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Bamsehygge
Besøg Bearcity på Storetorv i efterårsferien

Lyngby Storcenter bygger i efterårsferien en 
stor bamseby, hvor du kan lave din egen bamse og 

opleve alverdens herlige bamseaktiviteter. Fra lørdag d. 13. til 
lørdag d. 20. oktober omdannes Storetorv i Lyngby Storcenter til Bear City, 

en bamseby med alt hvad en ægte teddybjørneentusiast kan ønske sig.
lørdag d. 20. oktober omdannes Storetorv i Lyngby Storcenter til Bear City, 
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Flodhestene, de to hunner, hvoraf den 
ene traditionen tro hedder Maren, 
og hannen, ankom til København for 
to uger siden efter rejsen fra Emmen 
Zoo i Holland, og siden da har de 
langsomt taget deres nye omgivelser i 
besiddelse.

I begyndelsen en smule urolige, 
nysgerrigt afsøgende hver en 
krinkelkrog af det 860 kvadratmeter 
store og nybyggede flodhestehus. 
Flodhestene har mærket sig varmen 
fra den danske efterårssol gennem 
de store glasvinduer, de har set de 
frodige og tropiske planter, noteret 
sig lydene fra fuglene og duftene fra 
det, der nu skal være deres hjem i 
årene fremover.

Så har de kastet sig ud på den første 
svømmetur i det 400.000 liter store 

bassin med det krystalklare vand, 
de har registreret de tropiske fisk, 
og sikkert allerede nysgerrigt kigget 
gennem de 80 millimeter tykke 
glasvægge ind i rummet, som fra på 
fredag vil adskille flodhestene fra 
formodentlig lige så nysgerrige børn 
og voksne, der har begivet sig ind i 
det delvist nedgravede flodhestehus.

Trygge inden døre og med mod 
på yderligere at udforske de 
smukke, nye rammer, har de over 
to tons tunge kroppe nysgerrigt 
søgt mod udendørsbassinet foran 
flodhestehuset. Her har flodhestene 
for første gang kunnet nyde synet af 
den store ”afrikanske savanne”, som 
er muliggjort gennem en generøs 
donation fra OJD Fonden og Annie 
og Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige 
Fond. 

Og flodhestene har med garanti taget 
behørig bestik af alle de andre dyr ved 
søen foran flodhestehuset; zebraerne, 
blisbukkene, impalaerne og gnuerne, 
der alle har mulighed for at komme 
og drikke ved søen. 

Muligvis har nytilflytterne kunnet 
høre eller sågar lugte næsehornene, 
som er bare få hundrede meter væk, 
men som de aldrig får lov at mødes 
med ved vandhullet. Og godt det 
samme, for det kunne nemt ende 
i slagsmål og farlige situationer, 
der nok ville være naturlige, men 
ikke ønskværdige i landets største 
zoo, Danmarks tredjestørste 
turistattraktion med mere end 1.2 
million besøgende om året.

Og måske møder flodhestene dig, når 
København Zoo fra på fredag, den 

12. oktober, åbner det splinternye 
flodhestehus og den godt en 
kilometer lange sti, der omkranser 
den ny savanne. Her, i den næsten 
150 år gamle zoologiske have, 
bliver flodhestene, sammen med de 
omkring 2.500 andre dyr, en del af det 
unikke vindue ud mod verden, som 
København Zoo er. 

Du kan læse meget mere om dyrene 
og efterårsaktiviteterne i Zoo på 
hjemmesiden www.zoo.dk

København Zoo:
Atter flodheste 

København Zoo:
Atter flodheste 

København Zoo:

i København Zoo
ZebrAerne hAr Allerede været henne for At tjeAt tjeA KKe, om de nye indflyttere hAr striber. om de hører til 

fAfAf milien. og frA sine næsten fem meters højde hAr hAngirAffen flere gAnge strAKt hAls for At få et glimt At få et glimt A Af 
sAvAvA AvAv nnens nye beboere. selv om hAn iKKe umiddelbArt hAr plAner om At besøge dem. At besøge dem. A

København Zoo har ikke huset flodheste de seneste år, men fra på fredag kan publikum igen glæde sig 
over de store dyr i den nu snart 150 år gamle zoologiske have. (Arkivfoto: Jesper Myhr)

Fakta:

»Vi skal 100 år tilbage 
for at finde den 

første flodhest i den 
nu snart 150 år gamle 
København Zoo. «
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Det nye flodhesteanlæg, som er 860 
kvadratmeter stort, er delvist bygget i glas. 

Byggeriet er muliggjort via en stor 
donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ 

Almennyttige Fond samt OJD Fonden. 
(Illustration: Lars Hilfling Nielsen, Tre D)

Som noget helt unikt får publikum 
mulighed for at se flodhestene i deres 
rette element, vandet. Her vil man ved 

selvsyn kunne konstatere, hvor graciøst 
de tonstunge dyr kan bevæge sig. 

Illustration: Lars Hilfling Nielsen, Tre D)

donationer sikredede 
nyt flodhestehus
Flodhestehuset er sidste etape af en omfattende ombygning af 
savanneområdet Søndermarken i København Zoo. Der er tale om et helt nyt 
hus og anlæg til København Zoos nye flodheste, der netop er ankommet fra 
Emmen Zoo i Holland. Sammenlægningen af de afrikanske savanneanlæg til 
én stor sammenhængende savanne på 1,5 hektar er muliggjort takket være 
en stor donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond samt 
OJD Fonden. Hele ombygningen og nyopførelsen af det nye flodhestehus 
beløber sig til mere end 82 millioner kroner.

Fakta:

»Maren ankom i 1927, bare fire år gammel, 
til København fra Hamburg. I de nye omgivelser 

fødte hun i 1930 Danmarks første flodhesteunge, 
og frem til 1965 fødte Maren i alt 

18 levedygtige unger. «

»I 1905 ankom nemlig 
den unge hanflodhest 

Jeppe, og selv om unge 
Jeppe senere blev kendt 
af såvel pressen som den 
øvrige befolkning for sin 

uvilje mod at gå i sin 
transportkasse, er det så 
afgjort flodhestehunnen 
Maren, som Zoo er mest 

kendt for. Både herhjemme 
og ude i verden. «
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- Se mor, jeg har givet den 
en Sej hat på. og et par røde 
øjne. er den ikke fed, lyder det er den ikke fed, lyder det e
Spørgende og med behørig 
Stolthed fra SekSekSek årige Sårige S felix, felix, f
menSmenSmen  han under en række 
ninja-agtige lyde rækker 
den nye kreation de Små 
halvanden meter, Som han 
kan nå, op i luften.

Vi har sat blomsterdekoratør Claudia 
Bøje Hansen stævne hjemme i familiens 
have. Udgangspunktet har været at 
finde en efterårsferieaktivitet, der kan 
appellere til hele familien. Til de voksne 
og børnene, store som små. Kravene 
har været udstukket på forhånd: 
Aktiviteten skal være billig, gerne 
gratis, om muligt lige udfordrende for 
alle aldersgrupper og den skal give 
familien noget sjovt at være sammen 
om. Noget at se tilbage på. Er det mon 

en umulig opgave? Overhovedet ikke, 
vurderer Claudia Bøje Hansen:

- Når du arbejder med 
blomsterkreationer vil du hurtigt 
opdage, at materialerne, der 
jo hovedsageligt kommer fra 
naturen, praktisk talt ikke lægger 
begrænsninger. Hvor det især for 
voksne kan være svært at tegne eller 
male noget, som man efterfølgende 
selv er bare lidt tilfreds med, er det 
meget nemt at ”komme efter det”, når 
man kaster sig over dekorationerne. 
Hvis du er usikker, kan du lade dig 
inspirere af de andre, af farverige og 
spændende bøger om emnet eller 
måske via internettet. Og så er en af de 
klare fordele ved blomsterkreationerne, 
at man får et produkt, som familien 
kan gå og glæde sig over en uge eller 
to, og så er det slut. 

    

Blomsterdekorationer
er da også for drenge

Blomsterdekorationer
er da også for drenge

Blomsterdekorationer

hAvebordet hAvebordet hA Ar endnu en opgAve inden det pAve inden det pA AKKve inden det pAKKve inden det p es væK for vinteren: tAg fAg fAg f milien med udenfor og 
lAv de smuAv de smuA KKeste, sejeste, sjoveste og helt hjemmegjorte deKorAtioner på bAtioner på bA Are et pAre et pAre et p r timer.

