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

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

El HUSET Glumsø ApS v/ John Venning, Glumsø Erhvervspark 1, 4171 Glumsø, Tlf. 57 64 62 17

RN entreprenør ApS
Autoriseret kloakmester

www.rensditspildevand.dk

70 22 54 58

Rensning af spildevand
Alle ejendomme uden kloakering skal tilsluttes det 
kommunale kloaksystem eller kunne rense 
deres eget spildevand.

RN Entreprenør rådgiver bl.a om pile-, 
nedsivnings- og minirensningsanlæg.

Ring til Rune på tel. 70 22 54 58

Læs side 11

Rune forbereder sig til 
VM i Speedway i Polen

Kan man lide at læse, tage 
billeder og dele sine op-
levelser? Så er De Unges 
Boghjørne og Næstved Bib-
lioteks »Bookstagram Chal-
lenge« et tilbud.

Læs side 6

Bookstagram Challenge
Hvis man har et klenodie, 
man gerne vil vide mere 
om, er der mulighed for at 
få det vurderet i Tybjerg 
Forsamlingshus når TV Øst 
optager »Mit kæreste eje«.

Læs side 2

Vurdering af klenodier
Frem til tirsdag den 31. 
juli udstiller de iranske 
kunstnere Majid Hosei-
ni og Sara Ashrafi deres 
billeder i X-rummet på 
Næstved Bibliotek.

Læs side 4

Kunst på biblioteket
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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
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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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Eller gå ind på tastselvannoncer.dk

  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 
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4160 Herlufmagle 
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F y l d t  m e d  l o k a l e  i m p u l s e r

- en del af

Sille Roulund og Steffen Dinesen står klar til at kigge på folke klenodier.                                                       Pr-foto

TYBJERG: Hvis man har 
et klenodie, man gerne 
vil vide mere om, er der 
mulighed for at få det 
vurderet i Tybjerg For-
samlingshus, når TV 
Øst optager programmet 
»Mit kæreste eje« den 
torsdag 2. august.

Det kan også være, at man 
bare er nysgerrig efter at 
vide, hvor meget andres 
gamle sager er værd.

Sille Roulund stiller de 
gode spørgsmål, mens Stef-
fen Dinesen vurderer de 
gamle effekter.

Arrangementet finder 
sted torsdag den 2. august 
fra klokken 14 til 18 i for-
samlingshuset på Tybjerg 
Bygade 13, 4160 Herluf-
magle. 

Der bliver optaget tre 
programmer på hver 30 mi-
nutter. 

Det eneste man skal gøre 

er bare, at melde sig til og 
tage det gode humør og sine 
klenodier med. 

Arrangementet er gratis, 
men kræver tilmelding til 
Louise på mobilnummer 28 

74 59 07.
Støtteforeningen for 

Tybjerg forsamlingshus har 

arrangeret.

Mit Kæreste Eje i Tybjerg Forsamlingshus

SKELBY: En 36-årig mand 
fra Birkerød havde onsdag 
slået sig ned ved Susåen i 
nærheden af Skelby. 

Her solgte han svale 
drikkevarer i form af både 
alkohol og sodavand til de 
forbipasserende kanosejle-
re. 

Den 36-årige hævdede, at 
han havde en tilladelse fra 
Næstved Kommune, men 
han kunne ikke fremvi-
se den, da politiet opsøgte 
ham ved 14-tiden.

Derfor blev hans varela-
ger, som bestod af adskilli-
ge flyttekasser med drikke-
varer, beslaglagt, og politiet 
undersøger nu, om manden 
har den krævede tilladelse, 
hvor drikkevarerne stam-
mer fra og om der er betalt 
afgift for dem.

Uofficielt ølsalg ved 
Susåsen

Nogle benytter ferien til at sejle på Susåen, og så kan man 
jo godt tjene lidt penge på at sælge kolde øl og sodavand til 
de forbipasserende.  Privatfoto



HVER LØRDAG/
SØNDAG

First Price
mælk
Flere varianter
Pr. liter v/4 stk. 5,00

4 STK.

4 LITER

20.-

First price isvafl er
5 stk. frost

Polaretti Fruit
frys-selv-is  “ 10 is pr. pakke”

Coca Cola, Sprite Zero, 
Fanta,  Tuborg Squash, 
Carlsberg Sport eller 
Ramlösa
Flere varianter
1,5 liter
Literpris 8,00

Følg os på 
Facebook:
Glumsø 
Brugs-
forening

 Østergade 8 • 4171 Glumsø 
 Tlf. 57 64 60 90

Mail: palle.jensen@spar.dk

Åbent alle dage

8-19
Glumsø

www.glumsoeapotek.dk

Schulstad Solsikkerugbrød 
i skiver

Karat 
kaff e

Buko smelteost
Flere varianter. 250 g.

Perfekte 
hverdagsvine
AUS chardonnay er frisk 
og pakket med eksotisk 
frugt som melon, man-
go og citrusfrugter. En 
fl ot lang eftersmag gør 
vinen god til kylling, 
salater eller når ostene 
kommer frem.

AUS  
Australien. Shiraz, 
Chardonnay eller Rosé.   
75 cl. Literpris 53,33. 
Sælges ikke til unge 
under 16 år

Diamond Hill
Australien. 
Shiraz Merlot, 
Chardonnay eller Rosé.   
3 liter.
Literpris 35,00.
Sælges ikke til unge 
under 16 år 

Max 6 fl . pr. 
kunde. Heref-

ter er prisen 
op til 19,75 + 

pant pr. fl .

24 STK./DÅSER
30 STK./FLASKER

9995
+ pant

Australske klassikere 
Diamond Hill er fremragende vine til prisen, og et sikkert hit 
til stegte og grillede retter. 

Cocio 
Chokolademælk
Classic eller One. 60 cl.

