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Skjerns Magasin i den
berømte tv-serie
Matador har rødder i
Nykøbing, hvor Engelsk
Beklædningsmagasin
var inspirationen.

AF CLAUS MARCUSSEN

KULTURHISTORIE: I 1985
lukkede Engelsk Beklæd-
ningsmagasin i Nykøbing.
Efter 73 år, drejede den sid-
ste ejer af butikken Herluf
Johansen nøglen i butiks-
døren for sidste gang. Men
få er klar over, at der var en
tæt forbindelse mellem bu-
tikken og en af butikkerne i
Lise Nørregaards’ Matador. 

Herluf kom til byen 
Bygningen på gaden i Ny-
købing, hvor Matas i dag
ligger, fik sit udseende
efter en stor ombygning i
1910. Det gamle kornloft
var blevet sænket, og lavet
om til beboelser, mens hele
stueetagen var blevet lavet
om til butikker.  

I den tidligere skænke-
stue indrettedes Engelsk

Beklædningsmagasin. I
1953 – helt præcist den. 13.
august 1953, altså for 60 år
siden – tog disponent Her-
luf Johansen over. Herluf
kom fra Bagsværd og ville
prøve kræfter som selvs-
tændig i provinsen. 

Der gik en del år inden
byens borgere, blev fortro-
lig med, at det nu var Jo-
hansen som var blevet ejer
af Engelsk Beklædningsma-
gasin. Den tidligere ejer
Rodian var et kendt person
i byen, når der så kom en ny
person til provinsen skulle
bygens borgere jo lige se
tilflytteren an. Men det gik
rigtigt godt,  kvaliteten var
i højsædet, og mange af
byens borgere blev trofaste
kunder ligesom mange
landliggere købte også tøj i
butikken. 

Den gule butik
Butikken blev ofte omtalt
som den gule butik, hvilket
skyldes den lidt uheldige
placering på Algade. Over-
for butikken lå Grønneha-
vestræde, hvilket betød at,
der ikke var nogle huse til
at skygge for solen. Det gav
problemer om foråret og

om efteråret hvor solen
lavt, derfor kom det gule
film på vinduerne i denne
periode. Markisen klarede
sommersolen, for der stod
solen højt på himlen. 

Den sidst lærling i butik-
ken, Bjarne Ishøj, husker,
hvordan brædderne knir-
kede, når man gik rundt i
butikken, og skulle der
fyres var det med kul eller
koks. 

Der blev også tænkt på
de mindre bemidlede, og
dem var der i 50’erne og
60’erne mange af. De skulle
jo også have tøj på krop-
pen, og det kunne være
svært for dem at betale, så
der var flere, der kom med
et lille beløb hver gang de
fik løn, og på den måde fik
de betalt deres tøj. 

Det var også stedet, hvor
man skulle handle, hvis
man ville købe løse kraver.
Eller skulle hatten passe
perfekt, så blev den blok-
ket og/eller dampet. 

Kort tid efter Bjarne
Ishøj bliver udlært gik op-
tagelserne i gang til det,
som senere skulle vise sig
at blive et stykke Dan-
markshistorie. 

Matador fra 1978
Erik Balling var i årene
1978 til 1981 instruktør på
Matador. Lise Nørregaards
ide var at prøve at beskrive
livet i en provinsby i perio-
den fra 1929 til 1947. 

En af butikkerne i Mata-
dor, Skjerns Magasin min-
der i den grad Engelsk
Beklædningsmagasin – og
det har sin helt naturlige
årsag. 

Svigerdatteren til Herluf
Johansen, Jytte Johansen
(tidligere Yrsa Gregersen),
fortæller at oven på En-

gelsk Beklædningsmagasin
boede to kostumier fra
Danmarks Radio. I forbin-
delse med indretningen af
Skjerns Magasiner, skulle
man bruge en butik magen
til og hvad var mere nærlig-
gende, end at kigge på bu-
tikken som lå nede under
hvor man boede. 

De brugte flere timer i
butikken, hvor de kiggede
på indretningen, men ikke
mindst lånte de en del af
forretningens tøj til
Skjerns Magasin.  Så derfor
er det ikke så underligt, når

man i dag skal fortælle om
Engelsk Beklædningsmaga-
sin over for de generatio-
ner, som ikke kan huske
den, at man med rette sige,
at den minder om Skjerns
Magasin i Korsbæk.

Skjerns Magasin lå i Nykøbing

En annonce om overtagelsesuds-
alget, bragt 13. august 1953. 
Privatmateriale

Parti fra Algade i Nykøbing ca. 1965, med Engelsk Beklædningsmagasin til højre. Udgivet af Gunnar
Rasmussen.

Interiør fra butikken, taget i janbuar 1981. Billedet er venligst udlånt af Jytte Johansen (tidligere Yrsa Gre-
gersen), svigerdatter til indehaver Herluf Johansen. Foto: privat 

Engelsk Beklædningsmagasins facade mod Algade. Ukendt årstal.
Foto: privat
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Varsel: Hvis det blæser så
meget, at 18 kællinger
ikke kan holde den 19., så
er foråret på vej...

KALENDEREN: Kyndel-
misse - eller Mariæ rensel-
sesdag - er en gammel
kristen helligdag, der fal-
der hvert år den 2. februar. 
Dagen blev af danskerne

kaldt for Kjørmes Knud.
Kyndelmisse er også en for-
danskning af de latinske
ord for lysmesse: kyndel =
candelarum, altså lys og
missa altså messe. Det er
dagen, hvor det markeres,
at halvdelen af vinteren er
gået, og i den katolske
kirke fejres dagen stadig
med en stor lysmesse, hvor
de lys som skal bruges i det
kommende år velsignes. At
det lige sker denne dag
skyldes, at der ved kyndel-
misse er gået 40 dage, siden
Jesus blev født.

Det var derfor tid til, at
hans mor, Jomfru Maria,
kunne fremstilles i templet
(Luk. 2,22-40), så hun
kunne gennemgå den tradi-
tionelle renselse. Lysfesten
er i dag ikke længere en of-
ficiel helligdag i Danmark.

Ikke længere en helligdag
Med helligdagsreformen af
1770 blev kyndelmisse sam-
men med 10 andre hellig-
dage, blandt andet 3.
juledag, 3. påskedag, Skt.
Hans Dag, Vor Frue Dag, af-
skaffet. 
Selv om kyndelmisse i

over 200 år derfor ikke har
haft en officiel status som
helligdag, er der i disse år
en tendens til, at flere og
flere kirker markerer
dagen med særlige lysguds-
tjenester, evt forbundet
med dåb af kommende kon-
firmander. Ved kyndelmisse
afholdtes Kjørmes-gilde,
traditionelt et sam-
menskudsgilde, hvor der

spistes en kraftig suppe,
pandekager med øl og
brændevin eller stuvet hvi-
dkål med flæsk og pølse.

Mange traditioner
Mange traditioner og var-
sler er knyttet til kyndel-
misse: Frugttræer piskes
med ris for at sikre en god
høst, rituelle pløjninger
skulle også sikre god høst.
Flæsk skulle spises for at
forhindre hunger, og vejret
på denne dag kunne spå om
forårets komme. 
For eksempel hvis det

blæser så meget, at 18 kæl-
linger ikke kunne holde
den 19. ved jorden så vil fo-
råret snart være på vej og
Kjørmes tø er så godt som
100 læs hø. 
Man sagde også, at Skt.

Peter smed den varme sten
i vandet denne dag, så isen
kunne smelte og foråret
komme, idet dagen regnes
for årets koldeste. En tom-
melfingerregel for bønder

var, at de skulle have halv-
delen af foderet til dyrene
tilbage, da dyrene først
kunne komme på græs i
maj måned.
Mange danskere kender

udtrykket Kjørmes Knud
fra Jeppe Åkjærs vise
»Sneflokke kommer vrim-
lende...«. Sidste vers lyder:

Kyndelmisse 
den 2. februar
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2. februar er typisk en
af årets koldeste

dage. Og »kyndel-
misse slår sin knude«

, som St. Steensen 
Blicher skrev i 1838.

Foto: Klostergruppen

Dagene bliver længere
- og mest om
eftermiddagen.

