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Husk at tjekke dagens deal!

Få dage
indbakk

Tilmeld
www.de

Få dagens deal i din
indbakke hver morgen.

Tilmeld dig  gratis på
www.deal.dk/sjaelland

I samarbejde med:

El Huset v/John Venning, Glumsø Erhvervspark 1, 4171 Glumsø, Tlf 57 64 62 17

Din lokale el-installatør
- en sikker forbindelse...

Tømrer svende søges til spjæld arbejde

Privat foto 

0. klasse fra Susålandet 
Skole afdeling Herluf-
magle har været så hel-
dige at modtage en kr-
ible krable minibiotop,

Minibiotopen består 
af 10 særligt udvalg-
te planter og fælles for 
disse planter er, at de er 
med til at tiltrække in-

sekter. 
Det betyder, at elever 

og lærere i afdelingen 
for fremtiden kan se 
frem til flere smådyr og 
insekter i skolegården, 
som via iagttagelse og 
undersøgelse, kan ind-
gå i undervisningen.

Læs mere side 8.

Det kribler og krabler 
i Herlufmagle

Der er cafémøde om tu-
risme onsdag den 31. maj 
klokken 19-21 i Udvik-
lingsHus Fuglebjerg. Her 
skal man drøfte mulighe-
derne for området.

Læs mere side 2.

Cafémøde om turisme
I år er ingen undtagelse, 
for selvfølgelig bliver der 
holdt friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag på Gunder-
slevholm. 22 kirker står 
bag arrangementet.

Læs mere side 4.

Friluftsgudstjeneste
Næstved Kommune har 
på foranledning af poli-
tiet været på besøg hos 
Thor Nørgaard i det blå 
hus i Sandved. Nu afven-
ter han den endelige dom.  

Læs mere side 10.

Afventer politiets dom
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FUGLEBJERG: Der er 
cafémøde om turisme 
onsdag den 31. maj klok-
ken 19-21 i Udviklings-
Hus Fuglebjerg.

Hvad har man at byde på 
i Fuglebjergområdet? Hvis 
læseren var turist, hvad 
ville man så gerne opleve?

Arrangørerne af cafémø-
det har googlet sig frem til 
nogle nyttige hjemmesider, 
som deltagerne snakker om 
på cafémødet.

Der er dog sikkert også 
behov for en snak om, 
hvordan man får gjort om-

rådet kendt for turister og 
hvilke muligheder der er.

Turister er ligeglade med 
kommunegrænser, så det 
skal borgerne også være, 
men i stedet opfordres man 
til at få lavet en samling af 
alt det, som området kan 
byde turisterne.

Derfor inviterer arran-
gørerne borgere og virk-
somheder, der arbejder med 
turisme, til cafémøde for at 
se på mulighederne for, at 
der kan skabes noget mere.

Turister kan nemlig også 
godt lide pakkeløsninger.

Det er en god idé, at alle 

ved, hvad Fuglebjerg områ-
det kan tilbyde turister.

Arrangørerne opfordrer 
derfor alle til at komme 
med deres forslag til, hvad 
turister kan se i området.

Man kan skrive enten på 
Facebooksiden eller sende 
en e-mail til nstfu@naest-
ved.dk.

I løbet af aftenen vil man 
også komme ind på, at der 
mangler overnatningsste-
der i Næstved og Omegn, 
fordi der er mange, som bor 
i huse, der er blevet lidt for 
store, fordi børnene er flyt-
tet hjemmefra, og man må-
ske er blevet alene.

I dag er det nemt og lov-
ligt at tjene en ekstra skil-
ling ved at leje sit hus eller 
dele af det til turister, enten 
som Bed & Breakfast, men 
også gennem deletjenesten 
AirBnB.

På mødet vil man gen-
nemgå, hvordan man kan 
leje ud gennem AirBnB.

Tilmelding til caféafte-
nen skal ske ved at sende 

en e-mail til nstfu@naest-
ved.dk eller man kan ringe 

til biblioteket på telefon 55 
88 40 20.

Cafémøde om turisme

Den Lille Prins er et af de turistmål, man vil tale om på cafémødet. 
 Privat foto

MÆRKEDAGE
Alt under denne rubrik (lykønskninger, takstykker, åbent 
hus o.lign.) kan optages for kr. 75,- (ikke frimærker) som 
betales ved indlevering af tekst (max ca. 25 ord) og evt. 
foto. Hvis IKKE beløbet er vedlagt, medtages mærke-
dagen ikke. -- HUSK! Frankeret svar-kuvert, hvis foto 
ønskes retur. Redaktionen forbeholder sig ret til at 
vurdere om fotos er velegnet til gengivelse.

Tekst til mærkedagen:

Indsendt af:
(Medtages ikke i mærkedagen)

Send kuponen til Sjællandske Medier, ”Susålandets 
avis” Søgade 4-12, 4100 Ringsted - vedlæg beløb 
kontant eller som check. Kuponen skal være os i hænde 
senest FREDAG KL. 12.00 i ugen før indrykning ønskes.

Mærk kuverten: MÆRKEDAG SUSÅLANDETS AVIS

Foto

Tekst

Betalt

Uge

Navn:

Adresse:

By:

Send kuponen til Sjællandske Medier, ”Susålandets 
avis” Søgade 4-12, 4100 Ringsted - vedlæg beløb kon-
tant eller som check. Kuponen skal være os i hænde se-
nest TORSDAG KL. 12.00 i ugen før indrykning ønskes.
Mærk kuverten: MÆRKEDAG SUSÅLANDETS AVIS
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ønskes retur. Redaktionen forbeholder sig ret til at 
vurdere om fotos er velegnet til gengivelse.

Tekst til mærkedagen:

Indsendt af:
(Medtages ikke i mærkedagen)
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Eller gå ind på tastselvannoncer.dk

GLUMSØ: Glumsø Biograf 
& Kulturhus har to film på 
programmet i uge 21.

I filmen »Their Finest 
Hour«, har Storbritanniens 

ledere desperat brug for at 
højne folkets moral under 
Anden Verdenskrig.

Man beslutter at sætte 
den uerfarne manuskript-

forfatter Catrin Cole (Gem-
ma Arterton) til at lave en 
patriotisk film, der kan give 
briterne håb og, forhåbent-
ligt, inspirere USA til at gå 

ind i krigen.
Sammen med en broget 

gruppe af filmarbejdere og 
skuespillere kastes Catrin 
ud på en rejse, hvor hun 
både finder sin stemme, 
kærligheden og filmmagien 
midt i krigens larm. 

Det er en rørende, vittig 
og romantisk film instrue-
ret af danske Lone Scherfig.

»Their Finest Hour« er på 
programmet fra den 23.-
26. maj, alle dage klokken 
19.30.

Biografen viser også fil-
men »Månens Vogter« lør-
dag den 27. maj og søndag 
den 28. maj, begge dage 
klokken 16.00.

