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KNIRKE OG DAISY BEKÆMPER FRÆKKE MÅGER

BENDT OLESENHelsingør

Mette Kjærulff laver hver eneste uge en madplan ud 
fra ugens tilbudsaviser og sin store viden om de billig-
ste varer i Lidl, Rema 1000 og andre discountkæder. 

Nu kan alle få glæde af madplanerne på hendes 
hjemmeside, budget-familien.dk. Hver uge er det mad 
til 2 voksne og 2-3 mindre børn for under 350 kroner. 
Med indkøbsliste og opskrifter. Hun har tre børn på 
11, 8 og 2 år og har været på SU i snart 7 år, mens 
hun har taget en kandidat i pædagogik.  

“Jeg har stor viden om at strække pengene, og 
madplanerne har jeg lavet i mange år. Så kom en god 
veninde i en klemt situation, og jeg delte dem med 
hende og efterhånden også i grupper på Facebook. 
Så har det udviklet sig derfra,” siger Mette Kjærulff. 

Hun deler også tip om firmaer, der for eksempel 
giver gratis is og råd om billige ferieoplevelser. 
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MAD TIL HELE UGEN FOR 350 KRONER
Madbudget METTE KJÆRULFF

Ofte er skadedyrsbekæmpelse 
noget med gift og fælder. Men i 
boligområdet Vapnagaard i Hel-
singør afprøver man en helt an-
den løsning for at slippe af med 
de måger, duer, krager, råger og 
alliker, der generer beboerne. 

Boligselskabet Boliggården 
har hyret falkoneren Jaro. Han 
kom ud med Knirke, en ameri-
kansk lannerfalk, og Daisy, en 
amerikansk høg, der overfløj 
boligområdet på kryds og tværs. 
Rovfuglene virker nemlig så 

stres sende og skræmmende 
for de generende fugle, at de 
forlader området. Også selvom 
rovfuglene ikke engang fanger 
nogen af dem. 

“Nogle gange er det nok  
at være der én gang, så forlader 

mågerne stedet og kommer 
ikke igen. Andre gange skal der 
fem-ti besøg til,” siger Flemming 
Salomonsen fra Dansk Skadefug-
le Kontrol, der står for opgaven i 
Vapnagaard.  
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