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Strøket 8, Asker - Tlf. 66 79 70 00  
Trevaren 8, Heggedal - Tlf. 66 79 72 00 
post@askinterior.no  
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Skysstasjonen 11B, Asker 
9-21 (9-18)

VELKOMMEN TIL EN  
HYGGELIG JULEHANDEL

Quality Street

99,-
720 gr

Christmas 
Pudding 

89,-
454 gr

Italiano 
ice cream 

30,-
900 ml

Indian party 
platter

199,-
100 stk

99,-
pr stk

Kalkun 4,7 kg

229,-
pr stk

Gaucho Ribeye steak 
og Kalv ytrefilet 

Iceland har stort utvalg 

i fantastiske desserter
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KALENDER

2. des. 1. søndag i advent

13. desember: Sankta Lucia

21. desember: Vintersolverv

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag

31. desember: Nyttårsaften

1. januar: 1. nyttårsdag

6. januar: 13. dag jul - også 
kalt hellig tre kongers dag

13. januar: 20. dag jul - siste 
mulighet til å kaste ut jula.

Julen skal være en høytid for kos, hygge og samhold. Kanskje 
kommer familie sammen i festlige lag.

Vet du at jul opprinnelig ikke var en kristen høytid? Navnet 
«jul» stammer fra norrønt «jól» eller «jólablót» fra den opprin-
nelige norrøne offerfeiringen av midtvinterdagen i Norden. 

Flere av de gamle norrøne tradisjonene har vi tatt med oss og 
former måten vi feirer jul på i dag. Vi feirer jul med tradisjons-
rik julemat, levende lys, gaver og juletrær.

Skap magisk julestemning med et vakkert  
julebord, dekket i personlig stil. 

Julen er tid for godhet, trygghet,  
omtanke og varme.

Med ønske om en riktig god jul  
og et godt nytt år.

Endelig er den her, den kalde fine tiden. 

GOD JUL

Adentsstake: Ferm living
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Flere hundre år etter at kirken i Romerriket etablerte  kristen 
julefeiring, fortsatte folk i Norden å feire midtvintersfest. 

Hvor kommer egentlig høytiden fra?

JUL GJENNOM TIDENE

Vi feirer jul med tradisjonsrik julemat, levende lys, gaver og juletrær.
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I MOTSETNING TIL hva mange 
tror, er ikke jul opprinnelig en kris-
ten høytid. Noen forskere mener 
julen var en fest til ære for solens 
gjenkomst.

I Norden bruker vi fortsatt det 
gamle hedenske navnet jól – eller 
jul – på denne solvervsfesten, selv 
etter at det har blitt en kristen høy-
tid.

Festen begynte 13. januar med 
gjestebud, bloting og rituell øldrik-
king til gudenes og forfedrenes 
ære, som på vinterens mørkeste 
tid skulle vende tilbake. Dette er 
grunnen til at man helt opp til våre 
dager har hatt en skikk med å la 
lys brenne julaften og la mat stå 
fremme.

Andre mente at det var en frukt-
barhetsfest. Vi pynter fremdeles 
med grønt slik man gjorde fra gam-
melt av, som var ment for å fremme 
trivsel og fruktbarhet.

KONGEN BEFALTE JUL I NORGE
Julen er den yngste av de store 
kristne høytidene. Før 25. desember 
ble markert som Jesus fødselsdag, 
feiret romerne denne dagen til 
ære for sine solguder. På 300-tallet 
begynte kristne å feire Jesu fødsels-
dag samme dato.  

Omgjøringen av julen til en kris-
ten høytid i Norge skjedde gjen-
nom de nye lovene som fulgte etter 
rikssamlingen. På 900-tallet påbød 
Kong Håkon den gode at landet 
skulle feire jul 25. desember, sam-

tidig med den kristne høytiden i 
Europa. 

Etter at protestantismen ble inn-
ført i Norge ble julefesten feiret som 
før, fram til siste halvdel av 1800-tal-
let. Feiringen ble i løpet av denne 
tiden utvidet og tillagt flere folkelige 
skikker og festinnslag som gjorde 
høytiden etter det den er i dag. 

JULETRÆR, NISSER OG GAVER 
– EN LANG TRADISJON
Fra omkring 1900 var juletrær i 
bruk hos de fleste i Norge. Skikken 
med juletrær kom trolig fra Tysk-
land, og startet som et innslag i vel-
stående hjem på 1800-tallet.

J
U

L
E

N

S O
PPRINNELS

EJulen er  
opprinnelig en  
fest til ære for  

solens  
gjenkomst

Julenissen slik vi kjenner han i 
dag dukket først opp på 1800-tallet. 
I Norge har julenissen blitt blandet 
med den gamle norske nissen – 
fjøsnissen.

Også barna i vikingtiden ventet 
på julenissen – eller Odin. De små 
satte frem en støvel full av strå i 
hjertet av huset, til Odins åttebeinte 
hest Sleipnir. Odin ville som takk 
fylle støvelen med leker, godteri, 
småkaker og frukt.

Skikken med å gi hverandre gaver 
er svært gammel, og opprinnelige 
var det til nyttår en fikk gaver. De 
velstående ga gaver til hverandre, 
til arbeidere og tjenerskap. Det ble 
gitt julemat til arbeidsfolk og fat-
tige for at disse også skulle få spise 
godt under julehøytiden. Å gi gaver 
skulle bringe lykke for det nye året. 

Da kristendommen kom til 
Norge overtok man gaveskikken, 
men flyttet den til julaften. Man 
viste til historien i Bibelen om de 
tre vise menn og deres gaver til 
Jesubarnet som forklaring på hvor-
for man skulle gi hverandre gaver.

Julemarked i Nürnberg på 1800-tallet.

Skikken med å gi hverandre gaver til jul 
er svært gammel.

Vi pynter fremdeles med grønt slik man 
gjorde fra gammelt av,
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JULEGAVETIPS

STØRST PÅ KONTAKTLINSER OG KIKKERTER I ASKER OG BÆRUM

LIENS OPTISKELiens Optiske AS
GÅGATEN - SANDVIKA

BRILLER - KONTAKTLINSER - SYNSKONTROLL
Brilleavd 67 54 70 20 - Kontaktlinseavd. 67 54 67 83

liens@ liensoptiske.no

Med briller fra Lien ser du prikken over i’en  
Hos oss er alle autoriserte optikere

Sandvika • Tlf. 67 54 70 20 
liens@liensoptiske.no •  man-fre 9-17. Lør. 10-13.

