SAMMEN?

Brunkager, ca. 100 stk.
250 g mørk sirup
125 g OMA Bagemargarine
80 g sukker
2 tsk. potaske
1 spsk. vand
1 tsk. revet skal af økologisk
eller usprøjtet appelsin
1 tsk. kanel
½ tsk. kardemomme
¼ tsk. ingefær
¼ tsk. nellike
400 g hvedemel

Varm sirup, OMA Bagemargarine og
sukker op til sukkeret smelter. Lad det
køle af til blandingen er håndvarm. Opløs
potasken i 1 spsk. vand og rør det og de
øvrige krydderier i sukkermassen.

Pynt:
Mandelflager

Bag dem 5-7 min. midt i en 200 °C
forvarmet ovn (varmluft 180 °C)
og lad dem køle af på en rist.

Tilsæt mel og ælt det hele til en ensartet
dej. Lad dejen hvile i køleskabet natten
over eller til den er helt kold. Rul dejen
ud til 2-3 mm tykkelse. Stik kagerne ud
med en kageudstikker (evt. et hjerte).
Pynt med mandelflager og læg dem på
en bageplade med bagepapir.

HELT
Her finder du modetøj, sko, sportsudstyr, beautyprodukter og accessories fra
over 1000 forskellige brands. Brug koden ”julesmart” inden den 18/12-2012, når
du køber mine julegaver. Efter købet modtager du en rabatkode på 10%, som du
kan bruge til dit næste køb. Der er gratis fragt og bytte.
Deltag i den store konkurrence – hvor du kan vinde alle dine julegaveønsker!

sms PORTO til 1900*
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Kortet er designet af Hofdamerne ApS
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- Både for- og bagside

du er min

KÆRE
SKAL VI BAGE DE SPRØDESTE
BRUNKAGER SAMMEN?
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Eksempler på brug
af GO-CARDs

SKAL VI BAGE
VORES

Skriv din portokode her
*Mobilporto: 8 kr. + alm. sms-takst

OMA_Jul2013_Go Card.indd 1

…hvis du køber mine julegaver på

MOBILPORTO

Rabatkupon

Smartguy.dk

Julens småkager skal være knasende sprøde og med OMA Bagemargarine
i dejen er du sikker på succes med sprødheden, hver eneste gang du bager.

Nyt år – nye kompetencer

bagsiden brugt
til at skrive
opskriften

OMA

OMA_Jul2013_Go Card.indd 2

Tag en pause fra ledigheden. Tag på projektlederkursus for ledige og styrk dine kompetencer på arbejdsmarkedet.
Se hvordan på www.projektlederuddannelseforledige.dk – kurset er godkendt som 6 ugers selvvalgt kursusforløb.

10/10/13 10.55

forsiden
holdes ren.
farver som
blikfang
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Promentum - KEA

BONJOUR
KRONENBOURG!

39

04

Je t’aime

COLOUR MARK-UP
ARTWORK
Kronenbourg 1664 logo, International.

Konkurrencen løber fra 21/11 2013 t.o.m d. 06/12 2013

Præmierne har en værdi af 254 kr

CONTACT @ CARLSBERG
Sofie Møller
/ Sofie.Moeller@carlsberg.com

Antal præmier er 4 og gevinstchancen er 1:1000 ved 1000 deltagere.
ARTWORK PUBLISHED
2011.12.08 by BRAND SURFACE
/ support@brandsurface.net

COLOURS
#1 Pantone 282
#2 Pantone 485
#3 Pantone 877

Send en stjerne på facebook.com/sygeplejersker inden nytår – så giver Dansk
Sygeplejeråd 5 kroner til The Girl Child Education Fund. Der kan maks. doneres 10.000 kroner i alt.

Dansk sygeplejeråd

Send en stjerne - så støtter vi The Girl Child Education Fund
– facebook.com/sygeplejersker

05-02-2014 16:17:12

Send en stjerne - så støtter vi The Girl Child Education Fund
– facebook.com/sygeplejersker

#14081_abf.indd 2
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Stotter
hospitalsklovne

Scan koden, eller meld dig til på
lidtmere.dk/rejslidtmere
Kærlig hilsen

LidtMere Rejser er en del af Berlingske Media Læsershop. Du behøver ikke at være abonnent for
at benytte vores tilbud. Det er for alle! Konkurrencen starter d. 3 okt. og afsluttes d. 18 dec. 2013
og vinderen får direkte besked.