Peeras

To film i biografen

Filmen »Their Finest Hour« bliver vist i Glumsø Biograf & Kulturhus i uge 21. 
 Arkivfoto



Glumsø
Østergade 8  · 4171 Glumsø

Tlf. 57 64 60 90

Åbningstider: Alle ugens dage 8.00-19.00

Tà  2 stk.

10,-
Pris kun

10,-
TILBUDDENE GÆLDER FRA LØRDAG 20/5 TIL LØRDAG 27/5

De tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 

ONSDAG D. 24. MAJ -

City Night/Glumsø Løbet:

ÅBENT TIL KL. 22.00

KRISTI HIMMELFARTSDAG:

LUKKET

COOP LUXURY 
TOILETPAPIR
 6 ruller

1/2
PRIS

Kun pr. pk.

50,-
Kun pr. stk.

85,-

RØGET HAMBURGERRYG 
1,9- 2,1 kg

HARDY’S CREST
Australien. 75 cl. Fås også i rosé

GRÅ PETER LARSEN 
KAFFE 400 g

Pris kun

1995

NORDTHY KLASSISKE 
BØFLER 6 store fl ødeboller

Kun pr. pk.

50,-

1,2 KG FRISKHAKKET 
OKSEKØD
8-12%

1,5 KG FRISKHAKKET 
SVINESMÅKØD
8-12%

Pr. fl .

89,-

SPAR 16,95

SPAR 45,95

SPAR 20,00
SPAR 8,95

6 fl asker

199,-
Kun pr. ps.

22,-

SPAR OP TIL 280,70

6 fl asker

299,-

CANAJA Rosso Veronese IGP. 2012
14,5%. Canaja er lavet på tørrede 
Corvina og Rondinella
druer. 75 cl SPAR 300,70

6 fl asker

299,-

SPAR 300,70

Z ZINFANDEL 2014. 75 cl. 
Duften og smagen er frugtkrydret med toner 
af tørrede og modne frugter. 
God frugtsødme i 
vinen gør den 
velegnet til grillede
kødretter, vildt og 
modne oste.

BAILEYS
70 cl

Max. 6 kasser pr. 
kunde pr. dag ellers er 
prisen maks. 129,95 kr

CARLSBERG, TUBORG, 
TUBORG CLASSIC, ROYAL 
EXPORT eller
HEINEKEN 24 x 33 cl

Pr. ramme

9995
AFHENTNINGSPRIS

+ PANT

 PARTI-
VARER

X-TRA OPVASK eller 
FITS MELLEMLÆGSPAPIR
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GUDSTJENESTER

Susålandets
Avis

57 61 25 00

Torsdag 25. maj 2017
Bavelse ..................................  09.00
Herlufmagle ........................  10.00
Fuglebjerg ............................  09.00
Alsted ....................................  09.00
Slaglille .................................  10.30
Aversi .....................................  10.30
Tyvelse ...................................  09.00
Kvislemark ............................  10.30
Vetterslev..............................  10.30
Gimlinge ...............................  10.30

Lørdag 27. maj 2017
Vrangstrup ...........................  11.00

Søndag 28. maj 2017
Næsby....................................  10.30
Herlufmagle ........................  09.00
Fuglebjerg ............................  10.30
Fjenneslev.............................  09.00
Sandby ..................................  11.00
Fyrendal ................................  09.00
Førslev ...................................  10.00
Høm .......................................  10.30
Hyllested ...............................  09.00

Kilde: www.sogn.dk

GLUMSØ: Der er indskriv-
ning af kommende konfir-
mander i Glumsø, Bavelse 
og Næsby i 2017/2018.

Konfirmandindskrivnin-

gen foregår tirsdag den 30. 
maj klokken 17–19.

Indskrivningen finder 
sted i Glumsø Præstegård, 
Længen Storegade 24, 
Glumsø.

Man skal medbringe dåbs 
– eller navneattest.

Kon f i rmat ionsdatoe r 
2018 er: 

Glumsø: St. Bededag den 
27. april og søndag den 6. 
maj.

Bavelse Kirke: Søndag 
den 29. april.

Næsby Kirke: Søndag den 
29. april.

Konfirmandindskrivning

Der er indskrivning af kon-
firmander til Glumsø Kirke 
den 30. maj. 
Arkivfoto: Hans-Jørgen 
Johansen

Der er friluftgudstje-
neste 2. pinsedag på 
Gunderslevholm.  
Private fotos

GUNDERSLEVHOLM: I år 
er ingen undtagelse, for 
selvfølgelig bliver der 
holdt friluftsgudstjene-
ste 2. pinsedag på Gun-
derslevholm.

Bag initiativet står 22 om-

kringliggende kirker, der er 
gået sammen om at plan-
lægge og gøre deres til, at 
2. pinsedag kan fejres med 
en festlig gudstjeneste un-
der åben himmel.

Der vil være kendte pin-
sesalmer, musik og ord, der 

passer til unge og ældre.
Der vil være præster, or-

ganister og sangere og kor 
fra kirkerne. 

Derudover deltager spej-
dere, som skal have over-
rakt deres nye fane, lige-
som de vil sørge for, at der 

også kan købes lidt at spise 
efter gudstjenesten. 

Efter gudstjenesten, som 
begynder klokken 11, vil 
der være god mulighed for 
at holde picnic med med-

bragt mad i parken, købe 
en pandekage eller en pøl-
se, drikke kirkekaffe og 
hygge sig sammen. 

- De seneste år har vi væ-
ret henved 300 mennesker, 
der har fejret pinsen sam-
men på Gunderslevholm. 
Der er heldigvis plads til 
flere, siger Rikke Milan, 
som er en af initiativtager-
ne.

- Vi er nemlig så heldige, 
at Claus de Neergaard stil-
ler hele parken til rådighed 
for arrangementet, tilføjer 
hun.

Det betyder også, at der 
er gode parkeringsmulig-
heder. 

Gæsterne opfordres til 
at tage et tæppe under ar-
men til at sidde på eller en 
stol, så sørger arrangører-
ne for, at græsset er slået, 
kirkekaffen brygget og alt 
er klar til friluftgudstjene-
sten. 

Sammen med de andre 
tovholdere håber Rikke Mi-
lan, at mange har lyst til at 
være med til denne fælles, 
lidt anderledes gudstjene-
ste i det fri.

Hvis vejret skulle dril-
le, holdes gudstjenesten i 

Friluftsgudstjeneste i pinsen

Man kan tage et tæppe med 
og hygge sig med familien 
ved friluftgudstjenesten.        

