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NYTÅRSHYGGE
MIN. 4 KUVERTER

B e s t i l  p å  7 0 1 0  7 0 1 1  e l l e r  k o k k e n - j o m f r u e n . d k

FORRET
Rejetop med saftig dampet torsk, økologisk skyr, løg og krydderurter 
2 stk. rustikke kuvertbrød med smør. (Tillæg kr. 10,- pr. kuvert) 

HOVEDRET 
 

toppet med friske krydderurter, bearnaisesauce, broccolisalat med bacon,  
løg og rosiner, hertil  hjemmelavet rødløgsmarmelade

KONDITORENS NYTÅRSDESSERT  
dejlig kagebund, chokoladecreme, 

økologisk vaniljeis, vaniljesyltede havtorn, toppet med sølvstøv Al
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NYTÅRSHYGGE

199 50

Pr. kuvert

BESTIL NU!

LAST MINUTE

FLYTNING

PRIVAT

Køb & salg

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

Vælg annoncetype:
·  Tillykke: opret grafisk annonce.
·  Øvrige: opret ord annonce.
Book annoncen og betal online. 
Deadline: Se kolofonen på side 2.

MALERE VVS-INSTALLATØRER

Skal De flytte?
så brug fagfolk
* GRATIS u.forb. tilbud gives
* GRATIS lån af flyttekasser.
* BYENS billigste møbel opbevaring
* UGENTLIG tur til Jylland
* Forsikring i Codan
* WEEK-END samme pris.
* Vi køber gerne deres flytte rester

FAGFOLKENES
FLYTTEFORRETNING
(vi er bare en flyttekasse bedre)

Ring 32 96 96 98 .

Undgå skandale
- lad OS male !
MALERFIRMAET FAR & SØN

Vi hjælper gerne med møbler og gardiner
Alt malerarbejde udføres af danske malere

i høj kvalitet, til billige penge.

Tlf. 52 49 01 89 

Aut. VVS-Installatør
Blikkenslager- og kloakmester

Sonberg VVS

Guldbergsgade 9 . 2200 N
35 39 29 93

Heimdalsgade 4
70 27 80 31

JOB SØGES

Rengøring 
Privat rengøring tilbydes mandag til fre-
dag mellem 10 og 13 tlf 30127772 

Nørrebroer vandt to prestigefyldte priser
HÆDER: Jeppe Zeeberg fra Nørrebro vandt fornylig hele to pri-
ser med sit band Horse Orchestra ved årets store DMA Jazz 
show. De to prestigefyldte priser, som bandet har fået, er Årets 
Danske Særudgivelse og Årets Nye Danske Jazznavn.  jma

FOTO: JAMES HJERTHOLM

Matias har talent for professorterninger
TALENTSHOW: Man må hellere sætte sig godt til rette og håbe de værste tømmermænd har forladt kraniet 
for at være forberedt på at følge 22-årige Matias Rasmussen fra Nordvests hurtige fingre. Han kan lør-
dag 2. januar opleves i TV2s nye underholdningsshow ’Danmark har talent’, der sendes kl. 20 på TV 2. 

Matias’ talent er, at han er ganske utroligt ferm til at manipulere en professorterning. Men er det nok 
for dommerne, som blandt andre tæller Jarl Friis Mikkelsen og Peter Frödin?          Foto: Lotta Lemche/TV2

Navne
POLITIK: Enhedslistens veteran, Jens Kjær Christensen, blev ikke 
valgt, da der for godt to år siden var valg til Borgerrepræsenta-
tionen. Men nu vender den erfarne politiker tilbage til Køben-
havns Rådhus efter seks års pause.

Der er blevet en plads ledig i Enhedslistens gruppe, da Al-
lan Ahmad har valgt at sige farvel til Borgerrepræsentationen.

»Det er en stor ære, at have fået lov til at øve indflydelse på 
byen. Men det er også et opslidende liv, og derfor stopper jeg 
nu, så jeg kan få bedre mulighed for at passe 
på mig selv, siger Allan Ahmad i en presse-
meddelelse.

»Jeg er optaget af, hvordan vi sikrer kø-
benhavnernes mulighed for lokal indflydel-
se og samtidig finder konkrete konstruktive 
løsninger på borgernes udfordringer, siger 
Jens Kjær Christensen.

Jens Kjær Christensen har siddet i Borger-
repræsentationen for Enhedslisten fra 1992 
til 2010,  og har siden været inde i kor-
tere perioder som suppleant.  cmo

Jens Kjær Christensen. PR-foto

Jens Kjær vender tilbage til rådhuset

Elever fra . klasse fra Det Kongelige Vajsenhus sang for Sølunds ældre før jul. Foto: Martin Sørensen

De små synger - 
for de gamle
SØLUND: Velvidende at denne 
avis udkommer i bunden af en 
lang jul tillader vi os alligevel 
at trykke en lille rest af ufor-
falsket juleglæde.

Onsdag formiddag 16. de-
cember mødtes en samling 
velsyngende rollinger fra Det 

Kgl. Vajsenhus de ældre på Ple-
jecentret Sølund. De små sang 
for de gamle, og ifølge børneha-
veklasseleder Tina Weber fra 
Det Kgl. Vajsenhus bliver det 
til en tilbagevendende begiven-
hed, at eleverne skal besøge og 
synge på Sølund.  mir
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