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Château des Baraillots 2015
Lalande de Pomerol

Vinen har en � ot dyb rød farve med � n og 
elegant duft af røde frugter. Den skal have to 

timer på en kara� el, så får du de helt rigtige 
toner af Pomerol frem. Trø� er, mørke bær, 
muld og sol. Smagen er uovertru� en!

SPAR
300,-SPAR
300,-99,-

Pr. � . 149,-

v/6 � .

EKSTRA  
NEDSAT 
i 3 DAGE

Plan de Dieu 2014
Domaine de la Monasteria

Her er en rigtig Rhône-vin som 
vi kan li’ den. Flot, varm frugt og 
mørk i farven. Smagen har mange 
nuancer af tørret frugt, mørke 
bær og små toner af chokolade og 
mokka. Virkelig en vin der passer 
perfekt til dansk julemad. 

SPAR
264,-SPAR
264,-

75,-
Pr. � . 119,-

v/6 � .

EKSTRA  
NEDSAT 
i 3 DAGE

ÅRETS JULEVIN FRANKRIG

Languedoc Reserve 2011
Fontaine du Sud 
5 stjerner i Ekstra Bladet: ”Krydret i duften. Flot koncen-
tration, masser af røde bær, lakrids, peber og vanilje. Velba-
lanceret med en lang krydret afslutning. Kup til prisen!”

Din Vinguide: ”FREMRAGENDE og 90 point Tæt 
peber, lakridsbolcher og så holder den helt ren og saftig 
frugt samtidigt. Råt fad og rustik i stilen. Kompleks med 
lang eftersmag. Virker som en stor vin med ambitio-
ner.”

peber, lakridsbolcher og så holder den helt ren og saftig 
frugt samtidigt. Råt fad og rustik i stilen. Kompleks med 
lang eftersmag. Virker som en stor vin med ambitio-

65,-
Pr. � . 119,-

v/6 � .

ÅRETS JULEVIN ITALIEN

Primitivo di Manduria 2015
Cantine Due Palme
Dyb og mørk rubinrød farve. Mørk og in-
tens næse med noter af mørke bær og tobak 
med stor volume og intens smag med masser 
af mørke bær, blommer og svesker. 

69,-
Pr. � . 119,-

v/6 � .

Årets julecognac
VSOP Godet
10 års fra 
topproducent

SPAR
100,-SPAR
100,-

298,-
Før 398,-

NU

10 års Tawny
Silvia Reis
Blød og
sødmefuld

Kun 1., 2. og 3. 
decemberdecember

169,-
Før 199,-

NU

KÆMPE JULEMARKED 1. 2. 3.
DECEMBER

ROSKILDE

4636 3378

Ringstedgade 37

H

ØRSHOLM

4586 0713

Usserød
Kongevej 16

ST
. H

EDDING
E

4128 8849

Nytorv 4

VIRUM

4585 0866

Virum Torv 9

OTTERUP

3091 4121

Bredgade 18

ØSTERBRO

3543 0415

Østerbrogade 106

ODENSE

6313 0100

Dalumvej 59B

GENTOFTE

3963 0522

Smakkegårdsvej 137

HORSENS

2343 9609

Nørregade 16

HILLERØD

4870 2627

“Irmatorvet”
Frederiksværksgade 4E

SKAGEN

4440 4840

Vestre
Strandvej 4

HOLTE

4542 0415
Kongevejen 333

BA
LLERUP

4465 7165

Bydammen 1F

AARHUS

8612 4211

Silkeborgvej 39

FR
B. ALLÈ

3322 0096

Frederiksberg
Alle 28

KØGE

5664 1800

Torvebyen 1
(Blegdammen 10)

AALBORG

3216 2122

Budolfi Plads 5Åbningstider:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 14.00

AF ULRICH WOLF
ulrich@ballerupbladet.dk

PROJEKT: For et par uger siden 
drog en flok elever fra 6. klas-
se på Måløvhøj Skole til Balle-
rup-virksomheden GoAppified 
for at lære om virksomheden 
produkter og komme med de-
res input til ny og spændende 
markeder.

Ideerne flød ved mødet mel-
lem elever og virksomheden og 
nu er eleverne gået i gang med 
at udforme konkrete pilotpro-
jekter, som virksomheden kan 
vurdere og måske bruge.

Torsdag formiddag mødte 
en række af  elever fra 6.b i 

Ballerup Biblioteks Maker-
space for at printe, brænde 
og skabe deres ideer og lade 
dem komme lidt mere til live.

Det blev en reaktiv og ska-
bende proces, hvor der kom 
rigtigmange ideer frem fra teg-
nebræt til kokreet form.

Chips i skoene
»Der er kommet mange ideer 
frem. Nogle er bedre and an-
dre, men ideer som chips i sko-
en eller et ur som kan advare 
andre, hvis børn bliver væk er 
nogen  af  dem. Det er helt ty-
deligt, at eleverne synes det er 
sjovt og har mange ideer, men 
vi skal også hjælpe dem med 

at forholde sig konkret til op-
gaven og til den teknologi, som 
GoAppified rent faktisk benyt-
ter og kan bruge,« siger Mette 
Sahl Larsen.

Eleverne skulle også guides 
lidt med hensyn til at bruge de 
avancerede maskiner i Maker-
space, men der er nu kommet 
en række nye og spændende 
input til forløbet, der slutter 
i begyndelsen af  december, 
hvor de mange kreative for-
slag fremlægges for dommer-
panelet og derefter vælges ud 
og måske i sidste ende bruges 
af  GoAppified i deres videre 
udvikling af  Beaconteknologi.

 

Eleverne lod den 
kreative åre flyde
APP-PROJEKT. 6. klasserne fra Måløvhøj Skole 
tog deres kreativitet i brug, da de skulle føre 
deres virksomhedsprojekt til næste niveau.

Et ur der kan advare andre, hvis man bliver væk. Det var en af de kreative ideer, som eleverne 
fra Måløvhøj Skole udviklede og fremstillede i Makerspace. Foto: Flemming Schiller.

Der blev grublet og tegnet og dermed kom mange af ideerne ned på papir inden 
de kom ud gennem eksempelvis 3D printeren. Foto: Flemming Schiller.