E.Christoffersen

Priseksempler og kundetilfredshed 
ses på www.din-bedemand.dk

Din lokale Bedemand

Farimagsvej 32 
Næstved
55 72 08 14

Lene Hansen   
Anette ChristoffersenKvalitet fra 

start til slut

Hos os har du ALTID 
30 dages kredit

Bisættelse fra kr. 8.740,-
Ekskl. kørsel

Konfirmandindskrivning
for konfirmander
2017/2018

i Glumsø, Bavelse og Næsby.
Det sker ti rsdag d. 30. maj kl. 17.00 – 19.00 

Indskrivningen fi nder sted i Glumsø Præstegård,
Længen, Storegade 24, 4171 Glumsø
Medbring dåbs – eller navneatt est.

Konfi rmati onsdatoer fl ere år frem kan ses på kirkernes 
hjemmeside www. glumsoe-bavelse-naesby.dk 

Vi glæder os ti l at se dig!

Hos os er der tid til nærvær
og højt serviceniveau.

Vi kommer gerne til dig.

55 77 00 20
Ringstedgade 54
4700 Næstved

www.bedemandnæstved.dk

Bedemand
Annette Bøgh og Henrik Juul

- tillid, tryghed og støtte...

2. pinsedag fejres på Gunderslevholm 
Kor, præster, sangere, organister, gravere fra 

22 omkringliggende kirker deltager og er med, 
når 2. pinsedag fejres med gudstjeneste i det fri 

i parken på Gunderslevholm Gods.

DET ER MANDAG DEN 5. JUNI KL. 11.00.
KOM OG VÆR MED!

God mulighed for picnic i parken efter gudstjenesten.
Spejderne sælger pandekager og pølser.

EN FANTASTISK OPLEVELSE

  Bedemanden i Glumsø
     Karl-Erik Pedersen  Deres lokale bedemand

Vi er at træffe døgnet rundt
-også søn- og helligdage.

Aftaler træffes gerne i Deres hjem.

Nødholmsvej 55 - 4171 Glumsø - Tlf. 40 15 67 30

Karl-Erik Pedersen

Vi er at træffe døgnet rundt
- også søn- og helligdage.

Aftaler træffes gerne i Deres hjem.
Gravsten leveres. Max. 14 dage.

Din lokale bedemand

Hestetrukken
rustvogn

Hovmarksvej 11 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 67 67 30

Alt vedrørende begravelser og 
bisættelser.

Fair og professionel behandling.

www.begravelse-kep.dkKarl-Erik         Helle

Karl-Erik            www.begravelse-kep.dk

Tilrettelæggelse af 
begravelser og 

bisættelser.

Vi har også
Hestetrukken 

rustvogn

Døgnvagt

www.dinlokalebedemand.dkRing trygt til os - vi træffes altid!

Lauge
Bedemand

Elsebeth Mithiof
Bedemand

Bisættelse/Begravelse fra kr. 6.900,- Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste, øko-urne, 
honorar, ilægning og iklædning. Prisen er ekskl. kørsel. Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Søren Ambjørn
Bedemand

Kristian Hartwich
Bedemand

v/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof

Din lokale 

bedemand

Skovbo - Solrød

NÆRVÆR · OMSORG · RESPEKT         Topplacering i pristesten af Forbrugerbladet Tænk (taenk.dk)

Næstved Bedemandsforretning    Ringstedgade 48 ....... 55 70 26 90 Hermanns eftf. - tidl. Grimstrupvej

Kim Mithiof
Bedemand

Jette Jensen
Bedemand

Køge Begravelsesforretning    Nørre Boulevard 77.............. .......56 65 13 14

Gudstjenester



 FUGLEBJERG
- LIDT UD OVER DET SÆDVANLIGE

                   Åbningstider: HVER DAG 08.00 TIL 19.00 

KALVECULOTTE 
OKSEROAST
m/ hvidløg
af tyksteg3995

Pr. 1/2 kg

7995
600 g

STJERNESKUD
4 STK. AVOCADO

129,-
3 fl .

25,-
Pr. stk.

28,-
4 stk.

40,-
Pr. fl .

35,-
Pr. fl .

SKINKE CULOTTE
Alm. eller marineret 

RØGET BACON 2 STK. SVINEMØRBRAD 

2995
Pr. 1/2 kg

2495
Pr. 1/2 kg

69,-
2 stk.

SUNRISE I BOX
3 liter Chile vin 

BRØNDUM 
SNAPS 
70 cl

109,-
3 liter

7995
Pr. fl .

15,-
500 g

7,-
Pr. stk.

ALTID BILLIG BENZIN

ALTID BILLIG BENZIN!
÷ 7 øre på benzin     ÷ 21 øre på diesel

KERNEFRI GRØNNE
DRUER

SAVANHA 
Rød – Hvid – Rose
Sydafrika

VI HOLDER LUKKET 

torsdag d. 25. maj 

Kr. himmelfartsdag. 

CASILLO DEL DIABLO
Chile, 70 cl

STOR DAHLIA
21 cm

2 GRENET ORCHIDE CHOKOLADE-
BLOMST
13 cm

40 LTR. BLOMSTER-
MULD

SPANSK BROCCOLI

Til dig fra delikatessen 

50,-
Pr. stk.

60,-
Pr. stk.

20,-
Pr. stk.

30,-
Pr. stk.

TORRES CORONAS eller
TORRES ESMERALDA
1 fl . 59,95
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Midsommerfest
i Herlufmaglehallen

onsdag den 7. juni kl. 14.00-17.00
Dørene åbnes kl. 13.30

for pensionister m. ledsager/hjælper i tidl. Suså kommune

                               Det er gratis at deltage!
Tilmelding skal ske til Henning Steenberg Larsen eller Bent Frederiksen

Mandag-fredag mellem kl. 10-12
Telefon 20 14 13 67 eller 53 65 15 34

E-post: susaa@lions.dk
Sidste frist er den 1. juni kl. 12

Arrangør:

Lions Suså 
www.susaa.lions.dk

                               Det er gratis at deltage!

Der er kaffebord, 
øl og vand samt 
underholdning af 
Johnny Hansen (fra Kandis)

GLUMSØ: På side 10 i Glum-
sø Ugeblad den 16. maj, 
bragte vi en omtale af et 
»syng med« arrangement i 
forbindelse med City Night 
den 24. maj.

Arrangementet skul-
le have foregået klokken 
20.30 i haven bag Akti-
vitets- & Medborgerhuset 

»Kroen«.
Efter, at avisen var blevet 

sendt til tryk, har arrangø-
rerne måttet ændre tids-
punkt og sted for arrange-
mentet.

Arrangementet finder 
stadig sted den 24. maj, 
men er rykket til klokken 
21.00 og foregår i anlægget 

ved plejehjemmet.
Arrangørerne håber, at 

mange vil kigge forbi og 
synge sammen i sommer-
natten.

Der vil blive omdelt 
sanghæfter og musikled-
sagelse af musikere Kim 
Holst.

Ændring af tid og sted

GLUMSØ: Glumsø får lørdag 
den 27. maj klokken 10.30 
besøg af Dansk Veteran-
klub. 

Der kommer både biler, 
traktorer og knallerter, og 
det hele vil foregå omkring 
Aktivitetscentret Søvang, 
Søvænget 43.