AF HENRIK UHRE-PRAHL
hup@nordvest.dk

VEJR: Det bliver lysere og
lysere i disse dage. I øjeblik-
ket får vi hver dag mellem 3
og 4 minutter mere dagslys,
oplyser DMI (Danmarks Me-
teorologiske Institut).
Vintersolhverv faldt den

21. december 2012 . Her var
dagen blot ca. 7 timer lang
ved DMI på Østerbro i
København. Siden da er
daglængden vokset - først
langsomt; men nu er der ef-
terhånden ved at ske noget. 
Ser vi på den samlede til-

vækst af daglængden, så
har vi nu passeret den
første time. 

Mest om eftermiddagen
Et døgn har ikke præcis
samme længde hele året.

Det skyldes, at Jordens
bane om Solen ikke er en
cirkel, men en ellipse, hvor-
ved banehastigheden varie-
rer.
En interessant effekt af

denne variation er, at væks-
ten i daglængden primært
finder sted sidst på dagen
frem til starten af februar.
Fra midten af februar til
starten af maj finder den
derimod primært sted først
på dagen.

Reel daglænge
Ved jævndøgn er nat og dag
lige lange...! Det vil de fle-
ste nok mene, men nej.
DMI forklarer: Burde dag

og nat ikke være lige lange
netop der? Nej - og der er
to elementer i forklaringen.
Det første er, at de 12

timer gælder centrum af
solskiven. Og da de fleste af
os regner solopgang og sol-
nedgang fra solskivens
øverste kant, så giver det
nogle minutters ekstra

dagslys. Det er dog ikke
alle almanakker, der ind-
regner denne effekt, men
den er medtaget her i både
tabeller og klokkeslæt i
teksten.
Det andet element er

den såkaldte horisontalre-
fraktion, der er afbøjning
af sollyset i atmosfæren. Ef-
fekten afbøjer lyset mere
end en halv grad i horison-
ten, hvor atmosfæren er
tykkest set fra en betrag-
ters position. 
Dermed ser betragteren -

på vore breddegrader og
omkring jævndøgn - Solen
ca. fire minutter tidligere
morgenen, end den rent
astronomisk står op og til-
svarende fire minutter se-
nere om aftenen, end den
rent faktiske går ned. 
Slår man op i en alma-

nak, er horisontalrefraktio-
nen næsten altid indregnet
i Solens op- og nedgang.

Lyset vinder frem
NATUR: Selv om det er
koldt, og vinteren er be-
gyndt at virke uendelig
lang, så er der bogstaveligt
talt lys forude.
Dagene er tiltaget i

længde siden jul, og læg
mærke til, hvordan det bli-
ver lysere og lysere om
morgenen.

Det registrerer fuglene
også, og inde i byerne kan
man allerede i starten af
februar begynde at høre
den første spæde fugle-
sang fra forårskåde sol-
sorte, men vi skal hen i
april, inden der for alvor
kommer gang i fuglesan-
gen.

Bliver det pludselig 7-8
varmegrader og solskin, så
kan man være heldig at
høre årets første lærke-
sang, om hvilket et gam-
melt mundheld siger: Lige
så mange dage lærken syn-
ger før Kyndelmisse - 2. fe-
bruar - lige så mange uger
skal den tie efter.

Nu begynder fuglene snart at synge

HAVEN: Hård frost kan
være en barsk sag for plan-
ter, der ikke er vinter-dæk-
kede. 
Men for de fleste plan-

ter, buske og træer sker
der ikke noget, når frosten
bider. 
De vækster, vi har her i

landet, er hårdføre og vant
til de forhold, det danske
klima byder på. 

Konstant frost er det
bedste for de fleste plan-
ter. 
Hvis det derimod vek-

sler mellem frost og tø er
risikoen for skader større.
Hvis jorden er frosset
langt ned, og en kraftig sol-
varme pludselig tør det
øverste jordlag op, så risi-
kerer man, at panterne
drukner.

Man kan med fordel
skygge for planterne -
eventuelt ved at dække
med granris. Skygge mod
en stærk forårssol forebyg-
ger, at planterne tørrer ud. 
Kombinationen af stor

fordampning og ringe ad-
gang til vand i jorden kan
nemlig føre til udtørring.

Dæk planterne til om vinteren

Og Gammelmor i Klokkerne
med Huen og Graalokkerne,
hun haler op i Sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er Kaalen liggende,
og nu staar Tjørnen stikkende
og spidder Sne paa Piggene,
og nu kom Kjørmes-Knud!



NYKØBING SJ. AUTOCENTER A/S 
v/Frank Bentsen - mere bil for pengene…

CITROËN C3  
1,4 HDI SEDUCTION 99G 5D
Indregistreret: April 2011
Km.: 13.000
Aircondition, abs, esp, 6 airbags, 
servo, el-ruder, el-spejle m/varme, 
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, 
udv. temp. måler, højdejust. forsæde, 
sædevarme, cd/radio, isofix, tågelygter, 
tonede ruder, diesel partikel filter,  
1 ejer, ikke ryger.

 PRIS: 134.800 KR.

KIA CEE´D 1,6 
CVVT EXCLUSIVE AUT. 5D
Indregistreret: August 2007
Km.: 32.000
AUTOMATGEAR., airc., abs, esp, 6 
airbags, servo, 4x el-ruder, el-spejle 
m/varme, fjernb. c.lås, cd/radio, køre-
computer, udv. temp. måler, højdejust. 
forsæde, sædevarme, multifunktions-
rat, splitbagsæde, læderrat, tågelygter, 
ikke ryger, lev. nysynet, service ok, 
aftag. træk.

 PRIS: 109.900 KR.

VW GOLF IV  
2,8 V6 HIGHLINE 4M 5D
Indregistreret: August 2001
Km.: 154.000
Fuldaut. klima, 6 gear, abs, 4 airbags, 
esp, servo, 4x el-ruder, el-spejle m/var-
me, fjernb. c.lås, infocenter, regnsensor, 
fartpilot, sædevarme, højdejust. forsæ-
de, cd/radio, læderindtræk, splitbagsæ-
de, læderrat, træindlæg, 16” alufælge, 
ikke ryger, lev. nysynet, service ok.

 PRIS: 99.900 KR.

CITROËN GRAND C4 
PICASSO 1,6 HDI 112  
SEDUCTION E6G 5D
Indregistreret: 1 Maj 2011
Km.: 8.000
7 sæder, E6G aut. gear, 2 zone klima, parke-
ringssensor, regnsensor, abs, esp, 6 airbags, 
servo, 4x el-ruder, fjernb. c.lås, el-spejle m/
varme, fartpilot, varme i forrude, auto. nedbl. 
bakspejl, udv. temp. måler, sædevarme, 
højdejust. forsæde, radio med cd-boks, mul-
tifunktionsrat, bluetooth, isofix, tågelygter, 1 
ejer, ikke ryger, service ok, diesel partikel filte.

 PRIS: 269.900 KR.

PEUGEOT 307  
1,6 T6 ST.CAR 5D
Indregistreret: Juni 2007
Km.: 129.000
Airc., 16” alufælge, abs, esp, 6 airbags, 
servo, el-ruder, el-spejle m/varme, 
fjernb. c.lås, regnsensor, kørecomputer, 
infocenter, startspærre, udv. temp. må-
ler, højdejust. forsæde, sædevarme, cd/
radio, bluetooth, stofindtræk, splitbag-
sæde, tågelygter, tagræling, 1 ejer, ikke 
ryger, service ok, vinterhjul.

 PRIS: 109.900 KR.

CITROËN C5 2,0 HDI 
163 SEDUCTION TOURER 5D
Indregistreret: November 2011
Km.: 5.000
Panorama glastag, 2 zone klima, køl i hand-
skerum, 17” alufælge, parkeringssensor, fart-
pilot, abs, esp, 7 airbags, servo, 4x el-ruder, 
fjernb. c.lås, el-spejle m/varme, , kørecom-
puter, varme i forrude, auto. nedbl. bakspejl, 
regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, 
cd/radio, multifunktionsrat, bluetooth, arm-
læn, læderrat, tågelygter, 1 ejer, ikke ryger, 
service ok, diesel partikel filter.

