvor jeg har rigtig travlt og er rigtig 
meget på. Men derfor bliver julen for mig også den tid, 
hvor jeg får noget mere ro til bare at være, til at slappe af 
og ikke mindst til at være sammen med min familie. Det 
er det, som gør julen god for mig. Jeg kan også godt lide 
maden og elsker alle traditionerne, men det vigtigste og 
det, jeg glæder mig mest til i julen, det er at være sam-
men med min familie uden at jeg skal skynde mig med 
noget. Her kan jeg bare være mig selv, og der er ikke no-
gen, der skal give mig en karakter fra 1 til 10,” siger han 
og fortæller, at et besøg hos mormoren, som han holder 
meget af, også er et af julens højdepunkter.

”Meget af min identitet er knyttet til min mormor, som er 
en af de der personer, hvor jeg føler, at ligegyldigt hvad 
jeg kan sige til hende af vilde ting, så vil hun altid forstå 

mig, og hun ville aldrig nogensinde dømme mig, men 
lytte til mig og være der. Når jeg er sammen med hende, 
så føler jeg mig virkelig rolig.  Og så er hun bare en af de 
sejeste kvinder i verden på 80 år. Hun har eksempelvis 
stadig sin egen elektronikforretning.”

 
kirken er julens vigtigste tradition
”Juleaften er det vigtigt for mig, at vi alle sammen går i 
kirke sammen. Det er slet ikke fordi, jeg er særlig religiøs 
på nogen måde. Jeg er tværtimod meget afslappet med 
det, og vi tager heller ikke i kirke til hverdag. Men juleaf-
ten har vi haft den tradition, at vi går i kirke sammen, og 
det holder jeg meget af. Jeg tror det handler om det med, 
at det er noget vi gør sammen, og at vi kommer helt ned 
i tempo og bliver mindet om, hvad det hele handler om i 
stedet for bare at rende rundt og pynte op over det hele 
eller lægge bunkevis af gaver ind under et træ, som al-
ligevel bare bliver flået op bagefter. Det er dejligt at være 
i kirken og komme helt ned på jorden og bare sidde der 
sammen som familie og høre på min lillesøster, som syn-
ger helt forfærdeligt. Det synes jeg virkelig er skønt.” 

Udover det at gå i kirke med familien, er der også en an-
den tradition, som Mads har meget svært ved at forestille 
sig julen foruden - nemlig hans mors gode mad og hyg-
getimerne i køkkenet. 

”Min mor står altid i køkkenet fra start til slut juleaftens-
dag. Hvis hun lige pludselig sagde, at i år så bestiller 
vi maden udefra, så tror jeg simpelthen, at jeg ville gå 
psykisk ned,” siger han med et smil og forklarer:

”Det er så hyggeligt, at hun står der, og man bare ved, at 
man kan gå ud i køkkenet og sidde og 
snakke med hende i flere timer, for det er der altid tid til.”
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Adresse
sportmaster.dk

 
 

 
 

SPORT-MASTER CLUB 
 Du får nyheder før  

 alle andre

 Vi gemmer alle dine boner  
 for dig

 Vi har specielle tilbud  
 til medlemmer

   
  

Adresseesse
sposporrtmastetmaster.dkr.dkr

Bruuns Galleri • Søndergade 26 • Søndergade 70
sportmaster.dk

FREDAG 30/11 
KL.10 - 23

SPAR
25%
PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN
GÆLDER KUN 30/11 2012 OG KUN PÅ I FORVEJEN IKKE NEDSATTE VARER
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Mads vad
• Mads Vad er kendt fra de seneste syv 

sæsoner af Vild Med Dans på TV2, hvor 

han i 2010 vandt konkurrencen sammen 

med dansepartneren Cecilie Hother. I år 

dansede han sig ind på en tredjeplads 

sammen med håndboldspilleren Louise 

Spellerberg. 

• Han driver danseskolen VM Dans sam-

men med Lene James Mikkelsen, der er 

verdensmester i latinamerikanske danse. 

Sammen med Lone Schindler Chris-

tensen ejer han også eventvirksomheden 

Mads Vad Performance, hvorigennem 

man kan booke kendte dansere til fester 

og arrangementer. 

• Han er opvokset i Randers, men bor 

i dag i Aarhus sammen med kæresten 

Pernille. 
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ingen fancy juletræsdans
Hjemme hos familien Vad bliver der ligesom i så mange 
andre hjem danset rundt om juletræet juleaften. Og man 
kunne jo forestille sig, at med en karriere indenfor profes-
sionel dans, så var det noget, som der blev gjort ekstra 
meget ud af. Men nej. 

”Vi tager det altså helt stille og roligt,” fortæller Mads 
med et smil. 

”Vi holder traditionerne ved lige, og vi synger alle de 
traditionelle sange, når vi går rundt om træet, men det er 
ikke sådan, at vi har udviklet en helt vildt fancy juletræs-
dans til anledningen. Der kan dog godt være plads til nye 
ting. Her for tre år siden fik jeg en nevø, og han er ikke 
helt habil i Højt fra træets grønne top endnu, så sidste 
år sang vi også Postmand Per rundt om juletræet. Det 
synes han virkelig var fedt.” 

Hvad står der på din ønskeseddel?
”Jeg har ikke engang nået at fortælle min mor og far, 
hvad jeg ønskede mig i fødselsdagsgave – og jeg havde 
fødselsdag i oktober. Så jeg er ikke rigtig kommet til det 
med ønskesedler endnu. Men jeg kan jo altid bruge tøj. 
Mit undertøj bliver slidt helt vildt hurtigt fordi jeg hele 
tiden træner og sveder så meget, fortæller Mads og 
griner. 

”Jeg ved godt, det lyder vildt kedeligt, men jeg tror 
faktisk bare, at jeg vil ønske mig nogle underbukser og 
nogle boxershorts.”

Så du er altså en af de få mænd, der rent faktisk ønsker 
sig de boksershorts, vi køber, når vi ikke kan finde på 
andet?

”Ja! Jeg vil rigtig gerne have boxershorts - og det må 
gerne være fra Dolce Gabbana, så bliver jeg helt vildt 
glad.”

Men selvom det altid er dejligt med gode julegaver, så er 
det i virkeligheden ikke gaverne, der betyder noget for 
Mads, når det handler om jul. Det er i stedet de minder 
fra julen i familien, som han tager med sig.

”Hvis jeg skal fremhæve en særlig god jul, så må det 
blive den sidste jul, hvor min farfar var der. Han døde for 
et års tid siden, men har altid været sådan en spasmager, 
og den sidste jul, hvor han var med, var noget særligt. 
Det er en jul, jeg husker særlig godt og er rigtig glad for 
at mindes,” siger han og fortæller, at netop samværet 
med familien og bedsteforældrene er noget, som han 
håber, at forældrene rundt i de danske julehjem priori-
terer.

”Jeg håber virkelig, at forældrene derude prioriterer at 
få samlet familien og får skabt en masse gode minder 
for alle deres børn. Børn er selvfølgelig meget opmærk-
somme på, hvad de får i julegave, og det mener jeg heller 
ikke, at der er noget forkert i. Man må selvfølgelig gerne 
blive glad for at få materielle ting, og forældrene skal give 
deres børn nogle fede julegaver og gøre dem glade. Jeg 
synes bare, at det vigtigt, at vi husker på, hvor vigtigt det 
er at give sine børn de der oplevelser, hvor bedstemor og 
bedstefar er der. Det er det, som børnene tager med og 
som kan give dem ro i deres fremtid. Det er i hvert fald 
det, som jeg har oplevet.”

… ”Julen handler om familien” fortsat
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Atlantic
Vind- og vandtæt samt 
dunisoleret jakke.
Damestr. XS-XL.
Pris for 
ikke-medlemmer.

2.700,-

  

Condor Triclimate
Teknisk 3-i-1 jakke i vind-  
og vandtæt samt åndbar 
Hyvent-kvalitet. Med  
udtagelig softshell-jakke.
Herrestr. S-XXL.
Pris for 
ikke-medlemmer.

3.200,-

  

Ice Jacket
Jakke med varmt dunfyld  
og med HyVent®-membran,  
så den er vind- og 
vandtæt samt åndbar. 
Herrestr. S-XL.
Pris for 
ikke-medlemmer.

2.800,-

Workboot
Slidstærk outdoorstøvle 

med god pasform.
Str. 36-46.

Pris for 
ikke-medlemmer.