For de besøgende bliver 
der mulighed for at få en 

snak over kølerhjælmen 
eller man kan selv fortælle 
om sine erfaringer og erin-
dringer fra ens ungdom.

Veteranklubben møder 
op med deres flotte biler og 
gode fortællinger. 

Aktivitetscentret Søvang 
byder på lidt let mad til 
billige penge og en hygge-
lig dag med masser af mo-

torstøj.
Det vil foregå omkring 

Aktivitetscentret Søvang i 
Glumsø.

I øvrigt foregår der ofte 
aktiviteter på Søvang:

Den første torsdag i hver 
måned er der gudstjeneste 
klokken 14 og den første 
lørdag i hver måned er der 
bankospil klokken 10.

Onsdag den 24. maj 
fremviser »Seniorshop« tøj 
klokken 9.30–11.30.

Alle aktiviteterne kan 
ses på opslagstavlen i Akti-
vitetscentret Søvang.

Besøg af veteranbiler

Dansk Veteranklub viser nogle af veteranbilerne frem den 
27. maj ved Søvang.  Privat foto

Der vil være masser af modelflyvere i luften over Fuglebjerg i Kr. Himmelfartsdagene.
 Private fotos

FUGLEBJERG: Der er mo-
delflyvestævne hos Fal-
ken i Kr. Himmelfartsda-
gene.

I Kristi Himmelfartsdagene 
den 25.-28. maj bliver der 
igen masser at se på hos 
modelflyveklubben Falken 
på Slagelsevej 23 ved Fug-
lebjerg.

Torsdag er hovedsagligt 
radiostyret svævefly i alle 
størrelser.

Det er lige fra 220 gram, 

som kastes 60-70 meter op 
i luften, og til de helt store 
på 20-25 kilo og vingefang 
op til seks meter, som bliver 
trukket op af store motor-
fly, ligesom i virkeligheden.

Fredag, lørdag og søndag 
vil der bliver fløjet med alle 
typer modeller.

Der vil blandt andet være 
jetfly med hastigheder op 
over 300 km/t og flotte ma-
nøvrer samt modeller med 
brændstofmotorer, som lig-
ner rigtige fly, elmotorer og 

svævefly.
Alle dage og aftener vil 

der desuden blive konkur-
reret i at bygge den største 
»kobra«.

Det er en simpel model, 
som blev designet til at 
være en meter i spændvid-
de.

Til denne konkurrence 
kommer der folk fra hele 
Danmark, og der vil sikkert 
blive bygget og kæmpet 
hele weekenden.

Søndag er så den store 
dag, hvor de skal samles og 
flyves.

Projektet har været prø-
vet før, dog med frie hæn-
der. Denne gang skal det 
ligne den ”oprindelige” 
model, bare meget større, 
nemlig 20 kilo og cirka 3,5-
4 meter i spændvidde.

Alle dage er man vel-
kommen til at komme og 
kigge og få en snak med 
alle »nørderne« 

Alle dage foregår arran-
gementet fra klokken 10-16.

Peeras

Modelflyverne flyver igen

FYRENDAL: Et glad Kvisle-
kor giver forårskoncert i 
Fyrendal Kirke søndag den 
28. maj klokken 16.

Kvislekoret fra Kvisle-
mark tiltrækker et trofast 
publikum år efter år, på 
grund af korets smittende 

sangglæde.
Korets dirigent Henrik 

Pind er meget populær og 
dygtig. 

Han har valgt et varie-
ret repertoire, blandt andet 
over kendte danske sange, 
og ved koncerten vil koret 

blandt andet synge »Alle 
går rundt og forelsker sig” 
og ”Musens sang”, »Grati-
as agimus tibi« af Vivaldi 
samt mindre kendte danske 
finurlige sange.

Kvislekoret giver forårskoncert

Det vil ikke kun være små flyvere, som tilskuerne kan op-
leve ved modelflyvestævnet.

Kvislekoret giver forårskoncert i Fyrendal Kirke den 28. maj. Privat foto                              



Kom og gør et kup hos Suzuki. Lige nu får du 
mindst 25.000 kr. i bytte for din gamle bil i 
form af rabat på en spritny Celerio Style. 
Denne charmerende specialudgave af 
vores usædvanlig praktiske mikro-
bil byder på en Dualjet-motor, der 
klarer helt op til 27.8 km/l.

Dertil kommer aircondition, radio med 
bluetooth, 5 døre, 5 sidde pladser, klassens 
største bagagerum og mulighed for krog, 
der kan trække op til 400 kg. Celerio Style 
koster 124.990 kr., men lige nu slipper du 
altså med 99.990 kr. og en gammel bil. 
Vi glæder os til at se dig!

SÆLG DIN 
BABY FOR 
25.000 KR

FÅ 25.000 KR. FOR DIN GAMLE BIL 
NÅR DU KØBER EN VELUDSTYRET SUZUKI CELERIO STYLE

Beløbet på de 25.000 kr. opnås som kombination af rabat på køb af ny Celerio Style (vejledende pris 124.990 kr.) og indbytningspris for en indregistreret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil). Tilbud gælder så længe lager haves 
A++  Celerio Dualjet: 27,8 km/l, CO2 84 gram/km. Oplysning om brændstofforbrug er ved blandet kørsel i hht. EU-norm. Prisen er vejledende og ekskl. lev. omk. (3.880 kr.) og evt. metallak. Foto kan vise udstyr, der ikke er standard. 
Der tages forbehold for trykfejl.

Sleipnersvej 14-18 4100 Ringsted Tlf. 5761 2051
www.svendaagelassen.dk

Svend Aage Lassen
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HERLUFMAGLE: »Krible 
Krable« ruller igen ind 
over Danmark, og Su-
sålandet Skole afdeling 
Herlufmagle er med.

0. klasse fra Susålandet 
Skole afdeling Herlufmag-
le har været så heldige at 
modtage en krible krable 
minibiotop, sponsoreret af 
Nordea Foden.

Minibiotopen består af 
10 særligt udvalgte planter, 
blandt andet stor knopurt, 
merian og kællingetand. 

I alt er der plante cirka 
200 planter i minibiotopen. 

Fælles for disse planter, 
er at de er med til at til-
trække insekter. 

Det betyder, at elever 
og lærere i afdelingen for 
fremtiden kan se frem til 
flere smådyr og insekter i 
skolegården, som via iagt-
tagelse og undersøgelse, 
kan indgå i undervisnin-
gen.

Mandag den 16. maj, 
blev alle planterne leveret 
og eleverne fra 0.A og 0.B 
gik derefter i gang med at 
plante og etablere minibio-
topen.

Inden da var anlægs-
gartner Hjalte Hvidemose 
fra AHA Have og Anlæg 
forbi og hjalp klassen med 
at få fræset jorden, så den 
var klar til brug.