Viking 20-60x80  
Spottingscope, regnsikret med 
gulvstativ i stål. Veil. pris 8.499,-

Mercury 705 70 mm 
F-500
Kombiteleskop med gulvstativ
og vendeprisme.

Elite 20-60x80
Spottingscope, regnsikret med
gulvstativ. Veil. pris 4.999,-

GO 8x21
Minikikkerter i valgfri 
farge. Veil. pris 999,- 

Nå 599,-

Sport 8x42
Vanntett tur- og jaktkikkert. 
Veil. pris 1.999,-

Nå 999,-

Best-
selger

Alaska  
8x42 og 10x42
Tur- og jakt-kikkert.  
Vanntett. Veil. pris 2.995,-

Nå 1.499,- 

Panter 8x42 og 
10x42
Vanntett, tur- og jakt-
kikkert. Veil. pris 3.595,-  

Nå 1.995,-

Ultima 
8x42
Kikkert med super optikk. 
Vanntett. Veil. pris 3.995,- 

Nå 2.499,-

Extreme
8,5x45 Veil. pris 8.995,-

Nå 5.995,-

Conquest 8x32
Sylskarp optikk.
Veil. pris 7.500,- 

Nå 6.500,- Nå 3.700,- Nå 6.495,-

Pilot 20-60x60
Med bordstativ.  
Veil. Pris 1.700,-

Nå 999,-

Explorer PS 130 
AZGTi
Newton teleskop med WiFi 
for styring fra smarttelefon.

Nå 6.500,-2.499,-

Startravel 102 102mm 
F-500
Kombiteleskop med gulvstativ 
og vendeprisme.

4.499,-

• Brillepuss 3 for 2
 Pakke med våtservietter

• Solbriller
 med og uten styrke

• Brilleetui • Lupe • Gavekort
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Trivsel, gode samtaler, avkopling og bedre nattesøvn  
– er ikke det en fin julegave til de man er glad i?  

Spabad er julegaven alle ønsker seg uten å vite det.

Spabad  

DEN  PERFEKTE  
JULEGAVEN TIL HELE 

FAMILIEN

De mørke kveldene er over oss og jule-
stria ligger rett rundt hjørnet. For 
mange kan dette være en tid preget 

av høyt tempo, høye skuldre og høye forven-
tinger – hva skal vi gjøre til jul i år, hvilke 
gaver skal vi gi til hvem og hvordan skal vi ta 
litt ekstra vare på de vi er glad i nå som det 
er jul? Det finnes faktisk én gave som løser 
dette. Den får ikke plass under treet, og litt 
ekstra jobb blir det kanskje for julenissen – 

men desto bedre er sjansene for at det slår an 
hos familien!

SPABAD – JULEGAVEN SOM VIRKELIG 
VARMER 
Ifølge Per Arne Ødegård, daglig leder i 
 Nordpool Spa som har showroom på Høvik, 
er spabad en av de gavene som virkelig kan gi 
noe godt til deg og dine.

– Et spabad er en fin måte å samle hele 
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Et spabad handler på mange måter 
om mye av det samme som jula; det å 
være sammen og dele noe fint – bare 

helt uten julestresset! 

”

ANNONSEBILAG
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NORDPOOL SPA 
Sandviksveien 75, Høvik  

(tidl. Motorpool)

Tlf. 67 56 60 00 

info@nordpoolspa.no 

nordpoolspa.no

familien på. Det er noe både unge 
og gamle vil dele, og som invite-
rer til å ha det hyggelig og prate 
sammen på en helt annen måte enn 
for eksempel å sitte foran TV-en. 
Også når ungene har lagt seg, når 
damene er ute på vift eller gutta 
er på fotballkamp, er spabadet et 
ypperlig sted for litt alenetid. Uan-
sett hvordan du bruker det, kan det 
være et veldig fint avbrekk fra tjas 
og mas, forklarer Ødegård.

LA JULEFREDEN SENKE SEG  
– I BOBLEBADET
Et spabad handler på mange måter 
om mye av det samme som jula; det 
å være sammen og dele noe fint – 
bare helt uten julestresset! Faktisk 
har spabadet den motsatte virk-
ningen. Helseeffektene ved bruk av 
massasjebad har lenge vært kjent. 
Varmt vann har en avslappende 
og beroligende effekt på kroppen. 
Musklene slapper av og kroppen 
utskiller naturlige endorfiner som 
reduserer smerte og gir bedre søvn-
kvalitet. Ikke bare sovner du fortere, 
men søvnen blir gjerne også dypere 
og roligere. God søvn, litt ro og 
fred, og gode samtaler kan ha de 
utroligste følger, forklarer Ødegård 
litt spøkefullt.

– Vi har faktisk kunder som 
forteller oss at parforholdet deres 
bedret seg etter at de fikk boblebad! 
Du skal ikke undervurdere det å få 
slappet ordentlig av, la roen senke 
seg og finne tid til hverandre. Sånn 
sett kan et boblebad være en liten 
investering! 

UPROBLEMATISK Å 
 INSTALLERE MASSASJEBAD I 
VINTERHALVÅRET
Mange tenker at det blir for sent på 
året å installere et spabad hjemme 
eller på hytta nå. Dette er ifølge 
Ødegård en utbredt misforståelse. 
Faktisk kan det i noen tilfeller være 
enklere, forklarer han. Nordpool 

Spa leverer rundt om i hele landet, 
selv etter snøens inntog.

– For deg som kunde er det er 
ikke noe vanskeligere å installere et 
spabad på vinteren enn på somme-
ren. Kanskje er det til og med lettere 
i noen tilfeller! Vi har frakta inn 
massasjebad til hytter på slede og 
snøskuter! Har du en veranda som 
tåler tonnevis med snø – ja, så tåler 
den ofte et massasjebad. Vi regner 
at et bad krever at underlaget kan 
bære minst 500 kg per kvm, forkla-
rer Ødegård.