▼
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Ingen skrupler om, hvorvidt det fælles 
billede, mormors kultegning eller 
farfars lignende skal i glas og ramme 
og op på familiens bedste væg, smiler 
Claudia Bøje Hansen.

ikke styre, ikke Begrænse
Selv har hun ved flere lejligheder 
brugt at lave blomsterdekorationer 
i børnenes børnehaver. Som 
”gæstelærer” en enkelt formiddag.

- Det fantastiske ved at arbejde 
med børn og blomster på den her 
måde er, at materialet i sig selv 
appellerer til fantasien. Det kræver 
ikke megen forestillingsevne at se 
øjne, munde, hoveder, kroppe eller 
frygtindgydende monstre i bær, 
frugter, blade, kviste og grene. 
Og hvis der mangler noget for at 
fuldende billedet, er det hurtigt 
at supplere dekoration med et par 
småting fra rodekassen i kælderen. 

- I forhold til børnene er det vigtigt 
at gøre sig klart, at man ikke 
begrænser dem. Ikke styrer dem til 
at lave det vi andre betragter som 
pæne dekorationer. Men derimod 
lader dem selv bestemme, selv lege 
med materialet og fabulere mens de 
bygger op. På den måde sikrer man 
sig, at selv de vilde drenge kan se en 
ide i at lave noget sådant en anden 

gang, lyder Claudia Bøje Hansens 
vurdering.

Og så lige det med prisen. Bliver 
det ikke hurtigt rasende dyrt at 
sende familien på en sådan kreativ 
udfoldelsesdag? På ingen måde lover 
blomsterdekoratøren:

- Uanset om du har egen have eller 
ej, så er det stort set alle steder i 
landet muligt at finde materialerne 
til en sådan familieeftermiddag. I 
skoven, i krattet eller måske hos 
venner med have. De mest basale ting 
som græskar i varierende størrelser 
kan her i efteråret købes for meget 
rimelige penge hos grønthandleren, 
på torvet eller i supermarkedet, hvis 
man ikke selv har dyrket dem i haven. 
Så alt i alt er blomsterdekorationer 
en sjov, nem og billig aktivitet i 
efterårsferien. Og laver man det 
allerede en af de første dage, kan 
man glæde sig over at kigge på dem 
hele ugen.

det skal i Bruge
Knive, sakse, eventuelt grensakse, 

oasis, tynde blomsterpinde, 
eller splitbambus som de kaldes, 
måske lidt bast eller andet snor. 

Et par timer er gået med sjov, snak og 
kreative indfald og Claudia Bøje Hansen, 
Felix og Helene kan sammen nyde synet 
af dagens indsats. Og det var hverken 
svært eller dyrt.

Når de små skal være med, er det 
vigtigt ikke at sætte begrænsninger på 
kreativiteten. Her har Felix fået ”plads” 
til både hat og øjne på sin kreation.

Store som små kan have fornøjelse 
af et par timer i selskabs med naturens 

helt egne frembringelser. Og der er 
udfordringer til alle aldre. Her er 

Helene og Felix i fuld gang.
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De svenske tv-kanaler SVT 1, SVT 2 
samt TV4 har i de senere år satset 
målrettet på at sende kvalitetsfjernsyn 
til børn. Med de nye digitale 
programpakker, der udbydes via 
satellit eller kabel-tv, har også 
danskere langt ud over Sjælland 
fået øjnene op for de alternative 
fjernsynsmuligheder. Det er især 
SVT 1 Sverige og SVT 2 Sverige der 
har lagt sig i front med en række 
egenproducerede kvalitetsudsendelser 
indenfor drama, børnedokumentar, 
faktaprogrammer og nyheder, der 
taler til børnene i den rigtige ”højde”. 

På SVT 1 Sveriges børneprogram 
Bolibompa er fem sprudlende tv-
værter de faste ankerpersoner, der 
tilsammen skaber en programflade, 
som på en gang både underholder, 
udfordrer og på andre måder ruster 
de unge til at forholde sig spørgende 
til den verden de lever i. 

Det er SVT Sveriges mål at lave 
programmer, der giver såvel 
oplevelser, kundskab og inspirerer 
børnene til engagement, aktivitet og 
ikke mindst refleksion. Tv-stationen 
vil være et dynamisk forum for børn 
og unge, hvor de kan blive inspireret 
til meningsfuld dialog på deres egne 
vilkår. 

Og så har kanalen rettet fokus mod 
det faktum, at børn lærer og oplever 
forskelligt. Et femårigt barn bruger 
tv-mediet på en helt anden måde, 
end eksempelvis et 12-årigt barn 
gør det, og det ønsker SVT Sverige 
udkrystalliseret i programfladen. 
Derfor er Bolibompa programfladen 
for de yngste, mens førteenagerne i 
høj grad har gjort Bobster til deres.

- På begge SVT kanaler udvælger 
man alle sine programmer med 
stor omhu og efter målgruppen. 
Uanset om det er nogle af de mange 
egenproducerede udsendelser eller 
det er, når man går på indkøb blandt 
nogle af verdens førende producenter 
af børne- og ungdomsudsendelser, 
forklarer Christian Muhs fra verdenstv.
dk, der står for informationsarbejdet 
omkring blandt andre de svenske 
tv-kanaler SVT1 og SVT 2 samt det 
svenske TV4.

gensyn med elsket 
Børneprogram
Og der ligger solid tv-erfaring bag 
SVT Sveriges arbejde med børne- 
og ungdomsprogrammerne. I år er 
det nemlig 20 år siden, at børnene 
første gang kunne synge og nynne 
med på Bolibompas karakteristiske 
kendingsmelodier. 

- For de allermindste er det klart 
programmer som ”Hotell Kantarell” 

og ”Lilla Prinsessan”, der ligger blandt 
favoritterne. Også blandt danske børn. 
Hos de lidt ældre børn hitter især 
Hjernekontoret, eller ”Hjärnkontoret”, 
som det hedder på svensk, som med 
sine mange spidsfindige forsøg sætter 
de små grå celler på en veritabel 
manddomsprøve. I programmet 
Vildmark møder børnene den svenske 
til tider rå og ufremkommelige natur 
gennem vildmarksture, ingen i den 
alder havde troet muligt. Ofte end 
ikke forældrene, som uden problemer 
kan snige sig med på en spændende 
tur i fjeldet eller kigge med indenfor 
hos ulveflokken.

Som en lille sidegevinst, ikke mindst til 
småbørnsfamilierne, genudsender SVT 
i efteråret det  elskede børneprogram 
” Fem myror är fler än fyra”. På trods 
af at det nu er mere end 30 år siden, 
at programmet blev sendt første 
gang, har det været genudsendt 
flere gange til lige stor begejstring. I 
efteråret bliver der således mulighed 
for forældrene til at gense de højt 
skattede animationer sammen med 
familiens yngste.

rollespil og unge forBrugere
Til de ældre børn byder efterårets 
program på SVT Sverige ligeledes på 
masser af spændende fjernsyn Der 
er især store forventninger til den 
svenskproducerede rollespilssatsning 
”Barda”, der med sine unge 
rollespillere i 10-års alderen er lagt an 
som spændende nyskabning på svensk 
tv. ”Barda” kommer blandt andet til 
at foregå på forskellige platforme 
og inddrager således foruden tv 
også internet, pod-tv og selvfølgelig 
mobilen.  - Rollespils-tv er på bare et 
par år blevet utrolig populært også 
herhjemme, og jeg er ikke i tvivl om, 
at der med ”Barda” bliver tale om et 
program, som alene på grund af den 
storslåede svenske natur bliver noget 
helt unikt, vurderer Christian Muhs.

Som et andet af de unikke tilbud 
til de ældre børn fremhæver han 
ungdomsforbrugerprogrammet REA, 
der er målrettet de 9 til 14-årige. Det 
handler blandt andet om de unges 

rettigheder som forbrugere, men også 
om hvad man kan gøre, hvis man 
bliver behandlet dårligt i en butik. 

- De unge REA-reportere rykker, 
helt som vi har set det i lignende 
voksenprogrammer, ud for stille 
spørgsmål og kræve svar, når unge 
ikke bliver behandlet korrekt. Bare 
fordi man er ung, skal man jo ikke 
finde sig i hvad som helst. Den 
bevidste forbruger bliver yngre med 
REA, lover Christian Muhs.

På TV4 Sverige byder efterårets 
weekender på blandt andet den helt 
nye børneserie med Tobbe ”Trollkarl” 
Blom, som tager de unge seere med 
ud på en spændende opdagelsesrejse 
i mere eller mindre gale og fjollede 
eksperimenter: Kan man spille klaver 
under vandet? Kan man sende sig 
selv på rejse i en kuffert? Hvad sker 
der, når man gør en bestemt grimasse 
for meget? Det – og ikke mindst 
meget mere – giver Tobbe Blom svar 
på i dette til tider actionmættede 
program.