På DR Ramasjang krib-

ler og krabler det også. Her 
kan man på tv og web i uge 
21 blandt andet se »Mikro 
Makkerne«.

DR Ramasjang forsøger 
at inspirere de tre- til sy-
vårige børn til at gå på op-
dagelse efter smådyr i den 
nære natur.

Visionen med »Krible 
Krable« er, at børn, uanset 
om de bor i byen eller på 
landet, bliver nysgerrige 
på naturen og får lyst til at 
udforske og værne om den.

Det kan ifølge Natur-
vejlederforeningen opnås, 
hvis børn møder naturen i 
deres dagligdag.

Peeras

Der bliver kriblet og 
krablet i Herlufmagle

0. klasse fra Susålandet Skole afdeling Herlufmagle har været så heldige at modtage en 
krible krable minibiotop, sponsoreret af Nordea Foden.
 Privat foto

GLUMSØ: Når naturen 
bruges som affaldsspand 
må nogen jo rydde op. I 
Glumsø har spejderne 
påtaget sig opgaven.

Spejderne holder Glumsø 
rent.

På mandage kan man 
møde dem langs vejene. 
Her samler de alt det op, 
som andre har kylet fra sig 
i naturen. 

At det er spejderne, der 
rydder op, er ikke tilfæl-
digt. 

- Vi gør det allerhøjeste 
grad på grund af vores for-
hold til naturen og for at 
gå forrest i forsøget på at 
ændre holdningen hos de 
kommende generationer. 

Samtidig har det også højt 
prioritet i spejderbevægel-
sen, at vi skal tage vare på 
hinanden og den verden vi 
lever i, siger Claus Meyer, 
der er spejderleder i Glum-
sø

Da spejderne fornylig var 
på oprydning, gik snakken 
om, hvordan sodavandsdå-
ser sætter deres spor, hvis 
de ikke havner i metalcon-
taineren. - Det er tanken, 
at vi på en anden indsam-
ling fører snakken over på 
mobning. Hvilke spor sæt-
ter det, når der mobbes og 
hvordan kan vi ændre det, 
så vi igen sætter spor i den 
rette retning, siger Claus 
Meyer.

Tak for sodavand

Den første indsamling vi-
ste, at der er god brug for 

oprydning. 
Det blev til otte sække 

fuld af affald smidt i Guds 
fri natur.

- Vi mærkede borgernes 
glæde. En kom og satte 
18 sodavand og en anden 
kom med en stor pose slik 
og roste dem. Andre dyt-
tede og nogle stoppede for 
at sige tak. Så alt i alt fik 
de en god oplevelse ud af 
det, og er friske på, at det 
er noget vi skal gøre noget 
ved fremover, siger Claus 
Meyer.

Ugen efter var spejderne 
igen på oprydning. 

De fandt blandt andet en 
hylde, parketgulve og et 
bilsæde.

Glumsø holdes ren af 
spejdere på mandage

Spejderne i Glumsø tager skraldet.  Privat foto

Their finest Hour
Babybio: Tirsdag d. 23.05.

kl. 10.00. Tirsdag d. 23.05. – fre-
dag d. 26.05. kl. 19.30

Tilladt for børn over 11 år.
Pris: 70 kr.

Månens vogter:
Lørdag d.27.05. – søndag d. 

28.05. kl. 16.00.
Tilladt for alle, men frarådes 
børn under 7 år. Pris: 70 kr.

Næste uges film:

Kong Arthur
legenden om sværdet 

Tirsdag d. 30.05. – fredag
d. 02.06. kl. 19.30 + søndag d. 

04.06. kl. 16.00. .

Billetbestilling til film:
Mail: glumsoe.bio@gmail.com
Facebook: Glumsø Biograf og 
Kulturhus. Tlf.: 57 64 64 20  
½ time før hver forestilling

Tilmelding til Glumsø Biograf 
og Kulturhus Nyhedsbrev:

GLUMSØ: Tirsdag den 16. 
maj bød Loftværket i Ak-
tivitets- & Medborgerhu-
set »Kroen« velkommen til 
Martin Lakmet Schmidt.

Martin Lakmet Schmidts 
foredrag handlede om at 
fare vild som ung og kom-
me tilbage igen.

Som barn var han en 
lømmel med løgne og nar-
restreger.

Martin Lakmet Schmidt 
var klassens klovn, var god 
til at lave ballade og blev 
smidt ud af skolerne.

Der var hash, sprut og 
småkriminaliteter i hans 
liv.

Både militær og 
frømandskorpset måtte op-
gives på grund af de krimi-
nelle forhold.

Martin blev indlagt på 
psykiatrisk afdeling, idet 
han var farlig for sine om-
givelser.

Dette varede to år, så kom 
han på benene. Han hev sig 
selv op, fik job som stillads 
arbejder og dørmand.

Martin Lakmet Schmidt 
fandt sit indre jeg og drop-
pede alt den ballade, der 
optog hans tid.

Efter et par år uden at 
være kriminel, fandt han 
en sød kone og fik børn.

Efterfølgende gik det 
meget ned ad bakke, men 
professionelle hjælpere fik 
ham på banen igen.

Det er sin opvækst, Mar-
tin Lakmet Schmidt nu 
holder foredrag om, rundt 
omkring i landet, og denne 

dag altså også i Glumsø.

Fór vild og kom 
tilbage igen

M a r t i n 
L a k m e t 
Schmidt holdt 
foredrag om 
sin opvækst. 
Foto: Kim 
Larsen



NY YARIS HYBRID MED SAFETY SENSE
SOM STANDARD FRA 169.990 KR.
Den viste model er en Yaris Hybrid Blue Flavour og fås til 210.990 kr.**

Hybridfordel

Op til 50 % elektrisk kørsel*

100 % fri for opladning

Toyota har for 15. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2017)

*Baseret på 1.868 prøvekørsler i Danmark med over 38.000 km blandet kørsel, hvor 4 ud af 10 kørte over 50 % af tiden på ren el. 
**Ekskl. lev.omk. 3.880 kr. Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 27,8 – 30,3 km/l. CO2-udslip 75-82 g/km. 

ALLE PRISER INKL. MOMS OG MONTERING.

BASISPAKKE  TIL YARIS
KUN 1.095 KR. 

NÅLEFILTMÅTTER
BAGAGERUMSBAKKE
SIKKERHEDSKIT

ALLE PRISER INKL. MOMS OG MONTERING.

CARBONPAKKE  TIL 
YARIS KUN 4.595 KR.