 PRIS: 289.900 KR.

OPEL ASTRA 1,6 
16V ELEGANCE 5D
Indregistreret: April 1998
Farve: Bordeauxmetal  Km.: 47.000
Utrolig velholdt en-ejers bil - im-
porteret fra Tyskland!!, airc., 15” 
alufælge, abs, 4 airbags, servo, 4x el-
ruder, el-spejle m/varme, fjernb. c.lås, 
cd/radio, startspærre, udv. temp. måler, 
tågelygter, infocenter, træindlæg, læ-
derrat, splitbagsæde, 1 ejer, ikke ryger, 
lev. nysynet, service ok.

 PRIS: 49.900 KR.

CITROËN C5 2,0 HDI 
140 COMFORT TOURER 5D
Indregistreret: April 2009
Km.: 128.000
ORG. NAVIGATION, 2 zone klima, parkerings-
sensor m p-pladsopmåling, fartpilot, abs, esp, 7 
airbags, servo, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, 
fjernb. c.lås, 6 gear, kørecomputer, varme i for-
rude, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, 
regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, cd/
radio, bluetooth, multifunktionsrat, armlæn, læ-
derrat, lygtevasker, tågelygter, tagræling, mørk-
tonede ruder i bag, 17” alufælge, diesel partikel 
filter, service ok, 1 ejer, ikke ryger, lev. Nysynet.

 PRIS: 179.800 KR.

VOLVO V70  
2,4 140 LIMITED EDITION 5D
Indregistreret: September 2006
Km.: 98.000
Fuldaut. klima, navigation, 17” alufælge, 
abs, esp, 6 airbags, servo, parkeringssen-
sor, fartpilot, kørecomputer, infocenter, 
varme i forrude, læderindtræk, læderrat, 
sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-
ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, mul-
tifunktionsrat, armlæn, tågelygter, lygte-
vasker, ikke ryger, service ok, aftag. træk, 
lev. nysynet, vinterhjul.

 PRIS: 189.000 KR.

CITROËN C4 1,6 HDI 
92 SEDUCTION 5D
Indregistreret: Marts 2012
Km.: 13.000
Pack city, 2 zone klima, køl i hand-
skerum, abs, esp, 6 airbags, servo, 4x 
el-ruder, el-spejle - klapbare m/varme, 
fjernb. c.lås, parkeringssensor, fartpi-
lot, kørecomputer, regnsensor, auto. 
nedbl. bakspejl, cd/radio, bluetooth, 
multifunktionsrat, isofix, splitbagsæde, 
tågelygter, diesel partikel filter, 1 ejer, 
ikke ryger.

 PRIS: 189.800 KR.

FLEXLEASING- EN SIKKER OG FAVORABEL GENVEJ TIL DIN DRØMMEBIL. ALLE MÆRKER/MODELLER. ALTID FRI KILOMETER- BILLIG FORSIKRING- 1 ÅRS GARANTI

INDEHAVER FRANK BENTSEN 2013

DIESEL

INDEHAVER FRANK BENTSEN 1995

CITROËN NYKØBING SJ.  
Nordlysvej 3 ∙ 4500 Nykøbing Sj. 

Tlf.: 5991 0400 ∙ www.citroen.nykobings.dk

ÅBNINGSTIDER:  
Mandag-fredag 9.00-17.00  
Lørdag-sondag efter aftale

DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL

ALLE BILER KAN 
FINANSIERES OP 

TIL 72. MDR - OGSÅ 
UDEN UDBETALING

3Fredag den 1. februar 2013

SOLGT

SOLGT
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EFTERMONTERING
OG SERVICE AF 

HJÆLPEMIDLER I
HANDICAP-
BILER

DESUDEN LAVER VI:
  Reparation af starter/generator
  Diagnose af indsprøjtning
  Airbag
  ABS/ESP
  Råd og vejledning for batteri til dit køretøj
  Kabinevarmer
  El-håndbremse
  El-sæder
  Radio
  GPS/navigation
  Telefon

www.autoel.dk

HVORFOR KØRE TIL KØBENHAVN, NÅR DU KAN KØRE TIL VIG

VI TILPASSER DIN BIL EFTER 
DINE BEHOV, SOM KAN VÆRE:

Vi samarbejder også med din kommune.
Ring eller kig forbi og hør nærmere.

  Kørestolslifte
  Kørestolskraner og ramper
  Trinbræt

  Siddepladsen: Drej, 
op-ned-frem tilbage, 
specialindretning, sæder m.m.

  Håndbetjent gas og brems

KUN 975.-
(780.- ex.moms)

 TILBUD:
Få lavet det 1.årige lovpligtige service på
KØRESTOLSLIFTEN TIL HANDICAPBILER
hos os til

Lexus brugte North
American International
Auto Show i Detroit i
USA til at vise næste
generation af 
Lexus IS frem.

Noget af det vigtigste ved
en luksus sports sedan er
køreegenskaberne. Med
dette klare budskab præs-
enterer det japanske luk-
susbilmærke Lexus i disse
dage den helt nye genera-
tion af luksus sedan’en
Lexus IS ved North Ameri-
can International Auto
Show i Detroit i USA.
Ud over det særlige

fokus på bilens køreegen-
skaber markerer den nye

Lexus IS sig også med et
dramatisk nyt design såvel
udvendigt som indvendigt.
Den nye karakteriske front,
som allerede ses hos de
noget større modeller
Lexus GS, Lexus LS og
Lexus RX, har nu også fun-
det vej til Lexus IS og giver
den baghjulstrukne sedan
et på samme tid mere ag-
gressivt og elegant udtryk.

Rent og 
stilfuldt design
Indvendigt skinner et rent
og stilfuldt design en i
øjnene, og kabinen oser af,
at der hér er tale om en bil,
hvor især føreren er sat i
højsædet. Et nyudviklet
sæde og et læderrat place-
ret i nøje ergonomisk af-
stemt vinkel med

inspiration fra supersports-
vognen Lexus LFA sørger
for den helt rette kørestil-

ling og høj komfort bag.
Der er hele 12 nye featu-

res, som aldrig tidligere er

set i en Lexus-model, heri-
blandt elektrostatiske
knapper til indstilling af
temperaturen i kabinen
ved enkel berøring.
Den nye Lexus IS er vok-

set markant og fylder nu 70
mm mere i længden og 10
mm i bredden. Det med-
fører ekstra plads i kabi-
nen, hvor man som
bagsædepassager kan fryde
sig over hele 85 mm ekstra
benplads.

Hybridmotor 
for første gang
På motorprogrammet fin-
der man en 2.5 liters V6
benzinmotor med 207 hk i
Lexus IS 250, mens der nu
også er blevet plads til en
hybridmotor i luksus seda-
n’en. 

Som den sidste model i
Lexus-rækken får den nye
IS også hybridmotor, og der-
med er det fremover muligt
at vælge hybridmotor til
samtlige Lexus-modeller.
Hybridmotoren i den nye

Lexus IS kombinerer en
kraftfuld elmotor med en
2.5 liters fire cylindret ben-
zinmotor med det direkte
D-4S indsprøjtningssystem
og et højeffektivt recirku-
lations system i forbindelse
med udstødningsgassen,
hvilket gør, at bilen opnår
en gennemsnitlig brænd-
stoføkonomi ved blandet
kørsel på 23,3 km/l og udle-
der under 100 gram CO2 pr.
km.

