
VÆDDEREN
21/3-20/4

Du har masser af energi fra årets
start. Det passer godt, for du får
travlt, og der sker noget. Du kan
glæde dig over, at der er en masse
ting, der falder på plads for dig,
og du vil føle dig mindre stresset.
Du kan lettere lægge planer og
holde dig til dem. 

Job og økonomi
Det store fokus på din karriere og
dine mål bliver endnu stærkere.
Du får travlt, men du er også i
stand til at opnå alt det, du beslut-
ter dig for. Det kræver dog, at du
arbejder for tingene, bevarer
overblikket samt strukturerer dine
opgaver og din tid. Januar, juli og
december er gode måneder for
dig, der er jobsøgende. Din øko-
nomi vil være svingende.

Kærlighed og hjemmet
Der er masser af god fokus på
kærlighed og parforhold gennem
året. Du kan dog sætte det lidt på
stand by, fordi du fokuserer så me-
get på dit job. Det bliver din part-
ner ikke glad for. Vær tilstede i
nuet og nyd kærligheden, det får
jeres forhold til at blomstre. Er du
single, så er det faktisk kun op til
dig at skabe romantiske forbindel-
ser, opmærksomheden får du. Der
sker ikke det store, boligmæssigt.

Årets råd: Det værste, du kan gø-
re, er at spilde tiden. Sæt mål og
delmål, så du udnytter de gode
aspekter.

TYREN
21/4-21/5

Det bliver et år med mange foran-
dringer. Det kan blive svært at
planlægge langsigtet, for du får
hele tiden nye ideer, og mange
spændende muligheder dukker
op. Du kan også vælge at bevæge
dig i en helt ny retning, men du
skal tænke dig godt om.

Job og økonomi
Der skal ske noget jobmæssigt, el-
lers kommer du hurtigt til at kede
dig. Du vil nyde at kaste dig over
en spændende uddannelse eller et
nyt og anderledes job. Dine ideer
er mange, og du er ikke bange for
at tage en chance. Din økonomi
vil gennemgående være god, og
du kan øge din indtjening. Der
kan desværre også vise sig at kom-
me uforudsete udgifter.

Kærlighed og hjemmet
Det kræver fleksibilitet fra din
partners side, hvis tingene skal
fungere. Du har nemlig tendens til
at få hurtige ideer, som du så for-
følger, og samtidig ændrer du let
mening. Positivt set, er du bestemt
ikke kedelig at være sammen
med, og I vil få mange spændende
oplevelser. Er du single, så finder
du en partner, der er anderledes
og spændende. Der er ikke det
store fokus på din bolig eller flyt-
ning.

Årets råd: Er det muligt, så rejs
mere i år. Du får meget energi ved
at komme ud og opleve noget an-
det.

TVILLINGERNE
22/5-21/6

Der vil være perioder, hvor det er
svært for dig, at se din vej. Det er
vigtigt, at du stopper op og gør
status, så du ikke spilder tiden. Du
har mange spændende ideer og
tanker, men det er ikke alle, du
kan nå - du må prioritere, hvis du
skal få succes.

Job og økonomi
Igen, det er vigtigt, at du gør sta-
tus. Du bliver frustreret, hvis du ik-
ke kommer videre mod dine mål.
Du har for det meste en god intui-
tion, der vil hjælpe dig. Du er soci-
al og udadvendt, og trives godt
med andre, derfor er du også god
til at samarbejde. Økonomisk vil
januar og juli byde på udfordrin-
ger, så det er godt at have lidt op-
sparing.

Kærlighed og hjemmet
Du kan lide at have kontrol, men
delagtiggør din partner i dine pla-
ner og tanker. Er I fælles om pro-
jekter og opgaver, opstår der en
dejlig harmoni, og der bliver mu-
lighed for nogle gode grin. Det
skal ikke være så alvorligt det he-
le. Er du single, tager du gerne ini-
tiativ, men du er ikke til pjat, så du
er yderst selektiv, og måske lidt
for kritisk. Du er kreativ og året
byder på spændende boligprojek-
ter.

Årets råd: Brug din kreative og
impulsive side, det skaber noget
nyt og spændende, men husk og-
så pauser.