Berlingske Media læsershop
Har du brug for lidt ekstra hjælp med dit nytårsforsæt om vægttab?
Bestil en gratis smagsprøve på nutrilett.dk

TIL :

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
#14081_abf.indd 1

Skulle vi ikke rejse lidt mere?

TIL :

abf-rep.dk

Kære

FRA:

www

GO-CARD © 2014 · Tel. +45 81 10 18 20 · www.go-card.dk · All Rights Reserved · Free Advertising Postcard # 14081

15/11/13 13.48

?
Skulle vi ikke rejse til
Hos Lidtmere Rejser er der tusindvis af kroner
at spare. Melder vi os til deres nyhedsbrev,
deltager vi også i lodtrækningen om et
rejsegavekort på 5.000 kr.

FRA:

DU ER EN
STJERNE

TIL :

DU ER EN
STJERNE

TIL :

ABF tilbyder sine medlemmer juridisk og økonomisk rådgivning, forsikringer, vedtægtstjek, foreningshjemmeside,
medlemsrabatter, kurser, arrangementer og meget andet.

twitter.com/ABF_nyheder

FRA:

DU ER EN
STJERNE

FRA:

DU ER EN
STJERNE

udstansning
af “til og fra”
kort
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www.facebook.com/abf.rep.dk

go card plan.indd 1

07-01-2013 15:06:02

FÆLLESSKAB
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation er interesseorganisation for private andelsboligforeninger og har gennem
40 år arbejdet for at forbedre vilkårene for både foreninger og
andelshavere.
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Plan Danmark
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Colgate Smil go cards - du har det dejligste smil i verden 105x148mm.indd 1

Budskab på
forsiden

Re

FÅ danmark

Vi ses på Facebook.com/Carlsberg

10/18/13 10:24 AM

hts

se hvordan på facebook.com/colgatedanmark
eller ved at skanne koden.

Nu kan du få Carlsberg i en ny flaske.
Det er god stil, og sådan har det været siden 1847.

16246 GOCARD.indd 2
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Del et Plan fadderskab og del glæden ved at hjælpe et fattigt barn. Hvis I er to, koster det
jer hver 2,50 kr. om dagen. Men I kan også være flere. Tilmeld jer i dag på planfadder.dk

166 år. Aldrig set bedre ud

Carlsberg

-C

81 10 18

du har det
dejligste smil
i verden

Ny flaske.
Ligger godt i
hånden

10/18/13 10:24 AM
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Spred smil på Facebook - og hjælp Colgate med
at donere 100.000 kr til Danske Hospitalsklovne.

16246 GOCARD.indd 1

del et
faderskab
Rig

Du er piv lækker!

All
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Spændende
opfordring

Facebook
konkurrence
Colgate Smil go cards - du har det dejligste smil i verden 105x148mm.indd 2

Produktet
vises på
bagsiden

Kronenbourg
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Send en stjerne - så støtter vi The Girl Child Education Fund
– facebook.com/sygeplejersker

Kleenex

7658 Kleenex Go-card Lad mig ta´dig blidt.indd 2

Send en stjerne - så støtter vi The Girl Child Education Fund
– facebook.com/sygeplejersker

18/10/13 10.04

Tel. +45

Fresh
forside

7658 Kleenex Go-card Lad mig ta´dig blidt.indd 1

Free Advertising Postcard

VIL DU
HA’ ET BARN
MED MIG?

Vi ses på Facebook.com/k1664
Du skal være min. 18 år for at deltage
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Kleenex Balsam er blid ved næsen og
forebygger at huden bliver rød og irriteret

LIKE os på Facebook, og sig bonjour i
konkurrencen om 6 x 24 stk. Kronenbourg
á 33 cl. Måske bliver det dig, der kan skåle
i franske fristelser med vennerne.
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Nutrilett

Ren KBH
vind ipad

er et nyt, trendy dansk brand til dig og dit køkken. Vi er anderledes, scan og se hvordan.
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KHAPP

Free Advertising Postcard

Se mere på MobilePay.dk
New Standards

For os er det et spørgsmål om dyrevelfærd. I din Kvickly kan du fortsat købe æg
fra frilandshøns, skrabeæg og økologiske æg. Se mere på nulputte.dk