SIDELISTER
SPEJLDÆKSLER
STREAMERSÆT FOR
STREAMERSÆT BAG

0,95 % VARIABEL RENTE
GÆLDER 14.-31. MAJ 2017
Gennemsnitsberegning på en fabriksny bil til 250.000 kr. 
2.258 kr./md. Udbetaling 20 % (Min. 20.000 kr.). Løbetid 
96 md. Variabel debitorrente 0,95 %. ÅOP 2,04 %. Samlet 
kreditbeløb 200.000 kr. Samlede kreditomk. 16.756 kr. 
Tilbage betales i alt (ekskl. udbetaling) 216.756 kr. Positiv 
kreditgodk. og ikke reg. i RKI forudsættes. Obl. kaskofor-
sikring. Ekskl. nummerplader og levering. Ingen løbende 
mdl. gebyrer ved betaling via Nets. Der er fortrydelses-
ret på lånet. For behold for prisændringer og rentefor-
højelser. Tilbuddet gælder kun igennem Toyota Financial 
Services Danmark A/S. 

Toyota Næstved
Børge Pedersen Automobiler A/S
Marinebuen 1B · tlf. 55 75 07 00
www.bpabiler.dk

Toyota Ringsted
Børge Pedersen Automobiler A/S
Frejasvej 37-41 · tlf. 57 61 64 65
www.bpabiler.dk

VELKOMMEN TIL
DANMARKSPREMIERE
Lørdag 27. maj 11 - 14
Søndag 28. maj kl. 11 – 15
Søndag 28. maj kl. 10-16
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TIP AVISEN
Send os resultater fra din 
klub eller forening, gerne 
med et kort kampreferat, så 
forsøger vi at få plads i avisen.

Skriv til: 
susaalandet.red@sn.dk 
- og husk dine kontaktoplysninger, 
så vi kan få den gode historie 
uddybet. 
Billeder er også meget velkomne.

Annoncer 
sendes til:
ringsted.salg@sn.dk

God kamp

GLUMSØ: Mandag den 15. 
maj satte tre 0. klasser og 
en 8. klasse 6000 små ged-
der ud i Glumsø Sø.

Gedderne skal spise af 
den urene bund i søen, til 

gavn for den nye badesø, 
der kommer.

Om to til tre måneder vil 
gedderne være vokset til en 
størrelse på 20-25 centimer.

6000 nye beboere

Tre 0. klasser og en 8. klasse satte 6000 gedder ud i Glumsø 
Sø.  Fotos: Kim Larsen

Gedderne i Glumsø Sø skal spise af den urene bund, til 
gavn for den nye badesø.

De små geddeunger blev studeret, inden de blev smidt i 
søen.

75-årige Thor Nørgaard 
skylder 30.000 kroner i 
tvangsbøder for at have 
malet sit hus blåt. Han 
afventer nu politiets endeli-
ge dom.
Fotos: Kenn Thomsen

SANDVED: Næstved Kom-
mune har på foranled-
ning af politiet været på 
besøg hos Thor Nørgaard 
i det blå hus på Parkvej 
i Sandved. Nu afventer 
folkepensionisten den 
endelige dom.  

Det er over halvanden må-
ned siden, Thor Nørgaard 
fra Sandved modtog et brev 
fra Retten i Næstved. 

Han skylder i alt 30.000 
kroner, fordi han har næg-
tet at betale tvangsbøder 
og male sit ultramineblå 
hus i en ifølge lokalplanen 
godkendt jordfarve.

Hvis ikke 75-årige Thor 
Nørgaard betaler bøden og 
maler huset, risikerer han 
at komme i fængsel i 14 
dage, står der i brevet. 

Folkepensionisten har 
intet hørt fra politiet siden.

Fornylig modtog han et 
opkald fra Stig Håkans-
son, der er byggetekniker 
i afdelingen for Team Plan, 
Geodata og Klima i Næst-
ved Kommune.

Stig Håkansson fortalte, 
at kommunen på foran-
ledning af Sydsjællands 
og Lolland-Falsters Politi 
vil komme forbi huset på 
Parkvej 31 for at besigtige 
ejendommen.

Veje uransagelige

Dagen inden Store bededag 
fik Thor Nørgaard besøg 
af Stig Håkansson, der tog 
billeder af husets ydersider, 
facader, carport og udhus.  

- Han snakkede om 
træværk, og hvordan det 
skulle plejes og males. Han 
fortalte mig, at jeg skulle 
bruge linolie. Han sagde 
ikke noget om, hvad der så 
kommer til at ske, fortæller 
Thor Nørgaard og fortsæt-
ter: 

- Jeg ved ikke en skid. 
Men det har jeg været vant 
til nu gennem syv år. Deres 
veje er uransagelige, kon-
staterer folkepensionisten. 

Sagen mod Thor Nør-
gaard begyndte allerede 
tilbage i 2010, da nogle na-
boer klagede over farven 
på Thor Nørgaards hus.

Det satte gang i et læn-
gere forløb, som endnu ikke 
er afsluttet. 

Thor Nørgaard blev i maj 
2014 ved Retten i Næstved 
idømt en bøde på 2500 kro-
ner for at male sit hus blåt.

Han blev samtidig dømt 
til at male sit hus i en god-
kendt farve inden tre må-
neder.

Den dom ankede han.

Ude af hænderne

I december samme år stad-
fæstede Østre Landsret by-
rettens dom og konkludere-
de, at ultramarineblå ikke 
kan dannes ved at blande 
de ifølge lokalplanen god-
kendte jordfarver: Okker, 
terra di Siena, umbra og 
engelsk rød samt farverne 
hvid og sort. 

Thor Nørgaard skulle 
derfor inden 1. marts 2015 
male sit ultramarineblå hus 
i en af de godkendte jord-
farver.

Ellers ville han få 
tvangsbøder på 2500 kro-
ner for hver påbegyndt må-
ned. Det er endnu ikke sket. 

I sidste uge fik Næstved 
Kommune en henvendelse 
fra politiet, som bad kom-
munen om at undersøge, 
om påbuddet var bragt i 
orden.

- Det har vi været ude 
at konstatere, at det er det 
ikke. Det har vi meddelt 
politiet, og vi gør som så-
dan ikke mere i sagen, for-
klarer Peter Søndergaard, 
der er planchef for Center 
for Plan og Miljø. 

- Den har været for en 
domstol, hvor han er blevet 
idømt tvangsbøder. Det er 
ikke kommunens opgave 
at udføre politiets arbejde, 
pointerer planchefen. 

Dermed er sagen ude af 
Næstved Kommunes hæn-
der. 

Låst fast

Det er ikke første gang, 
Næstved Kommune er 
på besøg i det blå hus på 
Parkvej.

Stig Håkansson var også 
forbi huset  tilbage i marts 
2016, også dengang på po-
litiets foranledning, for 
at se, om Thor Nørgaard 
dengang havde efterkom-
met lokalplanens krav med 
hensyn til facadefarver.

Det havde han ikke. 
Thor Nørgaard undrer sig 

over, at Næstved Kommune 
ikke melder tilbage og for-
tæller, hvad der kommer til 
at ske.

Han har dog hverken 
tænkt sig at male huset 
eller betale bøden, men af-
venter nu politiets dom. 

- Nu er jeg faktisk ret 
død inden i. Der må jo ske 
et eller andet. Hvis jeg skal 
i fængsel, er det 14 dage på 
kost og logi.