700,-

MEDLEMSTILBUD*

1.699,- 

MEDLEMSTILBUD*

1.699,- 

MEDLEMSTILBUD*

1.699,- 

MEDLEMSTILBUD*

399,- 

KUN FREDAG D. 30. NOVEMBER
* Tilbuddet gælder for alle nye og nuværende 
 klubmedlemmer fredag d. 30 november. 
 Der tages forbehold for udsolgte varer.

Bruuns Galleri • Søndergade 26 • Søndergade 70
sportmaster.dk



Sådan hjælper du
Du kan støtte de lokale 

afdelingers arbejde med 

at uddele julehjælp i 

Aarhus ved at indbetale 

penge til et af følgende 

kontonumre. Husk, at 

beløb over 500 kr. kan 

trækkes fra i skat. 

Frelsens Hær: 

konto 4180-0001036319

Dansk Folkehjælp: 

konto 5381-0311978

Børnenes Kontor: 

konto 2316-8129172682

der bliver pres på julehjælpen i år 
Flere af de foreninger, der uddeler julehjælp i Aarhus melder, at der bliver særligt pres på julehjælpen i år. Flere søger om økono-
misk hjælp for at klare julen, og samtidig giver århusianerne færre penge til julehjælp end sidste år. De sidste penge kan stadig 
nå at komme ind, men foreningerne frygter, at der i år ikke er penge nok til at hjælpe alle, som har behov for julehjælp.       
Af Louise Haunstrup

Pengene eller vi synger. Vi har alle sammen mødt indsam-
lerne fra Frelsens Hær på Strøget, som med højt humør 
bruger deres fritid på at samle penge ind til julehjælp. Maj-
Britt Lysgaard fra Frelsens Hær i Aarhus fortæller, at der i 
år er ekstra god grund til at slippe mønterne i lommen, når 
vi kommer forbi indsamlerne på gaden.

”Sidste år fik vi knap 1000 ansøgninger om julehjælp i 
Aarhus, og som det ser ud i år, så tror jeg, at vi får endnu 
flere. Vi har allerede en del flere ansøgninger på nu-
værende tidspunkt end vi havde sidste år på samme tid, 
og derudover har vi mange flere, der henvender sig til os 
for at sikre sig, at de kan søge om julehjælp,” fortæller hun 
og tilføjer, at der er et stort behov for julehjælp i Aarhus.

”Vi kan se på de ansøgninger, vi får, at der sidder mange 
rundt omkring, som har det utrolig svært. Vi tror, det er 
krisen, som påvirker familierne rundt i byen. Der er mange, 
som er blevet arbejdsløse, og det er jo virkelig en svær 
situation for familierne, når far eller mor mister jobbet.”

Hos Børnenes Kontor i Aarhus forventer man også et sti-
gende antal ansøgninger om julehjælp.

”Sidste år fik vi lige under 500 ansøgninger om hjælp, og 
ud fra livet i den økonomiske krise, som nu rammer bredt, 
forventer vi en hel del flere ansøgninger i år,” fortæller Jør-
gen Brixen fra Børnenes Kontor i Aarhus.

Selvom kravene for at blive godkendt til julehjælp er 
strammet hos Dansk Folkehjælp i Aarhus, så forventer 
også de, at den stigning i antallet af ansøgere, som de har 
set de seneste år fortsætter. 

”Da lokalafdelingen for første gang samlede ind til jul-
ehjælp for fire år siden, var det kun lidt over 60 personer, 
der søgte om at modtage julehjælp. Året efter var tallet 
steget til lidt over 90 personer. Og sidste år modtog hele 
207 familier en julepakke med julemad og julegaver, så de 
kunne holde en bedre jul,” fortæller Carl-August Paulsen, 
der er formand for Dansk Folkehjælps lokalafdeling i 
Aarhus. Han forventer mindst lige så mange ansøgninger 
som sidste år og fortæller, at julehjælpen gør en stor for-
skel for de familier, der modtager den.

”Julehjælpen er med til at give enlige forsørgere på kon-
tanthjælp muligheden for at give deres børn en god jul. 
Og det betyder meget for forældre at kunne gøre det. Det 
får jeg både at vide, når vi er ude og give julehjælp, men 
også længe efter, når vi modtager mails fra taknemmelige 
familier,” siger han.

vi giver færre penge
Når julehjælpen i Aarhus er trængt, så er det ifølge fore-
ningerne ikke kun på grund af et stigende behov for hjælp, 
men også fordi, at fonde, virksomheder og private århu-
sianere giver færre penge til julehjælpen end de plejer. Hos 
Børnenes Kontor ser Jørgen Brixen det som et udtryk for, 
at konsekvenserne af finanskrisen for alvor er begyndt at 
kunne mærkes.

”Vi oplever desværre, at der kommer færre penge ind til 
julehjælp i år. Fondene er ved at gå tomme, for de må 
kun give væk af rentetilskrivningerne, og dem er der ikke 
mange af længere. Vi kan også se, at en del af de virk-
somheder, som tidligere har støttet os ikke melder sig på 
banen i år. De oplever tilsyneladende den økonomiske 
krise, som vi hører om i medierne, og som nu også er 
kommet til Aarhus,” fortæller han.

Maj-Britt Lysgaard fortæller, at de hos Frelsens Hær også 
oplever, at flere firmaer og fonde i år ser sig nødsaget til at 
smække kassen i.

”Vi plejer at få store beløb ind, når vi søger firmaer og 
fonde, men i år har vi ikke fået særligt meget ind. Det bider 
jo sig selv i halen, at der på grund af krisen er færre midler 
i samfundet. De private bidrag bliver også færre og min-
dre,” fortæller hun.

Carl-August Paulsen bekræfter, at man også i Dansk 
Folkehjælp mærker, at pengene til julehjælp i år er små.
”Jeg er bange for, det kommer til at se skidt ud i år, og lige 
nu er der i hvert fald ikke nogen grund til at have optimist-
hatten på. Vi kan håbe på, at indbetalingerne lige som 
sidste år rykker mere op til jul, men jeg tror desværre, at 
der er mange af dem, der har brug for hjælp her i byen, 
som bliver skuffede i år,” fortæller han. 
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JULEGAVEN DER LUNER...
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50 gaver til ønskelisten

1. Smukke lune luffer i farven clay, 399 kr., Markberg. 2. Stone bangles, 149 kr., Accessorize. 3. Lækker body balm, Rose 
Otto, 170 ml., 250 kr., Balance Me. 4. Fin lille lædertaske til eksempelvis mobilen, 699 kr., Sofie Schnoor 5. Smukke puder 
i vinterpasteller og kraftigt strik, 60 x 60 cm., 799 kr., By Nord. 6. Lækker bh med blonder, 399, 95 kr., matchende tai trusse 
169,95 kr., Change. 7. Unika træhjerte med kæde af træperler, 169 kr., Travelling Band.  8. Hvad passer bedre som jule-
gave end et smukt rensdyrskind? Variationer kan forekomme, 70 x 100 cm., 1199,75 kr., Broste Copenhagen. 9. Eksklusiv 
lædertaske designet af Stine Goya, 2999 kr., Neye. 10. Skab hverdagshygge og stemning med en aromalampe, glas og 
rustfrit stål, 189 kr., Menu. 11. Smukt silketørklæde i lyse pasteller, 599 kr., Mind of Line.

Her er gaven til hjerteveninden, søsteren, hustruen eller din mor. Med andre ord til kvinden i dit liv, der 
fortjener lidt ekstra forkælelse denne jul.

til hende
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JULEMANDEN 
KOMMER!
 

Derfor giver vi

20% rabat*
fredag den 30. november i vores butik i Ryesgade
 

*Med undtagelse af Oplevelsesgavekort og Dali Billeder

Ryesgade 3 • 8000 Aarhus C •  Tlf.:86135433
mail: boghandel@vangsgaards.dk

BYENS KUNST
& JULEMARKED
RIDEHUSET AARHUS

KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED
30. NOVEMBER - 21. NOVEMBER

MANDAG - FREDAG 12-18
LØRDAG & SØNDAG 11-17

GRATIS ENTRÉ
WWW.MARKEDNU.DK
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til ham

Gaven til din mand, far, bror eller kæreste. Bliv inspireret af dette udvalg af gaver til manden, der har 
det hele, men fortjener det bedste.