HAKKET 
OKSEKØD
7-10 %

800 G

45.-
SKARP PRIS 

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 19. JULI TIL ONSDAG D. 25. JULI    

Tuborg / Carlsberg
Frit valg

Lurpak eller 
Lurpak smørbar

1,5 LITER

12.-
SKARP PRIS

+ pant

400 G

25.-

PR. STK./PK.

10.-

SPAR OP TIL 10.95

Polaretti Fruit

HVER MANDAG HVER LØRDAG/
SØNDAG

950 G

10.-
SKARP PRIS

250 G

10.-

Sælges ikke til unge 

PR. FLASKE

40.-
SPAR OP TIL 29,95

PR. BOX

105.-
SPAR OP TIL 19,95

Side 4-5

DANSKKøb

 PR. BAKKE 

 6.- 
  SKARP PRIS 

 Kornmod dansk Napolitana salatmix 
     Kl. 1 .    100 g .  Kg pris 60,00 .       

    

 PR. STK. 

 10.-  Dansk spidskål 
   Kl. 1 .         

    

 KLAR TIL 
BRUG 

 Nye børstede 
danske kartofler 
   Kl. 1 .    Kg pris 19,90 .       

 PR. 1/2 KILO 

 995 
    

  KOLOGI

    

 PR. BAKKE 

 25.-  Danske kirsebær 
     Kl. 1 .    350 g .  Kg pris 71,43 .       

Føres ikke i a
lle 

SPAR butikker

2018_30_SPAR_4_Sider4+5.indd   5 22/06/2018   10.16
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Har du en go’ historie
- så skriv til os

susaalandet.red@sn.dk

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...

Majid Hoseini og Sara Ashrafi står bag juli måneds udstilling i X-rummet på Næstved Bibliotek.

NÆSTVED: Frem til tirsdag 
den 31. juli udstiller de 
iranske kunstnere Majid 
Hoseini og Sara Ashrafi 
deres billeder i X-rum-

met på Næstved Biblio-
tek.

Majid Hoseini er opvok-
set i Tehran og har boet i 
Danmark siden 2011. Sara 
Ashrafi er også opvokset 
i Tehran, men bor stadig i 
Iran. 
De to kunstnere, som har 
udstillet mange steder i 
verden, har givet deres fæl-
les udstilling på Næstved 
Bibliotek navnet »Sudoku«. 

De to iranske surrealister, 
der har en fælles baggrund 
med krig og krigens konse-
kvenser, har fundet sam-
men i deres måde at male 
på. 
De ønsker gennem kunsten 
at udtrykke noget af det, 
som er sket for dem, og ikke 
mindst de tanker, de gør sig 
om fremtiden. 
Begge reflekterer over de 
menneskelige følelser, som 
kan være lykke, sorg, angst 

eller utålmodighed. 
Deres stil er unik og helt 
deres egen. Det er moderne 
samtidskunst, der vil til-
skueren noget. 
På denne udstilling vil 
Majid Hoseini, ud over de 
surrealistiske billeder, vise 
billeder i en ny genre, som 
han kalder »Kuglepen, Avis, 
Lærred«. Her maler han på 
avisartikler og skaber nye 
budskaber og kommentarer 
til verden. 
Majid Hoseini, som per-
sonligt har oplevet krigen 
og dens følger, ønsker at 
hjælpe andre krigsramte 
mennesker. Derfor donerer 
han hvert år flere malerier 
til Danmarksindsamlingen. 
Billederne bliver solgt på 
auktion, og pengene går til 
gode formål. 
Ved denne udstilling vil 
han også donere et værk til 
Danmarksindsamlingen. 
Udstillingen kan ses i bibli-
otekets åbningstid.  

Iransk kunst på biblioteket

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

Lauge
Bedemand

Elsebeth Mithiof
Bedemand

Bisættelse/Begravelse fra kr. 7.900,- 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

  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

Storegade 5 - 4171 Glumsø - Tlf. 40 15 67 30

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 JannerupLene HansenFlemming K. Mortensen Jonathan RaschGorm Christiansen

GUDSTJENESTER
Søndag 22. juli 2018

Susålandets
Avis

57 61 25 00

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

Alsted ....................................  09.00
Aversi  ....................................  10.30
Fyrendal ................................  10.30
Vetterslev  ............................  09.00
Gimlinge ...............................  09.00
Hyllested ...............................  10.30

Kilde: www.sogn.dk

FUGLEBJERG: Det mest po-
pulære udbytte blandt ind-
brudstyve for tiden er el-
lers smykker og kontanter, 
men en indbrudstyv, som 
forrige fredag var på færde 
i Fuglebjerg, var mere alsi-
dig end som så.

Vedkommende har godt 

nok stjålet et armbånd, 
men resten af udbyttet be-
stod af en motorsav og en 
p-skive. 

Indbruddet skete i et hus 
på Skælskørvej fredag mel-
lem klokken 05.20 og 14.45.

Motorsav og 
p-skive stjålet

FUGLEBJERG: Det blev til et 
klip i kortet, da der tirsdag  
i sidste uge var trafikkon-
trol på Skælskørvej klok-
ken 07.45–10.40. 

Man må køre 80 kilome-

ter i timen på strækket. 
125 fik målt farten, og 

otte af dem havde proble-
mer med at holde speederen 
i ro. Højest målte hastighed 
var 109 kilometer i timen.

Lidt for travlt
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KINESISK RESTAURANT

Hua Yang
Køgevej 24 - 26 · 4100 Ringsted · Tlf. 5767 0075 · www.huayang.dk
Lige overfor Ringsted Museum · Parkering lige foran døren    
Åbningstider: Man-tors 14-22  -  Fre-søn 12-23 Mød øs på facebook

SOMMERTILBUD
STOR LUXUS BUFFET
Mange lækre kinesiske retter, suppe, stort 

Sushi udvalg med mange varianter,
Mongolian barbecue, desserter, is og kaffe.