Lexus IS - japaner i luksusklassen

I overlegen stil susede Volvo
V40 D2 først over målstre-
gen foran ni andre kom-
pakte firmabiler under
kåringen af ”Årets Busines-
sbil 2013”. Juryen bes-
tående af otte rutinerede
firmabilister, en ergotera-
peut og to motorjournalister
var benovet over svenske-
ren: Man sidder fantastisk.
Den kører komfortabelt,
men sportsligt. Sikkerheds-
udstyret er helt i top, og så
er den til at betale. Samti-
dig mente flere, at Volvo
V40 er så lækker, at det
nærmest bliver sexet at
være kørende salgskonsu-
lent.
Det er syvende gang, at

sælgernes fagforening, Buis-
ness Danmark, kårer årets
Businessbil. I år i samar-
bejde med Morgenavisen
Jyllands-Posten. Med årets
vinder er det virkelig lykke-
des at forene sporty køreg-
læde med sikkerhed og
sparsommelig, vurderer Lars
Bundgaard, trafikpolitisk
formand i Business Dan-
mark.
- Volvo V40 har bare det

hele til en overkommelig
pris omkring 300.000 kr.
Køreoplevelsen er suveræn,
den har stil og sender klare
signaler til omverden. Sam-
tidig er den testens mest
miljørigtige bil med et for-
brug på knap 28 km på lite-
ren. Og ikke mindst er den
netop vurderet som den
mest sikre bil af Euro
NCAP, siger han. 
Kåringen af årets busi-

nessbil handler om langt
mere end tekniske præsta-
tioner og køreegenskaber.
Den skal give landets firm-

abilister en bedre fors-
tåelse for bilen som ar-
bejdsplads og lægger
særlig vægt på arbejds-
miljø og ergonomi. Og her
var Volvo V40 i særklasse,
konstaterer ergoterapeut
Kate Severinsen fra ar-
bejdsmiljøkonsulentfir-
maet Crecea.
I modsætning til de tidli-

gere seks års kåringer af
businessbilen, bestod feltet
i år af firmaklassens min-
dre bilmodeller og altså
ikke de klassiske station-
cars som Ford Mondeo, Toy-
ota Avensis og Volkswagen
Passat. Ergonomi og sæde-
komfort i mellemklassebi-
lerne er et langt stykke hen
ad vejen på højde med
standarden i den større job-
bilsklasse, vurderer Kate
Severinsen. Så i lyset af den
øgede skat på firmabiler
giver det mulighed for at
spare lidt eller få mere luk-
sus uden at betale ekstra. 
- Den største forskel er, at

der er mindre plads i bi-
lerne og på den måde min-
dre plads til at variere
indstillingerne, så sæde, rat
og nakkestøtter kan juste-
res perfekt, siger Kate Se-
verinsen, som også hæfter
sig ved, at ind- og udstig-
ningshøjden er lavere. Sæ-
derne er generelt lige så
gode og velstøttende og i
mange tilfælde med vigtig
lændestøtte, som i den
større businessklasse. 
Volvo V40 D2 vandt foran

Mercedes A-klasse og BMW
116. De øvrige syv testbiler
var: Citroën C4, Ford Focus,
Hyundai i30, Kia Ceed,
Opel Astra, Renault Grand
Scenic og VW Golf.

V40 årets mest 
sexede firmabil

Den nye Lexus fås også med hybridmotor.



5Fredag den 1. februar 2013

KIG IND 
I 

PUNKT 1
Holbæk Megacenter, Stenhusvej 74-78, 4300 Holbæk, tlf. 59 45 47 00

Asnæs Centret 6, Asnæs, tlf. 59 65 06 50

DANMARKSPUMPE
Premium 

Intropris

15999,-
Betal først 
om 270 dage

2013

NYHED

VARMEPUMPER 

FRA 9999,-

NYT SMART DESIGN

NYT NANOE-G

LUFTRENSNINGSSYSTEM

INTERNET OPKOBLING

Nu kan du 
styre din 

varmepumpe 
med en 

APP på din 
smartphone.

NYT NYT NYT
JANUAR - FEBRUAR TILBUD

Audi var på rekordkurs i 2012 med bl.a. denne A3 Sportback.

I Danmark tangerede
Audi sin egen
salgsrekord. På
verdensplan gik det
endnu bedre.

2012 blev et nyt rekordår
for Audi AG, som på ver-
densplan solgte 1.455.100
nye biler. Det er hele 11,7
% mere end året før og
skyldes rekorder i alle regi-
oner inkl. Europa.
I Danmark har Audi også

succes med en tangering af
salgsrekorden. I 2012 blev
det til over 5.200 indregi-
streringer og en sikker
førsteplads i premiumseg-

mentet foran BMW og Mer-
cedes. 
Audis markedsandel i

Danmark i 2012 blev over 3
% højere end året før – en
flot præstation i et vanske-
ligt marked, som var
præget af de helt små biler.
2013 tegner også godt for

Audi i Danmark med en po-
sitiv ordrebeholdning ved
årets start. ”Vores vigtigste
opgave er at begejstre
vores kunder, og vi har for-
udsætningerne for at
kunne gøre det. Vi har bl.a.
et omfattende og attraktivt
modelprogram, hvor jeg
især ser frem til at introdu-
cere Audi A3 Sportback i
marts” udtaler Audi direk-
tør Thomas Jöhncke.

2012 var et godt år
for Audi

Opel har fået priser og
udstyr på plads for den
nye Adam, der snart
kommer på gaden. 

HOLBÆK: Når Opel Adam
inden længe kommer på
gaden, bliver det uden tvivl
den bil på markedet med
de største muligheder for
personliggørelse. Der fin-
des millioner af kombinati-
onsmuligheder af farve,
indtræk, udstyr og motorer,
så man risikerer næppe at
møde en bil, der er helt
magen til ens egen. 
Priserne for den nye

Adam begynder ved
149.990 kr. for Adam Jam,
der som alle andre varian-
ter får syv tommer farve-
skærm med navigationsmu-
lighed, bluetooth telefon og
aircondition som standard-
udstyr. Opel forventer at en
privatleasingpris på 1799
kr. pr. måned over 40 måne-
der med 25.000 kr. i første-
gangsydelse vil tiltrække
bilkøbere, der lægger vægt
på en fast månedlig ydelse. 
Ud over foreløbig 12 for-

skellige karrosserifarver, tre
forskellige tagfarver, tre mo-
torer og tre grundlæggende
udstyrsvarianter - Adam
Jam, Adam Slam og Adam
Glam – har Adam er omfat-

tende liste af ekstraudstyr,
der gør det muligt at bygge
sin helt personlige Adam.
Blandt andet er det muligt
at få skakternet loft, stjer-
nehimmel med lysdioder
eller mørktonet glastag. I
kabinen kan man vælge mel-
lem forskellige farver på in-
strumentbord og rat, og selv
hjulene kan personliggøres
med en eller flere farvede
hjuleger på alu-fælgene. 
Opel Adam får debut hos

Autohuset Stormgaard på
Tåstrup Møllevej i Holbæk
i weekenden den 16.-17.
marts, men i løbet af januar
bliver det muligt at gå ind

på www.opel.dk og designe
sin helt egen Adam. I Tysk-
land har det været muligt
at designe sin egen Adam
på www.opel.de siden be-
gyndelsen af november, og
her har brugerne foreløbig
designet 80.000 forskellige
versioner af Adam. 
Adam Jam har en motor

på 1,2 liter (70 hk) til
149.990 kr. Der er syv tom-
mer farveskærm med navi-
gationsmulighed, blue-
tooth, aircondition, 16” alu-
fælge, el-ruder foran, radio
med fem højttalere, fuldt
justérbart rat, læderrat,
fartpilot og boardcomputer

med information om
brændstofforbrug.
Adam Glam: 1,4 (87 hk),

169.990 kr. Oveni udstyret
til Adam Jam: Glastag,
elektronisk klimakontrol,
LED kørelys foran, radio
med syv højttalere.
Adam Slam: 1,4 (100 hk)

179.990 kr. Oveni udstyret
til Adam Jam: 17” alu-
fælge, sportsundervogn,
elektronisk klimakontrol,
LED kørelys foran og LED
baglygter, radio med syv
højttalere, ekstra mørkto-
nede ruder bag og indtræk
i dellæder.

Opels Adam for 1799 kr. 
pr. måned

Der er over en million kombinationsmuligheder af farver, udstyr og motorer, så man kommer næppe til af
se en Adam, der er magen til ens egen i sit nabolag. Glastag er standardudstyr på Adam Glam.



AUTOSERVICE

Claus Christensen
Venusvej 3
4500 Nykøbing Sj.

Tlf. 59 91 24 14

SUPERTILBUD

PÅ DÆK + FÆLGE
Ring om pris til netop

DIN bil.....

VI TILBYDER:

Trafi kstyrelsen og FDM har nu godkendt at ejere af 
de små mikrobiler kan få monteret træk på bilen.