12. Lun striksweater med hætte og fin halslukning, 999 kr., Cottonfield. 13. Hvis han ikke har en, så er det på tide at få 
en hat, 500 kr. Tiger of Sweden. 14. Klassisk duft der holder, edt. 65 ml., 350 kr., Reedgreen.  15. Ultralet blå løbesko, str. 
41-46, 799 kr., Skechers. 16. Nyhed til familiens AGF-fan, boxers med kraftig elastik i linningen, 200 kr., AGF. 17. Lækre 
pyjamasbukser til søndag på sofaen, 399 kr., Cottonfield. 18. Inspirerende og underholdende bog, De 100 sejeste men-
nesker i verden, af Jacob Riising, 200 kr., Politikens Forlag. 19. Dekanteringsprop fra Menus nye Blade-serie. Ilter vinen 
mens den skænkes, 99,95 kr., Menu 20. Smukt Arne Jacobsen ur. Lanceret første gang i 1939, findes i forskellige designs, 
695 kr., Rosendahl. 21. Lækkert læsestof til den modeinteresserede mand, løssalg 67,50 kr., abonnement på 5 magasiner 
200 kr., Euroman. 22. Praktisk visitkortholder med plads til fem kort, designet af Aurélien Barbry, rustfrit stål og sort tita-
nium, 299 kr., Menu. 

… ”50 gaver til ønskelisten” fortsat
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Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder t.o.m. den 23.12.2012, 
dog gælder DKNY tilbuddet kun t.o.m. den 16.12.2012. Julegaver byttes t.o.m. den 07.01.2013.

håndtaske
SKIND. CAMEL, 
BLÅ, SORT.

SØNDERGADE 36 B, AARHUS
CLEMENS TORV 8, AARHUS
BRUUN’S GALLERI
SHOP OGSÅ ONLINE PÅ NEYE.DK

MOBILPUNG. Skind. 
CLUTCH/PUNG. Skind. 

MESSENGER. 15”. Skind.

CLUTCH. 
Hardbox. 299,-

F.eks. SPINNER. TSA lås. 3 str. 
NU FRA 559,-

F.eks. SKULDERTASKE. NU 1.279,-
 F.eks. PUNG. NU 399,-

DAMEHANDSKE. Skind. 
2 modeller. 1 par 299,- 

199,-
NU 

SPAR OP 
TIL 100,-

20%
På alt 

Aries Travel

SPAR

1.499,-
NU 

SPAR 800,-

799,-
NU 

SPAR 200,-

20%
På alt DKNY
t.o.m. 16.12.

SPAR

549,-
2 PAR 

SPAR 49,-

JULEGAVER...

Ryesgade · Bruun’s Galleri
Aarhus
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9995
CD

14995
CD
pr.stk.

Shop også
online på

STEREOSTUDIO.DK
Vi har

altid åbent!

17995
CD

14995
DVD

3CD

9995
BOG

KOM IND
OG HENT DEN

NYE AVIS!
... med MASSER af 

julegave ideér!
eller download den på
www.stereostudio.dk

Pris pr. stk.

9995
DVD

Pris pr. stk.
6995

DVD

Pris pr. stk.Shop også
online på

STEREOSTUDIO.DK

Vi har
altid åbent!

14995
BOG

54995
PS3

Skylanders Giants
Startpakke

14995
DVD

19995
Blu-
ray

Pris pr. stk.



INTERSPORT - RANDERS SPORT
Brødregade 21, 8900 Randers

INTERSPORT - CITY VEST BRABRAND
Gudrundsvej 7, 8220 Brabrand

INTERSPORT - Ryesagde 25, 8000 Århus C

FRIT VALG
pr. sæt

29995

SPAR
100,-

Salomon Desire/
Mission II GTX
Skihandske med Gore-Tex.
Damestr.
XS-L og herrestr. S-XL.
Normalpris 600,-

McKinley Challenge Glove
Skihandske med blødt
easygrip og thermofi berfor.
Damestr. 6-8. Normalpris 400,-

Ecco Ultra
Terrain II GTX
Let sko med
Gore-Tex membran.
Damestr. 36-42 og
herrestr. 41-47.
Normalpris 1.000,-

H2O Milo Juniorbag
Normalpris 300,-

H2O Milo Sportsbag
Normalpris 350,-

Pro Touch I-Glove
Løbehandske, som gør det muligt at
betjene din smartphone uden at tage
handskerne af. Str. XS-XL.

200,-

Pro Touch
løbesæt
Damestr. 36-46 og
herrestr. S-XXXL.
Jakke og tight,
normalpris 1.000,-
Jakke, tight og
midlayer
Normalpris 1.400

2 Dele
Jakke og tight

3 Dele
Jakke, tight
og midlayer

Sportsarmband
Armholder til iPhone 3, 4
og 4S samt iPod Touch.
Gode justeringsmligheder.

200,-
200,-

29995
Spar 300,-

19995
Spar 100,-

24995
Spar 100,-

Energetics
Hulahoop Ring

Skumforet
hulahopring. Nem at

samle og skille ad.
Vælg mellem vægt på

1,2 og 1,5 kg.
Normalpris 350,-

Træningsbold

19995
Spar 150,-

Sætpris

49995
Spar 500,-

Sætpris

69995
Spar 700,-59995

Spar 400,-

19995
Spar 200,-

39995
Spar 300,-

39995
Spar 200,-

hummel
Cosy Suit
Str. 6-16 år.

hummel Natasja/
Nicolaj Suit
Fritidssæt i polyester.
Børnestr. 12-16 år,
damestr. XS-XL og
herrestr. S-XXL.
Normalpris jakke 500,-
Normalpris buks 350,-

9995
Spar 100,-

Sætpris

49995
Spar 400,-

Forza FZ Kevlar N-Power 15/
Kansas Racket Bag
Ketcher og stor ketchertaske.
Normalpris ketcher 600,-
og taske 300,-

Sætpris

49995
Spar 350,-

Carrera Fanatic
Skibrille med Antidug og
Antischratch coated dobbeltlinse.
Normalpris 700,-

Julegaver... I god form
Tilbudene gælder allerede nu - nyt katalog på gaden nu!

Julegaver... I god form



INTERSPORT 
Ryesgade 25, 8000 Arhus C, Tlf. 86 20 60 20

ÅBNINGSFESTEN FORTSÆTTER 
MED MASSER AF GODE TILBUD 
Husk at vi har midnight-open fredag...

Ryka fi tness sko model Technique
Ideel til zumba Før 900,-

Nu 39995

McKinley vinterstøvle model Livigno
med foer…Før 800,-

Nu 39995

Salomon damejakke 
model Boreal
Før 1800,-

Salomon herrejakke 
model Boreal
Før 1800,-

The North Face jakke 
model winson
fi ndes både til damer og herrer.. 
Før 2400,-

Adidas indendørssko model Absolado in..
Voksen str. Før 600,-

Nu 29995
Børnestr. Før 500,-

Nu 24995

Adidas Puntero indendørssko til børn…
Før 250,-

Nu 14995

Salomon skihandsker..
til både damer og herrer med goretex. 
Før 600,-

Nu 29995

Adidas Internova dameløbesko
Før 1100,-

Nu 39995

Adidas Internova herreløbesko
Før 1100,-

Nu 39995

New-Line løbehandsker..
str m-l-xl
Før 150,-  

Nu 5000

H2o badetøfl er model 18027 i sort
Før 200,-  

Nu 9995

NU

99995
Spar 800,-

NU

99995
Spar 800,-

NU

99995
Spar 1400,-

Spar 
500,-

Spar 
100,-

Spar 
300,-

Spar 
100,-

Spar 
100,-

Spar 
400,-

Spar 
700,-

Spar 
700,-

Spar 
250,-

Spar 
300,-

INTERSPORT - RANDERS SPORT
Brødregade 21, 8900 Randers

INTERSPORT - CITY VEST BRABRAND
Gudrundsvej 7, 8220 Brabrand

INTERSPORT - Ryesagde 25, 8000 Århus C

FRIT VALG
pr. sæt

29995

SPAR
100,-

Salomon Desire/
Mission II GTX
Skihandske med Gore-Tex.
Damestr.
XS-L og herrestr. S-XL.
Normalpris 600,-

McKinley Challenge Glove
Skihandske med blødt
easygrip og thermofi berfor.
Damestr. 6-8. Normalpris 400,-

Ecco Ultra
Terrain II GTX
Let sko med
Gore-Tex membran.
Damestr. 36-42 og
herrestr. 41-47.
Normalpris 1.000,-

H2O Milo Juniorbag
Normalpris 300,-

H2O Milo Sportsbag
Normalpris 350,-

Pro Touch I-Glove
Løbehandske, som gør det muligt at
betjene din smartphone uden at tage
handskerne af. Str. XS-XL.

200,-

Pro Touch
løbesæt
Damestr. 36-46 og
herrestr. S-XXXL.
Jakke og tight,
normalpris 1.000,-
Jakke, tight og
midlayer
Normalpris 1.400

2 Dele
Jakke og tight

3 Dele
Jakke, tight
og midlayer

Sportsarmband
Armholder til iPhone 3, 4
og 4S samt iPod Touch.
Gode justeringsmligheder.

