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1. PUDER I PASTEL, Annapurna, Mix Teal/Off White og Mix Off  White/Brush, kashmir og silke,  
40 x 60 cm, 1595 kr. pr. stk., Aiayu. 2. OPVASKESTATIV, Dishy, af Jens Fager, 299,95 kr., Rig-Tig. 
3. PENDEL, MultiLite, Brass/Blue Grey, diam 36 cm, 3895 kr., Gubi. 4. HÅNDKLÆDE, Lina towel, 
rose, fra 75 kr., Himla. 5. SIDEBORD, B-11, af Camilla Ödmo, pulverlakeret stål, 40 x 40 x 36 cm, 
2300 kr., Bordbord. 6. SOLBRILLER, Sofia, satin gold pink, 998 kr., Ace & Tate. 7. ØRERING, 
Cordelia Coral, forgyldt pink, 695 kr., Pernille Lauridsen. 8. LAMPER, Balustre, 999,95 kr. pr. stk., 
Kähler. 9. FRISKE BLOMSTER, bestil et abonnement og få leveret til døren, bloomon. 10. 
SHAMPOO, Autumn Angel, Sugared Angel, Crystal Angel, Cool Angel, 250 ml, 208 kr. pr. stk., 
Kevin Murphy. 11. TASKE, PS1 Mini Crossbody, 5950 kr., Proenza Schouler. 12. BOG, Design-
ikoner fra det 20. århundrede, 199,95 kr., Turbine. 13. LÆBEPOMADER, forskellige varianter, 
230 kr. for 3 stk., Glossier. 14. STRIK SELV, fra Oh Lands nye strikkekollektion, opskrift på strik, 
50 kr., garn 89 kr., Sandnes Garn. 15. POTTE, Edge Pot, af Stilleben, lysegrå, fra 245 kr., Skagerak. 
16. SPEJL, Vitrail, af Inga Sempé, på forespørgsel, Magis. 17. DUFT TIL HJEMMET, Escapes Vase 
Diffuser, flere varianter, 300 ml, 500 kr., Skandinavisk. 18. BH, lyserød, 649 kr., Stella McCartney.  
19. GLASSKÅL,Candy Dish, lyseblå, 1350 kr., Helle Mardahl.     
  

ANETTE STØVELBÆK

Skuespiller. Aktuel som afdelingssygeplejersken 
Ruth Madsen i Sygeplejeskolen, som kan ses på 
TV 2 Charlie og TV 2 Play.  

Den bedste julegave, jeg nogensinde har fået ...  
I virkeligheden er jeg ikke en, som er gået så meget op  
i det med julegaver. Desto ældre man bliver, desto flere 
penge får man jo også, så man løbende kan købe det,  
som man gerne vil have. Så det der med at gå og ønske 
sig noget i lang tid, det gør jeg ikke rigtig mere. Men det er 
jo i virkeligheden en fantastisk ting, så det er lidt ærgerligt. 
Men jeg kan huske engang, at jeg havde ønsket mig en 
Barbie-dukke. Jeg var 10-11 år. Vi havde ikke så mange 
penge i min familie, så i stedet fik jeg en Daisy-dukke, som 
var gået i arv. Først var jeg lidt skuffet, men hun var faktisk 
rigtig smuk, og jeg fik en masse tøj, som slet ikke fandtes 
til en Barbie, så det endte med at være en fantastisk gave. 

I år ønsker jeg mig ... Jeg er så dårlig til at ønske mig  
noget. Men jeg har besluttet mig for at lave en liste, hvor jeg 
løbende skriver ting ned, så er der en chance for, at jeg rent 
faktisk ønsker mig noget, når vi kommer til jul. Jeg synes 
også et eller andet sted, at vi simpelthen har så meget alle 
sammen. Der er noget absurd ved at ønske sig noget, som 
man ikke rigtig har brug for. Jeg har fået mange geder og 
stykker regnskov. Det bliver jeg altid glad for. 

Sådan køber jeg julegaver ... Det er meget forskelligt 
afhængig af, hvor travlt jeg har. I år får jeg først juleferie 
den 22. december, så jeg håber, jeg kan være tjekket og 
købe nogle ting i løbet af december. Men jeg finder altid 
ud af det, og det allerbedste er, hvis jeg har en idé om 
noget, som vedkommende ikke ønsker sig, og som  
jeg tror vil overraske positivt.  

Min yndlings-juletradition ... Jeg synes, vi har mange 
traditioner. Én ting, som jeg elsker, er, at vi altid spiller 
Gnav. Det er et gammelt tysk brikspil. Jeg ved ikke, om 
man kan få det mere. Vi har altid spillet det, når vi har 
åbnet julegaver, drukket kaffe og sådan. Jeg kan huske, 
da jeg var barn, da sad hele familien ofte oppe til kl. 02.00 
og spillede, fordi vi alle sammen gerne ville vinde, så det 
kunne ofte trække ud. Det er en tradition, som stammer 
fra mine bedsteforældre, faktisk måske endda mine 
oldeforældre, og det er helt sikkert noget, som mine  
børn vil tage med videre. 

Mit bedste juleminde ... Jeg har mange juleminder.  
Jeg synes altid, vores juleaftener er vellykkede, kærlige, 
og tankevækkende på en fin måde. Jeg kan dog særligt 
huske én juleaften. Det var nu ikke så sjovt i selve 
situationen, men jeg husker den tydeligt. Vi var ved min 
onkel, og jeg kan huske, der var kæmpe snestorm, som  
vi skulle køre igennem for at komme til ham. Da vi  
endelig nåede frem, gik vi til bords og skulle nyde vores 
julemiddag. Gåsen blev sat i bryggerset, hvor også min 
onkels store newfoundlænder-hund havde hjemme.  
Da vi kiggede ud i bryggerset, havde hunden stort  
set spist hele gåsen. 
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