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RØDE
KORS

I FUGLEBJERG
Så er det tid igen for 

UDSALG/ SÆSON SKIFTE I BUTIKKEN..

Det er fra d.15/8 til 22/8

DER ER  50%  PÅ ALT I BUTIKKEN

 GENBRUGSBUTIKKEN
Byagervej 15, 4250 fuglebjerg

Følg os på facebook.dk - Fuglebjerg Røde Kors Butik og Café
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

Arkivfoto: Bodil Pinholt

Café Rejseladen har præsenteret sit 
efterårsprogram, og der venter mange 
spændende oplevelser. 
 Læs side 2.

Programmet klar for efteråret

Fuglebjerg Menighedsråd 
har besluttet, at Fugle-
bjerg Kirke skal have nyt 
orgel. I den forbindelse 
får kirken stillet et digi-
talt orgel op på prøve.

Læs side 4.

Nyt orgel i kirken
Det er lykkedes Glumsø 
Pensionistforening at få 
Erik Clausen til at holde 
foredrag i Glumsø. Han 
vil blandt andet fortælle 
om gøgl og humor.

Læs side 6.

Foredrag med Clausen
Torsdag den 31. august 
bliver den nye læseklub 
på Glumsø Bibliotek 
etableret. Her taler man 
om bøger, mens man går 
rundt om Glumsø Sø.   

Læs side 8.

Bøger og gåtur 
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GLUMSØ: Glumsø og Om-
egns Lokalråd lægger op 
til et interessant borgermø-
de torsdag den 17. august 
klokken 19.00 i Aktivitets- 
& Medborgerhuset »Kroen«.

Der er fire punkter på 
dagsordenen. Først vil der 
være en status på Rød-
by-Femern projektet, her-
under en tidsplan for ak-
tiviteter på strækningen 
Vrangstrup-Skullerup og 
Glumsø Station.

Det andet punkt er debat 
om de lokale udviklings-
planer.

Aftenens sidste punkt er 
indlæg og debat om den 

fremtidige boligudvikling i 
Glumsø.

Her venter lokalrådet en 
god debat på de ting, som 
arbejdsgruppen fremlæg-
ger.

Der vil være en pause, 
hvor der vil være gratis øl 
og vand.

Borgermøde på kroen

Der bliver masser af akti-
viteter henover efteråret i 
Café Rejseladen.
Arkivfoto: Bodil Pinholt

GLUMSØ: Café Rejseladen 
har præsenteret sit efter-
årsprogram, og der ven-

ter mange spændende 
oplevelser.

Efteråret nærmer sig så 
småt, og det betyder også, 
at Café Rejseladen har sit 
program klar for aktivite-
terne frem til jul.

Det første arrangement 
er torsdag den 24. august, 
hvor teatret Rakkerpak 
udfører stykket »Sherlock 
Holmes og dronningens 
kronjuveler«.

Rejseladen er naturligvis 
en vigtig del af KOKS den 
26. august og den 3. sep-
tember genoptager caféen 
sit velkendte og velrenom-
merede koncept med søn-
dagsbrunch.

Det første foredrag finder 
sted torsdag den 7. septem-
ber, hvor Alex Stegman 

fortæller om at arbejde med 
slædehunde i Canada.

Den første koncert finder 
sted torsdag den 28. sep-
tember, hvor der er kam-
merkoncert med Ensemble 
Storstrøm.

Kommunalvalg

Tirsdag den 21. november 
er der kommunalvalg, hvor 
Rejseladen serverer valg-
flæsk.

Op til kommunalvalget 
vil der være flere arran-
gementer, hvor politikere 
vender plader og søndag 
den 19. november vil der 
være partilederdebat med 
blandt andre borgmester 
Carsten Rasmussen.

Folkekøkken og julebryg

Også i år bliver der folke-
køkken i Café Rejseladen, 
nemlig den 23. september, 
21. oktober og 18. novem-
ber.

I Rejseladen har man en 
tradition om at deltage i 
spil dansk dagen. Det bliver 
i år den 2. november.

Det er også en tradition, 
at man markerer julebryg-
gens frigivelse med mad 
og musik. Det bliver den 3. 
november.

Endelig er man selvføl-
gelig med, når julemanden 
kommer til Glumsø. Det 
sker i år den 25. november.

- Når vi planlægger pro-
grammet, vil vi gerne nå 
vidt omkring. Der må være 
noget for enhver smag, og 
den enkelte frivilliges sær-
lige evner skal komme til 
udtryk. Vi lægger stor vægt 
på det kulinariske og vi el-
sker at spise sammen. Der-
for ser vi i dette efterår det 
hidtil største udbud af mad, 
serveret på forskellig vis, 
fortæller Jens Lyhne om 
tankerne bag programmet.

- Vi er glade for samar-
bejdet med biografen og 
biblioteket. To teaterfore-
stillinger på en halvsæson 
er flot, og det er nyt, at vi 
samarbejder med teatret 
Rakkerpak, tilføjer han.

Peeras

Programmet klar for efteråret

Tusind 
Tak

For opmærksomheden 
ved vor fødselsdag og 
tak til alle der kom 

og var med til at gøre 
dagen festlig for os.

Tak til dem der sendte 
smukke blomster med 

gode ønsker.

Kærlig hilsen

Torben og Kirsten 
Sandby

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

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

Eller gå ind på tastselvannoncer.dk

i SALEN på ”Kroen”, Storegade 2, 4171 Glumsø
 PRIS: Medlemmer kr. 150,- IKKE-Medlemmer kr. 250,- 

HUSK at medbringe medlemskort til Glumsø 
Pensionistforening ved KØB.