- Man kan lade sig underholde, eller 
man kan lade være, og det er seerne, 
der bestemmer. Svensk tv er kun 
kedeligt, så længe man ikke tænder 
for det, og der er mere at hente på 
de norske og tyske kanaler, end vores 
fordomme siger, vurderer Christian 
Muhs.

Interesserede kan læse mere om 
blandt andet de svenske kanaler på 
www.verdenstv.dk

Svensk tv har masser at byde på
efteråret på svensK tv er spæ

har masser at byde på
 tv er spæ

har masser at byde på
KK

har masser at byde på
KK

har masser at byde på
et med udfordrende, vidensgivende og 

har masser at byde på
et med udfordrende, vidensgivende og 

har masser at byde på
selvfølgelig underholdende fjernsyn for børn i Alle Aldre – og deres nysgerrige forældre. giv 
fordommene spAfordommene spAfordommene sp rKet, lær svensK og få indsigt i sverige - prøv en eftermiddAg eller Aften i svensK selsKAb.

sverige går digitalt
Som i så mange andre lande er 

de analoge tv-signaler snart
 en saga blot. I Sverige lukker man 

allerede fra den 15. oktober 
ned for de snart gammeldags 

frekvenser, og det betyder, at du
 for at se svenske tv-kanaler efter 

den dato skal modtage dit tv-signal 
enten via satellit eller kabel-tv. 
Danmark går først i 2009 over 

til digitalt tv.

om verdenstv.dk
Danmark er et lille land, men 
når det kommer til stykket, adskiller 
vi os ikke særligt meget fra vores 
naboer. De svenske, norske og 
tyske tv-kanaler er med til at 
knytte os sammen med vore 
nabolande og giver os ny viden, 
underholdning og kunst. 

Copydan Kabel-TV er gået aktivt 
ind med en informationsindsats for 
at få sat fokus på indholdet i disse 
nabolandskanaler, og det har blandt 
andet udmøntet sig i hjemmesiden 
verdenstv.dk. En enkelt tv-kanal fra 
et af vore nabolande koster knap 1 
kr. pr. måned i betaling for indholdet. 
Det er derfor ikke mange penge, 
den enkelte husstand betaler for at 
have adgang til dette omfattende 
udbud - men når der er tale om 1,6 
millioner husstande løber det op 
og udgør et væsentligt tilskud til 
kunstneres og kulturproducenters 
indtægtsgrundlag.
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Familieterapeut Jesper Juul opfordrer 
forældre og børn til at kede sig sammen.

 Lad bare børnene 

kede sig
 Lad bare børnene
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 Lad bare børnene
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kede sig
 lærer Allermest om sig selv, mener fAllermest om sig selv, mener fAllermest om sig selv, mener f milieterApeut.

»Kedsomheden er en vigtig nøgle til at 
skabe bedre balance indeni det enkelte menneske, 

uanset hvor gammel man er. Men det kræver, 
at man har tålmodighed til at nå igennem 
rastløsheden, og at man får muligheden 

for det, fortæller Jesper Juul. «

hvordan er det at kede sig?
Rasmus Kjaergaard, 8.
- Det kan godt være irriterende at kede sig, men nogle gange er 
det også ok. Jeg keder mig, hvis mine venner ikke er hjemme, 
men så slapper jeg af eller finder på noget at lave selv.

vox pop på rådhuspladsen

hvordan er det at kede sig?
Martin Domino Andersen
- Jeg kedede mig faktisk for et par dage siden, kan jeg huske, og nogle gange 
er det egentlig meget rart. Så kan man slappe af og tænke på alt muligt.

vox pop på rådhuspladsen

Det er sundt at kede sig, og 
belønningen venter lige om hjørnet. 
Det mener i hvert tilfælde 
familieterapeut og forfatter 
Jesper Juul, der er faglig leder for 
Familielaboratoriet, som blandt 
andet rådgiver par med behov for 
mere fast grund under fødderne i 
rollen som forældre. Han bliver ofte 
kontaktet, når efterårsferien står 
for døren, og far eller mor føler sig 
presset til at proppe kalenderen med 
gode aktiviteter i metermål. Det er gode aktiviteter i metermål. Det er 
selvfølgelig helt fint at lægge planer, 
når familien hygger sig med det, 
fortæller Jesper Juul, men man skal 
absolut ikke have dårlig samvittighed, 
hvis man langt hellere vil slappe af 
derhjemme uden noget som helst på 
programmet.

- Du kan roligt lade børnene kede sig 
lidt, konstaterer han.

aBstinenser
Faktisk gør man dem en tjeneste. 
Børnene er som deres forældre blevet 
afhængige forbrugere, der keeeeder 
sig, så snart de ikke bliver undervist 
eller underholdt, og abstinenserne 
melder sig allerede efter et kvarters 
tid uden dagsorden. Men de er starten 
på en meget sund proces, der måske 
nok gør lidt ondt. Abstinenserne 
eller rastløsheden markerer nemlig 
overgangen fra at være afhængig 
af underholdning til at trække på 

den indre kreativitet, alle mennesker 
besidder, forklarer Jesper Juul.
- Når dit barn keder sig, kan du 
med god samvittighed give hende 
et kram og sige tillykke. Det bliver 
du måske ikke umiddelbart særlig 
populær af, men du giver dit barn en 
værdifuld mulighed for at handle ud 
fra sin kreativitet i stedet for bare at 
forbruge. Det er næsten endnu bedre, 
hvis I kan kede Jer sammen, for I vil 
opdage, at I har ting at snakke om 
og fortælle hinanden, som man først og fortælle hinanden, som man først 
finder ud af, når der er slukket for 
underholdningen, og man er kommet 
ud på den anden side af rastløsheden.

selvforståelse
Kedsomheden er nærmest 
uundværlig, hvis barnet skal udvikle 
sig til et selvstændigt menneske, 
mener familieterapeuten. Det er 
således i de kreative perioder, barnet 
lærer sig selv at kende. Det er her, 
der er mulighed for at reflektere, 
og det er her, barnet skaber den 
selvforståelse, der gør det mindre 
afhængig af, hvad andre siger og gør.

- Kedsomheden er en vigtig nøgle 
til at skabe bedre balance indeni 
det enkelte menneske, uanset hvor 
gammel man er. Men det kræver, 
at man har tålmodighed til at nå 
igennem rastløsheden, og at man får 
muligheden for det, fortæller Jesper 
Juul.
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DEN SORTE RYTTER

BIOGRAFPREMIERE 12. OKTOBER

OPLEV masser af ACTION OG MAGI 
I EFTERÅRSFERIENS STORE EVENTYRFILM

SE TRAILER OG DELTAG I KONKURRENCE PÅ

BIOGRAFPREMIERE 12. OKTOBER

Simon (stående) og Jeppe hygger sig 
med at grave kartofler i baghaven, 
men frem til midten af 1900-tallet 

var der ikke meget hygge forbundet 
med kartoffelhøsten. Det var hårdt 

markarbejde fra morgen til aften.

 Fra hårdt arbejde til 

underholdning
  p
underholdning
p
underholdning

å godt hundrede år h
underholdning

å godt hundrede år h
underholdningunderholdning

A
underholdningunderholdning

r 
underholdningunderholdning

KA
underholdning

rtoffelferien tot
underholdning

rtoffelferien tot
underholdningunderholdning

A
underholdningunderholdning

rtoffelferien tot
underholdning

A
underholdning

rtoffelferien tot
underholdningunderholdning

lt ændret 
underholdningunderholdning

KA
underholdningunderholdning

r
underholdningunderholdning

AK
underholdningunderholdning

ter.
underholdning
Når du læser denne artikel, er du 
måske allerede godt i gang med at 
planlægge, hvad du skal give dig til 
i efterårsferien, hvor mulighederne 
traditionelt set er nærmest uendelige. 
De fleste af landets kommuner, 
kulturinstitutioner og seværdigheder 
byder sig til med tætpakkede 
programmer, der ikke lader noget 
tilbage at ønske, for efterårsferien 
har med årene udviklet sig til den helt 
store underholdnings- og kulturuge. 
Sådan har det ikke altid været. Før 
i tiden handlede efterårsferien om 
hårdt arbejde.