H O R O S K O P E T  •  N R .  1  /  2 0 1 33

Å R S H O R O S K O P E R  2 0 1 9
Af astrolog Lykke Larsen . www.kvindetid.dk / illustrationer: Susanne Bidstrup

‡



KREBSEN
22/6-22/7

Du bliver nødt til at være lidt
egoistisk og tænke på dig selv. An-
dre vil gerne styre dig, og bestem-
me over din tid, og det er virkelig
trættende i længden. Det er vig-
tigt, at du tager ansvar for dig selv
og dine behov. Tag dig også tid til
at dagdrømme.

Job og økonomi
Året byder på mere stabilitet, ar-
bejdsmæssigt. Ønsker du at skifte
job, vil muligheden stadig være
der, men du kan også blot få nye
arbejdsopgaver. Gør status, så du
kan finde ud af, hvad du mangler
for at blive tilfreds og glad. Det er
vigtigt, at du nyder hverdagen
med dine kollegaer. Økonomisk er
det en god ide at spare op til
fremtidigt forbrug.

Kærlighed og hjemmet
Du ønsker en seriøs og loyal part-
ner, og det bliver bestemt en mu-
lighed, hvis du er single. Lad dig
ikke nøjes, men vær også åben
overfor en anderledes type. Har
du en partner, så har du brug for,
at I lægger spændende fælles pla-
ner, som tilgodeser jer begge. Der
skal ændringer til, hvis du ikke er
glad længere, og det må I begge
arbejde på. Du holder af at have
orden, så få organiseret din bolig.

Årets råd: Vær ikke så kritisk
overfor dine resultater og dig selv.
Giv dig selv ros, det får dig længe-
re.

LØVEN
23/7-23/8

Mulighederne er mange, og du
kan træffe hurtige og kontroversi-
elle valg. Du kan helt ændre kurs
eller bare være mere vovet end el-
lers. Tag gerne nogle chancer, men
pas på med ikke at ændre hele dit
fundament, så opnår du nemlig
ikke meget i længden.

Job og økonomi
Der er stort fokus på arbejde og
karriere. Dine ideer er mange, og
du får mulighed for at springe ud
som selvstændig, hvis du vil. Du
får spændende tilbud, og du er
modig, så du tager gerne chancer.
Skifter du til et andet job, er det
ikke sikkert, at du bliver der læn-
ge. Du har brug for spænding og
forandring. Økonomisk bliver det
et stabilt og godt år.

Kærlighed og hjemmet
Du vil føle dig romantisk, og der
er dejlig fokus på kærlighed og
parforhold gennem hele året. Det
gælder, hvad enten du er i et for-
hold eller, du er single. Nogle gan-
ge kan dagdrømmene dog ikke le-
ve op til virkeligheden, og det vil
skuffe dig. Tag selv initiativ og
vent ikke på andre. Du er kreativ,
og kan lave om i din bolig. Det
kan være et større projekt, men
du vil blive yderst glad for resulta-
tet.

Årets råd: Det er vigtigt, at du ik-
ke er så impulsiv, at du ikke får af-
sluttet nogle af dine projekter.

JOMFRUEN
24/8-23/9

Kast dig over spændende kurser
eller en ny uddannelse. Det skal
ikke være så seriøst, men der skal
ske noget, så du udfordres intel-
lektuelt. Du vil få mulighed for at
rejse, og her skal du ikke tænke
længe, men gøre det hvis din øko-
nomi er til det.

Job og økonomi
Du er fleksibel og har mange go-
de ideer, og der bliver lagt mærke
til dig på dit arbejde. Du kan der-
for også få ansvar for større pro-
jekter, og det bliver spændende.
Du vil opnå succes, hvis du sørger
for at bevare overblikket og ikke
lader dig stresse. Økonomisk vil du
være i stand til at tjene på dine in-
vesteringer. Du får et godt og sta-
bilt budget.

Kærlighed og hjemmet
Du nyder at bruge tid hjemme
med din partner og gode venner.
Der er en dejlig balance i dit liv, og
det smitter positivt af på din part-
ner. Det bliver ikke kedeligt, for I
er begge impulsive. Tal om tinge-
ne, hvis du hænger på hele ansva-
ret. Er du single, ønsker du seriøsi-
tet - ikke pjat. Du kan dog skifte
partner nogle gange. Boligmæs-
sigt bliver der mulighed for flyt-
ning, sikkert til noget bedre og
større.