PRISGUNSTIG KVALITETSVARE 
– I NORGES STØRSTE SPABAD-
SHOWROOM PÅ HØVIK
Daglig leder i Nordpool Spa, Per 
Arne Ødegård, forklarer at han av 
og til får spørsmål om hvordan han 
kan gi så god pris på massasjeba-
dene sammenliknet med mange 
av konkurrentene. Til det forklarer 
han at det handler om vilje til å 
levere det beste produktet i mar-
kedet til best pris. Med markedsle-
dende merker som Villeroy & Boch 
og Svenska Bad i showroomet på 
Høvik, er det bare å ta en tur innom 
å prøve selv.

– Vi har den store kvalitetsleve-
randøren Svenska Bad i ryggen. 

De selger 4000 bad i året i Sverige. 
Det er en grunn til at de er Nor-
dens største leverandør. De lager 
kvalitet-spabad spesielt tilpasset 
hardføre nordiske forhold, og har 
bestemt seg for å satse på stort 
volum til rett pris.

Mange som er interessert i boble-
bad bruker tid på å bestemme seg. 
Per Arne råder dem til å ta kontakt 
og prøve selv. I showroom på 1400 
kvm på Høvik har du spabad i 
alle varianter og fasonger i over 2 
etasjer. Her kan du prøve alt du vil 
– også privat visning er mulig om 
man ønsker det.

– Ta kontakt med oss så ordner 
vi det. Her kan du prøve alle best-
selgerne, både med og uten saltløs-
ning. Og om du ikke har lyst til å ta 
testbadet i åpningstiden, så ordner 
vi en privat visning.

5 SMARTE TING Å TENKE PÅ  
FØR DU ANSKAFFER SPABAD

1.Underlaget – Stedet spabadet skal stå må være vatret, uten 
telehiv og tåle en vekt på 500kg per kvm.

2.Plassering – tenk gjennom utsikt og eventuelle skjermings-
behov. Med ulike typer lokkløftere kan lokket brukes som skjerm 
mot naboer eller liknende. Det er også lurt å om mulig plassere 
spabadet med relativ enkel tilgang til boligens baderom.

3. Strøm – badet tilkoples egen sikringskurs og arbeidet utføres 
av en elektriker. Badene fra Nordpool Spa har for øvrig 5 års ga-
ranti, og utskifting av deler eller liknende blir ikke noen kostnad 
for deg som kunde – uansett hvor du bor i landet.

4. Lover og regler – Det er ikke søknadspliktig å installere mas-
sasjebad under 10m2 i grunnflate, såfremt det plasseres mini-
mum fire meter fra nabogrensen og at den sikres mot at barn og 
voksne kan falle oppi. Spesielle regler kan likevel gjelde, som for 
eksempel innenfor 100-meterssonen til sjøen eller i borettslag.

5. Vedlikehold – badet er så godt isolert at det bruker lite strøm 
på å holde riktig temperatur hele tiden. Derfor er det til enh-
ver tid klart for bruk. Badet kan også styres via app på alt fra 

rengjøring til temperaturjustering.
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Kjøp årets julegaver 
hos Babyshop!

Stort utvalg av babyprodukter, klær, leker og interiør 
til de minste! Besøk vår butikk på Nesbruveien 33! 
Velkommen for en gledelig julehandel!
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Det er snart julaften, som også 
er dagen Julian blir 10 år. 
Vanligvis er det årets beste 

dag, når juletreet står pyntet og 
lysene er tent, luften er fylt av luk-
ten fra klementiner og pepperkaker, 
og det knitrer i peisen. Men i år er 
ingenting som det pleier. Julian og 
familien bærer på en stor sorg etter 
at storesøsteren Juni døde og Julian 
tenker at jula rett og slett er avlyst. 

Så en dag møter Julian den livs-
glade juleelskeren Hedvig og han 

begynner å tro det kan bli jul like-
vel. Men det er noe mystisk med 
huset som Hedvig bor i. Hvem er 
den underlige gamle mannen som 
stadig dukker opp? Og hva er det 
egentlig Hedvig skjuler?

Snøsøsteren er en rørende his-
torie fra suksessforfatteren Maja 
Lunde med illustrasjoner av 
Lisa Aisato som tryller frem den 
magiske julestemningen du kjenner 
fra Charles Dickens’ A Christmas 
Carol, H. C. Andersens fortellinger. 

I 24 kapitler fram mot julaften følger vi Julians jakt på  julefeiringen. 

SNØSØSTEREN,  
EN JULEFORTELLING I 24 DELER

Snøsøsteren: En vakker kalender-
bok av fortatter Maja Lunde og 
illustratør Lisa Aisato.

B
O

KTIPS!

Skrevet av Maja  

Lunde med  

illustrasjoner  

av Lisa Aisato
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Svenska Bad – Earl
200x200 cm

NÅ 69.900,-
Veil. 89.900,-

Svenska Bad – Denver 
215x215 cm

NÅ 79.900,- 
Veil. 109.900,-

Svenska Bad – Vancouver 
230x230 cm

NÅ 89.900,- 
Veil. 124.900,-

• Bygget for nordisk klima.

• 5 år garanti på alle modeller.

• Helt vedlikeholdsfrie materialer
med ramme i aluminium.

• Fullisolert - gir lavt strømforbruk.

• InClear klorfritt saltvanns
rensesystem*

• Integrert WiFi og appstyring*

• Alle bad leveres med lokk og trapp.

Butikk: Sandviksveien 75 - 1363 Høvik • Tlf. 67 56 60 00 • www.nordpoolspa.no 

Norges største 
showroom og 
prøvebading

*tilleggsutstyr ( gjelder ikke alle modeller )

Bestill nå og få ditt massasjebad før jul

Nordens største leverandør av massasjebad

NÅ 69.900,- NÅ 79.900,- NÅ 89.900,-
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Hageland Kolsås
Brynsveien 90
1346 Gjettum
Tlf: 67 17 59 90
Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering eller at enkelte produkter raskt kan bli utsolgt.

Besøk oss på hageland.no

JULEBYER
Kom å se vårt store utvalg av julebyer hos 
Hageland Kolsås.