Billetsalg:  Fredag den 25. august 2017 fra kl. 16.30 til 18.00

FOREDRAG
med Erik Clausen

Tirsdag den 24. oktober 
2017 kl. 19 til 21

  DEADLINES
Korrekturannoncer: 
onsdag  kl. 16.00
Øvrige annoncer: 
torsdag  kl. 12.00
Rubrikannoncer: 
torsdag  kl. 16.00

  UDGIVER
Sjællandske Medier A/S
Salgs- og marketingchef 
Bente Harder. 
Ansvarsh. iht. medieansvarsloven, 
chefredaktør Bente Johannessen 

  SATS 
Sjællandske Medier A/S

  TRYK 
Provinstrykkeriet

  DISTRIBUTION 
Post Danmark
Avisen omdeles 
tirsdag og onsdag

  OPLAG 
6.683

Avisen påtager sig intet erstat-
ningsansvar som følge af trykfejl i 
annoncer og tekst. Erhvervsmæssig 
a� otografering af bladets tekst og 
annoncer er ikke tilladt.

  OMDELINGSOMRÅDE
4250 Fuglebjerg · 4171 Glumsø  
4160 Herlufmagle 
4262 Sandved

  UDEBLIVER AVISEN
Ring venligst på 57 61 25 00

Glumsø Ugeblad • Fuglebjerg Posten 
er trykt på FSC-certi� ceret papir, 

der støtter bæredygtigt skovbrug 
verden over.

GLUMSØ UGEBLAD    FUGLEBJERGPOSTEN SØGADE 412      4100 RINGSTED      TLF 57 61 25 00      FAX 57 67 31 13 
SUSAAAVISEN.DK                   RINGSTED.SALGSN.DK

  ANNONCER: ringsted.salg@sn.dk

   Stine Kjøng Seidenfaden
Gra� ker
stine.seidenfaden@sn.dk
Tlf 88 42 03 30  
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Journalist
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  Dorte Osbæck
Bladchef
dorte.osbaeck@sn.dk
Tlf 88 42 03 31
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  Gulla Dinesen
Gra� ker
gulla.dinesen@sn.dk
Tlf 88 42 03 50  

  Tina English
Konsulent
tina.english@sn.dk
Tlf 88 42 03 37

  Tilde Jensen
Salgsassistent
tilde.jensen@sn.dk
Tlf 88 42 03 26  

  Bodil Pinholt
Redaktionsleder
susaalandet.red@sn.dk
Tlf 88 42 03 55  

Køge Onsdag · Torvet 10 · 4600 Køge · Tlf. 56 65 10 05 · 
Redaktion: ko.red@sn.dk Annoncesalg: koege.salg@sn.dk

Arne Egaa
Redaktør
Tlf. 5667 1219

Torben Thorsø
Journalist
Tlf. 5667 1223

Trine Petersen
Journalist
Tlf. 5667 1225

Marie Hansen
Souschef 
Tlf. 5667 1205

Jan Gløët
Bladchef 
Tlf. 5667 1208

Britta Andersen
Kontorassistent
Tlf. 5667 1202

Anne-Birthe
Limbrecht
Serviceassistent

Lene Frederiksen
Journalist
Tlf. 5667 1206

Anders Fallesen
Journalist
Tlf. 5667 1224

Louise
Distr. medarbejder
Tlf. 5667 1204

Hanne Nielsen
Kontorassistent
Tlf. 5667 1207

Jan Gløët
Bladchef
Tlf. 5667 1208
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Fuglebjerg Brugsforening
Åbningstider: HVER DAG 08.00 TIL 19.00 

STJERNEKASTER VERDI
Flere varianter

25,-
Pr. fl aske

28,-
Pr. stk.

OKSEFILET
Super til bøffer / grill

MINUT STEAKS 
af okseinderlår 

FÆRDIGRETTER PÅ 
GRØNTSAGS BUND
Flere varianter

60,-
600 g

3995
Pr. stk.

4995
Pr. 1/2 kg

DAGMARTÆRTE WHISKAS  
TØRKOST 

25,-
428 g

25,-
950 g

KOHBERG
Rugmild boller, Rugbrødsboller 
eller Solsikkeboller

GUSTAV RUGBRØD
Munkebrød eller Softkerne 
solsikkerugbrød

PEDIGREE HUNDEMAD 
Flere varianter

22,-
Pr. stk.

4995
1,5 – 3 kg

9,-
Pr. pose

BEMÆRK
Vores tilbudsavis – gælder

nu fra fredag til torsdag
Første gang fra fredag 18. aug. 

ALTID BILLIG BENZIN

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

9,-
1000 g

125,-
Ta’ 3 fl asker

NEM & 
HURTIG

VILDT
BILLIGT

Spar
op til
37,00

KOHBERG
Viking – Herkules 
Rugbrød i skiver

20,-
900 ml 

ZIN OF ZINS California
Aroma af brombær, blåbær, rosin, 
fi gner, vanilje

COOP IS 
Flere varianter
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Vi kan altid kontaktes
På vores hjemmeside kan du se priser. Vores store udvalg af kister og urner samt praktiske oplysninger.

din-bedemand.dk
Skab tryghed for din familie få lavet en gratis sidste vilje. 

Kontakt os enten på telefon eller mail for aftale. Vi kommer gerne til dig.