Alle dage fra kl. 17

Vi har 
Ringsteds 

største 
legerum BØRN UNDER 12 ÅR 50,- GÆLDER FRA 11. OG RESTEN AF JULI

FØR 138,-Mandag-torsdag 
 KUN KR. 89,-

Hua Yang

KINESISK RESTAURANT

1100x350x200 cm

Mona Keinicke  
går på efterløn efter 15 1/2 år i salonen.

I den anledning er der  

reception i salonen  
fredag den 27. juli fra kl. 15:30 - 17:30

Studie 1 ∙ Rødkælkevej 1 ∙ 4250 Fuglebjerg ∙ Tlf. 55 45 45 64

JYSTRUP: Sporvejsmuse-
et Skjoldenæsholm har 
sporvogne – og busser – i 
mange størrelser. 

Ud over vognsamlingen i 
størrelse 1:1, hvoraf en stor 
del kan opleves i trafik, har 
museet i tidens løb samlet 
såvel fabriksfremstillede 
som privatfremstillede mo-
deller af sporvogne i man-
ge størrelser og materialer. 

De små sporvogne og 
busser indgår i udstillin-
gerne i museets værk-
stedsremise (Remise 1) og 
den historiske bindings-
værk s-remisebygn ing , 
Valby Gamle Remise.

Men i dagene 24.-29. juli 
bliver der endnu mere at se 

på i lille skala. Både dan-
ske og tyske kørende mo-
delsporvejsanlæg kan i den 
nævnte periode beundres i 
Sporvejsmuseets nye bus-
udstillingshal. 

Anlægget fra Dansk Mo-
deljernbaneklub er i stør-
relse 1:45, mens de tyske 
anlæg viser sporvejsmate-
riel i størrelse 1:87.

Et af de otte tyske mo-
delsporvejsanlæg er i den 
store størrelse G og fylder 
hele 100 kvadratmeter!

På det danske models-
porvejsanlæg kan man 
nyde sporvognsmodeller, 
som kører på museums-
sporvejen udenfor i fuld 
skala, men der er også om-
hyggeligt udførte modeller 

af bygninger, som muse-
umsgæster måske genken-
der fra deres hjemby. Nor-
dre Fasanvej 109 A og 109 
B og Allégade 20 A og 20 
B på Frederiksberg er ek-
sempler.

Sporvejsmuseet Skjolde-
næsholm. Skjoldenæsvej 
95, Jystrup, har åbent i 
sommerferieperiode frem 
til den 19. august, og der er 
åbent alle ugens dage klok-
ken 10-17 på nær mandag. 
Mandage er museet lukket. 

Der kan læses mere om 
nyheder og populære tra-
ditioner i Sporvejsmuseets 
sæson 2018 og hentes man-
ge andre oplysninger på 
www.sporvejsmuseet.dk

Sporvogne i lille skala

Det danske modelsporvejsanlæg i størrelse 1:45 afprøves hos Dansk Modeljernbaneklub.

SKYBRUD: Når tørken af-
løses af kraftig regn, og 
kælderen bliver over-
svømmet, så er det ikke 
kun huset, der er i fare. 

Mennesker kan blive smit-
tet med en dødelig syg-
dom, Weils syge, hvis man 
kommer i kontakt med klo-
akvand, som indeholder 
urin fra inficerede rotter. 

Dansk Byggeri råder til, 
at folk får kloakken set ef-

ter, og så skal man holde 
sig fra kloakvand. 

Det er altid en god idé at 
sørge for, at kloakken fra 
huset og ud til skelbrønden 
er tæt. Rotter bygger rede i 
revner og huller.

- Lige i øjeblikket tænker 
vi ikke så meget på over-
svømmede kældre, men det 
er faktisk nu, man skal få 
set kloakken efter. Når først 
skaden er sket, og kælderen 
er oversvømmet med klo-

akvand, er det både dyrt og 
farligt, siger chefkonsulent 
Mikael Mortensen, Dansk 
Byggeri.

- Jo mere ødelagt kloak-
ken er, desto bedre har rot-
terne det. Og et par rotter 
kan hurtigt blive til rigtig 
mange. Så mit råd er at få 
en autoriseret kloakmester 
til at tjekke kloakken, mens 
solen skinner, og regnen er 
langt væk. Det er huseje-
rens eget ansvar at vedli-

geholde den del af kloak-
nettet, som ligger på egen 
grund.

Nogle rotter er smittet 
med Weils syge eller rotte-
syge, som sygdommen også 
kaldes. 

Den kan være meget al-
vorlig, i værste fald døde-
lig. Det skyldes, at sygdom-
men ofte forveksles med 
influenza. Derfor kommer 
nogle først i behandling, 
når de er blevet meget syge.

Kommer forurenet klo-
akvand med urin fra en 
inficeret rotte i forbindelse 
med sår og rifter, risikerer 
man at få Weils syge. 

Symptomerne ligner en 
almindelig influenza, men 
man kan få skade på lever 
og nyre, hvis sygdommen 
ikke behandles i tide med 
antibiotika.

Rotterne smitter med dødelig sygdom

Nogle rotter er smittet med 
Weils syge, som kan over-
føres til mennesker, hvis de 
kommer i kontakt med infi-
ceret kloakvand. Arkiv foto
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NYT FRA KVÆRKEBY IF
en bane, HUSK at oplyse navn og mailadresse på samtlige spillere 
ved bookning af bane.

KIF´S VENNER
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 15. september, hvor 
der holdes AKTIVITETSDAG i Kværkeby.  
Det bliver en dag med loppeboder, sjove aktiviteter, 
fugleskydning, salg af pølser og andre gode sager.  
VI SØGER: Har man noget lækkert lokalt man har lyst til at 
sælge ved en bod på dagen, så kontakt os endelig for at købe en 
salgsbod. 
LOPPEBOD: Ryd op i gemmerne. 
Har man en masse loppeguld, så kontakt os ligeledes for køb af en 
loppebod. 
Læs meget mere om dagen på vores hjemmeside:  
www.kifs-venner.dk og på facebook: KIF’s Venner 
Mail til Ditteskriver@yahoo.dk 

KIF BESTYRELSE
Det er med den største fornøjelse, stolthed og respekt vi hermed 
kan offentliggøre at vi den 23. juni, ved en skøn Sankt Hans aften 
på Kværkeby IF´s idrætsplads, udnævnte Birgit Nielsen som 
æresmedlem af Kværkeby IF.
Birgit Nielsen har været medlem af Kværkeby IF siden 1952, 
og har nærmest i ligeså mange år ydet en stor frivillig indsats i 
foreningen.