JULEARTIKLER
Vi fører et godt utvalg av juleartikler

Best på kunstige 

juletrær
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Blås ditt eget glass

MANDAG - FREDAG 10-16, TORSDAG 10-19, LØRDAG 10-16, SØNDAG 11-17

TLF 61 31 64 00  •  www.hadeland-glassverk.no

- 10 butikker, 4 spisesteder og kunstgalleri
- Variert aktivitetstilbud for barna

- Stort innendørs julemarked
- 50.000 julelys

Velkommen til en
tradisjonsrik 
julegavehandel!

Møt Julenissen,
Nissemor og Nissebarna

Hestekjøring 
hver torsdag, 

lørdag og 
søndag!

40%
Finn

hele serien

i Glassbutikken

Drammen

Oslo

Oslo Lufthavn
GardermoenHønefoss

Tyri�orden

E18

E6

E16

4

7

4

240

245

35

285

Rands�orden

Hadeland
Glassverk

E16

E16
Jevnaker

E16

KUN 
1 TIME FRA 

OSLO

Julegaveshopping 
i vakre omgivelser
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På nyoppussede Rykkinn senter, sentralt i Bærum, finner du 
 julegavene til de aller fleste. I disse 33 butikkene bugner det av flotte 

julegavetips, i alle prisklasser og for alle aldre.

RYKKINN SENTER SINE BESTE 
JULEGAVETIPS

Her finner du noe for alle
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Rykkinn Senter

tlf: 21 38 28 66

Munins vei 1, 1348 Rykkinn

ok@rykkinnsenter.no

rykkinnsenter.no

Senterleder Ole Kristian Kilvær-Seth, er sikker i sin sak.
– Her hos oss er det så mange flotte butikker og et fantastisk 

utvalg. Fra Europris, hvor du finner det aller meste, til kosmetikk, 
blomster, verktøy og Kitch`n, med sine flotte kjøkkenvarer. Mitt beste 
julegavetips er nok støpejernsgrytene Le Creuset hos Kitch`n. Disse er 
like fine å gi som å få, og passer til både kvinner og menn.

Med sine 45 virksomheter er ikke Rykkinn senter et vanlig nærsenter. 
Her er det nyoppusset, stort og lyst, og med gode tilbud innen mat og 
drikke. I tillegg er det 3 timers gratis parkering for kundene. I desember 
holdes det åpent 3 søndager og med utvidet åpningstid hele den siste 
uken før jul. Meny holder da åpent fra 08-22, hvis du har glemt noe til 
julemiddagen.

BUTIKKENES EGNE ANBEFALINGER
Kilvær-Seth tar oss med ned på Europris, for å vise oss julebutikken der. 
Vi treffer butikksjef Azim Azizi, og vi spør han om hva hans beste jule-
gavetips er.

– Innpakket konfekt! Det har vi et veldig godt utvalg av i år, og alle 
blir jo glad for sjokolade. Jeg tror ikke alle vet at vi har spesialisert oss 
på dette.

På Europris har de også en meget imponerende avdeling for julepynt.
Det skinner og blinker i kuler og lys, men det finnes også flotte nisser, 

kranser og annet, i naturmateriale.
– Den kuleste julepynten vår i år er nok juletretoget vårt, en togbane 

du fester på juletreet som blinker og beveger seg rundt i skikkelig Dis-

JULEGAVETIPS 2: Butikksjef  på Europris Azim Azizi sitt julegavetips er innpakket 
konfekt.

SMÅGAVER: Hos Normal anbefaler butikkmedarbeider Eric Dirnes alle smågavene.

JULEGAVETIPS 3: Gavekort fra 
Norli eller Mester Grønn, er stam-
kunde Anne-Lise Wego’s beste tips.

JULEGAVETIPS
Butikkene på  Rykkinn 

 senter gir deg sine 
beste  julegavetips.
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ney-stil. Julepapir, bånd, ”til og fra lapper” og julekort, er også noe Euro-
pris er store på.

Videre får vi tips om at butikken Normal, er stedet for kalendergavene.
Har du en prinsesse eller to der hjemme, er dette butikken for å fylle opp 

kalenderen i år. I følge butikkmedarbeider Eric Dirnes, koster den billigste 
kalendergaven bare ni kr. Her inne finner du meter på meter med småting 
som passer perfekt til kalenderen, men hovedutvalget ligger på kosmetikk, 
lipgloss med glitter, badeartikler og liknende.

STAMKUNDENS BESTE JULEGAVETIPS
På den koselige kafèen Kaffetid, finner vi en liten, glad gjeng ved et bord. 
De forteller at de starter formiddagen her - hver dag. En liten matbit og en 
kaffekopp med venner er alltid en koselig start på dagen. Anne-Lise Wego 
ble den utvalgte til å gi i fra seg sitt beste julegavetips og svaret kommer 
raskt.

– Gavekort på Norli eller Mester grønn er det mange som får av meg. Da 
kan de velge selv hva de vil ha og disse butikkene har jo så mye forskjellig.

Rykkinn senter ønsker alle en inspirerende og hyggelig julehandel.

KULESTE  
JULEPYNTEN

– Den kuleste julepynten vår i 
år er nok juletretoget vårt, en 
togbane du fester på juletreet 

som blinker og beveger seg 
rundt i skikkelig Disney-stil. 

JULEGAVETIPS 1: Senterleder Ole Kristian Kilvær-Seth er klar for den store julehandelen. Hans julegavetips er støpejernsgrytene Le Creuset hos Kitch’n.
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Eva Solo

Alt du trenger   rett i nærheten

5 min 
Bærums

Verk

E16

168

E16

8 min 
Skui

8 min 
Vøyenenga

3 min 
Kolsås

Jul
estemning
på Rykkinn senter

    

Kom og se
fyrverkeri!

Julegrantenning 29. nov. kl. 18.00.
GRATIS gløgg og grøt fra 18.00–19.30.
Julenissen deler ut godteposer til barna.
Hornmusikk og julesanger.
Fyrverkeri etter julegrantenningen.

TORSDAG 29. NOV.

ALLE LØRDAGER I DESEMBER KL 12.00–16.00
Nissen kommer. GRATIS gløgg og grøt.

TORSDAG 13. DES.

LØRDAG 22. DES.

LØRDAG 15. DES.

SØNDAG 2. DES KL. 14.00–17.00
SØNDAG 9. DES KL. 14.00–17.00
SØNDAG 16. DES KL. 14.00–17.00
GRATIS gløgg og grøt. 