Grundlagt 1911 Tryghed i en svær tid

E. Christoffersen Begravelsesforretning
Din lokale Begravelsesforretning

Ved Diplomuddannede Bedemand Flemming Korntved Mortensen

Farimagsvej 32 • Næstved (overfor Banegårdspladsen) • Tlf. 5572 0814

Bjarne Jannerup Lene Hansen Anette ChristoffersenFlemming K. Mortensen Gorm Christiansen

†
Vor kære mor 

Rosa Kragh 
Mortensen

* 7. august 1924
er død den 5. august 2017 
efter et langt og flittigt liv

På familiens vegne

Jørgen, Sus og Birgit  

Bisættelsen har 
 fundet sted  

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...

VRANGSTRUP: I anledning 
af at man i år fejrer 500-
året for reformationen, 
holder man i kirkerne i 
Næstved provsti arran-
gementer, hvor deltager-
ne synger Luthers mange 
salmer.

Nu er turen kommet til 
Vrangstrup Kirke, hvor den 
næste salmestafet afvik-
les den 17. august klokken 

19.00. 
Det er som bekendt 500 

år siden Luther slog sine 
berømte 95 teser op på en 
kirkedør i Wittenberg. 

Reformationen betød 
blandt andet en reform af 
selve gudstjenesten, hvil-
ket fik vidtrækkende kon-
sekvenser.

Menigheden skulle nu 
deltage aktivt i gudstjene-
sten ved at synge med på 

salmerne.
Derfor blev der brug for 

salmer på modersmålet. 
Luther tog her fat på at 
oversætte de mange gamle 
salmer fra den katolske tid 
til tysk.

Flere af salmerne har vist 
sig særdeles levedygtige og 
slidstærke. Luthers salmer 
fra 1500-tallet bruges sta-
dig flittigt.

Mange kender og elsker 
ikke mindst ”Vor Gud han 
er så fast en borg” og ”Det 
kimer nu til julefest”.

I salmerne er der en stor 
lidenskab, der har givet 
dem den gennemslagskraft 
der gør, at vi stadig bruger 

dem i gudstjenesten. 
Foruden at synge skal 

deltagerne også høre lidt 
om Luthers liv og virke un-
der reformationen.

Man vil komme ind på 
budskabet i Luthers salmer 
og hvad der har gjort dem 
så aktuelle i dag. 

At Luthers salmer stadig 
har kunnet inspirere, ses af 
at flere salmedigtere gen-
nem tiden har gendigtet 
hans salmer. 

Til salmestafetten vil 
man også præsentere en ny 
dansk salmedigter, nemlig 
Iben Krogsdal, der har be-
arbejdet og gendigtet Lu-
thers salmer, så de passer 

til vores tid og virkelighed.
Man skal synge et par 

af hendes salmer og høre 
hvordan Luthers tanker ud-
trykkes i et nutidigt sprog 

og med melodier af nutidi-
ge danske komponister.

Alle er velkomne.

Salmestafet i Vrangstrup Kirke

Vrangstrup Kirke danner ramme om den næste omgang 
salmestafet.  Privat foto

Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor

Ketty Lauritsen
* 30. marts 1944    † 4. august 2017

er stille sovet ind

På familiens vegne

Gitte og Benita

Bisættelsen har fundet sted
Tak for venlig deltagelse

GLUMSØ: Vores mor Rosa 
Kragh Mortensens liv slut-
tede to dage før hun vil-
le være fyldt 93 år den 7. 
august. 

Det sidste halve år var 
svært. At tilbringe sin våg-
ne tid i en kørestol og få 
hjælp til mange praktiske 
gøremål var svært for en 
kone, der havde arbejdet 
solidt og stabilt gennem 
mange, mange år, og som 
så arbejde som et af livets 
grundfæstede goder og vil-
kår.

Mor elskede at arbejde og 
være i gang. 

Hun kom til Glumsø den 
1. maj 1951 og drev sam-
men med vores far Glumsø 
Bageri og Conditori i over 
30 år og boede over 66 år 
i Glumsø.

Dette kan man læse om 
i Historisk Forenings 2014 
årsskrift.

Vi vil gerne takke de, der 
gjorde en forskel for mor 
gennem hendes lange liv, 
men det er svært at nævne 
navne.

Af frygt for at glemme 
nogen vil vi hermed takke 
enhver som hilste på, fik en 
snak, besøgte hende, hjalp i 
SuperBrugsen og hvor mor 
ellers kom eksempelvis til 
bankospil og stoledans, og 
på den måde lettede hendes 
liv og gjorde en forskel for 
hende i dagligdagen efter 
vores fars død i 2004. 

Vi vil også takke de sta-
bile folk fra hjemmeplejen, 
der kom i Glumsøparken og 
hjalp mor morgen og aften 
og gav sig tid til en snak.

Ingen aner, hvilken be-

tydning det har før man 
selv står i en svær situati-
on. 

Og endelig vil vi takke 
personalet samt de frivil-
lige og de andre beboere 
på Søvang, som hjalp mor 
i gang med et liv på pleje-
hjemmet, da der var så stort 
et plejebehov, at hun måtte 
forlade sin lejlighed.

Trygheden hun fik, de 
sidste måneder af sit liv, 
var hun og vi taknemme-
lige over. 

Et langt liv er slut,  men 
vi er fyldte af mange varme 
gode minder og taknem-
melighed. 

På familiens vegne
Birgit, Jørgen og Sus Kragh 

Mortensen

Mindeord om Rosa Kragh Mortensen

Min kære mand

Benny Erik
Grimm

* 27. februar 1956
†  5. august 2017

Sidse

Bisættelsen har 
fundet sted

Tak for venlig deltagelse

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

FUGLEBJERG: Fuglebjerg 
Menighedsråd har beslut-
tet, at Fuglebjerg Kirke skal 
have nyt orgel.