Med denne prestigefyldte titel 
hører en KIF nål. Med den nål har 
Birgit fri entre til alle bestyrelsens 
arrangementer, samt gratis 
kontingent i de sportsgrene 
hun måtte have lyst til at dyrke i 
foreningen.
Vi ønsker Birgit et kæmpe stort 
tillykke med udnævnelsen og 
en stor og ydmyg tak for hendes 
indsats 

Birgit Nielsen udnævnes til 
æresmedlem af Kværkeby IF

KIF FODBOLD
Senior: 
I herre senior har vi to 11-mands hold, et i serie 6 og et i serie 4, så 
vi har plads til alle uanset niveau. Alle træner sammen og der er 
2 trænere og holdledere til begge hold. Er du fyldt 16 år så er du 
velkommen, de ældste er midt i 40erne. Vi træner på Kværkeby 
IF´s idræstanlæg mandage og onsdage kl.18.30 
Vi tilbyder træningstøj. Der er stadig plads til en masse nye. 
Vi tilbyder også damesenior i samarbejde med Vetterslev-Høm 
G.F. Er du mellem 16 år og 40+ så kom og tril lidt bold, om det er 
for motion eller for at spille kampe betyder ikke noget. Holdet er 
tilmeldt i DGI række B. Der trænes mandage og onsdage skiftevis i 
Vetterslev og i Kværkeby.
Motionsfodbold for mænd træner mandage og torsdage kl.19.00 
Fodboldfitness for Kvinder træner hver Tirsdag kl.19.00, men 
holder i øjeblikket sommerpause, men starter op igen efter 
sommerferien, hold øje med Kværkeby IF´s facebook side for 
nærmere info. Det er hyggeligt og alle kan være med uanset 
niveau og kondition.
Ungdom:  
Sommeren er over os, og med lidt held så er der kommet lidt 
regnvejr, så fodboldbanerne igen kan blive grønne. Det er nu 
sjovere med grønne baner i stedet for gule. Vi har altid plads 
til flere kammerater i Kværkeby IF, og ALLE er velkomne. Vi har 
mange hold, og forhåbentligt også et som passer dig, hvis du har 
lyst til at komme og spille i vores lille hyggelige klub, hvor stort 
sammenhold og det sociale er i højsædet. 
Hvis du har lyst til at høre mere om hold og træningstider, så er du 
velkommen til at kontakte ungdomsformand Anders Sonne på 
mail: anders@kvaerkebyif.dk eller tlf: 23104153

KIF BADMINTON
Så er det tid til at finde badmintonketsjeren frem. 
Hos Kværkeby IF kan du nu booke badmintonbaner for den 
kommende sæsonen der går fra sept. – marts. 
Vi har tider i Vigersted hallen om mandagen fra kl. 19-20 og fra kl. 
20-21, og ligeledes tirsdag fra kl. 20-21.
I gymnastiksalen på Kværkeby Friskole kan man også booke en 
bane. Der tider fra mandag til fredag. 
Kontakt Linda Henriksen på Linda@kvaerkebyif.dk for at booke 

Udover Birgit Nielsens udnævnelse, uddelte vi også 
nedenstående priser.
Lions Kammeratskabspokal: Casper Christiansen (Tennis)
Profound Prisen: Mette Fagerberg og Allan Hansen
KIF Kammeratskabspris: Bjørn Bovenschulte
KIF Ungdomslederpris: Aase Stegmann og Birgit Nielsen
KIF Prisen: Torben Henriksen
Stort tillykke med priserne, og en KÆMPE TAK for Jeres indsats i 
foreningen. 
For at læse mere om de ord der blev sagt til/om Birgit og 
prismodtagerne gå ind på vores hjemmeside www.kvaerkebyif.dk
Kværkeby IF var for 3. år i træk med til at arrangere Ringsted 
Klovneløb. 
Ringsted Klovneløb er et velgørenhedsløb hvor vi samler penge 
ind til De Danske Hospitalsklovne. 
Sikke en FANTASTISK dag. Vi slog alle rekorder. Knap 400 deltagere 
kom og løb,gik, smilte og hyggede sig.
Også vores donationsbeløb slog rekord i år. Vi indsamlede nemlig 
40.751 kr. til De Danske Hospitalsklovne. 
En STOR og dybtfølt TAK skal lyde til alle de frivillige hænder der 
hjalp os på os dagen og til vores mange sponsorer, vi kunne ikke 
ha gjort det uden Jer.

Klint's Guld og Sølv Buddy Ringsted Nordea Ringsted
Munkegården's Bageri BonBon-Land Månsson Me
Natur & Trivsel Ringsted Jyttes hobby Hæklerier Skoringen Ringsted
Sommerland Sjælland CJ Dekorationer Dagmar Klubben
Zalsa Ringsted Kokken & Tyren Loop Ringsted
Ringsted Plante Forum SuperBrugsen Ringsted Italy Italy
Jordankertjenesten Profound Mathilde Cacaomælk CANDY KING
ABC Industrigummi Butik Lønborg Legejunglen
Sams Ringsted Ritter Sport DJ Stuckert
X-Jump LifeClub Dagli'Brugsen Høm
Punkt 1 - Ringsted Casanova Furniture Fit&Sund Ringsted
Næstved Legeland Kværkeby Auto & Dækcenter Ringsted Apotek
Mr- Thestrup Ringsted Deko By Lind Barebells
EB Teknik KiMs chips Berner
Happy Time Design Skovly Camping Crazy Daisy Ringsted
TATAMI Ringsted Havdrup Maskincenter Lillebjergaard Børnehave Ringsted
FitnessLab Ringsted Saaby's Eftr. Jytte's Tut
Bog&Idé Ringsted Købmanden Rønnedevej Conaxess Trade

NÆSTVED: Sommerfug-
lene har gode vilkår på 
Næstved Øvelsesplads. 
Sommerfuglene, der le-
ver på overdrev og i skov, 
kan man være heldig at 
spotte, når Danmarks 
Naturfredningsforening 
inviterer på sommerfug-
letur. 