Årets råd: Slip kontrollen lidt me-
re, selvom det er en udfordring.
Det bringer spændende mulighe-
der.
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VÆGTEN
24/9-23/10

Familie og bolig vil have dit stør-
ste fokus gennem året. Det er vig-
tigt for dig, at dit fundament er i
orden, inden du kan tænke på
karriere og mål. En kortere ud-
dannelse eller andet, der udvider
din horisont vil give energi. Du
har brug for noget nyt.

Job og økonomi
Du får mange gode ideer og inspi-
rerer andre omkring dig. Alt, hvad
der har med kommunikation at
gøre, glider let og elegant. Derfor
er du vellidt på dit arbejde, og
god til at samarbejde. Brug din
mavefornemmelse, når du skal
træffe daglige beslutninger. Din
økonomi er især god først på året,
men i det hele taget kan du lø-
bende gøre nogle gode køb.

Kærlighed og hjemmet
Du kan forvente harmoni og stabi-
litet. Du har det bedst, når du har
kontrol over tingene, det inklude-
rer både partner, familie og bolig.
Der kan komme lidt uenighed om-
kring økonomi og værdier, men
det kan løses, hvis I bare taler sam-
men. Er du ikke i et forhold, vil der
være mulighed for at finde en se-
riøs og stabil partner. Tag familien
med på råd, angående boligen,
det er ikke din beslutning alene.

Årets råd: Arrangér gerne mange
spændende udflugter. Nye ople-
velser bringer en ny og dejlig
energi. 

SKORPIONEN
24/10-23/11

Du kan glæde dig over et falden-
de dagligt tempo og mindre
stress. Der bliver mere tid til at
være i nuet og bare nyde det. Du
bliver inspireret af andre og mø-
der mange nye mennesker. Dit
netværk bliver udvidet, da du er
god til at tale med andre. 

Job og økonomi
Der kan ske ændringer i din jobsi-
tuation, men det er mere sandsyn-
ligt, at du ønsker noget ro og sta-
bilitet. Du får mindre travlt, og di-
ne opgaver bliver lettere at få
færdiggjorte. Du får mulighed for
at beskæftige dig mere med de
ting, du holder af. Det bliver et
fantastisk år, økonomisk. Du kan
få en øget indtægt og foretage
lukrative investeringer.

Kærlighed og hjemmet
Når det kommer til parforhold, så
er året desværre ikke det letteste.
Både du og din partner skal passe
på med ikke at træffe forhastede
beslutninger omkring jeres for-
hold eller mål og planer generelt.
Få talt om tingene, det hjælper jer
på rette vej. Er du single, er der
spændende muligheder, og en
partner kommer, når du mindst
venter det. Du kan have store bo-
ligdrømme, og du kan opfylde
dem.

Årets råd: Du bliver inspireret af
andre, og vil møde mange spæn-
dende mennesker, vær derfor eks-
tra social. 

SKYTTEN
24/11-21/12

Glæd dig, et festfyrværkeri af et
år venter dig. Du får succes med
det meste, du er vellidt, positiv og
på rette vej. Der er ikke meget, du
ikke kan, for du har masser af res-
sourcer både dine egne og andres
til at komme videre mod de mål,
du sætter dig. 

Job og økonomi
At samarbejde med andre er en af
dine store kompetencer. Din posi-
tive indstilling til tingene og dine
mange gode ideer og løsninger er
et stort aktiv. Intet kommer dog
helt af sig selv, du må også være
aktiv og gribe mulighederne, når
de er der. Når det kommer til din
økonomi, så skal du være op-
mærksom og fornuftig. Brug ikke
mere, end du har.

Kærlighed og hjemmet
Året byder på harmoni og mange
dejlige stunder. Du hænger dig ik-
ke i detaljer, og derfor bliver der
også få gniderier. Du holder dog
fast på dine værdier, hvilket er ok,
men lyt også til, hvad din partner
har at sige. I skal ud og opleve no-
get sammen, der bringer jer tæt-
tere. Med din skønne udstråling
vil du tiltrække mange potentielle
partnere, men husk at det ikke
kun er dig, der skal være den gi-
vende.