Ordet Kartoffelferie er således ikke 
bare et øgenavn, der klistrer sig til 
uge 42, det er i bogstavelig forstand 
forgængeren for efterårsferien, 
som vi kender den i dag. Det hele 
startede i 1814, hvor der blev indført 
undervisningspligt herhjemme. Hidtil 
havde det der med skolen været en 

frivillig sag, og mange bønder havde 
derfor valgt at holde børnene meget 
hjemme, så de i stedet kunne give en 
hånd med i marken. Der var nemlig 
brug for alle kræfter, og derfor var 
det meget normalt, at børn allerede 
fra femårsalderen deltog i det hårde 
markarbejde. 

en følsom plante
Med undervisningspligten fik 
bønderne dermed et mandskabs-
problem, som ikke mindst kunne 
mærkes i forbindelse med 
kartoffelhøsten. Kartoffelplanten er 
følsom, og det er derfor meget vigtigt, 
at den kommer hurtigt op af jorden, 
når den er klar til at blive høstet. Alle 
skulle med andre ord hjælpe til fra 
morgen til aften i de dage, høsten 
stod på, og bonden havde intet andet 
valg end at holde børnene hjemme fra 
skole. 

Nu var det ikke alle bønder, der 
indledte høsten samme dag eller for 
den sags skyld samme uge, og dermed 
blev undervisningen mere eller 
mindre saboteret i næsten en måned 
hvert efterår. Det kunne lærerne 
ikke acceptere. De klagede derfor til 
myndighederne, og det må de have 
gjort mange gange, for det var først i 
1899, at netop myndighederne gjorde 
noget ved det. De fritog børnene fra 
undervisning i uge 42 og udråbte 
dermed ugen til fælles kartoffelhøst 
periode. Kartoffelferien var en realitet. 

I det kommende halve århundrede 
ændrede landbruget karakter. Flere 
og flere maskiner kom på banen, 
og børnenes hjælp blev mindre og 
mindre påkrævet. Derfor begyndte 
kartoffelferien stille og roligt at ændre 
form til en almindelig ferie med plads 
til afslapning og sjov.
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Efterårsferiebillet 

Kan købes i Informationen på Storetorv pris 50 kr. værdi: 220 kr

Få bl.a. en smart Build- A- Bear Workshop® rygsæk, 

1 pølsehorn, 1 kakaomælk, 1 softice, sjove stickers, 

1 chokoladebamse og meget mere.

Besøg Bearcity på Storetorv i efterårsferien

Lyngby Storcenter bygger i efterårsferien en stor bamseby, hvor 

du kan lave din egen bamse og opleve alverdens herlige bamse-

aktiviteter. Fra lørdag d. 13. til lørdag d. 20.  ok tober omdannes 

Storetorv til Bear City, en bamseby med alt hvad en ægte ted-

dybjørn-entusiast kan ønske sig. 

Her kan du spille bamsefodbold og dyste i bamsesta fetten,

du kan se Pawlettes søde bamsemodeshow, få taget et billede 

sammen med bamserne og meget andet bjørne-sjov. I Bear City 

kan du opleve danmarkspremiere på Build-A-Bears  mobile bu-

tik, fyldt med helt specielle bjørnetilbud og varer der ikke nor-

malt er i Bamsebutikken. Sæt fut i poterne og kom forbi Bear 

City på Storetorv i efterårsferien.

BamsehyggeBamsehygge
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lyngbystorcenter.dk

Åbningstider hverdage 10-19   Føtex/Irma 9-20 ·  Lørdage 10-16   Føtex/Irma 8-17  ·  1. søndag i hver måned 11-17   Føtex/Irma 10-17Åbningstider hverdage 10-19   Føtex/Irma 9-20 ·  Lørdage 10-16   Føtex/Irma 8-17  ·  1. søndag i hver måned 11-17   Føtex/Irma 10-17

SØNDAGSÅBENT DEN 7. OKTOBER FRA KL. 11-17

Den Store BagedagDen Store Bagedag

Oplev Martin og Ketil 

Mød Karla fra Kaj og Andrea
Mød Karla fra Kaj og Andrea

Vild med dans
Soffie & Jesper Dalsgaard      Soffie & Jesper Dalsgaard      

Soffi e og Jesper Dalsgaard 
fra Soffi e Dance Studio

Efterårsferiebillet 

Kan købes i Informationen på Storetorv pris 50 kr. værdi: 220 kr

Få bl.a. en smart Build- A- Bear Workshop® rygsæk, 

1 pølsehorn, 1 kakaomælk, 1 softice, sjove stickers, 

1 chokoladebamse og meget mere.

Mød stjernerneMød stjernerne

På Teaterpladsen d. 17. og 18. oktober fra kl. 13-16 

Den store bagedag er en rigtig god anledning til at samle fami-

lien i køkkenet til en hyggelig, vedkommende og velsmagende 

bagestund. Derfor indbyder Lyngby Storcenter til Store Bage-

dag d. 17. og 18. oktober på Teaterpladsen. Her kan I sammen 

pynte fi ne boller med glasur og børnene kan deltage i konkur-

rencen om at vinde en kagemand til deres fødselsdag. 

”Vi har – mere end nogensinde – brug for Den Store 

Bagedag. Vi  lever nem lig alle sammen i en travl hver-

dag, hvor der bliver mindre og mindre tid tilovers til 

bagning og samvær med familien”.

Thomas Parsfall, kok og kurator bag “Den Store Bagedag”.

Grand Slam Nintendo
Kom og oplev Kenneth Carlsen, Christian Pless og Frederik 
Lygte Nielsen dyste på Nintendo WII. Bagefter vil Kurt Nielsen 
signere sin nye bog. 
På Teaterpladsen – fredag d. 12. oktober kl. 16-17.

Vild med dans?
Soffi e og Jesper Dalsgaard fra Soffi e Dance Studio  kommer og 
giver en lektion og signerer deres nye bog. 
På Teaterpladsen – lørdag d. 13. oktober kl. 12. 

Oplev Martin og Ketil 
Martin og Ketil synger og læser højt af  deres nye bog; Hvad?
Hvorfor? Hvordan?
På Tea terpladsen – mandag d. 15. oktober kl. 16-17.

Mød Karla fra Kaj og Andrea
Christina Schou også kendt som Karla fra Kaj og Andrea, 
synger og læser højt fra sin nye bog; Lige børn leger bedst.
På Teaterpladsen – lørdag d. 20. oktober kl. 12-13.

Den Store BagedagDen Store BagedagDen Store BagedagDen Store Bagedag
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BroPas – kør over for kun 130 kr.
Et BroPas-abonnement koster 220 kr. om året og giver dig en fast lav 
pris på 130 kr. per tur i stedet for 245 kr. (kontantpris). Oven i købet får 
du en lang række kontante fordele på den anden side. Prisen gælder i 
hele 2007 for biler op til 6 m. Læs mere og bestil BroPas på vores 
hjemmeside eller kontakt kundeservice på tlf. 70 23 90 60.

Besøg astrid Lindgrens verden i efterårsferien. 
I år ville Pippis mor være fyldt 100 år, og det fejrer vi med et tilbud 
til børn og barnlige sjæle, der gerne vil opleve Pippi, Emil og alle de 
andre figurer. Har du BroPas, får 2 voksne og 3 børn entré i 2 dage til 
Astrid Lindgrens Verden samt 1 overnatning i hytte for kun 495 SEK 
(ca. 396 DKK); normalprisen er 695 SEK. Tilbuddet gælder fra den 
15. til 21. oktober 2007.
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Din børnetøjsbutik 0-10 år
Her kan 
alting ske…
Ind træder du i Myren & 
Cikaden og vupti er du i 
et andet univers. Atmosfæren 
er eventyrlig, betjeningen 
personlig og forholdene 
børnevenlige. 

Det skal være sjovt at 
være barn – derfor har vi 
valgt at lægge fokus på 
praktisk og farverigt tøj, 
fodtøj af høj og dokumen-
teret kvalitet samt legetøj, 
der stimulerer fantasien.

Holly’s
Katvig
Eager Beaver
Mala
Ej sikke lej
Småfolk
Small Paul
Absorba
Chevignon

Primigi
Kickers
Tekilou
Geox
Gios

Udklædningstøj
Ridder, konge,
pirat, Peter pan, 
indianer, prinsesse, 
klokkeblomst,
heks, bi mm.

Ordrupvej 86, 2920 Charlottenlund, tlf. 39303073, www.myrenogcikaden.dk

Der er magi i højtlæsningen
  
selv om mAnge børns hverdAg byder på et væld Af tv-KAnAler, et rigt udbud Af spillemAsKiner, 
internetspil og evigt bippende mobiler, KAn højtlæsningen sAgtens KonKurrere med de nye medier. 
- Jeg kan huske, da min far i sin tid 
læste op for mig. Jeg var ikke ret 
gammel, og han var, sådan set med 
tilbageskuende øjne, ikke nogen 
habil læser. Som smed gennem hele 
sit voksenliv var han ikke den mest 
fortrolige med bøgerne, men når han 
læste op for mig, var det alligevel 
noget helt særligt. 