-SÅ KAN DU OGSÅ SNART FUTTE RUNDT 
MED EN TRAILER BAG BILEN..
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AFTAGELIGT 
ANHÆNGERTRÆK
til Toyota Aygo og 
Peugeot 107

incl.moms og montering Kr. 5.800.-

VI GI’R 10% RABATI JANUAROG FEBRUAR 

NYHED! ER DU EJER AF 
EN TOYOTA AYGO 

ELLER PEUGEOT 107
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Lær om bierne både i teori og praksis på et begynderkursus.                                                                      Foto: privat

Nordvestsjællands
Biavlerforening
tilbyder
begynderkurser
indenfor biavl
BIAVL: Mange skolebørn
har haft stor glæde af at
lære om bier i skolegården
ved Svebølle Skole, og nu
tilbyder Nordvestsjællands
Biavlerforening et begyn-
derkursus, så nye biavlere
kan få succes med at have
deres egne bier.

Jo mere man ved om bi-
erne, jo mere interessante
opleves de, og jo mere un-
dres man over, hvordan bi-
erne finder ud af det,
forklarer Vagn Kildsig, for-

mand for Nordvestsjæl-
lands Biavlerforening. 

Hvordan holder de sam-
men, finder føde, opfostrer
de næste generationer og
arbejder i døgndrift inde i
en mørk bikube uden at
komme op at skændes? 

Hvordan finder 60.000
individer ud af det? 

Naturen har meget brug
for en hjælpende »hånd«
fra flere bifamilier. Biavl er
en overkommelig hobby,
når man lærer det hele trin
for trin i løbet af et biår. På
nøjagtig samme måde som
man får mere glæde af en
hund, når man forstår hun-
dens behov.

Nordvestsjællands Biav-
lerforening tilbyder at

guide nye biavlere frem til
succes med den første bifa-
milie for eksempel hjemme
i villahaven. Man starter
med en grundlæggende
teori, der svarer på oven-
nævnte spørgsmål om bier-
nes evne til at finde ud af
det, samt hvad biavleren
gør, for at bifamilien kan
trives. 

Derefter arbejder vi med
bierne i praksis i skolebi-
gården i Svebølle omkring
hver 10. aften i sommer-
sæsonen.

Begynderkursus er  den
5., 19. og 26. februar, den 5.,
12. og 19. marts om aftenen.
Det foregår på Svebølle
Skole og tilmelding kan ske
til Vagn Kildsig.

Bliv klogere på bierne

LÆR SVØMNING: Hvert
år sker der drukneulykker i
Danmark, bare i 2012 har
Rådet for Større Badesik-
kerhed registreret 60 fatale
drukneulykker, heraf var
de 13 badeulykker. 

Nu sætter Rådet for
Større Badesikkerhed
fokus på skoleelevernes
ageren og sikkerhed om-
kring vand og badning, ved
hjælp af to nyudviklede
computerspil. 

- Spillene har tll formål
at lære eleverne hvordan
de skal opføre sig når de er
i nærheden af vand, og
hvordan de skal reagere
hvis der sker en ulykke, op-
lyser formand for Rådet
Sven Hedegaard.

På nuværende tidspunkt
er det ikke alle danske sko-
leelever der får tilbudt
svømmeundervisning i sko-
len. Men ifølge regeringens
»Fælles Mål« skal folkesko-
lernes elever have lært liv-
redning, bjærgning og
måder at sikre sig selv i
vand senest i 5. klasse. 

- Der er er dog svært at
leve op til uden svømmeun-
dervisning, mener Sven He-
degaard.

Nu kommer Rådet for
Større Badesikkerhed med
et redskab til at lære væs-
entlige og til tider afgørende
elementer omkring badesik-
kerhed, som skolerne kan
gøre brug af i svømmeun-
dervisningen og/eller til
eventuelle temadage. 

Dette redskab består af
to online spil, og forman-

den for Rådet, Sven Hede-
gaard, siger: - Vi ønsker na-
turligvis at alle børn og
unge undervises i svøm-
ning, men med de nye red-
skab skaber vi yderligere
muligheder for at sprede
budskabet omkring ba-
desikkerhed. 

Projektet hedder »Bade-
Ballade« og har til formål at
dygtiggøre Danmarks unge
befolkning til at reagere
hurtigt og rigtigt i farlige si-
tuationer ved vandet og i
svømmehaller. Der er udvik-
let et spil som er målrettet

elever i 0. til 6. klasse, med
to forskellige sværhedsgra-
der, og et spil som er målret-
tet 7. til 10. klasse. 

- Vi håber, at spillene
lægger op til diskussion i
klasserne, dyst i hjemmene
og et meget lavere antal af
drukneulykker i fremtiden,
siger formand Sven Hede-
gaard. 

Hele projektet er finan-
sieret af undervisningsmi-
nisteriet og er nu
tilgængelige på kampagne-
hjemmesiden www.Bade-
Ballade.dk

Bade Ballade

Med www.badeballade.dk - som billedet her er fra - håber rådet at nå
ud til en langt større kreds af børn og unge.



UDSALG’s

9995

4995 1000

19995
Elektronisk og godkendt. Automatisk
indstilling - også mellem sommer- og vintertid.
Lige til at sætte
i forruden.
Incl. 2 stk AAA
batterier.
FS14.
Vejl. 499,95
NU KUN

P-Skive

29995
Elektrisk mandolinjern

Screwpull 5 stk. Drypstop

Vejl.
299,95
NU
KUN

med 18 mtr. 
Tørreplads
Alu-farvet 
Vejl. 
149,95
NU 
KUN

pakke med 
5 stk Vejl. 
49,95
NU
KUN

9995
med termofunktion i sider og i låg, så
de kan holde maden varm i op til 4 timer.
Til alle komfurtyper – også induktion.

Vælg ml. 1,6 ltr kasserolle,
2,2 + 3,1 ltr gryde eller 28 cm
pande. Vejl. op til 799,95
NU FRIT VALG KUN
Vælg ml. 5,4 ltr eller 9,1 ltr gryde.
Vejl. op til 999,95 NU FRIT VALG KUN

Termoserie

3 Kops Chambord
ka� ebrygger
Vejl.
249,95
NU
KUN 9995 14995

1,5 ltr i ssort plast, 
cromstål og glas
Vejl. 399,95
NU KUNTekande

9995
Screwpull Poptrækkersæt
Poptræk-
kersæt
med 
folieskæ-
rer,
Soft sort
Vejl. 
349,95
NU 
KUN

Vingetørrestativ
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40 x 60 cm. 
Vejl. 69,95
NU KUN

Saft til maskinen
vejl 59,95
NU KUN 29,95

60x90 cm. 
vejl.129,95
NU KUN

80 x120 cm.
Vejl.199,95
NU KUN

OUTDOOR

UDSALG’s
2995
4995
6995

Glasfade/
gryde
Glasfad 22 x 17 cm. 1,4 ltr.
eller Glasgryde på 1 ltr.
Vejl. 69,95
NU FRIT VALG KUN

Vælg mellem snapse-hvidvin-
rødvin eller ølglas
Kopper-underkopper
krus-frokosttall
desserttall-dybetall.
NU FRIT VALG KUN

Uden indhold,lille 
Vejl. 39,95
NU 1 STK. 10.-
TA 3 STK. KUN

Smart blender på 300 
watt incl. mix&Go 
� aske
VEJL. 399,95
NU KUN

Glasfade/
gryde

aida
4 dele Classic
glas/stel

Krydderi Glas

Glasfad 29 x 21cm. 2,3 ltr.
eller Glasgryde på 1,7 ltr.
Vejl. 99,95
NU FRIT VALG KUN

Glasfade/
gryde
Glasfad 36 x 26 cm. 3,6 ltr.
eller Glasgryde på 2,4 ltr.
Vejl. 129,95
NU FRIT VALG KUN

3995 5995 7995

Smudsmåtter

Snesko

4995

99952500
sæt med 3 gummirem-
me med metal spikes
Vejl. 79,95
NU KUN

Rosendahl C3 To Go
Blender

2995
Chef  on 

AGA 

Køkken
maskine

Sodavands
maskine

99995

29995

med kødhakker og
blender 1200 watt
med 5,5 ltr. rørskål.
Vejl. 1999.-

Med kulsyrepatron
Vejl. 599,95

Til at snitte,strimle og raspe 
frugt,grøntsager,nødder,
ost mm 150 watt.
Vejl. 599,95 NU Kun