Der burde være mulighed 
for at se mindst 10 forskel-
lige arter. Der kræves ingen 
forhåndsviden om sommer-
fugle og undervejs vil der 
blive givet tips til, hvor og 
hvornår man kan se for-
skellige arter, og hvordan 
man genkender dem. For 
eksempel den rødlistede 
Kejserkåbe og måske Hvid 

Admiral. 
Tilmelding til kram-

skov@mail.tele.dk, da der 
maksimalt kan være 30 
deltagere. Det præcise mø-
dested oplyses til de til-
meldte før arrangementet. 
Der er sommerfugletur søn-
dag den 22. juli kl. 13-16 og 
er på cirka fem kilometer. 

Sommerfugletur ved Næstved 
øvelsesplads

Måske kan man se en Kejserkåbe, når der er sommerfugletur 22. juli.

NÆSTVED: Kan man lide 
at læse, tage billeder og 
dele sine oplevelser? Så 
er De Unges Boghjørne 
og Næstved Biblioteks 
»Bookstagram Challen-
ge« et tilbud.

 I hele juli måned vil De 
Unges Boghjørne bruge 
deres instagramprofil - @
de_unges_boghjoerne - til 
en »Bookstagram Challen-
ge« under hashtagget: »dub-
bookssummer«. 
De Unges Boghjørne er en 
blog om bøger for unge, 

der laves i et samarbejde 
mellem en gruppe læse- og 
skriveglade, unge menne-
sker og Næstved Bibliotek.

Bookstagram Challenge 
er en slags læseudfordrin-
ger, som foregår på Insta-
gram. Og denne juli vil De 
Unges Boghjørne og andre 
deltagere, lægge billeder 
op dagligt på Instagram og 
Facebook under hashtagget 
»dubbookssummer«. 

På den måde kan man 
dele sine læse-oplevelser 
med andre på en sjov og 
kreativ måde. Samtidig kan 

man selv få inspiration til, 
hvad man kan kaste sig 
over i sommerferien.

Så følg De Unges Bog-
hjørnes Instragram i juli 
og leg med ved at bruge 
hashtagget: #dubbooks-
summer 

På De Unges Boghjør-
ne kan man læse bogan-
meldelser fra unge læsere 
til andre unge læsere - og 
boghjørnet bor på adressen: 
https://deungesboghjoerne.
wordpress.com/ 

Bookstagram Challenge
Nu har unge fået De Unges Boghjørne, hvor man dele sine læseoplevelser. Privat foto



Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

Poul Erik Bech/Brimer & Krag

Ringstedgade 28
4700 Næstved
55786600

En del af byens liv

EDC Poul Erik Bech • Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Fokus på

Din boligspecialist
i lokalområdet

Peter Crone
58 58 78 57
pec@edc.dk

Glumsø

Anlægsvej 3 - 4171 Glumsø
Lukket og rolig vej
Vil du bo midt i Glumsø By på en
lukket stille vej - med udsigt til
søen, så har du muligheden nu!!
Stor entre, spisekøkken, stue med
udsigt ned til søen. 2 vær., bryg-
gers, badeværelse. Muret carport
med udhus.

D

Pris 1.495.000
Udb. 75.000
Ejerudg. 1.958
Brt./Nt. 6.582/5.574
Grund 640 m2
Bolig 126 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1969
Sag 47107581
Kontakt 55786600

NYHED

Næsbyvej 30 - 4171 Glumsø
Masser af plads
Stor og flot præsentabel ejendom
beliggende i landsbyen Næsby -
lige udenfor Glumsø på 4.360 m²
stor yderst velplejet grund med
masser af hyggekroge og egen
sø. Entre med trappe til 1. sal, 4
værelser, bagindgang, badevæ-
relse med brus og gulvvarme,
bryggers. Stort og lækkert land-
køkken alrum med brændeovn, 3
stuer. Delvist uudnyttet loftrum.
Stort ældre udhus på 91 m². Kæl-
der på 30 m².

D

Pris 2.095.000
Udb. 105.000
Ejerudg. 2.585
Brt./Nt. 9.207/7.799

Grund 4.360 m2
Bolig/kld. 300/30 m2
Rum/vær. 7/6
Opført/omb. 1900/1974

Sag 47106886
Kontakt 55786600

Erantisvej 19 - 4171 Glumsø
Til den store familie
Centralt og meget roligt belig-
gende i Glumsø - tæt på centrum.
Huset har i ca. 1999 gennemgået
en del renovering. Indeholdende:
6 vær., stort køkken/alrum med
brændeovn, åben forbindelse til
stuen, renoveret udestue. 2 bade-
vær. og stort bryggers med ca. 4
år gammelt gasfyr. Stor muret ga-
rage i samme stil som huset - med
stort loftrum og elport.

D

Pris 2.095.000
Udb. 105.000
Ejerudg. 2.882
Brt./Nt. 9.197/7.791

Grund 904 m2
Bolig 219 m2
Rum/vær. 8/6
Opført/omb. 1968/1999

Sag 47106261
Kontakt 55786600

Et stærkt lokalt team – med landsdækkende fordele
Kontakt os og få et gratis Salgstjek. Vi finder køberen til din bolig i hele Danmark.

