SKYLD I ...

JA, DEN ROSA
BEDSTE
KØB
Sabrina Vinther, vores
vurderingsekspert, skriver
hver uge om gode auktionskøb. Da vi spurgte efter
hendes eget bedste køb i
2021, sendte hun billedet
her og svarede: ”Min hjemmearbejdsplads trængte
til en opdatering, så jeg har
givet mig selv et Wegner
dameskrivebord i egetræ.
Bordet er så lille, at det
kræver oprydning, men det
står til gengæld superpænt hjemme i min stue”.
Sabrina købte bordet på
auktion til 6.200 kr. Andres
fund finder du på side 50.

I denne uges tema siger Rosa Kildahl: ”Jeg stræber ikke efter at
være perfekt, men det skal ikke forveksles med, at jeg ikke gør mig
umage”. Og Rosa, ja, det er hende fra ”Den store bagedyst” og ”Vild
med dans”. Men 64-årige Rosa fra Glyngøre er også youtuber-Rosa,
der laver mad på video, og i temaet serverer hun altså også nogle
gode pointer. Se mere på side 26-30.

Overgangsalder. Vi tager
lige en runde til om det
emne. For der eksisterer stadig mange myter
og misforståelser om
overgangsalderen. ”F.eks.
at overgangsalderen er
skyld i alskens fysisk forfald, lige fra kedeligt hår
til afføringsproblemer og
kløe under fodsålerne.
Det er den ikke!”. Sådan
skriver vores læge,
Christine Felding i sin
klumme i denne uge.
Læs endelig det hele på
side 40.

Velkommen
til SØNDAG
Heldigvis er det også de sår, der kommer
fantastiske skribenter og stor litteratur ud af.
Så måske kan man kalde dem livsmærker?

JANUAR ER BEDRE END RYGTET
Kære læser
Godt nytår. Og skål i juice og vitaminer på
side 78. Ud over at finde strikketøjet og
pindene frem med de tre skøre og inspirerende strikkedamer og skuespillere Trine
Gadeberg, Ditte Hansen og Christiane Gjellerup Koch er bladet et rigtig godt januarspark: Se de nye bøger, læs om de nye film,
og lad dig inspirere. I årets første nummer
taler journalist Tine Bendixen med forfatter Iben Mondrup om tid. Nutid, tidens
tand, fortid, spisetid, tidsmaskiner, og om
at tiden læger alle sår. Det sidste passer
ifølge forfatteren ikke, og hendes nyeste
bog “Vittu”, der ligesom den foregående,

Fortæl os, hvad du mener
på facebook.com/soendag
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“Tabita”, foregår i Grønland, handler om
nogle af de alvorlige fejl, forældre begår
over for børn. Og det er egentlig ganske
sigende, at nogle af de eneste sår, vi nok
aldrig kommer os helt over – fordi de
former os og er afgørende for vores måde
at gå til tilværelsen på – er dem. Heldigvis
er det også de sår, der kommer fantastiske
skribenter og stor litteratur ud af. Så måske kan man kalde dem livsmærker?

Følg os på Instagram
soendagdk

Mail til os på
soendag@soendag.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
på søndag.dk/nyhedsbrev