Jeg afventer. Mere kan 
jeg ikke gøre. Jeg er låst 
fast, erklærer Thor Nør-
gaard. 

Sagen ligger hos politiet, 
som skal tage stilling til, 
hvad der nu skal ske. Der er 
dermed endnu ikke sat det 
sidste punktum i sagen om 
Thor Nørgaard og det blå 
hus på Parkvej i Sandved.

Afventer politiets dom

www.rejseladen.dk

Rejseladen klar til 

10 år mere!
Caféen er sprællevende -

går du med en ide, som 
du gerne vil virkeliggøre, 
glæder vi os til at se dig.

Ring 26 14 50 14 eller 
mød op i Rejseladen.

Det er den blå farve her, der har skabt alt postyret. Thor 
Nørgaard overvejer at flytte, så han kan komme væk fra 
alle de dårlige minder.
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STILLINGER

BEKENDTGØRELSER

ORDINÆR

Generalforsamling
Tidspunkt: 12. juni 2017 kl. 19.00.

Sted: Glumsø Hallens cafeteria

Dagsorden:
Ændring af vedtægter som forelagt  
på den ordinære generalforsamling  
23. marts 2017
 Bestyrelsen

  

Indkaldelse til ekstraordinær

Generalforsamling

Glumsø Vandværk A.m.b.a.
Stendyssevej 26 . 4171 Glumsø

GRAVERMEDHJÆLPER
Der søges en gravermedhjælper  
til tiltrædelse hurtigst muligt.
Stillingen er en fuldtidsstilling.

Stillingen indgår i et samarbejde mellem 3 menighedsråd.

Arbejdet er skiftende mellem Herlufmagle, Tybjerg-Aversi- 
Tyvelse-Vrangstrup og Sandby kirkegårde.

Herlufmagle menighedsråd er den ansættende myndighed.

Menighedsrådet søger en engageret person med interesse 
for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde 
selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil og som 
har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det 
øvrige personale

Vi håber på, at du har lyst til og mod på at indgå i dette 
samarbejdet med henblik på renhold af kirkegården, samt 
øvrige arealer. Som en del af stillingen skal du være vikar for 
graveren ved eksempelvis ferie eller friweekender, og der må 
således påregnes weekendarbejde.

Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken.

Løn og ansættelsesvilkår i h. t. Kirkeministeriet og Fagligt 
Fælle Forbund.

Skriftlig ansøgning sendes inden 7. juni 2017 til: 
Kontaktperson Ove Jensen 
Hybenvænget 2, 4160 Herlufmagle.

Ansøgningen vedlægges oplysninger om tidligere beskæf-
tigelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos  
Ove Jensen Tlf. 25780873.

HÅNDVÆRKERE

BRÆNDE
HER OG NU TILBUD
10 skrm. ren bøg - 1 år

kr. 5.000,-
Alle priser er incl. moms og lev.

SKOV & TRÆ ApS
Tlf. 57 52 53 99

Se mere på www.skov-trae.dk

LOPPEMARKED

OBS   Glumsø City Night 2017   OBS

Syng Sammen 
i Sommernatten

Sted: Toppen af anlægsbakken v. plejehjemmet

Tidspunkt: 21.00     
Musik: Kim Holst

Hvem kan deltage: Alle

Der vil være et let traktement i form af et glas 
Rose vin en sodavand og flødeboller 

Vi gør det let for dig med

til avis og online

tastselvannoncer.dk

Sådan gør du: Gå ind på www.tastselvannoncer.dk 
og tryk på annoncering. Pris, deadline m.m. 
fremgår af hjemmesiden. Al betaling skal ske med 
dankort, mastercard e. lign

Pulterkammer
tastselvannoncer.dk

❏ JA TAK      Jeg vil gerne modtage daglige 
tilbud og nyheder fra deal.dk på e-mail.  
Du kan altid afmelde dig igen

E-mail

SPAR 10%
Pulterkammer-

annoncer

                                                                                                                
NB:  Vi optager ikke annoncer om husdyr, der koster 

under 50 kr.

Sådan gør du: Gå ind på www.tastselvannoncer.dk 

til avis og online

Pulterkammer-

til avis og online

Pulterkammer-

Du kan selvfølgelig også indlevere originalkuponen til avi-
sens kontor, så den er os i hænde senest torsdag kl. 12 til 
indrykning i følgende uge. Billetmærke kan ikke benyttes 
i annoncen. Annoncer, der ikke opfylder de pågældende 
betingelser, vil efter bladets skøn blive returneret.
Personlige-, stillings- og bolig/sommerhusannoncer, op-
tages ikke i Pulterkammeret. Ting over 5.000 kr. kan ikke 
optages i Pulterkammeret. Pris skal opgives.

Kun for private
Max 10 linier 75 kr.  -  Max 20 linier 100 kr.                

ANNONCETEKST:

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                                        
Navn:                                                        

Adresse:                                                        

Postnr.:                By:                                                        
Annoncebestilling indleveres til Sjællandske Medier, 
”Susålandets avis”, Søgade 4-12, 4100 Ringsted. 
- Kuverten vedlagt beløb bedes mærket ”Pulterkammer”

Der er penge 
at spare:

Afhentning af gammelt
jern og metal.
Landbrugsmaskiner,
tomme olietanke og
kedler. Tilbud på
opgravning af olietanke
samt oprydning fra
dødsbo. Tilbud på
nedskæring af maskiner
mm. Preben.  25478718

BRÆNDSEL

DØDSBOER/restboer/
teak/palisander møbler
med meget mere købes/
ryddes. Altid gratis
tilbud/fast pris. . Tlf.
29903650 eller 71200919

Loppemarked afholdes
på Bisserup camping
lørdag d. 27. maj 10-14
Kom forbi og gør en god
handel blandt de mange
spændende effekter.
yderligere info 28765420

I anledning af vores sølvbryllup
d. 30 maj, er der morgenkaffe 

kl. 7.00 på Sorøvej 52.

Glæder os til at se familie,
venner og naboer.

Hilsen Helle & Pelle
 

L.P. Multiservice

Tlf. 2029 5351 - www.Lpmultiservice.dk

L.P. Multiservice

Tlf. 2029 5351 

• Udendørs maleropgaver
• Rengøring og højtryksrens
• Opsætning af hegn
• Altid rimelige priser

Eller ring ..