Luciatog med Berger Barnehage fra ca. 11.30–12.30.
Nattåpent til kl. 22.00!

Ansiktsmalere og glitterartister 
underholder barn og unge fra kl. 12-16

Tryllekunstner Hans Henrik Verpe underholder 
med nærtrylling fra kl. 12.00–15.00

til jul

    

Aktiviteter 

Søn 9. des.  14–18
Tors 13. des.  10-22
Søn 16. des.  14–18
Man 17.–fre 21. des. 10–21
Søn 23. des. 14–18
Julaften 09–13
Nyttårsaften  09–16

 Julens  
ÅPNINGSTIDER
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FJØSNISSEN 
Nissen ble kjent over hele 

verden da Coca Cola brukte 
han i en markedsførings-

kampanje.

Men hvor kommer 
 tradisjonen for rød jul fra?

GOD  
RØD JUL
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Ikke fra kirken; der er hvitt og lilla hoved-
fargene i julen.
Sporene går tilbake til førkristen tid, da 

våre forfedre og mødre feiret vintersolverv. 
Da de festet til ære for sola og ofret for å 
få et godt år, var eplet selve symbolet på 
fruktbarhet; det røde eplet.

Senere ble julen en kristen høytid.  Utvik-
lingen fortsatte, og kommersielle interesser 
oppdaget potensialet i julen. De røde eplene 
overlevde som symbol, det kom kunstige 
varianter, så ble det røde julekuler og annen 
julepynt. Dette skjer på 1800-tallet.

DEN RØDE NISSEN
I 1931 skjer det noe som for alvor setter 
fart i det røde. Den svensk-amerikanske 
kunstneren Haddon Sundblom går til staf-
feliet, og på lerretet tryller han fram en 
godmodig nisse med hvitt, langt skjegg, 
stor mage og rød drakt. Den moderne jule-
nissen er født.

Det var et bestillingsverk til den første 
julekampanjen til Coca Cola. Med deres 
gigantiske markedsføringsapparat ble nissen 
fort kjent over hele verden. De spilte på det 
velsmakende, den gode stemningen og mye 
hygge. Akkurat slik vi vil at julen skal være.

Til slutt fikk også den gamle norske fjøs-
nissen rød lue. Kilde: Ifi

RØDE EPLER 
Det røde eplet er  symbolet 
på fruktbarhet, og er 
forgjeneren til de røde jule-
kulene vi kjenner i dag.

KUNSTIG  
VARIANT
Den røde jule kulen 
er inspirert av 
 gammel tradisjon.
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Laget du julelenker og julekurver da du var yngre? Det er en fi n ting å gjøre sammen med andre. 
Finn fram saksa, en limstift – og eventuelt barn – og gi det en ny sjanse. Forsøk også etter hvert 

med ulike julepapir på hver fi gur. 

Årets VINTER-kolleksjon er bedre rustet enn noen gang til å hjelpe deg med å gjøre den intense, 
avslappende, sosiale, kalde, varme perioden vi skal inn i, enda koseligere. Pynt opp hjemme og inviter 

hele gjengen til selskap, eller bare tenn et telys og ta en rolig stund for deg selv. God jul!

Velkommen til god jul
på IKEA Slependen

Flettigang
julestemninga! 

B
rett her

VINTER 2018 
gavepapir

49,–/9 m

FEJKA
kunstig plante, 3 stk.

29,–

IKEA FAMILY-tilbud
Juletallerken

99,–
Ordinær pris 139,–

Pinnekjøtt-
tallerken

199,–

VINTER 2018
pute

149,–

Åpningstider i jula
Søndag 9. desember: 
14–20 (Restauranten 14–19)
Søndag 16. desember: 
14–20 (Restauranten 14–19)
Lille julaften: stengt
Julaften: Stengt
1. juledag: Stengt
2. juledag: Stengt
Nyttårsaften: 
10–16 (Restauranten 10–16)
1. nyttårsdag: Stengt
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1 AV 7 SLAG
Det er vel få ting som gir julestemning 
som pepperkaker. 

PEPPERKAKEDEIG

300g meierismør
2 dl sirup
4 dl sukker
2 dl kremfløte
1 ts nellik
1 ts ingefær
1 ts pepper, strøken
4 ts kanel
2 ts bakepulver

900g hvetemel (ca.)

Slik gjør du det:

Til denne oppskriften trenger du pepperka-
keformer.  

Det er lurt å la pepperkakedeigen ligge kaldt 
en stund før du kjevler den ut. Det beste er 
om du lager den  dagen før.

Bland smør, sirup, sukker i en kjele. Varm 
opp på middels varme til alt er helt smeltet. 
Ta kjelen av platen og avkjøl blandingen.

Rør i fløten. Sikt i krydder,  bakepulver og 
det meste av melet. Resten av melet rører du 
inn litt etter litt til du får en passe fast deig.  

La pepperkakedeigen stå kaldt til neste dag.

Sett stekeovnen på 175 °C.

Elt deigen i litt mel på  bordet og kjevle den 
ca. 3 mm tykk. Stek p epperkakene i 9-10 
minutter til de er gyllenbrune. Avkjøl på 
rist. Lag et hull til båndet før steking hvis 
kakene skal henges opp.

B
A

KETIPS!

Legg gjerne  

deigen i en bolle  

hvor innsiden  

er kledd med  

plastfolie. 

Hva som egentlig er de syv slagene, 
strides selv de lærde om. Fra gammelt 
av ble disse regnet som “de syv”:

• Sandkaker

• Pepperkaker

• Fattigmann

• Goro

• Berlinerkranser

• Krumkaker

• Serinakaker

JULEKAKER - 7 SLAG TIL JUL

Pepperkaker er tradisjonsrike kaker, og regnes for å 
være en av de syv slagene man skal bake til jul. 

Pepperkakedeigen brukes både til småkaker og til hus i 
større eller mindre grad, med og uten pynt. 

Det finnes mange oppskrifter på pepperkaker, og dei-
gen er lettere å lykkes med enn du tror. Hvorfor ikke 
lage  hjemmebakte pepperkaker i år?