Zenia Johnsen smiler, kigger ud over 
den rektangulære stue, hvor der langs 
begge vægge er spækket med bøger. 
Fra gulv til loft. For nok var hendes 
far ikke nogen bogens mand, men for 
den 32-årige bibliotekar har bøgerne 
altid haft en særlig plads. I hjertet og 
hjemmet.

- Det med at læse op for børn, eller 
måske for hinanden som partnere, 
handler for mig at se om nærhed. 
Om intimitet. Når vi læser op for 
hinanden, sker der ofte noget 
indeni. I måden vi er sammen på. Det 
poetiske sprog udfolder sig på en ny 
og spændende måde, og det fortalte 
ord sætter fantasien i gang. Der er 
magi i højtlæsningen, lyder Zenia 
Johnsens påstand.

- Så selv om nogle forældre måske 
fokuserer på, at man kan høre en 
række professionelle – og generelt 
gode – oplæsere rundt omkring på 
landets biblioteker eller i radioen, 
så skal det efter min opfattelse ikke 
lægge låg på udfoldelserne. For 
selv en professionel fortæller får 
ikke opbygget samme stemning og 
tillidsforhold, som det der opstår 
mellem børnene og de voksne 
oplæsere hjemme i stuen.

hent hjælp på 
fortaellingen.dk
Men Zenia Johnsen erkender, at det 
måske ikke altid er lige let at være 
forælder i den efterhånden noget 
brogede jungle af børnelitteratur. 
Men hun finder ingen grund til 
fortvivlelse.

- Som udgangspunkt vil jeg hævde, 
at der i dag findes et hav af 
kvalitetsbøger til børnene. Langt 
flere end i 70’erne og 80’erne, hvor 
rigtig megen børnelitteratur havde 
tendens til at blive for pædagogisk. 
For ”rigtig” og set med meget 
opdragende øjne. I dag har forfattere 

af børnelitteratur fået meget mere 
på hjertet – død, kærlighed, godt 
og ondt. Dilemmaer og temaer som 
børnene kan forholde sig til, som de 
kender fra hverdagen. Derfor kan 
man med fordel gå med børnene 
på biblioteket eller i boghandelen 
og høre på, hvad de selv finder 
spændende. For ofte ved de selv, 
hvilke genre der interesserer dem, 
ligesom de ofte anbefaler bøgerne til 
hinanden.

Som børnebogsbibliotekar læser 
Zenia Johnsen mange bøger. 
Endda rigtig mange. Men den 
opsamlede viden bliver ikke altid 
efterspurgt, og derfor tog hun for 
??? år siden initiativ til hjemmesiden 
fortaellingen.dk. Her kan især voksne 
finde inspiration til gode bøger og 
anmeldelser af disse. De omkring 8-
10 frivillige og ulønnede anmeldere 
er alle uddannede bibliotekarer, 
og hjemmesiden drives for Zenia 
Johnsens egne midler og helt uden 
reklameindtægter. - Ideen med 
hjemmesiden er at sætte positiv 
fokus på børnelitteraturen, og give 
voksne, professionelle formidlere 
såvel som forældre, kvalificerede 

bud på gode bøger til børnene. Og 
da vi netop er drevet uden tilskud 
eller reklamefinansiering tillader vi 
os at være meget selektive. Derfor 
anmelder vi heller ikke litteratur, 
som vi finder middelmådigt eller 
som udgangspunkt er skrevet med et 
pædagogisk sigte. - Troværdighed er 
nøgleordet i denne sammenhæng.  
Vi slår os op på at være formidlere 
og ambassadører for den gode 
fortælling så derfor bliver vi nødt til 
at være ærlige og konstruktive eller 
helt udelukke bøger på siden. 

Interesserede kan læse mere på 
www.fortaellingen.dk. 

»Det med at læse op 
for børn, eller måske for 
hinanden som partnere, 
handler for mig at se om 
nærhed. Om intimitet. 
Når vi læser op for 
hinanden, sker der ofte 
noget indeni «
siger Zenia Johnsen.
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  Allehelgensaften

1400 års forsinkelse
  Allehelgensaften

1400 års forsinkelse
  Allehelgensaften

  den AmeriKAnsKe trAdition hAlloween hAr tAr tAr t get d
nu har vi lært at sige det: halloween.
For selvom mange sikkert vil mene, at skikken bare er endnu en kommerciel 
begivenhed importeret fra USA, har denne amerikanske version af 
allehelgensaften efterhånden fået rigtig godt fat i os danskere. Børnene holder 
Halloween-temadage på skolerne, rejsebureauerne lokker med Halloween-ferier, 
festarrangører ligger inde med alt i uhyggelig udsmykning, legetøjsbutikkerne 
sælger uhyggelige masker og kostumer, og supermarkederne bestiller store 
græskar hjem som aldrig før. Også Danmarks forlystelsescentrum Tivoli har taget 
skikken til sig og arrangerer for andet år i træk ”Halloween i Tivoli” i forbindelse 
med efterårsferien fra 12. til 21. oktober. Alle forlystelserne er åbne, og parken 
emmer af uhyggelig hygge med spøgelsesby, Halloween-marked, Halloween-
parader og en udsmykning med tusindvis af græskar, fugleskræmsler, ugler, 
edderkopper og så meget andet.

keltisk tradition
Halloween er en sammentrækning af All-Hallows-Eve, allehelgensaften, 
og festlighederne finder officielt sted 31. oktober hvert år. 
Det uhyggelige aspekt er inspireret af en gammel keltisk tradition, 
hvor man på denne aften satte levende lys i udhulede roer i et forsøg 
på at skræmme ånder og andre uønskede, overnaturlige væsner væk. 
I dag er roerne blevet til græskar, og de uhyggelige væsner er børn og 
barnlige sjæle i uhyggelig indpakning. Halloween fejres aftenen før 
All-Hallows-Day, allehelgensdag, der har rod i kristendommen og blev 
indført cirka år 610 af pave Bonifacius den Fjerde til minde om alle de 
helgener, der ikke har egen dag. Allehelgensdag og allehelgensaften 
har aldrig haft nævneværdig betydning i den folkelige bevidsthed 
herhjemme. I hvert tilfælde ikke før nu, hvor en keltisk inspireret 
amerikansk version har taget danskerne med storm. 
Så nu fejrer vi allehelgensaften med 1400 års forsinkelse.

opskrifter og uhyggelig pynt
På www.arla.dk kan du finde opskrifter på krydret græskarsuppe, grillede 
græskar med chili og krydderurter, ristede græskarkerner, bloddryppende 
popcorn, edderkoppetærte og meget andet. Det er også her, 
du kan lære, hvordan du skærer dit eget græskarhoved 
og klipper uhyggeligt Halloween-pynt. Klik dig ind 
under ”Mad og opskrifter”, find Halloween under 
”Højtider og fester” og slå dig løs.

På www.halloween.dk kan du finde en lang række 
tegninger lige til at printe ud og farvelægge.

Fakta

get dAnsKerne med storm.

For selvom mange sikkert vil mene, at skikken bare er endnu en kommerciel 

allehelgensaften efterhånden fået rigtig godt fat i os danskere. Børnene holder 
Halloween-temadage på skolerne, rejsebureauerne lokker med Halloween-ferier, 
festarrangører ligger inde med alt i uhyggelig udsmykning, legetøjsbutikkerne 
sælger uhyggelige masker og kostumer, og supermarkederne bestiller store 
græskar hjem som aldrig før. Også Danmarks forlystelsescentrum Tivoli har taget 
skikken til sig og arrangerer for andet år i træk ”Halloween i Tivoli” i forbindelse 
med efterårsferien fra 12. til 21. oktober. Alle forlystelserne er åbne, og parken 
emmer af uhyggelig hygge med spøgelsesby, Halloween-marked, Halloween-
parader og en udsmykning med tusindvis af græskar, fugleskræmsler, ugler, 

det uhyggelige græskarhoved
Græskarhovedet med de lysende øjne og de takkede tænder er blevet 

et varemærke for Halloween. Traditionen bunder i en keltisk skik og 
ikke mindst et irsk sagn. Sagnet handler om Jack, der ikke just levede, 
som Gud ønskede. Han drak, han bandede, og han mængede sig med 

Fanden, som han flere gange narrede med sine små påfund. Da Jack en 
dag døde og stod foran Himmerigets port, blev han afvist på grund af 

sin ukristelige livsførelse, og Fanden, der ikke havde glemt Jack, ville 
heller ikke have ham indenfor i Helvede. Fanden gav dog Jack et lille 

stykke gloende kul, som kunne lyse for ham i det mørke ingenting. Jack 
lagde kullet i en udhulet roe og ved lyset fra denne roe, vandrer han nu 

hvileløst rundt mellem himmel og jord. Jack har fået øgenavnet ”Jack 
of the lantern”, som senere er trukket sammen til ”Jack O-Lantern”, 

der i dag er det amerikanske navn for de specielle græskarlygter.