• Ejendomsservice
•  Oprydning og kørsel af 

affald
• Alt havearbejde udføres
• Mindre nedrivningsopgaver
• Puds-reparationer af facader

• Ejendomsservice• Ejendomsservice• Ejendomsservice• Ejendomsservice
• •  Oprydning og kørsel af • •  Oprydning og kørsel af Oprydning og kørsel af •  Oprydning og kørsel af Oprydning og kørsel af •  Oprydning og kørsel af 

afaffaldafaffaldfaldaffaldfaldaffald
• Alt havearbejde udføres• Alt havearbejde udføres• Alt havearbejde udføres• Alt havearbejde udføres
• Mindre nedrivningsopgaver• Mindre nedrivningsopgaver• Mindre nedrivningsopgaver• Mindre nedrivningsopgaver
• Puds-reparationer af facader• Puds-reparationer af facader• Puds-reparationer af facader• Puds-reparationer af facader

• Udendørs maleropgaver• Udendørs maleropgaver• Udendørs maleropgaver• Udendørs maleropgaver
• Rengøring og højtryksrens• Rengøring og højtryksrens• Rengøring og højtryksrens• Rengøring og højtryksrens
• Opsætning af hegn• Opsætning af hegn• Opsætning af hegn• Opsætning af hegn
• Altid rimelige priser• Altid rimelige priser• Altid rimelige priser• Altid rimelige priser

 • Veddevej 41 • 4295 Stenlille

NÆSTVED: Næstved Kom-
mune har taget et nyt 
skridt i kampen for at få 
flere tilflyttere. En helt ny 
animationsfilm har set 
dagens lys.

Tyk selvironi og en gigan-
tisk portion humor er et par 
af ingredienserne i Næst-
ved Kommunes nye anima-
tionsfilm, som fornylig blev 
lanceret på Mærk Næstveds 
Facebook-side.

På finurlig facon sæt-
ter den korte film fokus på 
alt det, der gør Næstved til 
verdens bedste by at bo i.

Filmens målgruppe er 
potentielle tilflyttere. Især 
børnefamilier på Sjælland, 
der netop har stiftet familie, 
og som leder efter et sted at 
slå sig ned med priser, der 
ikke når hovedstadens høje 
niveau.

- Næstved er et oplagt 
bud for børnefamilier, som 
trænger til græs under fød-
derne. Vi ligger under en 
time fra hovedstaden, og 
boligpriserne i Næstved er 
under en tredjedel af, hvad 
de er i København, og så 
sker der virkelig meget for 
både børn, unge og voksne, 
udtaler borgmester Carsten 
Rasmussen, i en pressemed-
delelse.

Han håber også, at filmen 
vil skabe opsigt blandt folk 

fra Næstved, både dem, 
som bor her nu, og dem som 
er flyttet, og måske endda 
går og savner byen lidt.

- Vi arbejder på at få fil-
men ud til så mange som 
muligt, erklærer borgme-
steren.

Han understreger, at ar-
bejdet med at nå potentielle 
tilflyttere bestemt ikke er 
gjort med en film.

- Men det er et led i kæ-
den. Derudover har vi netop 
lanceret vores nye bosæt-
ningssite, www.naboinæst-
ved.dk. Her bringer vi alle 
de gode argumenter for at 
flytte til Næstved, siger 
Carsten Rasmussen.

På sitet kan man blandt 
andet se en oversigt over, 
hvor hurtigt man kan 
pendle til nabokommu-
nerne, læse om karriere-
muligheder i Næstved og 
blive klogere på børne-, 
ungdoms- og voksenkultur.

På sitet kan man også 
tage den såkaldte nabotest, 
hvor man ved at besvare en 
række humoristiske spørgs-
mål kan finde ud af, om 
man er storbyhipster, bed-
steborger eller økoflipper.

Man kan se animations-
filmen på www.facebook.
com/maerknaestved.

Animationsfilm for 
tilflyttere

STILLINGER



RealMæglerne Kokborg Ejendomsmægler & valuar MDE
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Murermestervilla - Pæn og velholdt - God højloftet kælder
Parkvej 10, 4250 Fuglebjerg
Dejlig villa i 3 plan og med havestue - Indh. bl.a.: Dejligt køkken - 2 stuer med udg. til havestue - 1. sal: 3 sove-
værelser, badeværelse - Kælder med gode rum (gildestue, vaskekælder mv.)

Kontant pris kr. 845.000
Udbetaling kr. 45.000
Brt/nt eks. ejerudg. 3.870/3.227
Ejerudgift kr. 1.410
Villa, 1 fam., Energi F

Sagsnummer 35301431
Bolig/kælder m2 108/64
Grund m2 1226
Stue/rum 2/4
Byggeår 1949

Andelsbolig i et plan på 106 kvm.
Dalsgårdsvej 123, 4250 Fuglebjerg
Nyere andelsbolig i veldreven andelsboligforening. - Overdækket indgangsparti med lille morgenterrasse.
Indeh: Entre med klinkegulv, 2 soveværelser, badeværelse, stue med åbent køkken. Sydvendt have/ter.

Pris kr. 95.000

Mdl. boligydelse kr. 6.100
Ejendomstype Andelsbolig

Sagsnummer 35305039
Bolig m2 106
Rum 3
Byggeår 2005
Energiklasse C

Omøvej 2, Bisserup, 4243 Rude
I Bisserup Strand finder man dette sommerhus, som tilbyder familien kort afstand til stranden, en stor og lukket
ugeneret grund med gode terasser. Sommerhuset ligger tæt på både skov, strand, Bisserup Havn m.m...

Sagsnummer 35306067
Bolig m2 59
Grund m2 788
Rum 3
Byggeår 1962

SOLGT

Unikt bindingsværkshus i hyggelige Bisserup
Holsteinborgvej 215, Bisserup, 4243 Rude
I Bisserup tæt på Rude skov, finder du dette charmerende og unikke bindingsværkshus, som er blevet næn-
somt renoveret med respekt for den oprindelige byggestil.

Sagsnummer 35301423
Bolig/kælder m2 134/4
Grund m2 1496
Rum 5
Byggeår 1896

SOLGT

Mange muligheder for den kreative
Fuglebjerglundvej 27, 4250 Fuglebjerg
Lidt ude fra Fuglebjerg, finder man denne ejendom på landet med mange muligheder. Her er der plads til den
pladskrævende og den kreative, både boligmæssigt og udendørs, hvor man kan sætte sit eget præg.

Kontant pris kr. 1.245.000
Udbetaling kr. 65.000
Brt/nt eks. ejerudg. 5.667/4.727
Ejerudgift kr. 1.891
Villa, Energi E

Sagsnummer 35303177
Bolig m2 206
Grund m2 1460
Rum 4
Byggeår/ombygget 1852/1962

Et stenkast fra vandet ....
Gammel Strandvej 111, Bisserup, 4243 Rude
I Bisserup Strand med et stenkast fra vandet, finder man dette velholdte sommerhus. Et sommerhus med
plads til familien, tæt på strand, skov og Bisserup Havn og meget mere...

Kontant pris kr. 875.000
Udbetaling kr. 45.000
Brt/nt eks. ejerudg. 4.001/3.343
Ejerudgift kr. 1.233
Fritidshus
Fritidshus

Sagsnummer 35306065
Bolig m2 40
Grund m2 212
Rum 4
Byggeår 1950