Årets råd: Gå efter dine bolig-
drømme, du kan flytte eller få lige
det, du allermest ønsker dig. 
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STENBUKKEN
22/12-20/1

Der er ikke noget, du ikke kan kla-
re. I år vil du være ekstra stærk, di-
ne ressourcer er mange, og du kan
udfolde dig på den bedst mulige
måde. Det er ikke altid let, men
den personlige succes bliver din.
Du kan høste, hvad du tidligere
har sået.

Job og økonomi
Der kommer mange spændende
karrieremuligheder, og det er op
til dig at prioritere og vælge. Gør
noget andet, end du plejer og tag
en ny retning. Du bliver mere
kreativ og impulsiv, og det skaber
en god spænding. Tager du nogle
chancer, vil du få mere, end du
forventer. Din økonomi vil være
svingende, der kommer gode ind-
tægter, men også regninger. 

Kærlighed og hjemmet
Udfordringer i parforholdet kom-
mer, når du er for stædig og uflek-
sibel. Du kan være for kontrolle-
rende, og du og din partner har
brug for at være lidt impulsive.
Sammen er i meget stærke, men
der skal også være plads til at
”fjolle”. Er du single, skal der en
stærk personlighed til for at fange
dig, du er samtidig meget kræsen.
Du vil foretage forandringer i din
bolig, men ønsker sikkert ikke at
flytte.

Årets råd: Selvforkælelse skal
der til, og planlagte pauser. Du er
ikke så god til at passe på dig selv.

VANDBÆREREN
21/1-19/2

Det er vigtigt, at du sætter græn-
ser, du kan ikke nå alt. Du vil i pe-
rioder tvivle på dig selv, men det
har du bestemt ikke grund til.
Tvivlen kommer kun fordi, du på-
tager dig for meget. Du skal også
have tid til alt det sjove, det giver
nemlig mere energi.

Job og økonomi
Når du samarbejder med andre,
frem for at være alene om opga-
ver og projekter, så får du stor suc-
ces. Du nyder samtidig at have
mulighed for diskutere dine ideer
og få nye input. Det er dog vigtigt
at du ikke overtager andres arbej-
de, det bliver nemlig kedeligt. Ar-
bejder du for tingene, vil de også
lykkes. Du bruger hurtigt for man-
ge penge, pas lidt på.

Kærlighed og hjemmet
Det er vigtigt, at din partner giver
dig plads til at udfolde dig krea-
tivt og arbejdsmæssigt. Opstår der
gniderier, er det fordi, du ikke har
kommunikeret dette behov eller
taler om fælles planer. Kommuni-
kationen er vigtig, det skaber
nemlig harmoni. Er du single, er
der mange muligheder, da du er
meget udadvendt. Et venskab kan
også udvikle sig til kærlighed. Mu-
lighed for flytning opstår pludse-
ligt.

Årets råd: Vær ekstra social, du
vil udvide din vennekreds med
spændende og inspirerende men-
nesker.

FISKENE
20/2-20/3

Du vil være mere heldig end el-
lers, og det bliver let for dig at op-
nå de mål, du sætter dig. Vær ger-
ne ambitiøs i år, du kan tage nog-
le store skridt fremad. Du skal ikke
lade andre diktere, hvad du kan
og skal. Du skal selv være chefen
og lægge din kurs.

Job og økonomi
Det er nærmest kun op til dig selv,
hvad du vil, mulighederne er nem-
lig mange. Du kan udvide dit nu-
værende arbejdsområde eller få
et nyt, spændende job. Søg efter
de muligheder, der tiltaler dig, du
vil have held med det. Du kan få
en øget indtjening, og det er godt
for din økonomi. Du skal dog pas-
se på med ikke at foretage for
mange impulskøb.

Kærlighed og hjemmet
Dit primære fokus er ikke på fami-
lie og hjemlig hygge. Du må dog
gå på kompromis, da din partner
har brug for nogle stille stunder
ind i mellem. Der bliver mulighed
for, at I kan tage ud og rejse eller
komme lidt væk og få nye input.
Det skaber et godt grundlag for
romantik og kommunikation. Er
du single, så sæt kærligheden på
dagsordenen, og den vil komme
til dig. Det ser ikke ud til, at din
boligsituation ændres i dette år,
med mindre det er nødvendigt.

Årets råd: Hold dig ikke tilbage,
når der er noget, du ønsker. Hel-
det vil være med dig, når du tør.
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