Niels Chr. Krag
Konsulent

Per Brimer
Fokus på: Udlejning

Alex Christensen
Fokus på: Fensmark, 
Gymnasiekvarteret 
og Skovkanten

Lasse Mortensen
Fokus på: Mogenstrup, 
Karrebæksminde, Åsen
Svømmehalskvarteret
og Digtervejskvarteret

Viola Mygind
Salgskoordinator

Nicky Rud
Fokus på: Holsted 
Nord og Tappernøje

Line Hansen
Fokus på: Ejer- og 
andelslejligheder og 
Dyssegårdsparken

Katrine Hansen
Salgskoordinator

Peter Crone
Fokus på: Glumsø
og Næstved Syd

Sandvedvej 33 - 4250 Fuglebjerg
Renoveret ejendom med rådyr i haven
Lige udenfor Fuglebjerg med rådyr i haven. Stort set totalrenoveret i
2003. Entre, badevær. køkken 2003, 2 stuer. 1 sal, repos, 2 vær. Derud-
over muret garage på 35 m² med port og dejligt bryggers/fyrrum. Bræn-
deskur.

D

Pris 895.000
Udb. 45.000
Ejerudg. 1.529
Brt./Nt. 3.964/3.355
Sag 47107604

Grund 1.014 m2
Bolig 100 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1909/1968
Kontakt 55786600



TIRSDAG D. 17. JULI 20188 Susåavisen

Åsøvej 25
4171 Glumsø

Tlf. 4060 4424
www.pilegaard-henriksen.dk

Alternativ Energi
Udskiftning af gasfyr
Ejendomsservice
Varmepumper

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

FØDEVARER: Dansk er dej-
ligt. Så dejligt, at det er 
værd at betale mere for 
dansk frugt og grønt end 
for udenlandsk. Det me-
ner et stadig større flertal 
af forbrugerne, viser en 
undersøgelse foretaget af 
Analyse Danmark.

Ifølge undersøgelsen er 

andelen af danskere, der 
foretrækker dansk frugt og 
grønt steget fra 71,6 pro-
cent af forbrugerne i 2016 
til hele 76,8 procent i 2018, 
mens gruppen af forbruge-
re, der foretrækker frugt og 
grønt fra udlandet er stort 
set ikke-eksisterende. 
Andelen af forbrugere uden 
præferencer for hverken det 

ene eller det andet er i sam-
me periode faldet fra 25,1 
til 21,4 procent.

- Resultatet viser, at de 
danske forbrugere er blevet 
endnu mere bevidste, og 
at budskabet om, at dansk 
frugt og grønt er bedre for 
både mennesker og miljø 
end udenlandsk, er trængt 
rigtig godt igennem. Det er 
vi naturligvis utroligt glade 
for, siger seniorkonsulent 
Pernille Bech fra Dansk 
Gartneri i en pressemedde-
lelse.

Pernille Bech, Dansk 
Gartneri, har siden 2014 har 
stået bag Køb Dansk-kam-
pagnen.

Færre pesticider

Målet er at få danskernes 
øjne op for, at den frugt og 
grønt, der bliver dyrket her-
hjemme, både bliver produ-
ceret med færre pesticider 
og høj fødevaresikkerhed, 
så forbrugeren både skåner 
miljøet, højner sundheden 
og støtter danske gartnere, 
når de vælger produkter 
med Dannebrog på. 

Det budskab har sær-
ligt kvinderne forstået, 
for mens gennemsnittet af 
de forbrugere, der vælger 

dansk altså ligger på 76,1 
procent, er den kvindelige 
andel helt oppe på 80 pro-
cent.

Ligesom i 2016 er dan-
skernes primære motivati-
on for at købe danske pro-
dukter, at de gerne vil støtte 

danske gartnerier og dansk 
økonomi.

Færre pesticider

Den mest markante udvik-
ling, der er sket over de 
sidste to år er imidlertid, 

at flere er blevet bevidste 
om, at dansk frugt og grønt 
indeholder færre pesticider 
end udenlandsk.

Ifølge undersøgelser fra 
Fødevarestyrelsen kan man 
halvere sit pesticidindtag 
ved at spise dansk frugt og 
grønt, når det er muligt. 

I stedet for kemiske pe-
sticider bruger danske 
gartnerier i meget høj grad 
biologisk bekæmpelse for 
at undgå, at planterne bli-
ver angrebet af skadedyr 
og plantesygdomme ved for 
eksempel at sætte rovtæger, 
som spiser lus, på grøntsa-
gerne i stedet for at sprøjte.

- Danske gartnere har 
gennem de seneste 10-20 
år arbejdet målrettet med 
at udfase kemiske pestici-
der til fordel for biologiske 
alternativer, og dansk frugt 
og grønt er i dag noget af 
det reneste i verden. Jeg 
håber og kan kun opfordre 
forbrugerne til at vælge 
dansk, når det er muligt, 
siger Pernille Bech.

Flere danskere foretrækker dansk frugt og grønt

Danskerne vælger danske grøntsager, dels for at støtte danske gartnerier og dels fordi 
dansk frugt og grønt indeholder færre pesticider end udenlandske varer.              Pr-foto

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:

LIVSGLÆDE ER KVALITET

- Jeg har tandprotese, men det er der ingen, 
der lægger mærke til længere. Det er livs-
kvalitet. Mine nye tænder er fremstillet efter 
foto af mit oprindelige smil. Det har givet mig 
mit naturlige udseende igen. 
Dyrt? Det kan diskuteres, men for mig er der 
mange andre ting, der er mindre vigtige.

Ringsted Møllegade 12 · Tlf. 57 61 09 33
Næstved Banegårdspladsen 1 · Tlf. 55 70 28 20
Slagelse Smedegade 6 · Tlf. 58 52 22 37
Haslev Torvet 9 · Tlf. 56 31 25 26

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret · www.tpt.dk
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Silke og killingerne Søren, Sille og Sussi blev efterladt af deres ejer i en papkasse, der var tapet til. 

FUGLEBJERG: Der er årligt 
mellem 600 og 700 katte 
igennem på Fuglebjerg 
Internat, og alle katte 
kommer ud i nye hjem.