Fakta

Græskarhovedet er blandt de mange uhyggelige 
elementer, der kendetegner Halloween. Billedet her er 

fra et arrangement i Tivoli sidste år. Foto: Tivoli
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også
for voksne

taL r

avedon

BaLmond

freud

for de udvaLgte få

★ ★ ★ ★ ★ 
– Børsen

❤ ❤ ❤ ❤
– Politiken

★ ★ ★ ★  
– Berlingske Tidende

Danmarks malerstjerne nummer 1 
på den internationale kunstscene 

★ ★ ★ ★ ★ 
– Berlingske Tidende

★ ★ ★ ★ ★ 
– JyllandsPosten

Fotografisk tour de force med mere end 250 
billeder – verdenspremiere på Louisiana

”Med Cecil Balmond har Louisiana igen sat en 
tårnhøj standard for arkitekturudstillinger”tårnhøj standard for arkitekturudstillinger”tårnhøj standard for arkitekturudstillinger

❤ ❤ ❤ ❤
– Politiken

Den vigtigste, nulevende figurative maler. 
Barnebarn af psykoanalysens pionér 
Sigmund Freud

Miniaturer fra Davids Samling
En af verdens fineste samlinger af miniaturer 
fra det islamiske kulturområde www.louisiana.dk

børnenes 
louisiana 
i efterårs-

ferien kom 
med hele 
familien

se heerups 
zoo-

logiske 
have

se tal R’s 
fantastiske 

farver

familie-
omvisninger 

tirsdag 
- søndag 

kl. 11

åbne 
værksteder 

i børnehuset 
alle dage 

10-16  
onsdag 
10-19

børn 
under 18 

gratis 
adgang

• • • •

5 udstiLLinger i 
efterårsferien

find 
tallenes 
magiske 

kode

BIOGRAFPREMIERE 12. OKTOBER
Se den i efterårsferien www.stardustfilmen.dk
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Drager:

det skal være et skal være 
sjovt og hyggeligtsjovt og hyggeligt

drAgeentusiAsten dennis stochholm frA glostrup hAr leget med drAge 
hele livet, og hAns mål er At få så mAt få så mA Ange fAnge fAnge f milier som muligt til At lege med.At lege med.A

regler for drageflyvning
Når du sætter drage op, skal der være mindst fem 
kilometer til den nærmeste flyveplads.
En drage må ikke flyve højere end 100 meter fra jorden.
Flyv aldrig nær elektriske ledninger.
Flyv aldrig i stormvejr, tordenvejr og regnvejr.
Flyv aldrig med våd line da en våd line leder elektricitet.
Flyv aldrig over veje.
Flyv aldrig over mennesker og dyr.
Brug handsker hvis du flyver med store drager.

- det handler om at lave 
noget Sammen, og det Sammen, og det S
behøver ikke nødvendigviSbehøver ikke nødvendigviSbehøver ikke nødvendigvi
være Stort, dyrt og vold-
Somt, for at familien kan få 
en Spændende dag ud af det.

Sådan siger Dennis Stochholm. 
Drageentusiast med titel af kasserer 
i Dansk Drage Klub og forfatter til 
bogen ”Drager for alle”. Han har, som 
han selv siger, leget med drage hele 
livet, men siden midten af 1980’erne 
har det været lidt mere end bare leg 
for Dennis, der i dag er efterlønner. 
Det var dengang, han fandt konens 
gamle symaskine frem af gemmerne 
for at lave sin egen helt personlige 
drage, og siden er der løbet meget 
tråd af spolerne. Mellem 260 og 270 
hjemmelavede stofdrager er det blevet hjemmelavede stofdrager er det blevet 
til samt måske et par tusinde af plastik. 
Men selvom entusiasten selv lægger 
meget tid i sin hobby, er det et helt 
andet billede, han tegner af sporten, 
når han holder workshops i foreninger, 
i skoleklasser og på biblioteker, eller 
når han ivrigt fortæller over en kop 
kaffe hjemme i privaten i Glostrup.

- Jeg mener, det skal ned på et plan, 
hvor alle kan være med. Det skal være 
sjovt og hyggeligt at bygge en flot 
drage og se den fungere, og samtidig 
er det en rigtig god lejlighed til at få 
noget frisk luft, konstaterer Dennis 
Stochholm.

prøv dig frem
Dansk Drage Klub tæller et par 
hundrede medlemmer på landsplan. 
Det er ikke prangende, erkender 
kassereren, men målet for Dennis 
Stochholm er heller ikke at skabe 
en stor forening med en masse 
medlemmer, ambitionen er at inspirere 
børn og voksne til at lege med drage.

- Det koster ikke mange penge at 
bygge sin egen drage, og selvom man 
aldrig har prøvet det før, vil jeg påstå,

man kan lave en fin drage på under 
en time. Lad børnene prøve sig frem. 
Går der noget galt, kan man altid rette 
det til igen, siger entusiasten, der dog 
påpeger, at dragen skal laves præcis og 
symmetrisk, ellers kan det være svært 
at få den i luften.

Og luft burde der være masser af 
netop i denne tid, hvor efteråret 
begynder at ruske i trætoppene. Men 
stik imod hvad de fleste måske tror, er 
hård vind slet ikke nødvendig for at 
lege med drage, understreger Dennis 
Stochholm. Det var det før i tiden, hvor 
korsdragen havde sine kronede dage, 
men de drager, man bygger i dag, kan 
holdes oppe af let vind, og dermed er 
der gode muligheder for at lege med 
drage hele året.

vverdens største festivalerdens største festival
At drager for mange er meget 
mere end et par dages hygge i 
efterårsferien, kan man forvisse sig om 
hvert år på Fanø og Rømø, 

hvor hundredvis af entusiaster og 
nysgerrige fra hele verden tropper op 
til dragefestival. Fanø Dragefestival er 
blandt verdens største og bedste, hvis 
man skal tro Dennis Stochholm, og et 
hurtigt kig gennem det amerikanske 
drage-magasin ”Kiting” bekræfter, 
at der er noget om snakken. ”Hvis du 
ikke har prøvet Fanø endnu, vil jeg 
foreslå, at du plotter festivalen ind i 
din kalender hurtigst muligt” skriver 
den amerikanske journalist således i en 
kommentar. Hvad det er, der får børn 
og voksne fra hele verden til at valfarte 
til dragefestival på den jyske vestkyst, 
har Dennis Stochholm lidt svært ved at 
forklare.

- Det er en af den slags ting, der skal 
opleves. Det er et farveorgie. Det 
vrimler med objekter på himlen i alle 
mulige forskellige størrelser og farver. mulige forskellige størrelser og farver. 
Mange har brugt rigtig lang tid på at 
bygge en drage med det ene formål at 
vise den frem til en festival, og det er 
da fascinerende.

Journalisten (th), som i den grad er 
nybegynder, byggede denne lille drage på 

under en halv time, og med lidt 
hjælp fra drageentusiasten Dennis 

Stochholm fik han den også i luften.

Fakta:
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En vild god dag

www.givskudzoo.dk

Find tropehjelmen frem og gør jer klar 
til en hel dags safari. Fra den dyrerige 
savanne til den farlige køretur gennem 
løvernes territorier. Tag på opdagelse 
på egen hånd eller bliv guidet rundt i 
parken.

I fællesskab kan I opleve, hvor forun-
derlig, sjov og spændende de vilde dyrs 
verden er – når man er helt tæt på. 
Stands bilen for en flok smukke zebraer, 
bliv underholdt af de legesyge chim-
panser og besøg store, stærke Samson i 
gorilla-anlægget.

Undervejs på jeres ekspedition finder 
I en masse hyggelige steder til picnic. 
Og glem ikke at se dine vilde børn blive 
sluppet fri i det store legepladsområde. 

DK-7323 Givskud · Tel. +45 75 73 02 22

Åbningstider 2007: 
21.04 - 22.06 kl. 10:00 - 18:00
23.06 - 12.08 kl. 10:00 - 20:00
13.08 - 16.09 kl. 10:00 - 18:00
17.09 - 21.10 kl. 10:00 - 17:00

Indgangen lukker 1 time før.

