VEKTEN
24/9-23/10

Det er på tide å legge planer for tiden framover hvis du skal
rekke over alt du ønsker å gjøre. Et
arrangement i nær framtid fyller
deg med forventning. Kjøp med noe
godt hjem i kveld.

SKORPIONEN
24/10-22/11

SKYTTEN
23/11-21/12

Et svar du har ventet på er
ikke like positivt som du håpet, men
det er bare å bite tennene sammen
og forsøke på nytt. Prøv å beholde
ditt gode humør, og ta ingen sorger
på forskudd.

En virkelig hektisk dag for
de fleste Skytter, men du trives med
at ting skjer og har det stort sett
bra. Bruk nyervervede kunnskaper
til å løse et gammelt problem. Ta
kontakt med en du savner.

STEINBUKKEN
22/12-20/1

La ikke bagateller bekymre deg i en slik grad at du glemmer hva som egentlig er viktig for
deg. Hvis du oppsummerer vil du
finne at du har det faktisk veldig
bra! Et uventet kompliment gleder
deg.

Julestemning til
lave priser

Drøbak Mannskor på førjulstur til Brussel
Fersk ribbe
ribbe
Farmen,krydret,
Farmen, krydret,
pr.kg

39

90

Skinkestek

Gilde, surret,
u/ben, m/svor, pr. kg

Koret sang for en fullstappet kirke i den norske sjømannskirken i Waterloo under ledelse av sin dirigent,
Anne Christine Pittet Grolid.
BEGGE FOTO: PRIVAT
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I fjor var Drøbak Mannskor i
Berlin og sang da julegrana fra
Frogn ble tent ved Brandenburger Tor. I år gikk turen til Brussel, EUs hovedstad og hovedstad i landet med rekord i antall dager – 540 - uten regjering.

Pizza originale
cappriciosa 2-pk

Kanskje korets sang kunne live
opp i disse førjulstider for frustrerte belgiere?
Dagen etter ankomst gikk
veien til tradisjonsrike Brugge
med egen guide. Navnet fikk
byen av norske vikinger som etablerte depoter for å lagre saltmat
og søtmat og penger og gull fra
røvertoktene rundt om i Europa.
Navnet betyr rett og slett brygge.
Byen står nå på Unescos verdensarvliste, spekket med utallige
store og små skatter. Her fikk koristene med følge skrape litt i
overflaten en vakker høstdag, ispedd litt korsang der folk var
samlet.
Lørdag gikk turen til den norske sjømannskirken i Waterloo,
hvor det bor mange nordmenn.
Der var det duket til god, gammeldags norsk julebasar. Med
sveler, norsk julemiddag og sjokolade, tombola, hjemmestrikkede sokker, skjerf og luer. Og
korsang fra Drøbak. Etter en rikholdig konsert for en fullsatt kirke takket koret for seg og dro tilbake via minnesmerket ved Waterloo, et av få steder i verden
som minnes den tapende part,
Napoleon. Hvem husker i dag
Blücher? Folk i Drøbak forbinder
vel det navnet med helt andre
skjebnesvangre hendelser. Men
skipet som ble senket av Oscarsborg 9. april 1940 var nettopp
kalt opp etter Preussens general
Blücher, som sammen med den
engelske hertugen av Wellington ble Napoleons banemann i
1815.
Koret hadde knyttet kontakt

90

Stabburet, 600 g, 56,50/kg

33

90

Coca-cola
6-pk
Parti fra kanalen i Brugge, med slusehuset til høyre.

med den norske forening i Belgia. Lørdag kveld ble det felles
historisk vandring med sanginnslag i historiske Brussel med
egen guide, og kvelden ble avsluttet med tradisjonell belgisk
moules mariniér, blåskjellsuppe.
Søndag returnerte en sliten og
fornøyd gjeng, og nå er koret i
full gang med forberedelsene til

den tradisjonell førjulskonserten i Drøbak kirke siste søndag i
advent. Koret er større enn på
mange år nå, og det sammen
med at vi har en meget dyktig dirigent, merkes tydelig på korets
sang.
Bjørn Bakke
Drøbak mannskor

Vil du ha hjelp til å få
en bedre bolig?

6 x 1,5 liter,
6,66/liter, + pant

59

90

Appelsiner
Pr. kg

9

90

Bolig enøk AS hjelper boligeiere med å få bedre inneklima,
økt bokomfort, lavere fyringsutgifter, økt boligverdi og
bedre klimasamvittighet.
Vi sjekker boligen for deg og lager en statusrapport med
forslag til tiltak for kr 6.900,-.
Kontakt oss:

BOLIG ENØK AS
Tlf 918 90 900
www.boligenok.no
- et selskap i Glavagruppen

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
Kun for private husholdninger. Prisene gjelder til 11.12.2011