200,-
200,-

29995
Spar 300,-

19995
Spar 100,-

24995
Spar 100,-

Energetics
Hulahoop Ring

Skumforet
hulahopring. Nem at

samle og skille ad.
Vælg mellem vægt på

1,2 og 1,5 kg.
Normalpris 350,-

Træningsbold

19995
Spar 150,-

Sætpris

49995
Spar 500,-

Sætpris

69995
Spar 700,-59995

Spar 400,-

19995
Spar 200,-

39995
Spar 300,-

39995
Spar 200,-

hummel
Cosy Suit
Str. 6-16 år.

hummel Natasja/
Nicolaj Suit
Fritidssæt i polyester.
Børnestr. 12-16 år,
damestr. XS-XL og
herrestr. S-XXL.
Normalpris jakke 500,-
Normalpris buks 350,-

9995
Spar 100,-

Sætpris

49995
Spar 400,-

Forza FZ Kevlar N-Power 15/
Kansas Racket Bag
Ketcher og stor ketchertaske.
Normalpris ketcher 600,-
og taske 300,-

Sætpris

49995
Spar 350,-

Carrera Fanatic
Skibrille med Antidug og
Antischratch coated dobbeltlinse.
Normalpris 700,-

Julegaver... I god form
Tilbudene gælder allerede nu - nyt katalog på gaden nu!

Julegaver... I god form



til kontormusen

til romantikeren

Gaven til ham eller hende, der tilbringer største-
delen af hverdagen ved skrivebordet, men elsker 
at omgive sig med lækkert og funktionelt design. 

Den romantiske gave til den, du holder allermest af. 

28. Eksklusivt sengesæt i romantisk design, til dobbeltdyne, 
949,95 kr., Casa de Luxe by Naja Munthe. 29. Smukt billede med 
ramme, Det summende forårstræ 30x40 cm., 925 kr., MisseMai.  
30. Sølvring med diamant i enkelt, råt design, 1400 kr., Gitte Soe. 
31. Chemise i lækker silke, 299,95 kr., Change. 32. Romantiske 
duftlys, vælg mellem Mandarin Blossom, Sweet Rose, French La-
vender eller Wild Fig, 249,99 kr., Casa de Luxe by Naja Munthe. 
33. Lækker Earth bodyoil fra Nordic Spa med aroma af rosmarin 
og fyrretræsnåle, 199 kr., By Nord.

23. Smuk skrivebordslampe, 999 
kr., Day Home. 24. Charmerende lille 
æsel, der organiserer dine noter, 
designet af Studio Yaacov Kaufman, 
fås i mørk grå, rød og hvid, 120 kr., 
Morris Memo 25. Lækker papirbakke 
i massiv eg, fås også i sortlakeret eg, 
799 kr., HAY.  26. Lenea opbeva-
ringsbokse af håndlavet papir og 
med knaplukning, 499 kr., Broste Co-
penhagen. 27. Smuk organiserings-
bakke til blyanter, linealer og andet 
godt på skrivebordet, 1299 kr., Louise 
Roe Design Essentials.

… ”50 gaver til ønskelisten” fortsat
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Vitus Guld

Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 st. tv.
8000 Århus C
Tlf. 31 36 70 01
www.vitusguld.dk

• Vi garanterer Danmarks højeste priser for dit guld og sølv
• Over 7000 glade kunder på 2 år
• Højeste kundetilfredshed i branchen, se www.Trustpilot.dk
• Vi har en bevilling, som er udstedt af politiet
• Lækre lokaler på 193 kvm i Århus C - ærlighed og diskretion,

og du er med i hele processen

Medbring annoncen og få 1 % ekstra for dit guld og sølv

Danmarks højeste guld og sølvpriser, nu også i Århus

Book et møde

31 36 70 01



til børnene

Gaverne til de mindste er oftest de sjoveste at købe – og ikke mindst at give. Her et farverigt udvalg 
til inspiration. 

34. Så er det jul i Villa Villekulla! Bogen Pippi plyndrer juletræ af Astrid Lindgren er en oplagt julegave. 129,95 kr., Gyldendal. 
35. Barbapapa drikkedunk. Perfekt til julens udflugter, 0,4 l., 129 kr., Babapapa. 36. Mød farverige Mr. Snake, 699,95 kr., 
Ferm Living. 37. Fine små tasker med uglemotiv, kan fås i lilla og grøn, 89 kr., Bloomingville. 38. Puf i børnestørrelse, kraftig 
strik, findes også i rød og gul, 50 x 35 cm., 999,75 kr., Broste Copenhagen. 39. Rørende og humoristisk billedbog om den 
lille blå elefant Mimbo Jimbo. Mimbo Jimbo og de store elefanter af Jakob Martin Strid, 149,95 kr., Gyldendal. 40. Nyhed fra 
Lego Friends, Olivias Treehouse, 179,95 kr., Lego. 41. Sødt og eksklusivt babysengesæt, økologisk bomuld, 399 kr., By 
Nord. 42. Ny helikopter med spindende rotorer fra BRIO builder byggesystem, 349 kr., BRIO. 43. Cool Sopwith Camel fly, 
britisk fly fra Første Verdenskrig, 799 kr., Lego. 44. Smukt dukkehus i birketræ, 40 x 60 cm., 999,95 kr., Ferm Living. 

… ”50 gaver til ønskelisten” fortsat
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www.pawsko.dkSøndergade 53 . Aarhus C . 86126562

Frit valg 
299,-



til gourmeten
Vælg smukke gaver i 
funktionelt og lækkert 
design til husets gourmet 
og madentusiast. 

45. Cool køkkenvægt i farven aqua, fås også i orange, pink, cream og rød, 269 kr., Bloomingville. 46. Mano ovnfast skål med låg i farven lavender 
blue, der findes også ovnfaste fade i serien, 249 kr., Kähler. 47. Bakker i mange forskellige størrelser og farver fra HAYs nye Kalaido-serie, fra 79 kr., 
HAY. 48. Ny Bistro kaffemaskine fra Bodum i lækkert design, særligt drypsystem, findes også i sort, rød og lime, 1699 kr., Bodum. 49. Forskærerbræt i 
bambus, perfekt til julens stege, 30 x 45 cm., 449,95 kr., Rosendahl Grand Cru. 50. Rosmarin fra Kreta i dekorativ dåse, 99 kr., Bloomingville. 

… ”50 gaver til ønskelisten” fortsat

den klassiske  -  Julesnaps
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SMS “eyes” til 1280 og få en 
GRATIS forundersøgelse.

* Gælder FS-LASIK indtil 15. jan. 2013

(Gratis + alm. sms takst)

DigOs8.000,- KR

Til
Fra

Spar over

EuroEyes Øjenlaser Center

8613 0066 •  www.euroeyes.dk

Ryesgade 32 •  8000 Århus C

*

Fri for briller & linser



Mange forbinder snapsebrygning med mænd i deres bedste alder, 
men Niels Stærup fortæller, at det faktisk er lidt en fordom. Han har 
skrevet bogen Kryddersnaps, holder kurser i snapsebrygning, og så 
har han en hjemmeside, hvor nybegyndere og andre snapsenørder 
kan spørge ham til råds om gode opskrifter. Og her oplever han, at 
flere og flere kvinder blander sig. 
 
”Jeg blev lidt overrasket, da jeg opdagede, at 45 procent af ven-
nerne på min Facebookside om kryddersnaps faktisk er kvinder, 
men egentlig har jeg gennem længere tid oplevet, at kvinderne 
også kommer i stor stil til mine foredrag om snapsebrygning. Jeg 
vil mene, at det er en slidt fordom, at snapsebryggerne er mænd på 
over 60 år. Det er derimod mennesker i alle aldersklasser og i høj 
grad også kvinder,” fortæller Niels Stærup og tilføjer: 
 
”Jeg tror måske, det handler om, at vi vender tilbage til de gamle 
dyder. I gamle dage på landet stod vor mor jo faktisk i køkkenet 
og bryggede øl og lavede snaps, og mens mændene for en tid har 
haft snapsehobbyen for sig selv, så er der nu mange kvinder, som 
finder de gamle familieopskrifter frem,” siger han og fortæller, at når 
snapsebrygningen i dag bliver mere og mere populær, så handler 
det også om, at vi godt kan lide at fortælle historien om, at vi selv 
har været med til at finde urterne i skoven og tilberedt det, som vi 
serverer.