Det er nemt, billigt og hurtigt at bygge en drage selv. Bueslædedragen kræver ikke Det er nemt, billigt og hurtigt at bygge en drage selv. Bueslædedragen kræver ikke 
meget vind, let til frisk vind, og den kan derfor sættes op hele året. Dragen er et-linet. meget vind, let til frisk vind, og den kan derfor sættes op hele året. Dragen er et-linet. 
Styrbare, to-linede drager er meget svære at bruge, og det kræver derfor en del rutine Styrbare, to-linede drager er meget svære at bruge, og det kræver derfor en del rutine 
at få optimal fornøjelse af en to-linet drage. Børn under 8-10 år skal have hjælp af at få optimal fornøjelse af en to-linet drage. Børn under 8-10 år skal have hjælp af 
mor eller far, da man skal benytte saks eller hobbykniv. Man skal bruge:

1) Et stykke plastik. En plasticpose er fin, men hvis du bruger klar plast, 
kan du selv dekorere det og dermed lave din egen helt personlige drage.kan du selv dekorere det og dermed lave din egen helt personlige drage.

2) Pinde i tykkelsen 2-3 mm. Bambuspinde fra et billigt 
bambusrullegardin er ideelle.

3) 30-100 meter flyveline med en brudstyrke på 4-5 kilo. 
I let vind kan kraftig sytråd bruges.

4) Tape – gerne 19 mm bred. Almindelig, gennemsigtig tape eller malertape.Tape – gerne 19 mm bred. Almindelig, gennemsigtig tape eller malertape.
5) Kraftigt pap eller tynd træplade.

sådan bygger du
din egen drage
sådan bygger du
din egen drage
sådan bygger du

Nordatlantens Brygge
TROLDEPETER & BEDSTEMOR
Lørdag den 20. oktober kl.15 
Færøsk børneteater med masser af 
sjov, musik og sang på dansk og færøsk

Læs mere om de to tossede 
trolde på www.bryggen.dk

Særudstilling 28. august 2007 – 13. januar 2008

Købmagergade 37 · 1150 København K · Telefon 33 41 09 00
Tirsdag til lørdag 10-17 · søndag 12-16 · onsdag 10-20 · mandag lukket

www.ptt-museum.dk

Mobiltelefonens 25 år lange historie præsenteres 
i udstillingen og på www.mobil25.dk
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 Eventyret er 

kun lige begyndt
 Eventyret er 

kun lige begyndt
 Eventyret er 

  
AmAlie, der vAlie, der vAlie, der v ndt børnenes melodi grAnd prix for KnAp en måned siden, tør godt drømme 
om en fremtid som stjerne, men KonKrete mål vil hun nødigt sætte sig. 
det KAn være fAn være fAn være f rligt for en pige, der iKKe ved, hvAe ved, hvAe ved, hv d det vil sige At give op.At give op.A
For et par måneder siden var Amalie 
bare en ganske almindelig 12-årig 
pige, der fulgte skemaet i 6. klasse på 
Brønshøj Skole, gik til dans i fritiden 
og hyggede sig med veninderne. 
Det gør hun godt nok stadig, men 
efter sejren i børnenes melodi 
grand prix, MGP, der blev sendt 
på DR1 lørdag 15. september, har 
livet nu alligevel taget en drejning. 
I dag bliver hun stoppet på gaden 
af begejstrede fans, der meget 
gerne vil have en autograf, og 
kalenderen er fyldt til bristepunktet 
med koncertarrangementer, 
pladeindspilning og interviewaftaler.

- Jeg tager en dag ad gangen. Jeg 
kan slet ikke forholde mig til alt det, 
der sker lige i øjeblikket, men det er 
sjovt, og det er det vigtigste for mig, 
fortæller hun.

Amalie og de tre dansepiger Sidsel, 
Astrid og Signe strøg til tops med 
sangen ”Til solen står op”, der kort 
og godt handler om fest og ballade. 
Med næsten maksimumpoint kunne 
de lade sig hylde af et begejstret 
publikum, og en drøm var dermed 
gået i opfyldelse for de fire veninder, 
der ikke kun fik en sejr med hjem fra 
studiet i Århus. Fire dage med prøver 
og hyggeligt samvær har lagret sig 
som en uforglemmelig oplevelse i 
baghovedet.

- Noget af det bedste ved MGP er 
alle de venner, vi har fået. Det er nok 
det, jeg vil huske bedst, konstaterer 
den unge sangerinde, der faktisk har 
prøvet det hele før. Hun var nemlig 
danser for Signe K, der blev nummer 
to ved MGP i 2005, men denne gang 
gik tøsen fra Brønshøj altså hele vejen.

livsglad og stædig
Inspirationen til vindersangen har 
Amalie hentet på den danske hip-hop-
scene med ikke mindst Johnson og 
Niarn som de store idoler. 

Sidstnævnte har ofte trukket 
overskrifter på grund af sit sprogbrug, 
der af nogle betragtes som vulgært 
og kvindeundertrykkende, men det 
generer ikke Amalie, der tvært imod 
beundrer rapperen for sin ærlighed.

- Det er fedt, han tør synge det, han 
mener. Det er jo hans sange og hans 
liv, det handler om, og det er det, der 
kommer til udtryk i teksterne. Det er 
sådan, jeg også gerne vil skrive sange, 
fortæller Amalie, der mener, at den 
første MGP-vinder Razz også stadig er 
den bedste.

Den 12-årige stjerne fra Brønshøj 
betegner sig selv som en livsglad 
pige med ben i næsen. Hun har sine 
meninger og forsvarer dem med den 
samme stædighed, der gav hende 
sejren 15. september. Når hun sætter 
sig et mål, når hun det nemlig også, 
for Amalie har det ikke godt med at 
give op, og måske netop derfor er hun 
lidt tilbageholdende med at melde 
nye mål ud.

- Hmm. Jeg ved ikke. Det bliver nok 
noget indenfor dans. Måske DM i 
hip-hop, siger hun og tager et bid af 
det æble, der efterhånden har holdt 
under hele interviewet.

koncerter i hele verden
På den lange bane sætter Amalie sig 
ikke mål. Ikke endnu. Hun nøjes med 
at drømme. Stjernedrømme.
- Det kunne være fedt, hvis jeg 
kunne leve af at synge og give 
koncerter i hele verden, funderer 
hun og fortsætter efter et øjebliks 
tænkepause:

- Det er hårdt, men jeg tror også, det 
giver en masse rigtig fede oplevelser. 
Hvis jeg må drømme helt vildt, kunne 
jeg godt tænke mig, at vores gruppe 
får succes, så vi kan opleve alle de ting 
sammen. Det kunne være rigtig fedt.

Skulle drømmene briste, ligger der 
flere alternativer og venter. Det 
kunne være frisør, danselærer eller 
indretningsarkitekt, men indtil videre 
holder hun sig til nuet og 6. klasse 
på Brønshøj Skole. Hun holder sig 
til stegt flæsk med persillesovs, rød 
Fanta, sin gamle Nokia 6230I, lidt 
fodbold i ny og næ, sin hund ”Mille”, 
vennerne, familien og et eventyr, der 
kun lige er begyndt.

afventer foto af amalie
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Lærende og udviklende legetøj
www.legeakademiet.dk • Tlf. 27 62 94 20 

Motorik • Kreativitet • RytyRR mik • Rollelegg • Spprogg/taltræning

hvem synes du skulle have 
vundet mgp og hvorfor?

Stephanie Fischer Pedersen, 16 (tv), og Louise Nissen, 15.
- Den der ”Vi breaker” skulle have vundet. De sang faktisk 

rigtig godt, og så var de bare totalt søde at se på.

vox pop på rådhuspladsen

Josefine Lundgren, 12.
- Amalie sang godt, og dansen var også god, så jeg synes, det var den rigtige, 
der vandt. Men de lignede ikke nogle på 12 år, fortæller Josefine, der faktisk 

selv havde sendt et bidrag ind til MGP. Sammen med en veninde havde hun 
skrevet popsangen ”Venner for evigt”, men den kom altså ikke med i den 

endelige konkurrence.

vox pop på rådhuspladsen

Otto Jay Walker, snart 5 år.
- Den, der vandt, synes jeg, 
var den bedste, fortæller 
Otto Jay, der har lidt 
svært ved at sætte ord på 
hvorfor.