I den forbindelse får kir-
ken stillet et digitalt orgel 
op på prøve i tre måneder.

Organist Anders Juhl 
vil ved to lejligheder give 
smagsprøver på, hvad det 
digitale orgel kan, og hvor-
dan det lyder.

Han fortæller om orglet, 
og der er lejlighed til at 
stille spørgsmål.

Første gang er torsdag 
den 17. august klokken 19 
af cirka en times varighed.

Næste gang bliver søn-
dag 27. august efter guds-
tjenesten klokken 10.30.

Nyt orgel i kirken

  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

GUDSTJENESTER
Søndag 20. august 2017

Susålandets
Avis

57 61 25 00

Glumsø ..................................  09.00 
Herlufmagle ........................  10.00
Tystrup ..................................  10.30

Slaglille .................................  10.30
Sandby ..................................  10.30
Vetterslev..............................  14.00
Gimlinge ...............................  10.30

Kilde: www.sogn.dk



Åbningstider: Alle ugens dage 8.00-19.00

 

LANDSKINKE
Min. 900 g

Pr. stk.

35,-

400 g

1895

GRÅ PETER LARSEN
KAFFE

MARMORERET 
OKSEFILET

VEROSSO
Bag-in-box, 3 liter

Pr. 1/2 kg

3995

Pr. stk.

129,-

LOTUS ROYAL
TOILETPAPIR eller
KØKKENRULLE

FRISKHAKKET 
SVINEKØD
8-12%

Få de bedste tilbud 
først – like os på 
Facebook - søg efter 
”Glumsø 
Brugsforening”

1000 g

40,-
Gælder 

fra
mandag 

d. 14

FÅS OGSÅ I ROSÉ

SPAR 20,00

VILD
PRIS

BILLIGT!

SKARP
PRIS

Glumsø Brugsforening
Østergade 8 • 4171 Glumsø • Tlf. 57 64 60 90

Trioen Team Evergreen 
spiller ved SuperBrugsen i Glumsø’s

sommerfest

fredag den 18. august 2017
kl. 17.30-20.00

Billetter
sælges i kiosken

fra 10. august
Pris voksne kr. 75,-
Børn u/12 år: kr. 25,-

Vin, øl, sodavand, kilde-
vand pris pr. stk.

5 kr.

  Kom til grillfest
Fredag d. 18. august 2017 kl. 17.00 til 20.00

Vi tænder op i grillen og vores slagter/delikatesse vil
servere en udsøgt grillmenu.

Billetter sælges i kiosken fra 
d. 10. august.
Sted: varegården bagved 
Brugsen (bliver spærret af af 
hensyn til børnene).

TILBUDDENE GÆLDER FRA LØRDAG 12/8 TIL LØRDAG 19/8
De tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 

6 fl asker

199,-

Rosso Fuoco Fra Salento i
Syditalien har vi en dejlig kraftig og 
fyldig vin med sødlige noter

SPAR 220,70

6 fl asker

399,-

Clarkson Estate Zinfandel 2013. Cali-
fornien. En meget smagsfuld zinfandel med 
stor fylde. Vinder af  månedens vinvalg i 
december.

SPAR 260,70

(Max 6 ps. pr. kunde)

Faxe Kondi, Pepsi, 
Nikoline, Egekilde 
eller Blue Keld     
Flere varianter. 
100-150 cl.

Max 6 fl asker pr. kunde 
pr. dag herefter er  

prisen 18,50 kr.+ pant

Pr. fl aske

10,-
BILLIGT

+ PANT

Frit valg

9995
AFHENTNINGSPRIS

+ PANT

Max. 6 kasser/
rammer pr. kunde

Ølmarked 30x33 cl, fl asker 
(Tuborg og Carlsberg) 24x33 cl, dåser 
(Tuborg, Tuborg Classic, Carlsberg, 
Heineken og Royal Export)

KÆMPE
KØB

8 RL.

12 RL.

SPAR OP TIL 34,95

Kun

30,-

Rejseladen
holder ekstraordinært 
åbent fra 20.00-23.00
og byder på Blomme-

trifl i inkl. 1 gl.
dessertvin for kun

kr: 40,00   
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Svensk superkvalitet 
VIDA

Træpiller kan være 2 ting 
træpiller fra os er altid

en god ting

Danmarks måske billigste kvalitets træpiller  -  Fredag 18/8/17 fra 10-17.30  -  Lørdag 19/8/17 fra 9-13.00
Eller så længe lager haves

Gratis levering
ved min. 4 paller

på en adresse

TRÆPILLER 8 og 6mm
Sommerudsalg 18.-19. august

Du skal spare så pengene længe kan vare

Kr. 1.450,-
 pr. palle

Kvinden fra Brest:
Tirsdag d. 15.08. – fredag d. 18.08. 
kl. 19.30. Tilladt for børn over 11 år. 

Pris: 80 kr.

Emojifilmen:
Lørdag d. 12.08 . – søndag d. 13.08. kl. 

16.00. Tilladt for alle. Pris: 70 kr.

Næste uges film:

Girls right uot:
Tirsdag d. 22.08. – fredag d. 25.08.  

kl 19.30.

Open Air:
Junglebogern
Lørdag d. 26.08. kl. 21.30

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:

www.glumsoe-bio.dk

GLUMSØ: Det er lykkedes 
Glumsø Pensionistforening 
at hente en af landets ef-
tertragtede, underholdende 
og altid aktuelle foredrags-
holdere, nemlig Erik Clausen 
til Glumsø.

Erik Clausen vil fortælle 
om gøgl og humor og sit 
første møde  med kunsten.