en vaskeægte snapsenørd
Niels Stærup har brygget snaps i mere end 30 år, og han leverer 
blandt andet snaps til en række af lokalområdets restauranter. Lige 
nu er han ved at finde et destilleri at samarbejde med, og så skriver 
han på bog nummer to om snaps, der udkommer næste år. Han 
begyndte at samle snapseurter som 15-årig i Hirtshals, mest fordi 
naturen interesserede ham: 

 

”jeg var måske nok en lidt atypisk ung mand, for jeg havde en stor 
interesse for naturen og særligt planter og den historie, de har. 
Eksempelvis som lægeplanter. Det har jeg stadigvæk, og det er den 
nysgerrighed overfor naturen, der er baggrunden for, at jeg synes, 
det er spændende at eksperimentere med snapse,” forklarer han. 
Niels Stærup fortæller, at når mange mennesker – måske især kvin-
der – tror de ikke kan lide snaps, så handler det blandt andet om, at 
vi kun kender til den klassiske, bitre variant med smag af kommen, 
som helt fra gammel tid har været en traditionel ingrediens i sprit-
fabrikkernes snapse. Men snaps er ifølge Niels Stærup meget andet 
end en bitter til silden:
 
”En snaps behøver ikke være bitter, men kan være rund og sød. 
Man kan eksempelvis sagtens drikke en god valnøddesnaps til 
kaffen som alternativ til cognacen,” fortæller han tilføjer, at den 
hjemmelavede snaps altid skal nydes ved stuetemperatur og abso-
lut ikke sættes i fryseren. Hvis snapsen er helt kold, kan man ikke 
smage dens fulde potentiale.

Juleopskrifter
Det er Niels Stærups overbevisning, at spændende mad kræver en 
spændende snaps. Derfor er det bare med at komme i gang, hvis 
du skal nå at have nogle hjemmelavede varianter klar til julens gode 
middage. Vi har fået lov til at dele tre af Niels Stærups juleopskrifter 
med jer, og til alle opskrifterne anbefaler han, at man anvender en 
almindelig vodka, da den er mindre sprittet end klar snaps. 
 
”Spritten i vodkaen skal trække smagen i krydderierne ud. Man kan 
også anvende en klar snaps til formålet, men jeg mener, at vodkaen 
er den bedste sprit til snaps, da smagen er mere neutral og mindre 
sprittet. Det er også en fordel, at der ikke er tilsat nogle sødestoffer, 
så man kan selv søde sin snaps, som man synes,” fortæller Niels 
Stærup og tilføjer med et smil, at der ikke er nogen undskyldning for 
ikke at komme i gang med hjemmebryggeriet:
 
”Disse opskrifter er meget enkle, og det kan faktisk ikke gå galt. 
Det er bare med at komme i gang.”

Få opskriften

lækre snapse til julebordet
Mød Niels Stærup, som er vaskeægte snapsenørd. Han deler ud af sine bedste opskrifter og fortæller her om, hvordan du selv 
kan tilberede årets spændende julesnapse. Glem alt om bitre snapse med kommen – julesnapsen kan være både frisk, rund 
eller sød, og så kan den drikkes til andet end sild.    
Af Louise Haunstrup

den klassiske  -  Julesnaps

den sjove  -  Safransnaps70 cl. vodka 0,5 gram safran Skrællen fra en økologisk appelsin (undgå det 

hvide)
Skrællen fra en økologisk citron (undgå det hvide)

Hæld alle krydderierne i et tætsluttende glas og 

tilsæt vodka. Sæt låg på glasset og lad blandingen 

trække i 24 timer.
Nyd hvor hurtigt din snaps tager farve. Du må 

gerne ryste indholdet nogle gange i løbet af den 

korte trækketid. Si herefter indholdet fra og hæld 

din Safransnaps på en karaffel eller flaske.

Når trækningen er færdig, så lad din kryddersnaps 

hvile i ca. 2 uger, før den nydes.Drikkes til: Gode oste

den nemme  -  enebær/limesnaps

70 cl. Vodka
25 - 30 tørrede enebær
Skrællen fra en lime (undgå det hvide)

Klem enebærrene let mellem 2 hænder, 
og hæld derefter det hele i glasset og 
tilsæt vodka.

Sæt låg på glasset, og lad blandingen 
trække i ca. 1 uge. Si herefter indholdet 
fra og hæld din Enebær/limesnaps på en 
karaffel eller flaske.

Når trækningen er færdig, så lad din kryd- 
dersnaps hvile i 2 uger, før den nydes.

Drikkes til: Forskellige typer af sild

70 cl. vodka
1 stk. kanel
8 stk. kardemomme
15 stk. nelliker
12 stk. sorte peberkorn
1 tynd skive ingefær
6 stk. allehåndebær
½ flækket vaniljestang
½ muskatnød
1 dl. rosiner
1 dl. mandler
½ dl. hakket appelsinskræl 

Det hele blandes i et glas og vodka tilsættes. Sæt låget på 

glasset og lad blandingen trække i 3 uger. Du må gerne 

ryste glasset er par gange om ugen i trækkeperioden.

Efter 2-3 uger filtrerer du snapsen via en si.

For nogle vil smagen være for kraftig, men så kan snapsen 

fortyndes med ren vodka. Der kan laves et træk nr. 2 på 

krydderierne. Du skal blot hælde en flaske vodka på disse, 

og så lade det trække et år.

Drikkes til: Ribbenstegen, mørbradbøfferne, den lune 

leverpostej m.m.

Niels Stærup
•	 Niels	Stærup	er	snapsenørden	bag	hjemmesiden	www.kryddersnapse.dk,	som	har	knap	
100.000 hits om året. Her kan snapse-nybegyndere købe færdigblandede krydderblandinger 
eller blot spørge om et godt råd til snapse brygningen.  
•	 Han	har	udgivet	bogen	Kryddersnaps	fra	Forlaget	Aschehoug	i	2007,	og	han	er	nu	i	gang	
med en opfølgende  bog om snaps, som udkommer næste år.
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I Danmark har vi tradition for at fejre juleaften 
hjemme hos os selv med julemiddag, juletræ og 
gaveåbning. Derfor holder mange hoteller og 
restauranter også holder lukket juleaften, men på 
Radisson Blu Scandinavia Hotel har man i stedet 
valgt at holde åbent henover julen, og her serverer 
de, som en af de eneste restauranter i byen, ju-
lemiddag juleaften. Hotellet oplever, at julemidda-
gen er populær, og at stadig flere og flere benytter 
sig af muligheden for at spise ude juleaften. Midda-
gen består af alt det traditionelle, som vi nødigt vil 
undvære juleaften bl.a. andesteg, flæskesteg med 
rødkål, brune kartofler og ris à la mande med kirse-
bærsauce. 

”Vi servere fra buffet, så der er mulighed for at 
sidde længe over maden og hygge uden at skulle 
være færdige i løbet af en halv time for at kunne nå 

oprydning og opvask inden der skal danses om ju-
letræet og pakkes gaver op,” fortæller Casper Bock, 
Director of Sales, hos Radisson Blu Scandinavi
Hotel. Han fortæller, at restauranten har erfaring 
med, at juleaften er en særlig hyggelig
aften med god stemning og mange forskellige 
mennesker.

”Gæsterne er alt fra familier, unge mennesker, der 
kommer flere stykker sammen, til enlige, der gerne 
vil sidde et sted, hvor der er julestemning og andre 
mennesker,” fortæller han og tilføjer, at bare fordi 
man spiser julemiddagen ude, så skal man ikke 
snydes for julehyggen. I restauranten er der nemlig 
pyntet op med juletræ, ligesom der også er mandel-
gaver til de heldige af gæsterne. 

Hos Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus har man stor succes med at servere julemiddag for besøgende juleaf-
ten. Her oplever man nemlig, at flere og flere vælger at nyde den traditionelle julemiddag i restauranten i stedet for 
derhjemme. 
Af Louise Haunstrup

Flere spiser julemiddagen på hotel
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Ingerslevs Plads 2, 8000 Århus C   T: 86 17 92 01  
Email: info@lumination.dk, www.lumination.dk

FÅ JULELYS I ØJNENE!
KOM OG KØB JULEGAVEN NU!

SPAR OP TIL 70% !!!

DELTAG I VORES KONKURRENCE
I BUTIKKEN OG PÅ FACEBOOK

INDEN DEN 15.DECEMBER, 
OG VIND EN “EARLY BIRD” 

LAMPE FRA ALMA`S ROOM!!