PDK

Så hop ind på www.iloveøko.dk. Der kan du vinde flotte præmier, bl.a. en middag
hos verdens bedste kok, Rasmus Kofoed! Læs mere om økologi på www.okologi.dk

MOBILPORTO

Kvickly
GoCard_klar.indd 1
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#12888_sammenslutningen_for_økosalg_og_oplysning.indd 2

Økologisk Landsforening

05-05-2011 11:10:55

www.sind.dk

GoCard_klar.indd 2
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Stopper salg
af buræg

12/07/13 13.11

Ring 70 23 27 50 og få hjælp
Den landsdækkende telefonrådgivning i Landsforeningen SIND
er åben for psykisk sårbare og pårørende 60 timer om ugen.
Åbningstiden er kl. 11.00-22.00 på hverdage
og kl. 17.00-22.00 om søndagen.

Kvinde
kend din
krop

bådmekaniker · cykel- og motorcykelmekaniker · materielmekaniker · vognmaler · entreprenør · møbelpolstrer · frisør ·
maskinmekaniker · landbrugsmaskinmekaniker · personliftmekaniker · brolægger · landbrugssmed · murer · låsesmed
· skorstensfejer · bygningssnedker · kranmekaniker gardinmontør flymekaniker kloakrørlægger maskinsnedker · tjener
karrosserismed · karrosseritekniker · lastvognsmekaniker · mediegrafiker · personvognsmekaniker · anlægsstruktør ·
bygningsstruktør · autosaddelmager · elektronikoperatør · gardindekoratør · bygningsmaler · glarmester · møbelsnedker
· orgelbygger · træoperatør · bygningsmontør · stenhugger · stukkatør · tagdækker · teknisk isolatør · tømrer · gulvlægger · tækkemand · vvs og blikkenslager ejendomsmedhjælper vvs og energispecialist · ventilationstekniker ·
rustfast industrimontør · vvs’er · ejendomsservicetekniker · serviceassistent · sikkerhedsvagt · anlægsgartner · dyrepasser · greenkeeper · landbrugsuddannelsen · produktionsgartner · skov- og naturtekniker · fitnessinstruktør
· veterinærsygeplejerske · kok · væksthusgartner · smørrebrødsjomfru · kosmetiker · bager · konditor · detailslagter ·
ernæringsassistent · gastronom-assistent · cater · industrislagter · receptionist · tarmrenser · multimedie integrator ·
multimedie animator · mejerist · film- og tv-produktionstekniker · film- og tv-assistent · fotograf · grafisk tekniker · skiltetekniker · web-integrator · blomsterdekoratør · dekoratør · salgsassistent · butiksmedhjælper · lastbilchauffør · eventkoordinator · finansuddannelsen · general kontoruddannelse · handelsassistent · indkøbsassistent · logistikassistent · kundekontaktcentermedarbejder · sundhedsservicesekretær · beklædningshåndværker · beslagsmed · cnc-tekniker · finmekaniker · våbenmekaniker · datatekniker · guld- og sølvsmed · industrioperatør · industritekniker · rutebilchauffør/turistbus-chauffør · køletekniker · havne- og terminalarbejder · laboratorietandtekniker · bådebygger · ambulanceassistent
· sejlmager · metalsmed · modelsnedker · oliefyrstekniker · ortopædist · overfladebehandler · plastmager · produktør ·
skibsmekaniker · smed · støberitekniker · teknisk designer · urmager · vindmølleoperatør · værktøjsmager · automatiktekniker · it-supporter · teleinstallationstekniker · elektriker · elektronikfagtekniker · radio-tv-fagtekniker · medicotekniker
· elektronik udviklingstekniker · forsyningsoperatør · frontline pc-supporter · frontline
radio-tv-supporter · teater-, udstillings- og eventtekniker · procesoperatør · den pædagogiske assistentuddannelse · hospitalsteknisk assistent · social- og sundhedsuddannelsen · tandklinikassistent · lager- og terminaluddannelsen · lufthavnsuddannelsen ·
buschauffør · kørselsdisponent · togklargøringsuddannelsen · chauffør med speciale
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Læs mere og bliv medlem på www.sind.dk
hvis du hjælper dit barn med at vælge den rigtige uddannelse.