Foredraget finder sted 

tirsdag den 24. oktober, 
som er FN-Dagen, i salen i 
Aktivitets- & Medborger-
huset »Kroen« fra klokken 
19 til 21.

Dørene åbnes klokken 
18.00.

Der bliver sat 130 billet-
ter til salg fredag den 25. 
august i Kobberstuen fra 
klokken 16.30 til 18.00 ef-

ter først til mølle princip-
pet.

Man skal huske at med-
bringe medlemskort, for-
di billetterne er dyrere for 
ikke medlemmer end for 
medlemmer.

Bliver der mod forvent-
ning ikke udsolgt, sælges 
de resterende billetter på 
KOKS om lørdagen den 26. 

august, hvor foreningen 
også er repræsenteret med 
en stand.

Foredrag med Erik Clausen

Erik Clausen holder 
foredrag i Glumsø den 24. 

oktober. 
Arkivfoto: Peter Andersen

NÆSTVED: I begyndelsen af september er der Åbent Atelier i hele kommunen, 
og i år er hele 32 kunstnere 
med.

For at tage forskud på 

glæderne, er der fællesud-
stilling lørdag 19. og søn-
dag 20. august på Kurts 
Torv i Næstved Storcenter, 

hvor kunstnerne viser en 
smagsprøve af deres kunst. 

Åbningstalen holdes lør-
dag kl. 11 af Dina Vester 
Feilberg, leder af Rønne-
bæksholm.

Udbuddet spænder i år 
bredt fra smykker, skulptu-
rer og keramik til grafisk, 
naturalistisk og abstrakt 
billedkunst. 

Der er noget for enhver 
smag når kunstruten gen-
nem kommunen skal plan-
lægges.

Der er mulighed for at se 
kunst i haven, på værkste-
der, gallerier og atelierer 
eller i privaten samt ud-
stillingslokaler hvor flere 
kunstnere udstiller sam-
men. 

Åbent Atelier foregår i 
weekenden lørdag 2. og 
søndag 3. september. 

Man kan læse mere på 
www.aabentateliernaest-
ved.dk.

32 kunstnere byder indenfor i atelieret

 

www.rejseladen.dk

LÆNGE ÅBENT I CAFEEN
18/8 glæder vi os til mange

gæster efter Brugsens grill!
Vi byder på blomme-trifli, mm.

Vi lukker kl. 23
Bordbestilling www.rejseladen.dk

OBS! sæt X i din kalender 24/8
”Sherlock Holmes i baghaven”



TorsDAg  d.17) 8
19.00 - 22.00  Stort reklamebankospil i  

Fuglebjerg Hallen.   
Dørene åbnes kl.17

FREDAg  d.18) 8
16.00    Pladsen åbner. Velkomsttale v. 

borgmester Carsten Rasmussen
16.15    Fyraftensøl / hygge i Saloonen 
18.00 - 21.00 Coffee’n’Cake er åben
18.00    Der kan købes lækker grillmad 

fra Slagter Kolberg ved Saloonen
19.00 - 21.00  Det lokale band:   

Fat Cows Music Club   
underholder i Saloonen 

21.30 - 02.00  Get Over It spiller op til dans i 
Saloonen 

21.00 - ? Ungdomsfest i Jailhouse 
02-00   Pladsen lukker

12-30 - 13.30  Superbrugsens sildebord. 
Musik og sang v. Nete Prahl-
Lauersen, Anders Juhl og 
Thyge Brandt i Saloonen

11.00 - 13.00  Røde Hus Naturinstitution tæn-
der bål og hygger på pladsen

10.00 - 18.00 Diverse aktiviteter på pladsen
17.00 - 18.00  SPRÆL står for linedance op-

visning og workshop i Saloonen 
18.00    Der kan købes helstegt pattegris 

fra Slagter Kolberg ved Saloonen
20.00 - 24.00 Rodeotyr konkurrence i Saloonen
19.00 - 22.00 Levende musik i Coffee’n’Cake
21.30 - 02.00  4Motion spiller op til dans  

i Saloonen 
22.00 - 02.00 Diskotek i Jailhouse
02-00   Pladsen lukker

SonDAg d.20) 8
09.00 - 10.00  Morgenmad til kræmmerne i 

Coffee’n’Cake
10.00- 10.30  Skælskør Marinegarde   

spiller på torvet
10.30 - 11.30 Optog igennem byen
11.00 - 13.00 Røde Hus tænder bål og hygger
10.00 - 16.00 Diverse aktiviteter på pladsen
11.30 - 14.00  The Flintstones underholder  

i Saloonen
14.00 - 14.45  Sebastian Klein underholder  

i Saloonen 
16.00    Præmieuddeling og   

pladsen lukker

LorDAg  d.19) 8
09.00 - 10.00  Morgenmad til kræmmerne  

i Coffee’n’Cake
10.00 - 10.30  Skælskør Marinegarde   

spiller på torvet
10.30 - 11.30 Optog igennem byen
11.30 - 12.30  Gudstjeneste v. Birgitte   

Johannesen i Saloonen 
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InM
ind

Få tjekket din hørelse 
– gratis & uforpligtende 
Har du svært ved at høre, eller kender du én, der har?  
Så ring og book en tid til en høretest allerede i dag.  
Hos AudioNova kan du få høreapparater fra 0 kr. efter  
offentligt tilskud. Vi tilbyder altid gratis prøveperiode,  
så du får præcis den løsning, der passer til dig. Vi er med  
dig hele vejen og giver personlig service og vejledning.