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Busgadehuset - Fr. Gade 22/Busgaden



Flere spiser julemiddagen på hotel

Læs mere på www.svaLegangen.dk

3forestillinger
kun 420 kr.

tegn 
ABonneMent

rosenkrantzgade 21 
8000 aarhus C

BiLLettLf.: 86 13 88 66 
BiLLetnet: 70 15 65 65 
www.svaLegangen.dk



På ARoS fejres årets længste nat, når børn og unge 
danner et lysende Luciaoptog den 13. december og 
bærer lysene gennem museet. Optoget foregår fra kl. 
16.30 til 18.00, hvor alle er velkommen til at være med 
og fejre den gamle skik. 

”Det er en smuk tradition, som vi har haft i mange år, 
og hvor vi indbyder alle børn mellem 6 og 15 år til at 
være med. Alt lys på ARoS bliver dæmpet, og børnene 
går i optog ned igennem spiralen, cafeen og til sidst ud 
på museumsgaden, hvor de står med lysene og synger 
Luciasangen færdig. Det er virkelig yndigt, og der plejer 
at komme rigtig mange mennesker og se det. Og så er 
det jo også en hyggelig dag for familierne, hvor bedste-
mor og bedstefar tit er med for at se børnebørnene,” 
fortæller museumsinspektør Birgit Pedersen. 

Birgit Pedersen fortæller, at hvis man har lyst til at være 
med i ARoS’ Luciaoptog, så skal man tilmelde sig og 
være indstillet på, at komme til en øvedag inden det 
egentlige Luciaoptog. 

”Det skal være æstetisk smukt, og derfor øver vi også 
optoget i forvejen. Det er slet ikke særlig nemt at gå 
Lucia her, for det er stort hus,” fortæller hun.

lys er temaet i Juniorværkstedet
Det er ikke bare til Luciadag, at lyset er tema på ARoS 
i december. Hele julemåneden arbejdes der med lyset 
og lysets betydning i museets Juniorværksted, hvor 
formålet er at styrke børnenes kunstforståelse. 

”Vi arbejder med lys og det, at lyset er kontrasten til 
mørke. Målet er at skabe en dialog om, hvad lys og 
mørke egentlig er for noget. Vi spørger, hvad lys er og 
hvad man kan bruge lys til? Hvad betyder lys for men-
nesker? Vi taler også om det psykologiske i, at man 
tænder lys i mørket, og så taler vi om, hvad lyset bety-
der i kunsten,” fortæller Birgit Pedersen og forklarer:
”Vi taler eksempelvis om, hvad lyset betyder for modu-
leringen i et motiv, og vi taler om, hvad lyset og mørket 
symboliserer. Her arbejder vi med Guldalderværkerne 
og Edvard Munchs værker,” fortæller hun og under-
streger, at det derfor også er vigtigt, at man har været 
rundt på museet inden man kommer på besøg i Junior-
værkstedet.

”En stor del af øvelsen går ud på at tale om det, man 
har set. Man kan kalde det den kreative efterbearbejd-
ning af det, som børnene og deres forældre har oplevet 
sammen. Vi stiller spørgsmålet om, hvorvidt de kan 
bruge det, de har set i deres egen verden? På den måde 
prøver vi at skabe en helhedsoplevelse for familierne,” 
siger Birgit Pedersen. Hun fortæller også, at det er 
vigtigt, at oplevelsen i Juniorværkstedet er en familie-
begivenhed: 

”Vores målsætning er, at familien kommer hjem fra 
ARoS med den samme oplevelse. Derfor er det vigtigt, 
at familien laver de her ting sammen.”

På ARoS slutter julen først helt til Helligtrekongersdag 
6. januar. Her arbejder Juniorværkstedet nemlig videre 
med det tredelte lys og sætter fokus på de tre konger 
Balthasar, Melchior og Kaspar.

lyset bæres frem på aRoS
På ARoS markeres julemåneden med aktiviteter for børn og fokus på lyset og lysets egenskaber. Det sker gennem arbejdet med 
kunstforståelse blandt børnene i Juniorværkstedet, og ikke mindst på Luciadag, hvor ARoS inviterer byens børn til at synge og 
bære lysene frem i museets traditionelle Luciaoptog 13. december.     
Af Louise Haunstrup
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Det er juleferie, der er god tid til nærvær og familiehygge, 
men alligevel oplever mange par med problemer, at julen 
er en ekstra svær tid at takle. Faktisk bliver julen ofte 
anledningen til, at skilsmisseovervejelserne bliver taget 
alvorligt og måske endda realiseret. Det oplever Mette 
Haulund, der er parforholds- og skilsmissecoach og 
stifter af Institut for Krisehåndtering, der blandt andet 
står bag skilsmisseraad.dk, der rådgiver par, der vil have 
hjælp til at håndtere svære parforholdsproblemer og 
skilsmisser. 
 
”Allerede lige efter julen er overstået og inden nytårs-
festen begynder oplever vi et skræmmende boom i 
antallet af henvendelser fra folk, der ønsker rådgivning 
om skilsmisse. Vi oplever mindst en fire-fem dobling af 
henvendelser i forhold til det normale antal. Det er en 
reaktion, vi altid ser lige efter de store ferieperioder som 
juleferie og sommerferie,” fortæller Mette Haulund og 
forklarer:
 
”Ferien er typisk der, hvor man gerne vil have, at den 
gode stemning skal indfinde sig, men så sker det ikke, 
fordi man alligevel ikke har gjort en forskel.”
 
Mette Haulund forklarer, at der typisk er to grupper af 
henvendelser om skilsmisse i tiden efter jul.
 

”Der er en gruppe mennesker, som allerede 
inden jul tog beslutningen om, at de 

ville skilles. De har bare ikke vil-
let splitte familien ad op til jul, 

som er en tid for tradi-
tioner, familiesammen-

komster og fokus på 
børnene, og derfor 

har de ventet på, 
at julen skulle 
overstås før 
de realiserede 
skilsmissen. 
Den anden 
gruppe af 
henvendel-
ser – og det 
er den største 

gruppe – kommer fra mennesker, som har håbet og troet 
på, at julefreden ville indfinde sig, og at julen ville være 
anledningen til at få løst problemerne i parforholdet. Det 
er så bare ikke sket, og julen bliver i stedet den tid, der 
udstiller problemerne og gør dem mere tydelige. Man 
undskylder ofte problemer i parforholdet med, at man 
har travlt i hverdagen med praktiske gøremål og børn, 
men i virkeligheden er man måske ikke vant til at tale 
sammen og hygge sig sammen, og det bliver så endnu 
tydeligere, når der pludselig bliver tid til de ting.”

Julekriser i parforholdet
Institut for krisehåndterings seneste analyse omkring 
parforhold i Danmark viser, at 40 procent af danskerne 
ikke er tilfredse i deres parforhold. Mette Haulund 
forklarer, at når problemerne typisk blusser op i julen, så 
er det fordi vi ofte har helt forkerte forventninger til ferien 
og julen. 

”Mange par med problemer går og håber og tænker, at 
nu bliver det jul, og så skal vi rigtig have tid til at være 
sammen. De håber på, at den gode julestemning og 
glæden ved at være sammen, indfinder sig. Men det sker 
så ikke, for de havde kun håbet på det skete og ikke 
handlet. I stedet for at sætte sig ned sammen og få sat 
fokus på problemerne og ikke mindst på, hvad der skal 
til for at løse dem, så har de proppet kalenderen med ju-
learrangementer og familiebesøg,” siger Mette Haulund. 
Hun fortæller, at der også kan være en frygt for at tage 
problemerne op fordi det vil ødelægge stemningen.

”Mange er bange for at sige noget, fordi de er bange 
for at komme op at skændes og ved af erfaring, at det 
kommer der i hvert fald ikke nogen god julestemning ud 
af. Der kan også være frygten for, at hvis jeg nu nævner 
første søndag i advent, at vi har problemer og foreslår, 
at vi får talt om det, så kan svaret risikeres at være: Ja, 
det er rigtigt. Og jeg vil skilles. Den risiko vil man ikke 
tage op til jul, og derfor bliver problemerne fortiet. Når 
julen så er ovre, så bliver der fokuseret på, at når vi ikke 
engang kunne finde den gode stemning, når det er jul, 
hvordan skal vi så kunne gøre det i hverdagen?” siger 
Mette Haulund, men advarer imod at fortie problemerne i 
parforholdet henover julen bare for at bevare julefreden. 

når parforholdet truer julefreden
Julen er hjerternes fest, men julen er også en svær tid for par med problemer. Mange par oplever, at juleferien tydeliggør 
hverdagens problemer, og hvad gør man så? Parforholds- og skilsmissecoach Mette Haulund fortæller her om, hvorfor julen er 
en svær tid, når der er knas i forholdet, og hun giver gode råd til, hvordan man alligevel kan slippe helskindet igennem julen og 
få en bedre start på det nye år.     
Af Louise Haunstrup
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 ”Julestemningen er jo ødelagt alligevel, så det er mere illusionen af, 
at den kommer, der holder par i krise fra at tale sammen. Også fordi 
mange ikke ved, hvordan man skal få talt om problemerne på en 
god måde.”