39995

Moulinex
Fresh Express +
Multi rivejern

Tefal
Dampjern
Ultragliss strygestål , 
variabel damp, spray 
funktion antikalk
Vejl.599,95
NU KUN 

29995

8 Fredag den 1. februar 2013



UDSALG’s
Blå Mega Mussel 2.sortering

Middags 
tall. 27 cm
VEJL.1.SORT. PRIS  599,95
NU Kun

3499549995
Rundfad 
Ø 27 cm
VEJL.1.SORT. PRIS  729,95
NU Kun

Firkantetfad
25 X 25 CM 
VEJL.1.SORT. PRIS  899,95
NU Kun

49995
Lasagnedad
24 X 35 CM 
VEJL.1.SORT. PRIS  1299.-
NU Kun

69995
Fiskefad
VEJL.1.SORT. PRIS 2149.-
NU Kun

99995
Sirius

4995
Håndklædetørre
95 watt i grå sa-
tin, Velegnet til 
sommerhuset
Vejl. 199,95

Severin
Combiovn med grill
23 ltr. Micro, grill og varmluft
Vejl. 1299.-

69995

Nuance

2995
4 stk.Vandglas
25 cl. I mat eller klar glas
Vejl. 149,95

Transparente smart store med låg2995
3995
5995
7995

Sirius
Olieradiator
med 9 ribber, 2000 watt.
Vejl. 399,95
NU KUN

29995

Sirius
Olieradiator

19995
med 5 ribber, 2 
e� ektrin 5000 og 
1000 watt
Vejl. 299,95
NU KUN

9995

Conzept
varmeblæser
med 3 indstillinger, kold 
og varme  1000/2000 
watt
vejl. 149,95
NU KUN

34x25x16
Vejl 49,95
NU Kun

40x30x19 cm
Vejl. 69,95
NU Kun

50x39x26 cm
Vejl.119,95
NU Kun

50x39x41cm
vejl 159,95
NU Kun

72x40x20 cm
Vejl. 159,95
NU Kun
72x40x39
med hjul Vejl. 229,95
NU Kun
Bedroller
80x60x19 cm
på hjul vejl. 239,95
NU Kun

9995
12995
19995
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UDSALG’s

4995

9995 19995

999536x53 cm
Vejl. 
249,95
NU
KUN

incl. USB stik og 
biloplader og 
10 stk. re� lls.
Vejl. 199,95
NU
KUN

19 mm i diam. Med 
5 forskellige var-
meindstillinger. 
Hurtig opvarmning 
ca 2 min.
Vejl. 399,95
NU KUN

Vitakity-7.600 
skånsomme 
bevægelser pr 
minut for e� ektiv 
� ernelse af plak.
Vejl. 299,95
NU KUN

Elektronisk Cigaret

El-Tandbørste

Ekstra 10 refills Vejl. 
69,95 NU Kun 29,95

Nil� sk

Plak Control

SCHOU FLYKUFFERTER
I KRAFTIG KVALITET 
OG TELESKOPHÅNDTAG

14995
41x63 cm
vejl. 349,95
NUKUN

9995Jonas i 2. 
sort, vejl. 
399,95
NU
KUN

Sidebord i skind med 
lammefoer
str.36-46 
Vejl.
39,95
NU
KUN

Hjemmsko

2995

20001000

vælg mellem mange 
forskellige
140 cm bred. 
Vejl pr mtr. 49,95
NU pr mtr KUN

Voksdug
vælg mellem mange 
forskellige
140 cm bred. 
Vejl pr mtr. 69,95
NU pr mtr KUN

Textilvoksdug

399952000 watt med 
teleskoprør. 
God sugeevne
Vejl. 
599,95
NU KUN

Støvsuger

59995Coup special 2000 
watt. Super stærk 
sugeevne, Vejer 
kun 5 kg.
Vejl. 999,95
NU KUN

Artist black 19mm 
Krøllejern

29995

19995
46x73 cm
vejl 449,95
NU KUN

Plak Control

El-Tandbørste

Støvsuger

PC 500 Unik 3D 
teknologi 20.000 
pulseringer, 
tryksensor 
og timer
Vejl. 599,95
NU KUN
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Boligejere kan spare
energi, vand og penge
ved at skifte til
energimærkede
vandhaner.

ENERGIFORBRUG:
Energiforbruget til varmt
brugsvand udgør op mod en
tredjedel af det samlede
energiforbrug til opvarm-
ning i boliger. 
Derfor er en udskiftning

af eksisterende vandhaner
med nye og energimærkede
udgaver en meget effektiv
metode for boligejerne til
hurtigt at opnå store ener-
gibesparelser. 
Danskerne betaler i gen-

nemsnit mere end 50 kr. pr.
kubikmeter vand og
næsten det dobbelte for det
varme vand. Med udskift-
ning af traditionelle vand-
haner til A-mærkede kan

der opnås besparelser på
op til 40 procent af energi-
forbruget og op til 25 pro-
cent af vandforbruget. Det
kan derfor betale sig for bo-
ligejerne at se efter energi-
mærkningen, når de skal
installere nye vandhaner.

Bed om energimærkede 
Nautic fra Gustavsberg er
en af de første vandhane-
modeller, der har opnået
energimærkning i bedste
energiklasse. Det er sket i
Sverige, der er det hidtil
eneste land, som har intro-
duceret EU’s udvidelse af
energimærknings-ordnin-
gen til også at omfatte
vandhaner. 
Men de danske forbru-

gere kan naturligvis se
efter energimærkningen på
produkterne eller drøfte
den med en vvs installatør
før køb og installation. Der-
med sikrer man sig mulig-
hed for at opnå det lavest

mulige energiforbrug på
samme måde som ved køb
af fx energimærkede hårde
hvidevarer.

Energiklasse A
Nautic vandhanernes ener-
gimærkning i bedste klasse
A, betyder sikkerhed for et
energiforbrug på max. 1,6
kWh. 
Ifølge Energistyrelsen

bruger en typisk dansk hus-
stand ca. 3.200 kWh om
året til opvarmning af det
varme vand, og med en be-
sparelse på 40 procent kan
en husstand ved udskift-
ning af tre vandhaner med
nye Nautic armaturer spare
miljøet for udledning af
mellem ca. 250 og 1.100 kg
CO2 om året. Sammen med
besparelserne på vandfor-
bruget vil investeringen i
nye Nautic armaturer være
tjent hjem på godt tre år.

Spar penge med 
A- vandhaner

11Fredag den 1. februar 2013

ONLINE: Navnet er
»Nordvestnyt Beat«, og
det er unge, der leverer
stoffet.
Interesseområderne

blandt ungdomsskriben-
terne er bredt fordelt
inden for kultur, politik,
fashion, gastronomi, skøn-
litteratur og meget, meget
mere.
Meningen er, at også

Stenhus Gymnasium og
HF samt Kalundborg Gym-
nasium skal udgøre hver

sin del af Beat-redaktio-
nen på lige fod med Ods-
herreds Gymnasium.

Talerør 
for ungdommen 
- For os er det et spænd-
ende projekt med mange
interessante vinkler. De
unge kan naturligvis lære
en masse om kommunika-
tion og journalistik, men
vi kan så sandelig også
lære en masse om de
unges medievaner. Vi vil

være bedre til at kommu-
nikere mere direkte til
dette segment, og samtidig
vil vi også gerne agere ta-
lerør for lige netop ung-
dommen. Og hvem er
egentlig bedre til at kom-
munikere til og med de
unge end ungdommen
selv? kommer det fra on-
line community manager
hos Nordvestnyt, René
Friis Kusk.
Indtil videre udkommer

Beat som en elektronisk

ugeavis hver onsdag, men
når alle redaktioner er på
plads, er det tanken, at der
hver dag strømmer nyhe-
der på sitet.