Få selskabs‑ 
glæden tilbage

www.audionova.dkAudioNova Hørecenter

Byagervej 47  4250 Fuglebjerg   Tlf.: 88 77 81 03

 Høretestdag 

den 7. september

Bestil tid på: 

88 77 81 03

GLUMSØ: Torsdag den 
31. august klokken 
13.30-16.00 bliver den 
nye læseklub på Glum-
sø Bibliotek etableret. 
Her taler man om bøger, 
mens man går rundt om 
Glumsø Sø.   

I bogklubben vil man læse 
en bog til hver gang. Når 
man mødes, får deltager-
ne en kort introduktion til 
bogen samt stikord til sam-
tale, når man efterfølgende 
skal gå rundt og nyde den 
smukke natur ved Glumsø 

Sø.
Man standser på udvalg-

te steder og samler op på 
snakken. Det handler om 
at dele gode læseoplevelser 
og nyde naturen på en og 
samme tid.

Man slutter af i Café Rej-
seladen med en kop te el-
ler kaffe samt lidt sødt og 
sundt.

Naturen 

Det er bibliotekar Vibeke 
Sølling, som står bag det 
nye tiltag med at føre læ-

serne igennem de grønne 
områder og ind i bøger-
nes verden på de såkaldte 
»Book-walks«.

Temaet dette efterår er 
natur. Den første gang for-
tæller Vibeke Sølling, som 
også står for bibliotekets 
livshistorie-workshops, lidt 
om læsning som hverdag-
sterapi.

Læsning som terapi er 
slet ikke nyt. Allerede i old-
tiden betragtede man bøger 
som »medicin for sjælen«.

I dag viser hjerneforsk-
ning, at der sker målbare 

ændringer i hjernestruktu-
ren, når man læser littera-
tur.

De tre bøger, som danner 
udgangspunktet for de tre 
ture er: Erlend Loe: Dop-
pler, Jean Giono: Manden, 
der plantede træer og An-
drea Hejlskov: Og den store 
flugt.

Biblioteket kan hjælpe 
med at bestille bøgerne 
hjem. 

Praktisk tøj 

I læseklubben gennemfører 

man turene, så vidt vejret 
tillader.

Deltagerne skal kunne gå 
de cirka tre en halv kilome-
ter rundt om Glumsø Sø og 
man skal huske gode sko.

Læseklubben foregår 
torsdag den 31. august, 
torsdag den 28. september 
og torsdag den 26. oktober, 
alle dage fra

klokken 13.30 til cirka 
16.

Man mødes foran Glum-
sø Bibliotek, Torvet 1, 
Glumsø.

Læseklubben er gratis, 

men man skal betale for 
kaffe og kage i Café Rejse-
laden. 

Tilmelding foregår på 
www.naesbib.dk. Man kan 
tilmelde sig alle tre gange 
eller fra gang til gang.

Der er et begrænset antal 
pladser til rådighed. 

Man kan få yderlige-
re oplysniger hos Vibeke 
Sølling på telefon 55 88 41 
23 eller på e-mail visje@
naestved.dk.

Bøger og gåtur om søen i ny læseklub på biblioteket

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

I læseklub-
ben nyder 
man na-
turen ved 
Glumsø 
Sø, mens 
man deler 
sine læse-
oplevelser.
PR foto



KAMPAGNETILBUD 
SUBARU XV VAN

fra 179.650,- (+ moms 29.875,-)

Brændstofforbrug 15,2-18,5 km/l.  CO2 146-160 g/km. Der tages forbehold for trykfejl. Priserne er vejledende og ekskl. lev. Kampagnen gælder så længe lager haves.

SUBARU XV VAN FÅR 

FIREHJULSTRÆK
                 HELT NED PÅ JORDEN

SPAR 18.750,- 
(inkl. moms)

XV VAN OG 

LEVORG VAN

subaru.dk

DEN ÆGTE VARE MED EN EKSTRA RABAT!
Slå til nu, hent en ekstra rabat og få Subarus legendariske fi rehjulstræk. Under 
hjelmen summer en kraftfuld, afbalanceret Subaru Boxermotor, og bag rattet kan 
du nyde køreglæde, sikkerhed og komfort. Vi kan indrette din Subaru XV Van 
efter ønske, så du får en skræddersyet drømmebil til nye eventyr. 

SUBARU SORØ
Georg Ejlersen

Pedersborg Torv 9 · 4180 Sorø
Tlf. 5783 0415 · carepoint-soro.dk
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FERIE OG NYE TÆNDER

- Vi fik nye tænder og alligevel råd til 
ferie. Tandprotetikeren hjalp os med 
en afdragsordning, der passer til vores 
økonomi.
Tandproteser holder i mange år, 
så hvorfor betale dem på én gang, når 
finansiering er mulig?

Ringsted Møllegade 12 · Tlf. 57 61 09 33
Næstved Banegårdspladsen 1 · Tlf. 55 70 28 20
Slagelse Smedegade 6, 1. sal · Tlf. 58 52 22 37

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret · www.tpt.dk

Holsted Park 2
4700 Næstved
Tlf: 55 72 14 14

Smedegade 51
4200 Slagelse
Tlf: 58 52 42 00

Huginsvej 25
4100 Ringsted
Tlf: 57 61 25 18

Holbækvej 1
4180 Sorø
Tlf: 57 83 01 00

FIESTA ST-LINE
DEMO SALE

Ford Fiesta ST-Line EcoBoost 1.0 100-140 hk.: Energiklasse 20,4-23,3 km/l, CO2- udledning 99-114 g/km. 