Hvad gør man?
Men hvad gør man så, hvis krisen i parforholdet spidser til i takt 
med, at kalenderlyset brænder ned? Ifølge Mette Haulund er der kun 
én ting at gøre, og det er at tale sammen.

”Hvis man ikke får talt om problemerne, så har man gerne hver sin 
dagsorden for juleferien. Forventningsafstemning og dialog om, at 
man sammen har en udfordring er vigtigt, for ellers bliver proble-
merne bare værre,” fortæller hun og understreger, at det er utroligt 
vigtigt, at man går til problemerne ved først at se på sig selv.

”Det er nemt at skælde ud og fokusere på alt det, som man mangler 
og hvad den anden kan gøre anderledes. Men i stedet er det vigtigt 
at skifte fokus og eksempelvis sige ’Jeg vil gerne gøre alt for, at vi to 
skal finde tilbage til noget godt’ og så spørge hinanden om, hvad det 
er, der skal til for, at vi finder julefreden? Det handler om at få fortalt 
hinanden, at man gerne vil kæmpe for at få det, man havde engang 
tilbage igen. Og så handler det om hele tiden at tale ud fra sig selv 
og egne følelser i stedet for at kritiserer den anden. Det er svært, 
men det gør en kæmpe forskel. Det er altid nemmere at se den an-
dens fejl,” fortæller Mette Haulund og forklarer, at det vigtigste hvis 
man vil forbedre parforholdet er, at gå forrest med en adfærdsænd-
ring, rose hinanden og fokuserer på de positive ting i stedet for fejl 
og mangler. For de er der jo i alle parforhold. 

”Det handler om at ændre adfærd, for det man har gjort i årevis 
fungerer åbenlyst ikke. Så sad man ikke her. I stedet for at tænke, 
at ’hvis bare hun var gladere, så skulle jeg nok komme hjem noget 
tidligere og hjælpe med de praktiske ting’ eller ’Hvis bare han hjalp 
mig noget mere, så skulle han nok få alt det sex, efterspørger,’ så  
gå selv forrest med en adfærdsændring og tænk eksempelvis, at nu 
skal han få alt det sex, han gerne vil ha, for det kunne jo være, at jeg 
så fik den gladere og mere omsorgsfulde mand, som jeg gerne vil 
ha,” siger hun. 

Mette Haulund mener også, at par i krise ofte begår den helt almin-
delige fejl, at de ikke prioriterer tiden rigtigt.  

”Det er vigtigt at prioritere tiden og sortere nogle af arrangementerne 
i julen fra, så man har tid til hinanden. Julen kan være svær, når man 

har problemer, men man kan prøve at vende julen til noget positivt 
ved at bruge den tid, man får forærende, godt. Der er en tendens 
til, at når man har det svært i parforholdet, så går man rundt inde i 
hver sin osteklokke, men derinde ændrer man altså ikke noget. Man 
bliver nødt til at ændre adfærd og begynde at tænke positive ting. 
Helt konkret kan man prøve om morgenen at tænke som det første 
’Hvor er det dejlig, at jeg ligger her ved siden af dig. Nu skal vi have 
en god dag’ i stedet for at forvente, at der heller ikke sker noget godt 
i dag. Så indbyder man nemlig heller ikke selv til nærvær.”

nytårsfortsæt
Mette Haulund mener, at det er vigtigt at huske på, at det gode par-
forhold også kan have dårlige perioder.

”Faktisk er det en del af det at have gode perioder i parforholdet, at 
man også har nogle dårlige perioder. Ellers er parforholdet jo bare 
vanepræget og kedeligt. En del af det at have et godt og velfunger-
ende parforhold er også, at man er uenige nogle gange, men samti-
dig, at man kan finde en vej ud af det, så man kan leve med hinan-
dens forskelligheder,” siger hun og foreslår, at man bruger årsskiftet 
til at sætte nye mål for ens parforhold.

”Brug muligheden til at tale om, at nu er det nytår - Hvor kunne vi 
godt tænke os at være næste år? Så får man en positiv indgang til at 
fortælle hinanden, at man gerne vil prioritere hinanden noget mere, 
at man gerne vil rejse mere sammen eller noget helt tredje. På den 
måde får man skabt noget samhørighed i forholdet, og det er jo den, 
der mangler, når man går i overvejelser om at gå fra hinanden. Det er 
vigtigt at huske, at så længe man stadig er sammen og gerne vil løse 
problemerne, så står man på samme banehalvdel. Parforhold hand-
ler ikke om, at man skal vinde over hinanden, og ser man forholdet 
som en kamp, så finder man aldrig samhørigheden, for så er man på 
hvert sit hold, fortæller Mette Haulund og tilføjer:

”Og så skal man huske, at julen og tiden sammen som par og 
parforholdet i det hele taget aldrig bliver bedre end det, man selv 
bidrager med. De fleste mennesker kan godt finde tilbage til den 
kærlighed, som man havde, hvis den har været rigtig hele tiden.”

gå forrest 
og skift adfærd

tal sammen  
om forventningerne 

til juleferien
Prioriter 

tid sammen



Aarhus: Røde næser. De er vigtige for klovnene, når de 
skal jonglere og charmere, men får Aarhus’ hospitals-
klovne er de blevet afgørende for, hvor længe klovnene 
kan hjælpe de indlagde børn på Skejby Universitets 
Hospital. 

Nu har de fået for 15.000 kroner røde næser af Lions 
Club. Næserne skal sælges, når Strøget lyshimmel 
tændes den 30. november. Hver næse sælges for 20 
kroner, der går ubeskåret til klovnene.

klovnene skaber håb
En af initiativtagerne i Lions Club er Bente Nørgaard. Hun 
synes, at klovnene fortjener støtte fordi, at de er i stand 
til at skabe håb og adspredelse hos børnene. Det har de 
brug for. 

Hendes egen søster var indlagt ti måneder som barn, og 
det var ikke underholdning der var mest af på hospitalss-
tuen dengang for fyrre år siden. 

»Klovnene kan få modet tilbage i børnene på en måde 
som forældrene ikke kan. Vi har brug for dem,« siger hun.

beløbet vokser
I Lions Club  Aarhus  fortæller præsident Peter Thorup, at
 

han kontaktede de nærmeste klubber efter bidrag. 

Det kom der 15.000 kroner ud af, efter at klubberne 
Vejlby Risskov, Skanderborg Slot, Odder og Århus havde 
doneret. 

Men det ender ikke med at blive 15.000 kroner, for hver 
krone bliver til mere end fem gange så meget, når de 
bliver solgt som næser under julelysene. Det var også 
en af grundene til, at det netop var hospitalsklovnene, 
der fik penge i denne omgang. Nemlig at pengene kunne 
formere sig, så det gode formål endte med at få mange 
flere penge. 

»Vores formål er at hjælpe lokalt, og det må man jo sige 
at klovnene er« siger Peter Thorup, der fortæller, at det 
ikke er første gang, at de sygehusvandte klovne bliver 
støttet af Lions Club. De var med, da de første klovne 
gøglede sig ind på hospitalsstuerne. 

Indsamlingen er arrangeret af Strøgforeningen og Aarhus 
Stiftstidende i samarbejde med Salling og Foreningen for 
Danske Hospitalsklovne. 

Der vil være mulighed for at møde flere af byens klovne, 
der selv vil være tilstede på Strøget, der kan give en et 
par tips til, hvordan man opfører sig med rød næse på.

Velgørenhed. Lions Club donerer 15.000 kroner til røde næser, så byens hospitalsklovne kan gøgle og sprede håb lidt 
længere. Af Solveig Larsen Kolstad, soko@berlingskemedia.dk

Et flot dækket julebord er ensbetydende med et væld af Carlettis klassiske og lækre juleprodukter. 
Ligeledes er det en tradition, at det er Carlettis Big Ben karameller, der regner ned over publikum, 

når den store juleparade går igennem Aarhus City den 30. november. 

Hospitalsklovnene har fået deres næser

Julen og Carletti går hånd i hånd

Nu kommer julemanden snart til Aarhus, og som det er traditionen, så vil det igen i år være Carlettis Big Ben karameller, der 
regner ned over publikum, når julemanden og hans følge bevæger sig gennem byen i årets smukke juleparade. 