Det kan godt undre, hvor-
dan mennesker kan finde 
på at putte en missemor 
og hendes små killinger i 
en papkasse, tape den godt 
til, dumpe den et tilfældigt 
sted og dermed overlade 
sine kæledyr til en ukendt 
skæbne.

Det skete for hunkatten 
Silke og hendes tre killin-
ger, Søren, Sille og Sussi.

Heldigvis for Silke og 
hendes tre dejlige killinger, 
endte hun på Fuglebjerg In-
ternat, hvor Benny og Tina 
Jørgensen ind til videre ta-
ger sig af dem.

- Vi har mellem 600 og 
700 katte igennem om året, 
fortæller Benny Jørgensen.

I øjeblikket er det høj-
sæson, fordi der er mange 
killinger. Det er ikke ual-
mindeligt med fem til seks 
killinger i et kuld, så en 
kattefamilie kan hurtig bli-
ve stor. 

Internatet har lige nu 107 
katte heraf er cirka de 80 
killinger.

- Vi har aldrig haft ned-
gang af katte. Det fortsæt-
ter i en uendelighed, siger 
Benny Jørgensen, der åbne-
de Fuglebjerg Internat sam-
men med sin kone i 2006. 
Det er et internat under Dy-
renes Beskyttelse.

Statistikkerne siger, at 
der er 600.000 katte i dan-
ske hjem, og der er lige så 
mange vilde katte.

Heldigvis er der efter-

spørgsel på katte, og Fug-
lebjerg Internat oplever al-
drig katte, der ikke får et 
nyt hjem.

Selv katte på 10-12 år bli-
ver afsat.

Her i sommertiden, når 
folk kommer hjem fra som-
merhuset, så er der rigtig 
god efterspørgsel på kil-
linger. Det falder jo fint i 
tråd med, at internatet har 
så mange killinger her om 
sommeren.

Plejefamilier

Det er ikke alle 107 katte, 
som opholder sig på inter-
natet. Mange af dem er ude 
i plejefamilier. Fuglebjerg 
Internat har 12-13 pleje-
familier, men kunne godt 
bruge fem til seks mere.

At være plejefamilie for 
en missemor og hendes kil-
linger eller for et kuld kil-
linger, der ingen mor har, 
kræver ikke meget andet, 
end at man er glad for kat-
te. Det er selvfølgelig også 
en fordel, hvis man har haft 
kat før.

Man får stillet foder til 
rådighed. Det eneste man 
selv skal sørge for, er at 
transportere kattene frem 
og tilbage til internatet.

Som privatperson kan 
man normalt ikke aflevere 
sin kat på internatet, hvis 
man af en eller anden årsag 
ikke kan have den længere. 

Det kan dog være undta-
gelser i de tidlige forårsmå-
neder, hvor internatet godt 
kan tage imod katte mod 
betaling. Ellers må folk selv 
skaffe sig af med deres dyr.

De katte, der kommer på 
internatet er nogle, som bli-

ver fundet. Nogle fordi de 
er blevet dumpet, ligesom 
Silke og hendes killinger.

Før hen var der mange, 
der kørte op til internatet 
og stillede katte i papkasser 
uden for åbningstiden. 

Det er stoppet efter inter-
natet fik sat et kamera op.

Benny Jørgensen kigger 
på Silke og spørger, hvor-
dan kan man få sig selv til 
at putte hende i en kasse og 
efterlade hende og hende 
killinger. Hun er fundet ved 
Haslev.

- Det er folks indstilling 
til dyr som er gal, mener 
Benny Jørgensen.

Få den neutraliseret

Hvis man henter en kat på 
en gård, så opfordrer Ben-
ny Jørgensen til, at man får 
den neutraliseret.

Får man ikke gjort det, så 
står man måske pludselig 
med et kuld killinger. Kan 
man ikke komme af med 
dem på Facebook, så putter 
man dem i en papkasse og 
kører ud i skoven og stiller 
dem.

Internatet kan ikke hjæl-
pe folk af med deres over-
skydende katte. Det må de 
selv klare. Hvis folk ringer, 
så opfordrer Benny Jørgen-
sen katteejere til at ringe til 
deres dyrlæge, så kan man 
måske få lavet en afdrags-
ordning, hvis penge er pro-
blemet.

Det er ikke særlig dyre-
venligt at putte sine katte i 
en papkasse og smide dem 
ud.

Det er dog ikke alle katte, 
der får denne usle behand-
ling. Benny Jørgensen for-

tæller om tre killinger, der 
kom ind for kort tid siden. 

Killingerne blev fundet 

ved motorvejen ved Nørre 
Alslev. Her kom en familie 
kørende og fik øje på en 
død kat. Familien så også, 
at der var nogle killinger i 
vejkanten. Bilen kørte til 
nærmeste afkørsel, vendte 
og kørte tilbage, satte bilen 
på tværs og satte katastro-
feblink til. Sådan blev de 
tre små killinger op. 

Det er omsorg for dyr, der 
vil noget.

Alle katte, der kommer på 
internatet bliver tilset af en 
dyrlæge, får en ørechip og 
bliver neutraliseret. 

Der er selvfølgelig tilfæl-
de, hvor en kat bliver lagt 
til at »sove«.

- Man kan godt træffe en 
fornuftig beslutning på et 
oplyst grundlag, siger Ben-
ny Jørgensen.

Heldigvis kommer de fle-
ste ud i et nyt hjem.

Man kan se mere på Fug-
lebjerg Internats hjemmesi-
de, hvordan man forholder 
sig, hvis man finder dyr i 
nød. 

bodil

Der er et hjem til 
alle katte

Benny Jørgensen med seks uger gamle Uldtot. 
Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fuglebjerg Internat har katte både inde og ude. Her er par 
uimodståelige killinger.
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Til Sjælland og ”ørerne”

RADIOSLR.DK

Møn 92.9     Sydsjælland 101.1     Næstved 106.5     Slagelse 101.0     Ringsted 100.7     Kalundborg 104.4     Holbæk 106.1    Odsherred 105.6

RADIO SLR til HELE SJÆLLAND

STÅ OP SAMMEN MED MORGENRADIOTERNE 
SIGNE, LARS OG FLEMMING FRA KL. 6.00 OG FÅ EN 

DEJLIG START PÅ DAGEN, MED SJOVE HISTORIER, SKØRE INDFALD 
OG DE SENESTE NYHEDER FRA NÆR OG FJERN

Lyt med fra 10-14, når Flemming 
hygger med musik fra 80’erne 
og frem til i dag.