Spar yder ligere * 

10.000 kr

*Se priser i din lokale Selandia Automobiler afdeling 
  eller på www.selandia-auto.dk

FUGLEBJERG: Den 17.-20. 
august er der byfest i 
Fuglebjerg og de nye ar-
rangører lover både tra-
ditioner og nyheder.

Igennem mange år har der 
været byfest i Fuglebjerg, 
men efter sidste års byfest 
stoppede alle de frivillige i 
det gamle byfestudvalg.

Derfor blev der i januar 
2017 etableret en ny for-
ening, Foreningen for Fug-
lebjerg Byfest af 2017, som 
påtog sig opgaven at drive 
byfesten videre.

- Vi syntes, at det var ær-
gerligt, hvis byfesten skul-
le stoppe, så siden den stif-
tende generalforsamling 
har vi arbejdet på højtryk 

for at stable en ny byfest på 
benene. Vi måtte begynde 
på helt bar bund, og trods 
nogle henvendelser til de 
tidligere medlemmer af det 
gamle byfestudvalg, fik vi 
ingen hjælp derfra, erklæ-
rer formand Annie Jensen.

- At begynde på bar bund 
har så også gjort, at vi kun-
ne ændre nogle ting. Der er 
nogle traditioner, som be-
står, men der vil være en 
række nye tiltag, uddyber 
hun.

Intet tivoli

En af de nye ting er, at An-
kers Tivoli ikke vil være at 
finde ved byfesten.

- Vi har hørt fra mange 

børnefamilier, at det var 
blevet for dyrt i tivoliet. 
Derfor har vi valgt, at byfe-
sten skal være mere fami-
lievenlig og som et marked 
med en masse forskellige 
kræmmer. Der vil være en-
kelte forlystelser og et lege-
land til de yngste, men det 
bliver slet ikke på samme 
måde som tidligere år. Dog 
vil der være diverse aktivi-
teter i form af konkurren-
cer og en ballonmand, er-
klærer Annie Jensen.

- I år har vi hyret Seba-
stian Klein til at underhol-
de børn og barnlige sjæle. 
Han kommer søndag den 
20. august klokken 14.00, 
og det venter vi os meget 
af, tilføjer hun med begej-
string i stemmen. 

Bankospil og optog

En af traditionerne ved by-
festen i Fuglebjerg er ban-
kospillet, og det fortsætter 
i år.

- Bankospillet bliver 
torsdag den 17. august 
klokken 19, og vi har væ-
ret så heldige at få virkelig 
mange præmier af sponso-
rer og andre. Det har været 
helt overvældende med den 
store opbakning til dette 
arrangement, erklærer An-
nie Jensen.

Igen i år vil der være op-
tog igennem byen, men det 
bliver uden vognene, hvor 
folk sad i fantasifulde ud-
klædninger.

- Vi har amerikansk 
tema i år, så i optoget vil 
der være en masse ameri-
kanerbiler samt spejdere, 
dagplejere og beboerne fra 
Fugleparken i deres ricks-
haws, fortæller Annie Jen-
sen.

- Som noget nyt finder 
optoget i år sted lørdag og 
søndag klokken 10. Vi vil 

simpelthen gerne markere, 
at byfesten for alvor be-
gynder her, tilføjer hun.

Musik og mad

I lighed med tidligere år vil 
der også være levende mu-
sik ved Fuglebjerg Byfest.

- Der kommer to bands 
fredag aften, ligesom der 
også vil blive spillet op til 
dans lørdag aften. Som no-
get nyt vil der være mulig-
hed for at købe billig gril-
lmad, som man selv kan 

grille på pladsen, ligesom 
der vil være pølsevogn, 
pandekager og andet, be-
retter Annie Jensen.

- I år vil der igen være 
»Plant et flag«, som FIF’s 
venner står for og vi har 
fået stor opbakning fra Li-
ons, tilføjer hun.

Selve byfestpladsen er 
åben fredag den 16. august 
fra klokken 16.00-02.00, 
lørdag den 17. fra klokken 
fra 10.00-02.00 og søndag 
fra klokken 10.00-16.00.

Peeras

Traditioner og nyheder 
ved Fuglebjerg Byfest

Formand Annie Jensen (tv.) og kasserer Monika Drejer glæder sig til Fuglebjerg Byfest. 
 Fotos: Peer Rasmussen 

FUGLEBJERG: Som noget 
nyt holdes der i år en kort 
gudstjeneste i forbindelse 
med byfesten i Fuglebjerg.

Det bliver i »Saloonen« 
lørdag 19. august klokken 

11.30, inden sildebordet.
Gudstjenesten lægger 

sig op ad byfestens ameri-
kanertema således, at der 
bliver sunget nogle gospel-
sange.

Desuden synger man et 
par kendte danske salmer.

Alle er velkomne til at 
være med til en festlig og 
berigende stund.

Gudstjeneste ved byfest

Tilfredshed med et nul
FUGLEBJERG: Foreningen 
for Fuglebjerg Byfest af 
2017 havde i sagens natur 
ingen penge i kassen, da 
foreningen blev stiftet.

Derfor har foreningen 
fået god hjælp af interes-
senter i lokalområdet til at 
stable byfesten på benene, 
og her i det første år, reg-
ner man ikke med et stort 
overskud.

- Vi har budgetteret med 

et lille overskud, men vi vil 
være tilfredse, hvis vi en-
der med et nul. Vi er jo ikke 
momsregistreret, så derfor 
kan vi ikke skabe en bund 
for næste års byfest. Hvis 
vi får et overskud efter by-
festen, kan de forskellige 
foreninger i lokalområdet 
søge om et tilskud til diver-
se aktiviteter. Herefter ud-
deler vi pengene, forklarer 
kasserer Monika Drejer.