26  I  MAGASINET JUL  I  LØRDAG 1. DESEMBER                             

ANNONSEBILAG



                                                                             LØRDAG 1. DESEMBER  I  MAGASINET JUL  I  27    26  I  MAGASINET JUL  I  LØRDAG 1. DESEMBER                             

ANNONSEBILAG



ARBA BRUKTBUTIKK
•	 Julepynt
•	 Alt	til	jul-	og	nyttårsfestbord.
	 Nypusset	sølvplett	og	messing,	lysestaker,	vinglass	og	mye	mer
•	 Gjenbruk
•	 Miljø

Se	åpningstider	under.						www.arbabruktbutikk.no

ARBA SYKKELVERKSTED
•	 Verksted
•	 ReSykkelert
•	 Service
•	 Nyåpnet	Sykkelhotell

Sykkelverkstedet	er	stengt	i	romjulen.
www.resykkelert.no

Tlf:	67	17	74	40	•	e-post:	firmapost@arba.no	•	www.arba.no

	Arba	gir	mennesker	mulighet	til	å	få,	beholde	og	utvikle	seg	gjennom	arbeid.
Bruktbutikken	og	Sykkelverkstedet	ligger	på	Rud,	og	er	en	arbeidstreningsarena	for	
mennesker	som	trenger	tilrettelegging	i	en	periode.

Bruktbutikk Resykkelert

ÅPNINGSTIDER I DESEMBER
Mandag	til	onsdag
og	fredag:	 10.00	-	16.00
Torsdag:	 10.00	-	17.00
Lørdag:	 11.00	-	16.00

22.	des	 11.00-16.00,
23/24/25/26	des.	 STENGT
27/28/29	des.	 11.00-16.00.
30/31	des.	 STENGT

Sykkelverkstedet	har	stengt	lørdager

resykkelert.no arba.no
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50%
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HØSTKUPP – VÆR RASK
40 bad skal ut med 30-50% rabatt 

Spar opptil 70.000,-

Vær klar til 
    vinteren!

Rabattene gjelder våre butikker
BERGEN 

Fanavegen 15
55 61 41 20 

TRONDHEIM 
Klæbuveien 196b

73 10 99 00 

OSLO / BÆRUM
Ramstadsletta  8

67 53 01 00 

www.hotspring.no

    Varmt, deilig og klart, 365 dager i året til en minimal daglig kostnad. 
              

              
  Ledende i verden    –    Først i Norden    –  20 år i Norge.

203 x 203 cm, veil. 144.000,-
6 personer

Intropris  99.000,-
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NYHET! NYHET!

Intro

ARCTIC
Limelight

203 x 203 cm, veil. 144.000,-
6 personer

Intropris  99.000,-
208 x 208 cm, veil. 122.800,-

Alaska – 5 personer
221 x 196 cm, veil. 92.800,-

Thule – 7 personer

69.000,- 59.000,-

NYHET! 

40% Intro

Igloo – 4 personer

49.000,-

NYHET!

Igloo – 4 personer
160 x 206 cm, veil. 82.600,-

Ny eksklusiv modellserie
Det ypperste av hygiene med klorfritt Silverion AG+, CD 
Ozon, nytt dobbelt fi ltersystem, samt XFC-fullisolering 
som gir opptil 80% lavere strømforbruk enn konkurren-
tene. Unik lysdesign og lysterapi. Konstruert av BMW 
Design Works! 

Husebysletta 18 , 3414 Lierstranda
www.lierplanteland.no • Tlf. 90 22 31 65 – Velkommen

BLOMSTER FRA EGET GARTNERI • VÅRT FOKUS ER KVALITET OG SERVICE •  OVER 10 ÅRS BRANSJEERFARING

Tilbudet gjelder 29/11 - 6/12 2018

VI HAR ÅPNET

JULE-
STJERNER 

FRA

29
25%

 PÅ KUNSTIGE 
JULETRÆR OG 
JULEPOTTER

Julebutikken!
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DEKOR
Lek deg med dekor og dekorelementer. 
 Lysestaker, figurer, bordkort, og andre 
naturlige elementer er med på å skape en 
personlig ramme rundt måltidet.

House Doctor

Birgitta Wolfgang
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Et høydepunkt i julen er å dekke et vakkert festbord til gjes-
tene. Her får du inspirasjonen til å dekke et vakkert bord 
enten til julemiddagen med familien, eller til nyttårsaften 
med venner.

6 STEG TIL ET FANTASTISK FESTBORD:
• Tema: Velg deg et tema for festbordet. La deg inspirere av 
juledekorasjoner, farger og tradisjonelle referanser, bare fan-
tasien setter grenser for hvordan bordet ditt kan se ut. Skal 
det ha et klassisk, nostalgisk eller romantisk preg?

• Farger: Hvilke farger og i hvilken fargeskala bør du dekke? 
Et tips å ta utgangspunkt i hvilket dekketøy du skal bruke. 
Bruk gjerne kontrastfarger for å skape dramaturgi på bordet. 

• Glass og dekketøy: Bruk arvetøy, gammelt og nytt dekketøy 
og glass når du dekker julens festbord. Skal det serveres flere 
retter, skal noen tallerkener serveres varme? Her gjelder det 
å huske på hvilket dekketøy som skal brukes når. Glassene 
kan med fordel pusses på før de skal brukes på nytt. En liten 
dråpe Zalo gjør matte, triste glass banke igjen. Se over vann-
glassene i samme sleng. Forskjellige typer glass – med og uten 
stett – gir et lekent og uformet preg, selv til ekte krystall.

• Servietter: Velg servietter som står i stil til temaets farge-
valg. Skal du dekke med engangsservietter eller investere i 
tøyservietter? Hvis du har vurdert tøyservietter er julen riktig 
høytid å gjøre det på. På papirfronten finnes uendelig valg i 
forskjellige teksturer. Skal serviettene brettes, og i så fall hvor-
dan? Prøv deg frem med forskjellige metoder. 

• Dekor: Lek deg med dekor og dekorelementer. Lysestaker, 
figurer, bordkort, og andre naturlige elementer er med på å 
skape en personlig ramme rundt måltidet. Hvis man har tid 
og fantasi kan man bruke personlige dekorelementer i bord-
dekkingen, små referanser hver enkelt gjest forstår. På denne 
måten skapes mer enn et måltid, samtidig som det blir en 
unik opplevelse for gjesten.  