Donny underholder fra 14-18 med 
skæve vinkler, nyheder og masser 
af musik.

Hver søndag fra kl. 10 - 12 har vi 
genoplivet eet af Danmarks mest 
populære radioprogrammer, når 
Søren Dahl og et veloplagt publikum 
hygger med kendte danskere på 
Cafe Hack.

På SLR møder du også masser af 
musikere, stand up komikere og 
skuespillere, - og du kan vinde fede 
præmier i vores konkurrencer.
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Det kræver god kondition at køre speedway. Rune Thorst løber og styrketræner flere gange om ugen, for at holde sig i god form.                                                Foto: Bodil Pinholt

GLUMSØ: 14-årige Rune 
Thorst skal forsva-
re Danmark ved VM i 
Speedway i Polen. Det er 
en sportsgren, der kræ-
ver man har hår på bry-
stet og ikke piver over at 
få nogle knubs .

I år går familien Thorst/
Dalskovs ferie til Polen, 
og det er ingen tilfældig-
hed. Claus Thorst og Rikke 
Dalskov skal med 14-årige 
Rune Thorst til VM i speed-
way, som afholdes i Rybnik 
i Polen den 28. og 29. juli.

Familien bor i Ringsted, 
men tilbringer meget tid på 
Glumsø Speedwaycenter.

Claus Thorst og Rikke 
Dalskov følger altid med, 
når Rune er ude at give den 
gas på speedwaycyklerne.

- Jeg har kørt speedway 
siden jeg var syv år, fortæl-
ler Rune Thorst.

Han forklarer, at det 
var hans papmor, Rikke 
Dalskov, der tog ham med 
på speedwaybanen, fordi 
hendes far kørte sidevogns-
speedway.

Da Rune Thorst var ude 
at se mikroerne køre speed-
way, vil han også prøve. Så 
var han solgt til sporten.

Det er svært, når man er 
ny, erkender Rune Thorst, 
men nu tænker han ikke så 
meget over det.

Han lader sig heller ikke 
gå på at de knubs han har 
pådraget sig undervejs. 

Selv om han kører med 
så meget beskyttelse, som 
man kan, så har han haft 
hjernerystelse, slået to tæn-
der løs, brækket en lilletå, 
flækket skinnebensknog-
len foruden mange andre 
mindre alvorlige knubs.

- Man skal have hår på 
brystet, siger Runes far 
Claus Thorst.

Det gælder også som far. 
Man kan godt være nervøs 
for, at der skal ske noget

70-80 km i timen

Rune Thorst begyndte med 
af køre 55 cc, og for et par 
år siden skiftede han til 
85 cc. Her kan farten godt 
komme op på 70-80 kilo-
meter i timen, afhængigt 
hvor lang banen er.

Det lyder måske ikke 
umiddelbart af så meget, 
men man skal huske på, 
at Rune kører med den ene 
fod på banen.

To gange om ugen træner 
Rune Thorst og han er til 
løb næsten hver weekend. 
Det foregår forskellige ste-
der over hele landet. Ofte er 
det med overnatning.

Både Rikke Dalskov og 
Claus Thorst er med ude at 
bakke Rune op, når han kø-
rer løb. De har selv maski-
nerne med.

De interesserer sig begge 
to for sporten.

- Det er man nødt til, når 
man bruger så meget tid på 
det, siger Rikke Dalskov.

Claus Thorst er også med 
for at skrue på maskinerne 
og sørge for, at de bliver 
kølet af. Det er så heldigt, 
at han er mekaniker og 
derfor ved, hvilke skruer, 
der skal drejers på. Der er 
hele tiden noget, som skal 
justeres.

Rune Thorst har mange 
sponsorer, og det er ham 

selv, der skaffer dem.
- De er hans egen opgave, 

slår Claus Thorst fast.

Landsholdet

Rune Thorst kom på lands-
holdet sidste år. Lands-
træner er Erik Gundersen. 
Landsholdskørerne har fem 
fællestræninger om året, 
og kører landskampe i Sve-
rige og i Danmark.

- Jeg glæder mig til EM 
i Polen. Jeg forventer at gå 
med i finalen, siger Rune 
Thorst, der brænder meget 
for sin sport.

Rune Thorst kørte også 
VM sidste år i Norge, men 
der røg han ud i semifina-
len.

I august skal Rune Thorst 
til EM i Skærbæk og til DM 
i Holstebro i september.

Når Rune Thorst ikke sid-
der kværn, så er han flittig 

med at holde sig i form. Han 
løber to gange om ugen og 
han går til styrketræning. 
Selv om maskinen selv kø-
rer, så kræver det noget at 
styre den.

Så har Rune Thorst også 
sin skolen at passe. Han går 
på Byskovskolen afdeling 
Benløse.

bodil

Man skal have hår på brystet

BRÆNDSEL

BRÆNDE
HER OG NU TILBUD

10 skrm. bøg

kr. 5.000,-
10 ks.m tør bøgestave 3.600,- 
Alle priser er incl. moms og lev.

SKOV & TRÆ ApS
Tlf. 57 52 53 99

Se mere på www.skov-trae.dk

Rune Thorst har kørt speedway siden han var syv år.

MALERE

FS MalerService ApS
Små priser - ring i dag tlf. 5764 5764

Malerarbejde tilbydes
10% rabat & 20% til pensionister i denne md.

Nødholmsvej 8 - 4171 Glumsø -  mobil 2186 7876 -  jva@57645764.dk




