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“Østers, frugter og et vinglas på et stenbord” af
Abraham Mignon (1671-1679). Tilhører Statens
Museum for Kunst. PR-foto

Sæt dig til bords med barokken
på Gl. Holtegaard

Kæmper du dig (også) igennem hvid januar og en kalorie-
fattig menu, så læg vejen forbi Gl. Holtegaard, hvor udstil-
lingen “Mad, mad, mad” præsenterer barokmaleri og helt
ny dansk samtidskunst, der kredser om mad i overflod,
guilty pleasures, dekadente, luksuriøse måltider og om de-
res vrangsider. Der er både appetitvækkere og det modsatte
på væggene af kunstnere som Felice Boselli, 1650-1732, Pi-
eter Claesz, 1597-1661 og Anna Stahn, f. 1994.

“Mad, mad, mad” til 12. februar på glholtegaard.dk

Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix

Der er ikke
noget så sølle som
løsgængere
Pia Kjærsgaard (DF), MF, i podcasten “Tiden“
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1KJOLERNE ER PÆNE
Der er kommet en ny type steder, hvor du kan leje din

festkjole. Tøjudlejning er langt fra et nyt påfund, men en
gammeldags tilgang til festtøj fra dengang, hvor vi ikke
tænkte i brug og smid væk, men i bevar og pas på. Smo-
kingleje er et udbredt fænomen, men festkjoler til leje
har ofte været i en ret traditionel stil. Sådan er det ikke
længere. Det første nye danske sted var Cecilies Kjoler,
siden er Marry Me, Millo kommet til. Begge udlejer desig-
nerkjoler fra bl.a. Cecilie Bahnsen, Chanel, Jacquemus,
Saint Laurent og Khaite. Og så er der også Rentage med
typisk lidt mere specielle kjoler. De opererer alle primært
på Instagram, hvor du kan se udvalget, skrive en besked
og leje kjolen, hvis den er ledig og i din størrelse. Umid-
delbart er der en overvægt af str. small, men scroller du
ekstra, dukker der lidt flere større størrelser op, om end
udvalget ikke er prangende.

2DET ER GODT FOR DIN ØKONOMI
Ved at leje frem for at købe får du adgang til dyre de-

signerkjoler, men uden at betale mellem de 6000-25.000
kr., de koster. Kjolen på billedet fra Khaite hos Marry Me,
Millo koster ca. 11.000 kr. i butikkerne. Den koster 1300-

1400 kr. at leje i tre dage inkl. betaling for rens, som de
står for. Det er selvfølgelig også penge, og med den dags-
pris vil kjolen være “tjent ind”, når du har haft den på ca.
25 gange. Spørgsmålet er bare, om du har det. Denne kjo-
le er ganske vist ret enkel, men er vi ude i nogle af de lan-
ge festkjoler, der kan lejes, er det nok endnu endnu mere
begrænset, hvor tit du bruger samme kjole. En ekstra lille
fordel ved at leje er, at du måske tør at kaste dig ud i en
vildere kjole end normalt, fordi du ved, du kun skal bruge
den én gang. Brudekjoler var da også det, Marry Me, Millo
startede med og stadig har. Er det kjoler til almindelig gå
ud-brug, du er ude efter, kan du hos Marry Me, Millo også
købe abonnement, f.eks. et tre måneders vinterabonne-
ment til 1500 kr., hvor du kan leje to kjoler om måneden,
hvis du er typen, der tit går ud.

3DET ER GODT FOR KLIMAET
Det burde måske være punkt 1. At genbruge det tøj,

der findes i verden, frem for at købe nyt er mere klima-
venligt. Og et af de initiativer, der kan gøre moden mere
cirkulær. Det giver mening med festkjoler, der måske kun
kommer på få gange og ellers henslæber tilværelsen ba-
gest i garderoben. 

Find @rentage_, @cecilieskjoler 

og @marrymemilo på Instagram Hos Marry Me, Millo kan du leje den populære Beth-kjole fra Khaite. PR-foto

En lejet festkjole er billigere
for dig – og klimaet

Af Rikke Agnete Dam

KONFERENCEDØGN

Forplejning, overnatning 
og konferencelokale.

Pris pr. person i enkeltværelse

1.695,-

DAGMØDE

Forplejning og 
konferencelokale.

Pris pr. person fra

550,-

Sandbjerg Gods er smukt beliggende med park direkte ned til Alssund, som ligger tæt på Sønderborg. Godset har 

75  værelser med 110 sengepladser samt auditorier og grupperum med AV- og IT-udstyr og med plads til op til 140 personer.

www.sandbjerg.dk