- Vi har heldigvis fået 
en del medlemmer, som 
selvfølgelig betaler et be-
skedent kontingent. Disse 
penge bliver naturligvis 
stående i foreningen og kan 
bruges til næste år, hvis der 
er behov for det. Via byfe-
sten håber vi også på at 
kunne få nye medlemmer, 
tilføjer hun.

Peeras

Igen i år finder byfesten i Fuglebjerg sted på boldbanerne 
ved Fuglebjerg Hallen, men der kommer intet tivoli i år.
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OFFICIELLE BEKENDTGØRELSER

ARRANGEMENTER

Skelby Vandværk lukker for vandet den 17/8

Torsdag den 17. august mellem kl. 9 og kl 11, lukker
Skelby Vandværk for vandet, fordi vi skal have
udskiftet nogle ventiler.
Når der kommer vand igen, kan der være luft og
uklarheder i vandet. Vi beklager ulejligheden.

Skelby Vandværk Bestyrelsen

Tilmeld dig nyheder på www.skelby-vand.dk

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:

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:

NÆSTVED/NÆSBY: Næstved 
Kunstforening, Sct Peders 
Kirkeplads 14 C, Næstved, 
inviterer lørdag den 19. 
august til fernisering klok-
ken 13-16 på en udstilling 
af Alfred I. Jensen, som i år 
ville være fyldt 100 år.

Udstillingen åbnes af 
Jytte Aa. Møller og der er 
velkomst og lodtrækning 
klokken 13.30. 

Alfred I. Jensen var ud-
dannet som maler og gra-
fiker på akademiet i Kø-
benhavn, først fra 1943 til 
1950 og siden fra 1955 til 
1962.

I 30’erne gik han på 
Kunsthåndværkerskolen i 
tre år sammen med blandt 
andre Palle Nielsen og 
Henry Heerup.

Modsat dem og mange 
andre af den tids kunstnere 
ønskede han ikke at udstil-
le på censurerede udstillin-
ger, men dannede i stedet 
Kunstnergruppen SE, der 
udstillede hvert efterår på 
Charlottenborg i perioden 
1948-76.

Nye værker

Ved sin død i december 

2006 havde han ikke ud-
stillet i 30 år.

I stedet havde han kon-
centreret sig om at skabe 
nye værker såsom oliebille-
der på lærred med spartler 
frem for pensel, træsnit og 
linoleumssnit.

Som mange andre kunst-
nere efterlod han sig et 
væld af usete værker.

To år senere udgjorde 44 
af hans over 300 efterladte 
oliebilleder Rønnebæks-
holmudstillingen »Dobbelte 
spor«, som medførte, at fem 
museer erhvervede 30 stør-
re værker, heraf Næstved 
Museum 12 og Fuglsang 
Kunstmuseum fire.

Denne anerkendelse af 
hans kunst var betyd-
ningsfuld for hans efter-
mæle.

Flere af de af hans ho-
vedværker, som Statens 
Kunstfond i tidens løb hav-
de købt, var nemlig i mel-
lemtiden bortkommet.

Vindheimar 

I 2010 åbnede Jytte Aa. 
Møller hjemmet som Vind-
heimar Kunstnerhjem & 
Museum i Næsby.

Værkerne på Næstved 
Kunstforenings mindeud-
stilling »Alfred, dyrene og 
den levende natur« er hen-
tet derfra.

Flere værker inden for 
dette tema har ikke tidlige-
re været udstillet, bortset 
fra i Vindheimar.

Udstillingen er åben 

torsdage til søndage fra 
klokken 12-17.

Udstillingen slutter søn-
dag den 17. september.

Der tages entré for ik-
ke-medlemmer.

Man kan læse mere på 
www.naestvedkunstfor-
ening.dk.

Fernisering på 
udstilling

Næstved Kunstforening har fernisering på udstilling af 
Alfred I. Jensens malerier.  Privat foto

SANDVED VANDVÆRK a.m.b.a.
Extraordinær  Generalforsamling

TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2017 
Grønbrohallens Cafeteria  kl. 20.00

Dagsorden:
01 Valg af dirigent
02. Bestyrelsen fremlægger reviderede vedtægter til vedtagelse.
03. Afslutning.

BRÆNDE
HER OG NU TILBUD
10 skrm. ren bøg - våd

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

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

BEKENDTGØRELSER

BRÆNDSEL LOPPEMARKED

HERLUFMAGLE: Lørdag den 
5. august var der åbent hus 
hos motorcykelklubben 
Iron Eagles i Herlufmagle.

Cirka 600 gæster hav-
de valgt at møde op på 
Ravnstrupvej i Herlufmagle 
for at kigge på flotte motor-
cykler og høre god musik.

Omkring middagstid an-
kom de første motorcykler 
og der blev slået telte op i 
diverse størrelser.

Man kunne ikke undgå 
at se rygmærker på plad-

sen, men motorcykelentu-
siasterne var blide som små 
lam.

På dagen blev der indta-
get vådt og tørt og musik-
ken var med blandt andre 
The New Cadillacs.

Formand »Dulle« eller Ul-
rik, som han rigtigt hedder, 
kunne berette, at alt fore-
gik i ro og orden , hvilket 
Sydsjællands og Lolland 
Falsters politi kunne nikke 
genkendende til.

600 gæster til åbent hus

Cirka 600 gæster mødte op på Ravnstrupvej.

Formanden for 
Iron Eagles, 
»Dulle« (th.) hyg-
gede sig ved åbent 
hus arrangemen-
tet. 
Fotos: Kim Larsen