Carletti præsenterer i år nye produkter i sortimentet af produkter, der hører julen til, og samtidig er de go’e gamle klassikere 
stadig at finde i butikkerne. Hvem kender ikke både konfekt eller i daglig tale ”flæsk”, rom- og likørtoppe, juleskum, julekranse 

og –knapper.  Og til det hjemmelavede konfektbord – Carletti Conditor serie med lyse og mørke pailletter, overtrækschokolade i 
form af plader og knapper til at smelte og overtrække marcipan, nougat og tørret frugt med. 

Carletti har fundet frem til danskernes favoritter inden for dragé og tilføjet serien nogle spændende varianter med nogle i-
øjnefaldende emballager, som ganske givet vil pryde julebordet. Derudover har chokoladepladen over alle chokoladeplader – 
Kæmpepladen, den med flagene – i år fået en ny makker i serien; nemlig lys Kæmpe-plade med chokolade-linser – lige til at 

spise eller til brug i julens bagværk.

Carletti ønsker hele Østjylland en rigtig glædelig jul og god fornøjelse med både de nye 
og de klassiske Carletti produkter. 
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Hospitalsklovnene har fået deres næser
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OPEN BY NIGHT

Coolpix S3300
• 16 megapixels
• NIKKOR-objektiv
• 6 x optisk zoom
• 720p videooptagelse 
• 6,7 cm (2,7”) LCD-skærm

799,-

Spar 500,-

SLT-A37
m/18-55mm
• Lille og nemt at betjene! 
• 16,1 megapixels
• FULL HD video
• Op til 7 bill. Pr. sek.
• 3” vippeskærm
• Autofokus under videooptagelse

3.499,-

Spar 1.000,-

D3100 
m/18-55mm VR
Let kamerahus med godt greb!
• 14,2 megapixels CMOS sensor
• 11- punkts autofokus
• 3” LCD skærm
• Guide indstilling=intelligent hjælpe-
 funktion indbygget i kameraet.

2.799,-

Spar 1.300,-

Inkl. 8 GB 
SD kort
+ taske

NX-1000
m/ 20-50 mm
• 20.3 Mega-pixels
• 3” LCD skærm
• CMOS sensor
•  USB 2.0 (HI-SPEED)

(micro USB Jack)

3.999,-

Spar 2.500,-

* Tilbuddet gælder fra og med 8. oktober 2012, så længe lager haves, dog 
senest til 13. januar 2013. Tilbuddet gælder for Samsung NX-serien (NX20/
NX1000/NX210). Modellen, der indgår i tilbuddet, er Samsung GALAXY Tab 2 
7.0 WiFi (GT-P3110TSANEE). Værdi 2000 DKK.

OBS! FØLGENDE TEKST SKAL VÆRE MED ET ELLER ANDET STED PÅ OPSLAGET.

Tablet med 
 i købet!*

Køb et Samsung NX-kamera, og få en 

Samsung GALAXY Tab 2 7.0 med i købet. 

Tablet med
SMART 
DEAL!

Exilim EX-ZS 20
Lille og lækkert!
• Udført i metal
• 16,1 megapixels
• 6 x optisk zoom
• 2,7” LCD skærm
• HD video

999,-

Spar 500,-

CASIO

55-300 mm VR
• Godt zoom objektiv
• Billedestabilisering
• SilentWave AF motor
• Filter str: 58 mm

1.999,-

Spar 1.300,-

Inkl. 4 GB 
SD kort
+ taske

Portræt 
pakke nr. 1:
4 stk. 13x18
1 stk. 18x24

inkl. fotografering

Kun 399,- 
Spar 375,-

Portræt 
pakke nr. 2:
2 stk. 13x18
1 stk. 18x24
1 stk. 30x40

inkl. fotografering

Kun 499,- 
Spar 416,-

Portræt 
pakke nr. 3:
4 stk. 13x18
inkl 4 stk. 

valgfri rammer
inkl. fotografering

Kun 599,- 
Spar 492,-

Julekort
inkl. fotografering 

15 stk.
149,-

Årets 
julegaveidé
Giv et fotokursus 

- lær dit SLR-kamera 
at kende fra A-Z

399,-

De bedste fotogaver!

Bestil tid allerede idag på tlf. 8613 2232



Her er vinderne af 
Byens Bedste 2012

                                                                                          Af: Marie-Louise Andersen og Nina Hermansen

Kampen om Byens Bedste har været benhård gennem flere måneder. 
Nu kan aOa.dk endelig udløse spændingen. Læs her, hvem der er 
kåret som Byens Bedste 2012 i 20 kategorier.
   
Igen i år har aOa.dk’s brugere målt og vejet hele byen, og nu kan sløret endelig løftes for, hvem der ifølge brugerne 
på aoa.dk har fortjent at kunne kalde sig Byens Bedste 2012. Alle priser blev uddelt ved et stort show på 
Centralværkstedet i Aarhus torsdag 8. november.

Byens Bedste Kaffebar:  
sigfreds kaffeBar

Byens Bedste Takeaway:  
OlinicO

Byens Bedste Skobutik:  
lOfina skO

Byens Bedste Børneoplevelse: Børnenes JOrd

Byens Bedste Cocktail:  
Herr Bartels

Byens Bedste Udstilling/Museum: arOs

Byens Bedste Brunch/Morgenmad: keJserriget

Byens Bedste Legeplads for drengerøve: aarHus crOssfit

Byens Bedste Specialbutik:  
café BuBBle tea

Byens Bedste Fredagsbar:  
kluBBen

Byens Bedste Musikoplevelse:  
nOrtHside festival

Byens Bedste Billige Måltid:  
OlinicO

Byens Bedste Flirtested:  
tir na nOg

Byens Bedste Værtshus:  
Peter gift

Byens Bedste Skønhedsoplevelse:  naturskøn

Byens Bedste Service:  
salling

Byens Bedste Restaurant:  salOn salOn

Byens Bedste Scene:  
amBassaden

Byens Bedste Natklub:  
sHen maO

aOa Prisen 2012:  
kaPseJladsvinderne af Byens Bedste 2012 Blev:

præsenteres af
...lyden af Aarhus
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Igen i år har aOa.dk’s brugere målt og vejet hele byen, og nu kan sløret endelig løftes for, hvem der ifølge brugerne 
på aoa.dk har fortjent at kunne kalde sig Byens Bedste 2012. Alle priser blev uddelt ved et stort show på 
Centralværkstedet i Aarhus torsdag 8. november.

Byens Bedste Kaffebar:  
sigfreds kaffeBar

Byens Bedste Takeaway:  
OlinicO

Byens Bedste Skobutik:  
lOfina skO

Byens Bedste Børneoplevelse: Børnenes JOrd

Byens Bedste Cocktail:  
Herr Bartels

Byens Bedste Udstilling/Museum: arOs

Byens Bedste Brunch/Morgenmad: keJserriget

Byens Bedste Legeplads for drengerøve: aarHus crOssfit

Byens Bedste Specialbutik:  
café BuBBle tea

Byens Bedste Fredagsbar:  
kluBBen

Byens Bedste Musikoplevelse:  
nOrtHside festival

Byens Bedste Billige Måltid:  
OlinicO

Byens Bedste Flirtested:  
tir na nOg

Byens Bedste Værtshus:  
Peter gift

Byens Bedste Skønhedsoplevelse:  naturskøn

Byens Bedste Service:  
salling

Byens Bedste Restaurant:  salOn salOn

Byens Bedste Scene:  
amBassaden

Byens Bedste Natklub:  
sHen maO

aOa Prisen 2012:  
kaPseJladsvinderne af Byens Bedste 2012 Blev:

præsenteres af
...lyden af Aarhus



RYESGADE 6 (STRØGET) ÅRHUS C . Tlf. 8612 6410
k

GULDSMEDGADE 4 . Tlf. 8613 9800

BRØBECHER

SHOP AMOK BRILLESTEL
1000’VIS AF BRILLESTEL

HOS PROFIL OPTIK BRØBECHER
FREDAG DEN 30. NOVEMBER FRA 10:00 TIL 23:00

KENDTE MÆRKER: DIOR · TOM FORD · FLEYE · FACE A FACE · MYKITA · STARCK · GUCCI · MAX MARA · LINDBERG · BELLINGER
ØRGREEN · ALAIN MIKLI · PRO DESIGN · GIORGIO ARMANI - OG MANGE, MANGE ANDRE - FRIT VALG

PÅ ALLE BRILLESTEL I BUTIKKEN
SPAR OP TIL 7500,-

50%
MANGE KOLLEKTIONSPRØVER

ENHEDSPRIS 499,-

Tilbuddet gælder kun ved samtidig køb af brilleglas. Kan ikke kombineres med andre former for rabat.