Kobling til 
»den virkelige verden«
Også rektor Marianne
Munch-Svendsen fra Ods-
herreds Gymnasium ser
store perspektiver i det
nye samarbejde.
- Vi ser samarbejdet som

en mulighed for at skabe

en større kobling mellem
gymnasiet og »den virke-
lige verden« - at eleverne
oplever en stor motivation
og ansvarlighed, når de
pludselig skal skrive til et
virkeligt publikum og ikke
kun en aflevering blandt
mange til lærerne. 
Et konkret eksempel på

anvendel ses orientering i
forbindelse med de ting,
eleverne skal lære, og de
kompetencer, som de skal
opnå. 

Projektet må gerne give
lærdom på den sjove
måde, men hvor det også
er koblet sammen med en
ramme af alvor og seriøsi-
tet. 
På længere sigt kan det

give os ny inspiration til
undervisningen og gøre
det synligt for eleverne, at
det, de lærer, kan anven-
des på mange forskellige
måder, siger rektoren.

Ny ungdomsportal på nordvestnyt.dk
Nautic armaturer bidrager til besparelser i dagligdagen. Foto: Gustavsberg

Nordvestnyt.dk har fået et nyt hjørne, hvor ungdommen har ordet og sætter dagsordenen.15 skrivelystne
elever fra Odsherreds Gymnasium udgør den første redaktion på i et nyt hjørne på Nordvestnyt.dk.

Nyt ledningsfrit
multiværktøj til
praktiske og kreative
projekter.

HOBBY: En ny, batteridre-
ven allround-maskine med
masser af saft og kraft har
set dagens lys. 
Dremel 8100 klarer alt

fra skæreopgaver til grave-
ring og slibning og er såle-
des perfekt for enhver
handymand og -kvinde, der
ynder at kaste sig over di-
verse gør det selv-projekter. 

Let skift af tilbehør 
Uanset om man skal til-
skære en dørkarm, slibe et
møbel eller dekorere en
krukke, så melder Dremel
8100 sig klar. Den alsidige
og kraftfulde maskine på
kun 415 gram, som erstat-
ter den tidligere Dremel
8000, har en variabel ha-
stighed på mellem 5.000 og
30.000 omdrejninger i mi-
nuttet og er kompatibel
med ikke mindre end 100
forskellige tilbehørsdele. 
En ny type næsehætte

med integreret nøglemeka-
nisme sørger for, at tilbe-

høret kan skiftes i en hån-
devending uden brug af ek-
stra værktøj. Et slankt og
ergonomisk design og et
softgreb, som minimerer vi-
brationer, gør multiværk-
tøjet anvendeligt i alle
projekter, som kræver
præcision i udførelsen. 

Fuldt opladt på én time
Glem alt om irriterende
ledninger for med den nye
Dremel 8100 er der dømt
fri bevægelighed, når man
kaster sig over de hjemlige
hobbyprojekter. 
Multiværktøjet er udsty-

ret med et lithiumbatteri,
der kan genoplades til en-
hver tid, uden at 7,2 volt-
motoren mister sin power.
Og skulle batteriet blive
fladt, kan det oplades på
kun én time, hvor det med
forgængeren tog tre. Desu-
den selvaflader batteriet
ikke, hvilket betyder, at
maskinen altid er klar til

brug - også selvom den ikke
har været oppe af værktøjs-
kassen over en længere pe-
riode. Maskinen har ingen
fejludløsning og stopper så-
ledes ikke, hvis den kører
fast. Let blot lidt på tryk-

ket, og den er klar til at ar-
bejde videre.
Dremel 8100 forhandles

hos byggemarkeder landet
over. Multiværktøjet kom-
mer som en del af et sæt,
der ud over Dremel 8100 in-

deholder en 1 times-lader,
en Dremel detaljegrebsfor-
sats for bedre kontrol over
værktøjet ved detaljeret ar-
bejde og 15 tilbehørsdele,
herunder skære- og poler-
skiver, slibebånd og bor. 

Handymandens nye maskine

Dremel 8100 klarer alt fra skæreopgaver til gravering og slibning.                                                       Foto: Dremel

Glem alt om irriterende ledninger. Med den nye Dremel 8100 er der
dømt fri bevægelighed, når man kaster sig over de hjemlige hobby-
projekter.                                                                                                 Foto: Dremel



GRATIS* HVIDEVARER
- sammen med nyt køkken på 7 dage!

*Køb køkken for mindst 35.000,-
og få luksushvidevarer fra 
Electrolux eller Zanussi 
for 25.000,-

Vælg frit fra vores eget 
sortiment af disse to 

velkendte mærker.

Tilbuddet gælder kun i de butikker, som skilter med det 
til og med 24. februar 2013. Tilbuddet kan ikke kombineres 

med andre kampagner eller rabatter.

FRIT
VALG!

GRATIS hvidevarer fra 

Værdi 25.000,-

Kitchn Holbæk
Mellemvang 3 · 4300 Holbæk

Tlf: 59 44 82 12 - 60 68 82 12 

Rene, kitchn Holbæk

ÅBENT HUS
2. og 3.
februar

kl.
9.30-16.00
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UDSALGET
ER I FULD GANG I

ASNÆS CENTRET

Åbent den første søndag
i hver måned i Asnæs Centret

Velkommen til

Nordvestsjællands

største overdækkede

indkøbscenter

HUSK!
FASTELAVN
i Asnæs Centret

lørdag d. 9. feb. kl. 11-12

3 TØNDER
Præmie til deltagere,

der nedslår det første bræt,
det sidste bræt 
- samt til de 3

bedst udklædte

HUSK!
Søndagsåbent

den 3. februar
Butikker

kl. 10-15
SuperBrugsen

kl. 8-17Børnefotograf
Joanna Holmen
er på Centertorvet
fra torsdag d. 7/2

til og med
lørdag d. 9/2
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BAGEBOG: Det er hipt at
bage brød og kager selv, men
hverdagens strabadser kan
hurtigt få selv den mest en-
gagerede bageentusiast til at
tabe pusten. Med en spritny
bog gør AMA det nu nemt
for familien at skyde genvej
til lækkert hjemmebag. 
Bagebogen »Det sprøde

køkken« har AMAs bager-
team udviklet i samarbejde
med madskribent Casper
Harboe og fotograf Inge
Skovdal. Bogen bugner af
opskrifter til alle hverda-
gens behov lige fra sundt
skolebrød og madbrød til
nok verdens bedste brunsvi-
ger og søde småkager. 
Fælles for alle opskrif-

terne i bogen er, at de er
nemme at gå til, og de
kræver hverken kendskab
til rustikke urhveder eller
avancerede hæveteknikker. 

Giv brødet et tvist
Det første bud på et
nærende hverdagsbrød er
speltbrød med kerner, der

er et groft brød, som un-
gerne vil elske. Sæt det
lune brød på bordet søndag
morgen, og lad hele fami-
lien spise sig mætte i tykke
skiver med hjemmelavet
marmelade på toppen. 
Er det tilbehør til aftens-

maden, der er behov for, er
foccacia med rosmarin et
elsket indslag. Dejen er
nem at røre, og det færdige
brød er lækkert sprødt og
smager fantastisk til kyl-
ling og bådkartofler eller
sommerens grillmad. 
Alle opskrifter er også

nemme at give et tvist ved
for eksempel at tilføje pe-
berfrugt for en sødere
smag, et blødere brød og et
orange skær. 

Glæd den søde tand  
Der skal naturligvis være
plads til et sødt indslag
også, så ’Det sprøde køk-
ken’ byder samtidig på en
perlerække af skønne
kager. Bag for eksempel en
bradepande med chokola-

defyldte brownies og invi-
ter vennerne til hygge på
terrassen. Eller tag pigerne
med i køkkenet og lad dem
slå sig løs med de lyserøde
farver, når der skal bages
prinsessecupcakes. 

Brownies
Ca. 24 stk. 
Bradepande, 20 x 32 cm. 
190 g AMA Flydende
100 g mørk chokolade 55%
2 æg 200 g sukker
100 g hvedemel
30 g kakao
135 g grofthakkede valnød-
der 
Topping: 200 g Bakkedal
smørbart
300 g mørk chokolade 55%
blok eller lys chokolade. 