Godt hjulpet på vej af 
farmand fortæller Otto 
Jay dog, at det mest var 
dansen, han lagde mærke 
til, og at den unge knægt 
selv dansede med foran 
skærmen.

vox pop på 
rådhuspladsen
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”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!”
”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften
reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg 
lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes 
den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min 
aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge”
”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” 
”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” 
”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at 
bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig”
”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler under-
holdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  
”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det 
passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 
den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 
tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nem-
mere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” 
”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 
kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør 
mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit 
køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder 
mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” 
”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!”
”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften red-
det” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg 
lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes 
den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min 
aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge”
”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” 
”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” 
”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at 
bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” 
”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler under-
holdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med over-
alt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det 
passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 
den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 
tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv
nemmere” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet”  

Der er altid
Hvad er din?

Det nyeste? Det mest hotte? Ugens bedste tilbud? Lige dét mærke?Det nyeste? Det mest hotte? Ugens bedste tilbud? Lige dét mærke?
aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge”

Det nyeste? Det mest hotte? Ugens bedste tilbud? Lige dét mærke?
aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge”Mere at vælge imellem? Der er altid en grund til at gå i FONA.Mere at vælge imellem? Der er altid en grund til at gå i FONA.aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge”Mere at vælge imellem? Der er altid en grund til at gå i FONA.aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge”

SONY 40” FLADSKÆRMS-TV KDL40W2000. FULL HD Bravia LCD-tv i 16:9 format. S-PVA panel med hele SONY 40” FLADSKÆRMS-TV KDL40W2000. FULL HD Bravia LCD-tv i 16:9 format. S-PVA panel med hele SONY 40” FLADSKÆRMS-TV

den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 1920 x 1080 pixels opløsning samt et statisk kontrastforhold på 1300:1. Bravia Engine sikrer rolige, flotte den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 
billeder og Live Colour Creation sikrer fantastisk farvegengivelse. Lyssensor regulerer automatisk billedet efter 

tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv
billeder og Live Colour Creation sikrer fantastisk farvegengivelse. Lyssensor regulerer automatisk billedet efter 

tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit livtv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit livlokalets belysning. Tekst-tv med 700 siders hukommelse og 2 x 10 watt stereohøjttalere. Indbygget analog og tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv
digital DVB-T tuner. 2 x HDMI- scart- og komponent-indgange. 

nemmere” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet”  
digital DVB-T tuner. 2 x HDMI- scart- og komponent-indgange. 

nemmere” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet”  

SONY DVD- OG HARDDISK-OPTAGER RDR-HX650. 160 GB harddisk med mulighed for op til 455 

den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se timers optagelse. Dvd-optagelse i både +R og -R format. Dual layer kompatibel. Chase Playback giver den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 
mulighed for at pause en direkte udsendelse. Samtidig optagelse og afspilning på harddisk. HDMI-tilslut-

den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 
mulighed for at pause en direkte udsendelse. Samtidig optagelse og afspilning på harddisk. HDMI-tilslut-

den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 
tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit livning. Opskalering til 1080p. iLink indgang for digital overførsel fra videokamera. Afspiller mange forskellige tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv

formater bl.a. DivX.

”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler under-
holdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med over-
alt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det 
passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 

SONY DVD- OG HARDDISK-OPTAGER
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 

SONY DVD- OG HARDDISK-OPTAGER
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 

RDR-HX650. 160 GB harddisk med mulighed for op til 455 
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 

RDR-HX650. 160 GB harddisk med mulighed for op til 455 
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 

Op til 455 
timers

optagelse 2.699,-

”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at 
bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
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bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig”

bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 

5672  36
78  0099

  9446

5672  3678  0099  9446PETER HANSEN

07/12
EXPIRES

368

Få et FONA kortbruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads Få et FONA kortbruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
Kan bruges til bådetil mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit Kan bruges til bådetil mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
store og små beløb!store og små beløb!

til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
store og små beløb!

til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig”

store og små beløb!
soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig”

”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften red-
det” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg 
lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes 
den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min 
aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge”
”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” 
”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” 

40”

 12.999,-

”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at APPLE iPOD”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at Nano 4 GB.  Kan indeholde op til 2000 sange, 8 timers video, 7000 billeder eller en kom-”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at 
bination af disse. Flot aluminiumskabinet i 4 forskellige farver. Navigér nemt igennem musikken med det 

bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
bination af disse. Flot aluminiumskabinet i 4 forskellige farver. Navigér nemt igennem musikken med det 

bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads nye Cover Flow funktion. Batterilevetid på 24 timers musik- og 5 timers musikafspilning. Til Mac og pc.bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
Fås også med 8 GB i sølv, blå, grøn eller sort 

til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
Fås også med 8 GB i sølv, blå, grøn eller sort 

til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
1.499,-

til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
1.499,-

til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 

 1.099,-

CANON DIGITAL KAMERAlukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes CANON DIGITAL KAMERAlukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes CANON DIGITAL KAMERAlukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes  IXUS 75. Skiller sig ud med sit banebrydende design og ekstra stort 3” LCD-lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes  IXUS 75. Skiller sig ud med sit banebrydende design og ekstra stort 3” LCD-lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes  IXUS 75. Skiller sig ud med sit banebrydende design og ekstra stort 3” LCD-lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes 
display. Face Detection-teknologi (autofokus på ansigt), 3x zoom, korrigering af røde øjne og ISO 1600. den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min display. Face Detection-teknologi (autofokus på ansigt), 3x zoom, korrigering af røde øjne og ISO 1600. den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min Kameraet betjenes ved hjælp af Touch Control-vælgeren, så der kan navigeres med fingerspidserne.den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min Kameraet betjenes ved hjælp af Touch Control-vælgeren, så der kan navigeres med fingerspidserne.den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min 

”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler under-
holdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  
”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det 
passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 
den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 
tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nem-
mere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” 

Harddisk-
optager med 
400 timers 
optagelse

 9.999,-

”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så SONY SURROUNDANLÆG”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så DAR-X1. Få ægte biografoplevelse hjemme i stuen. Elegant design og en ny ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 
teknik, som kun skal benytte 2 højttalere for at give ægte surroundlyd. Anlægget har indbygget harddisk-

”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 
teknik, som kun skal benytte 2 højttalere for at give ægte surroundlyd. Anlægget har indbygget harddisk-

”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 
kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør optager med plads til mere end 400 timers optagelse. Desuden indbygget dvd-afspiller, der naturligvis også kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør 

kan afspille cd, MP3 og DivX formater. Endvidere FM radio med RDS.
kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør 

kan afspille cd, MP3 og DivX formater. Endvidere FM radio med RDS.
kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør 

køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder 
mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” 
”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!”
”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften red-
det” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg 
lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes 

GARMIN NAVIGATIONSSYSTEM
”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 

GARMIN NAVIGATIONSSYSTEM
”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 

Nüvi 200 Nordisk. Brugervenligt software og præcis kørselsvejledning. 
”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 

Nüvi 200 Nordisk. Brugervenligt software og præcis kørselsvejledning. 
”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 
kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør Navigatoren er forsynet med det nyeste City Navigator NT detailkort i hele Norden. Meget følsom GPS kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør 

modtager med SIRF og et krystalklart 3,5” QVGA TFT-display. Dansk tale og tekst.
kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør 

modtager med SIRF og et krystalklart 3,5” QVGA TFT-display. Dansk tale og tekst.
kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør 
mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit GARMIN NAVIGATIONSSYSTEMmit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit Nüvi 250 Europa. Som ovenstående men med Europakort mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit 

1.999,-køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder 1.999,-køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder 
GARMIN NAVIGATIONSSYSTEM

køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder 
GARMIN NAVIGATIONSSYSTEM

køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder 
Nüvi 250W Europa. Som ovenstående men med 4,3” widescreen 

køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder 
Nüvi 250W Europa. Som ovenstående men med 4,3” widescreen 

køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder 
mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” 2.499,-mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” 

DER ER ALTID EN GRUND TIL AT GÅ I FONA

 1.999,-”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften red-
det” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg 
lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes 

bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads 
til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit 
soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det passer mig”
”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg mangler under-
holdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ den med overalt”  
”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se tv lige når det 
passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nemmere” ”Jeg
mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!” ”Perfekt til mit køkken” ”Jeg kan ha’ 
den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så kan jeg se 
tv lige når det passer mig” ”Den er nem at bruge” ”Så kan jeg lukke verden ude” ”Den gør mit liv nem-
mere” ”Jeg mangler underholdning” ”Plads til mere!” ”Jeg synes den er fl ot!”
”Jeg kan ha’ den med overalt”  ”Lige til mit soveværelse” ”Så er min aften reddet” ”Den klæder mig” ”Så 

3,5”

1.599,-