Landsforeningen Sind
Skriv din portokode her

Vi søger boliger til leje i alle prisklasser!
Kontakt os for en uforpligtende vurdering på 70 15 90 07
eller gå ind på www.danskboligformidling.dk

13064_gocard_køberrådgivning.indd 2

BRF Kredit

PDK

LAV DIN FORSIDE HER
MVH GO-CARD

Du er
den
bedste

GO-CARD © 2013 · Tel. +45 81 10 18 20 · www.go-card.dk · All Rights Reserved · Free Advertising Postcard # 13852
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Nu introducerer vi BRF KøberrådgivningTM til dig, som overvejer at købe
ny bolig. Vi har samlet juridisk, byggeteknisk og økonomisk rådgivning
i én pakke, der bringer dig trygt igennem alle boligkøbets faser.
Se mere på brf.dk

18/04/13 11.23
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Kampagnen gennemføres af producentsammenslutningen Økosalg & Oplysning med
tilskud fra Fødevareministeriet og EU. I samarbejde med Økologisk Landsforening.

ENDELIG EN GOD NYHED FOR BOLIGKØBERE.
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Elsker du også øko?

NUL
PUTTE!

Skriv din portokode her

Introducerer BRF
koberrådgivning

13064_gocard_køberrådgivning.indd 1
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set hænge
overalt

Københavns Kommune

Kære venKære

Kære veninde

Kvinde kend din krop – den store klassiker i dansk kvindelitteratur – er
tilbage. Helt nyskrevet, til en ny generation af kvinder. Du skal ikke tro, den
står i din reol – eller at du har læst den. Det har du ikke. Kvinden er kroppen.
Kroppen er kvinden. Kend hende her.

MOBILPORTO

En erhvervsuddannelse giver dit barn stærke faglige kompetencer inden for et fag. Muligheder for job
og løn som færdiguddannet i en tidlig alder. Gode muligheder for videreuddannelse – både direkte efter
erhvervsuddannelsen og senere i livet. Dit barn kan også med en EUX vælge en erhvervsuddannelse og
en gymnasial eksamen i ét uddannelsesforløb. Læs mere på www.danskeerhvervsskoler.dk.

Danske Erhvervsskoler
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Danske bank - MobilePay

Vind en iPad på www.kk.dk/renkbh

Slut med æg fra burhøns i Kvickly fra 18. august

Go-Card_P2P.indd 2
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GO-CARD © 2013 · Tel. +45 81 10 18 20 · www.go-card.dk · All Rights Reserved · Free Advertising Postcard #13994

08/05/13 15.41

20
81 10 18
Tel. +45
rved
Rese
2
ghts
01
©2
RD
.dk
-CA
ard
GO
o-c
w.g
ww

All Ri

Hent MobilePay
i App Store eller Google Play.
Nu er det lige så nemt at dele regningen som at dele oplevelsen.
Uanset hvilken bank du har.

fakta

QR kode på
bagsiden

eXceeDS
eXpecTaTIONS

Kvinde kend din krop. Nu for 5. gang. Ny udgave.

3 kort
flettet

“Kvinde kend din krop”
Dansk Boligformidling er Danmarks største og ældste ejendomsfirma med speciale i salg og udlejning af boliger.
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Dansk Boligformidling

Tiderne Skifter

forsiden taler
for sig selv
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U N TO U C H ED BY T I M E
VIND hele cylinda-line by Arne Jacobsen

Scan QR-koden eller besøg www.stelton.com/CL og deltag
i konkurrencen om at vinde hele cylinda-line sortimentet.
Konkurrencen kører okt.- dec. 2013.

www.etsundtforhold.dk
GO-CARD © 2014 · Tel. +45 81 10 18 20 · www.go-card.dk · All Rights Reserved · Free Advertising Postcard # 14039

Stelton
CL_GoCards_lay.indd 1
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Djurslands Bank

Leder du efter en partner med
styr på økonomien?

Er du parat til et sundt forhold med en nærværende
og lyttende bank? Så kontakt os på 8630 3055 eller
www.etsundtforhold.dk
Vi kan jo altid starte med en kop kaffe …
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Skal vi snart drikkeSkal
en vi snart drikkeSkal
en vi snart drikke en
kop kaffe sammen? kop kaffe sammen?kop kaffe sammen?
Gevalia

ud
vidste du ... at
at kun
det 1
tager
af 200
københavnere
op
til 10
år for en ispind
synes,
det er helt
ok
at
nedbrydes
naturligt?
at smide affald?
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eXceeDS
eXpecTaTIONS
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