Fremgangsmåde: Begynd
med toppingen. Varm Bak-
kedal op i en lille gryde.
Fjern gryden fra kogepla-
den. Herefter kommes den
hakkede chokolade i gry-
den, og der røres, til choko-
laden er smeltet. Stilles i

køleskab, til massen har en
smørbar konsistens. 
AMA Flydende varmes

sammen med mørk choko-
lade i vandbad, til chokola-
den er smeltet. Stilles til
afkøling. Æg og sukker pi-
skes luftigt (ikke for meget)
og blandes med den smel-
tede chokolade. Hvedemel
og kakao sigtes og blandes
sammen med chokolade-
blandingen og valnødderne.
Rør massen godt sammen
og fyld den i en brade-
pande foret med bagepapir.
Sørg for, at blandingen er
jævnt fordelt i formen. 
Kagen bages ved 170 gra-

der alm. ovnvarme i ca. 25
min. (varmluft ca. 160 gra-
der). 
Lad kagen afkøle i for-

men, og smør den herefter
med den afkølede topping.
Skær kagen i firkanter på
ca. ca. 5 x 5 cm. Det er en
fordel at dyppe kniven i
varmt vand under ud-
skæring. Kagen er velegnet
til frysning uden topping.

Hjemmebag i et snuptag
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Der er mange
hjælpeværktøjer på
nettet, som kan hjælpe
til et vægttab.

SUNDHED: Når man vil
tabe sig, handler det i bund
og grund om at indtage
færre kalorier, end man for-
brænder. 

Har du stillesiddende
kontorarbejde, og dyrker
du ingen form for motion,
skal du måske kun indtage
et par tusinde kalorier om
dagen. 
Men er du jord- og beto-

narbejder, og dyrker du løb
på eliteniveau efter ar-
bejdstid, har du måske
brug for det dobbelte kalo-
rieindtag, for at regnestyk-
ket går i nul.

Godt redskab
Nettet er spækket med
»kalorietællere«. Nogle er
gratis, andre er betalingssi-
der, og kalorietællerne er
fantastiske redskaber, hvis
man vil holde nøjagtigt
regnskab med det daglige
kalorieindtag.
En god kalorietæller byg-

ger på en omfattende føde-

varedatabase, som man kan
vælge fra. 
Man indtaster, hvad man

spiser i løbet af dagen af de
forskellige fødevarer, og
dermed får man et fint bil-
lede af, om man spiser for
meget. 
Som bruger af en kalori-

etæller bliver man også op-
mærksom på de kostvaner,
man ikke tidligere var be-
vidst om, og alt i alt gør en
kalorietæller det lettere at
opnå et vægttab. 
Her er ingen hokuspo-

kus, sure regler eller løf-
tede pegefingre. Men du
får et klart overblik over,
om du indtager færre kalo-
rier, end du forbrænder. Og
gør du det, vil du også tabe
dig.

Tab dig online

Ét af de otte kostråd -
de officielle
anbefalinger til en
sund livsstil - lyder: Spis
fisk og fiskepålæg flere
gange om ugen.

FØDEVARER: Ovnstegt
laks, fiskelasagne, torsk
med sennepssovs eller gan-
ske enkelt en rugbrødsmad
med makrel i tomat. 
Der er mange indgange

til at få fisk på menuen i
hverdagen, og hvis man
skal leve op til de otte ko-
stråds anbefaling om at
spise fisk og fiskepålæg
flere gange om ugen, gæl-
der det om at være kreativ i
køkkenet.
Men hvorfor bør vi spise

fisk? Det skyldes, at fisk in-
deholder fiskeolier, D- vita-

min, jod og selen - stoffer
du ikke får så meget af i
anden mad. Derfor anbefa-
ler Fødevarestyrelsen at
spise fisk flere gange i
løbet af ugen og gerne 300
gram i alt. 
Forskellige fiskearter in-

deholder forskellige mæng-
der af de sunde stoffer.
Varier derfor mellem for-
skellige arter - fede og
magre.

Mere end 300 gram 
om ugen?
Hvis man spiser mere end
300 gram fisk om ugen, bør
man vælge magre fisk eller
opdrætsfisk, lyder det fra
Fødevarestyrelsen. Der kan
nemlig være risiko for at få
for mange kemiske forure-
ninger, når man spiser
mere end 300 gram fisk om
ugen. 
Men er du meget glad for

fisk, er det i orden at spise
mere, hvis du vælger visse
magre fisk eller opdræts-
fisk. Opdrætsfisk og magre
fisk indeholder ikke så
meget kviksølv og dioxin
som fed fisk og fisk fra ek-
sempelvis Østersøen.
Magre fisk er blandt andet
rødspætte, skrubbe, kuller
og torsk (men ikke torske-
lever).

Fisk på menuen to gange om ugen
Fisk på menuen flere gange i
løbet af ugen og gerne 300
gram i alt, lyder anbefalingen
fra Fødevarestyrelsen.
Foto: Fødevarestyrelsen

Brownies er nemme at bage, og så går de rent ind hos både store og
små. Foto: AMA

På nettet kan du finde mange
”kalorietællere”, som hjælper 
dig med at holde nøjagtigt
regnskab med dit daglige 
kalorieindtag.



899,-

899,-

999,-

799,-

949,- 699,-
Taske

799,-

999,-
1299,-

999,-

699,-
Før 899,-

799,-
899,-

699,-
Før 899,-

349,-
Før 499,-

349,-
Før 499,-

15Fredag den 1. februar 2013



Klinikker for bedre hørelse
-vi skaber bedre hørelse med mennesket i centrum

Roskilde Sygehus 30 uger
Gentofte hospital 30 uger
Hillerød hospital 25 uger
Slagelse sygehus 30 uger
Kilde: Sundhedsstyrelsen

Mulighed for
gratis hjemmebesøg

Ring 8877 9292
info@kfbh.dk

NÅR DU KONTAKTER OS KAN DU FORVENTE:

LIGGER DIT HØREAPPARAT I SKUFFEN?

•  Tilbud om digitalt høreapparat “uden” 
egenbetalng.

•  Gratis høreprøve.

•  4 års garanti
•  Personlig rådgivning.
•  Høreapparater fra de største producenter.

•  Mulighed for hjemmebesøg.
•  1 måneds returret.

Joan Steenaae, kommer fra en stilling som 
Audiologist på Hillerød sygehus Hospital.

Line Stilborg, kommer fra en stilling som 
audiologist på Gentofte Hospital.

Peter Trier: kommer fra en stilling som audiologist 
på Rigshospitalet har tidligere været ansat på 

Bispebjerg hospital. 

Audiologisk uddannet Hospitalspersonale!

Bagsværd: Bagsværd Hovedgade 77E, 2880 Bagsværd
Vig: Hovedgaden 21, 4560 Vig

Åbningstid: Mandag-torsdag 9.00-16.00, Fredag 9.00-15.30

Klinikker  for bedre hørelse

SÅ VI KAN LEVERE ET AF DANMARKS MEST SOLGTE HØREAPPARATER 
GRATIS, I DE NÆSTE 3 MÅNEDER

GRATIS

VORE DYGTIGE INDKØBER HAR LAVET
EN GOD HANDEL

Siemens EXCEL serie er høj teknologi og er 
et driftsikkert behageligt høreapparat, og 
så er det blandt de mindste på markedet. 
Serien fi ndes i PURE EXCEL 101, 301, 501 
og 701. Kom ind og hør mere.
Vi har også Interton Share som gratis 
høreapparat, et godt gedigent høreapparat, 

til den der har brug for lidt større og mere 
enkel betjening på sit høreapparat.

Med vores høje krav til egen service 
og den fortsatte mulighed for gratis 
høreapparater, kan vi fortsat give den 
bedste betjening.

VI HAR DE FØRENDE MÆRKER
Vi udleverer høreapparater med tilskud 

fra alle kommuner. Vi sørger for alt papirarbejde.
Mulighed for tilskud fra Danmark.

VENTETIDER PÅ HØREAPPARATER PÅ OFFENTLIGE SYGEHUSE:

Ventetid hos Klinikker for bedre hørelse 0-1 uge

INGEN VENTETIDER HOS KLINIKKER FOR BEDRE HØRELSE.

VI EFTERSER OG JUSTERER- OGSÅ HØREAPPARATER VI IKKE SELV HAR LEVERET.
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