• Blomster: Bruk blomster du liker. Velg form og farge som 
passer bordet. Høye blomster i vaser bør unngås. Skal du bruke 
enkelte snittblomster, små buketter eller oppsatser? Bruk natur-
lig dekor i grønt og brunt; vintergrønt, hortensia, rosmarin og 
kongler er med på å  skape en stemningsfull, moderne jul. 

Det finnes et hav av muligheter for hvordan du kan dekke julens festbord.  
Det beste rådet er gratis: bruk det du har som binder din tradisjon sammen med 
jul og fest. 

JULENS VAKRESTE 
FESTBORD

SERVIETTER
Velg servietter som står i stil til 
temaets fargevalg. Skal du dekke 
med engangsservietter eller 
 investere i tøyservietter?

TEMA
Velg et tema for festbordet. La 
deg inspirere av juledekorasjoner, 
farger og tradisjonelle referanser.

Broste Copenhagen
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Vi har gavekort  
Har du en venn, en svigermor eller en bror 

som er opptatt av kunst, arkitektur eller design? 
Hvorfor ikke gi dem et gavemedlemskap?

2019

  
MEDLEMSFORDELER:

Gratis inngang for to til Nasjonalmuseets visningssteder • Gratis inngang til 
Munchmuseet • Gratis inngang til Astrup Fearnley Museet • Gratis inngang 

for to til Louisiana Museum of Modern Art i Danmark • Gratis inngang 
til Moderna Museet i Stockholm og Malmö • Invitasjon til 

utstillingsåpninger, private omvisninger og konserter • Eget 
venneprogram • Alltid gode rabatter i museumsbutikkene

Medlemskapet kan kjøpes på 
nasjonalmuseet.no og i museene

design@
anneandresen.no

Gi et år med kunstopplevelser 
som julegave!

Lars Jorde, «Julegilde», 1896 (utsnitt). Foto: Jaques Lathion / N
asjonalm

useet

Hvorfor ikke gi dem et gavemedlemskap?

2019

  
MEDLEMSFORDELER:

2019
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KREATIV ADVENTSTID
Gi barna en hyggelig adventstid. Skap gode  minner 
i en hektisk tid før jul. 
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Hun har skrevet boken 
«Adventstid, med aktivite-
ter i kalenderen». Tanken 

er at boken vil inspirere flest mulig 
til lage en hyggelig adventskalender 
til barna. Og det uten at det fører til 
ekstra forbruk. 

- Jeg ble glede-
lig overrasket 
over hvor enkelt 
det er å samle 
materialer fra 
naturen. Det er 
heller ikke van-
skelig å tenke 
gjenbruk.

Tidligere var 
hobbyaktivitetene 
i adventstiden 
nærmest en selvfølge. Slik er det ikke 
lenger. Nå blir vi overøst med tilbud 
om å kjøpe ferdiglaget julestemning. 
Pakkekalenderen har utviklet seg til 
det ultimate marerittet for mange. 
De kjøper billige ting, som raskt blir 
til søppel.

- Jeg tar imot fortvilede sukk fra 
småbarnsmødre, som er lykkelige 
over å oppdage at det er alternativer 
til å skaffe 72 kalendergaver til tre 
barn. 

Så enkelt er det å lage en alterna-
tiv julekalender:

Tegn eller skriv aktiviteter på en 
lapp og putte dem i kalenderen. Når 
barna åpner kalenderen om morge-
nen, kan de glede seg hele dagen til 
adventsstunden. 

Boken er fylt med 140 hygge-
lige ideer for 
hele familien. 
Gamle tra-
disjoner er 
hentet frem og 
gjort aktuelle i 
vår tid. Da kan 
barna bytte 
bort dataspill 
med lim, saks 
og papir en 
liten stund. 
I en tid der 

vi kan kjøpe det meste for penger, 
trenger vi å bli minnet på gleden 
ved jula og verdien i adventstidens 
forventning og spenning. «Advents-
tid. Med aktiviteter i kalenderen» er 
en inspirasjonsbok for småbarns-
foreldre som ønsker et alternativ til 
pakkekalenderen, og som gjerne vil 
skape rom for samvær og kos med 
barna i dagene frem mot jul.

 Her er det baking og bading, tra-
disjon og nyskaping, håndarbeid, 
stjernetitting og ekspedisjoner i 
Hundremeterskogen. Her finner 

dere forslag til elleville og mor-
somme påfunn, som kan snu en 
travel tid bitte litte grann på hodet.

Boken har sider der du kan notere 
adventsaktiviteter og lage egne jule-
tradisjoner. Den har forslag til akti-
viteter på travle dager og til dager 
med bedre tid. Aktivitetene kan 
gjøres ute og inne, fra morsomme 
rampestreker, til stjernekikking og 
sporjakt. Det meste er forankret i 
gamle tradisjoner, primstaven og 
vår felles kulturarv. En av tankene 
bak, er gjenbruk og forvandling av 
materialer på en bærekraftig måte. 

- Jeg ble overrasket over hvor mor-
somt det var da jeg lot det gå sport i å 
se hva slags materialer som er tilgjen-
gelig uten at det må koste all verden.

Den siste tiden har forfatteren 
samlet kongler, eikenøtter, handlet 
rødt ullgarn på loppemarked og 
invitert barn til adventsverksted. 
Her har de laget konglekoner. Noen 
har laget hele familier. Kreativiteten 
og skapergleden bobler i barna.

- Da jeg skrev «Adventstid» ble 
dette boken jeg selv ønsket da jeg 
var travel småbarnsmor. Som beste-
mor ser jeg hvordan barna koser 
seg når vi finner på ting sammen. 
Jeg håper du også får en hyggelig og 
kreativ adventstid!

A
D

VENTSTIPS!
En alternativ  

pakkekalender  
med forslag til  

aktiviteter voksne  
og barn kan gjøre  

sammen.

Så enkelt er det å lage en 
alternativ julekalender:
Tegn eller skrive aktiviteter 
på en lapp og putte dem i 
kalenderen. Når barna åpner 
kalenderen om morgenen, 
kan de glede seg hele da-
gen til adventsstunden. 

”

Som bestemor ser jeg hvordan barna koser seg når vi finner på ting sammen, sier forfatteren Sonia Anita Jensen Asker.
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Iseksperiment
Du trenger vann, rødbetsaft eller 
 konditorfarge, et tomt yoghurtbeger og 
en dypfryser.
Sett en liten form med farget vann i 
 fryseren og sjekk hvor lang tid det tar før 
 vannet blir til is. 
De knallrøde isklumpene er morsomme å 
leke med, enten ute eller i badekaret.

Engler
Du trenger gjennomhullede treperler, en gammel brikke, 

garn, sløyfe til vinger, maling og tråd.
Mal ansikt på treperlen. 
Lag kjortel ved å klippe ut en sirkel av stoffet, eller bruk 
en duk fra loppemarked. 
Tre tråden som en løkke gjennom perlen, fest kjortelen 
i hempen på nedsiden. Her skal du også feste vinger av 
sløyfen. 
I løkken oppå treperlen kan du feste garn til hår og en 
hempe til oppheng. 
Lim til slutt på glorien rundt englens hode! 

Pynt en rot
Du trenger en rot, pynt 
som mose eller  nisser, 
lim og ståltråd. 
Nissene kan dere lage av 
piperensere som dere for-
mer til kropp og surrer med 
ullgarn. 
Fest treperler til hodet og lag 
lue av rød filt. Å pynte trebiter 
har lange tradisjoner. Når små-
barna går til vedstabelen for å lage 
julepynt, kan vi trekke linjene til 
urgamle  tradisjoner med juleved.  

Rampenissen
Du trenger ideen om en nisse som gjør pek. 
Tegn nissen og legg i adventskalenderen.
Hva har skjedd over natten? Har han helt saft på 
melke kartongen? Er det salt i sukkerskålen? Har han 
snudd rundt på støvlene og knyttet sammen skoene? 
Har han flyttet på møblene og hvor er sekken til min-
stemann? Nøklene til utgangsdøren? Har han dekket 
til frokost under bordet? Er det godterispeilegg på tal-
lerkenene? 
De voksene må være litt i forkant, for leken er 
 morsomst når det virkelig er salt i sukkerskålen.
Den norske fjøsnissen bor på låven og holder orden på 
gården. Får han ikke grøt på julaften, kan han finne på 
mye ugagn. Har dere en usynlig nisse i huset?
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Rydd først – alltid!
Har du gjort en grundig jobb med ryddingen 
før du vasker, går alt annet så mye fortere!

01

Luft det som luftes kan 
Tar du med med puter, pledd og gardiner 
ut for risting og lufting, vil de straks bli mye 
friskere. Er du heldig å ha tørr snø, kan tep-
pene gjerne ligge litt ute for naturlig rensing.

02

Fjern støv tørt 
Det aller meste av smusset i hjemmet er tørt, 
og det fjernes best uten å vætes. Støvsug i 
alle kriker og kroker av møblene, og tørk støv 
av alt annet med en mikrofiberklut. Støvklut-
er i mikrofiber er statiske, og tiltrekker seg 
støvet på en helt annen måte enn en våt fille.

03

SLIK RENGJØR 
DU EFFEKTIVT 

TIL JUL

Huset skal skinne litt ekstra 
til jul. Her er tipsene som 

gjør julerengjøringen mest 
mulig  effektiv.
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- Før i tiden hadde nok julerengjørin-
gen en litt annen betydning enn den 
har i dag – nå holder vi det jevnt rent 
året rundt ved hjelp av mikrofiber, 
mopping og støvsuging. Men selv om 
de moderne rengjøringsproduktene 
gjør jobben med å holde huset rent 
lettere for oss, ønsker de aller fleste av 
oss å gå litt ekstra grundig til verks før 
jul. Det skal jo skinne litt ekstra når 
julen ringes inn, sier Bjørg Owren, 
kreativ leder hos ifi.no.

Selv om lukten av grønnsåpe 
kanskje kan virke forlokkende, 
oppfordrer hun til å unngå den 
tradisjonelle såpen med mindre det 
er et bevisst valg at man vil såpebe-
handle.

- Se på hva slags rengjørings-
midler gulvprodusenten anbefaler. 
Tradisjonell grønnsåpe legger 
igjen et fettlag som tiltrekker seg 
støv, hvilket sannsynligvis ikke 
er effekten du leter etter. Bruker 
man et rengjøringsmiddel som er 
tilpasset gulvtypen, vil man både 
bevare gulvet pent lengre og kunne 
forlenge vedlikeholdsintervallene, 
råder hun.

Ønsker du likevel grønnsåpe-
lukten, sett en liten skål med såpe 
under sofaen. Owren slår også et 
slag for ting som rengjør seg selv.

Mikrofiberklut med rent vann gjør 
underverker på glass og vinduer.

Kilde: ifi

Rengjør i skuffer og skap først 
Skal du være grundig i rengjøringen, vask 
også der skitten ikke nødvendigvis synes. 
Gjør denne jobben før du tar resten av 
 rommet, så unngår du støv og smuler på et 
nyvasket gulv.

04
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 Ta gulvet i to omganger 
Gulvet bør alltid rengjøres i to omganger: først 

tørrmopping eller støvsuging for å fjerne alt 
løst, deretter en fuktig klut for å ta skitten som 

sitter fast. Bruk en type rengjøringsmiddel 
som er tilpasset gulvet ditt, og pass alltid på 

ikke å bruke for mye vann.

07

Bruk forlengerskaft  
til de store flatene
Tak og vegger kan gjerne tørmoppes for å 
fjerne støv. Bruker du forlengerskaft også til 
gulvvasken, sparer du kroppen. Skrubbing 
på alle fire er aldri noen god idé for rygg og 
knær.

05

06
Husk peisen 

Julen er tiden for peiskos, og det blir mye 
hyggeligere når asken er fjernet og glasset er 

rent. Spesialmidler beregnet for rengjøring 
av peis og ovn er langt mer effektive på fast-

brent sot enn hva gamle kjerringråd er.

C Soaps

C Soaps

Lappi klut
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Nå er lysene tent og butikken pyntet til jul. Gavebordet står klart 
og vi har mange idéer til hvordan du kan dekorere til jul.

Slettvoll Bærum, Brynsveien 140, Kolsås, 67 13 23 00  Åpningstider:10.00-18.00, to.10.00-19.00, lø.10.00-16.00 www.slettvoll.com 


