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Bilhuset i Fuglebjerg
Trekanten 1-3 • 4250 Fuglebjerg
Tlf. 5545 4593 • www.bilhusetifuglebjerg.dk

Moderne autoværksted
Salg, service og reparation
Stor erfaring med alle biltyper
Rudecenter • Dækværksted • Dækhotel

Dit lokale autoværksted med god service

BILHUSET I FUGLEBJERG 

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

Foto: Anders Ole Olsen
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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

GLUMSØ: En billedgrup-
pe under Suså Egnshi-
storiske Forening har 
gennem nogle år haft 
travlt med at digitalisere 
fotograf Otto Nielsens 
billeder.

Gamle billeder fortæller 
historie, og specielt hvis 
der følger oplysninger med 
billederne. På Glumsø Bib-
liotek sidder billedgruppen 
under Suså egnshistoriske 
Forening og sørger for, at 
der er billeder og informa-
tion til eftertiden.

Otto Høst, Jørgen Ditlev 
Jensen, Rona Jensen, Anni 
Krag, Marianne Madsen og 
Knud Christensen har gen-
nem flere år digitaliseret 
gamle billeder, som foto-
graf Otto Nielsen har taget 
gennem en menneskealder.

Da Otto Nielsen døde i 
1972 blev hans negativer 
afleveret på Næstved Ar-
kiverne. For fire til fem år 
siden begyndte billedgrup-
pen af digitalisere billeder-
ne.

Gamle negativer på glas-
plader er blevet affotogra-

feret og er sammen med 
andre negativer blevet di-
gitaliseret.

Det var et stort arbejde, 
som har taget flere år.

- Det er jo ikke som i dag, 
hvor enhver har en smart-
phone med og kan tage bil-
leder, siger Otto Høst.

Han er ikke sikker på, 
hvad der sker med de bil-
leder man tager med sin 
iPhone, når de lander oppe 
i skyen.

Fotogruppen i Glumsø 
har bearbejdet en masse 
data fra perioden 1928 til 
1972, hvor Otto Nielsen 
havde sit virke i Glumsø.

Der var en masse por-
trætbilleder, men dem har 
billedgruppen ikke taget. 
Den har koncentreret sig 
om historiske billeder.

Billedgruppen har fundet 
et system at sortere efter. 
De er delt op i grupper, med 
emner som eksempelvis 
byer, bygninger, dilettant 
og hjemmeværn. 

Tekst til billeder

Der ligger nu 2200 digita-
liserede billeder fra Otto 
Nielsen.

- Vi skal til at sætte tek-
ster på, fortæller Otto Høst.

Med sine rødder i Glum-
sø kan han kende steder og 
personer fra 1940’erne og 
opefter. Anne Krag, der har 
haft sit arbejdsliv i Glumsø 
Kommune i cirka 40 år, har 

også en meget stor viden.
Arbejdet med at tekste 

billederne, kommer til at 
tage sin tid. Hvis ingen i 
billedgruppen kender til 
steder, personer eller begi-
venheder på billederne, så 
er der altid den mulighed at 
søge hjælp i gamle aviser.

Suså Egnshistoriske For-
ening har netop fået besked 
fra Næstved Arkiverne om, 
at billederne vil blive lagt 
op i Arkibas. Det er en da-
tabase, som er god til bil-
leder.

Når billederne er kommet 

over i Arkibas betyder det, 
at det bliver lettere at få ad-
gang til gamle billeder. Her 
kan alle og enhver, hjemme 
fra egen computer, gå ind 
og søge på de gamle bille-
der. Hidtil har man skulle 
henvende sig til Næstved 
Arkiverne.

Andre billeder

Næste ønske er, at det ikke 
kun er Otto Nielsens bille-
der, der vil være at finde 
på Arkibas. Billedgruppen 
vil også gerne lægge andre 

billeder ind fra Glumsø og 
omegn.

Billedgruppen flyttede 
ind borgerstuen på Glumsø 
Bibliotek i forbindelse med 
KOKS sidst i august, og vil 
være at finde her hver tirs-
dag klokken 13-30-16. Her 
er der mulighed for at afle-
verer billeder og eventuelt 
tidsfæste dem. Det er vel at 
mærke primært billeder fra 
den tidligere Suså Kommu-
ne, som gruppen er interes-
seret i.

bodil

Glumsøs historie bliver digitaliseret og registreret

Billedgruppen samles hver tirsdag på Glumsø Bibliotek og digitaliserer og registrerer gam-
melt billedmateriale.

                                             Foto: Anders Ole Olsen

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
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By:

Send kuponen til Sjællandske Medier, ”Susålandets 
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nest TORSDAG KL. 12.00 i ugen før indrykning ønskes.
Mærk kuverten: MÆRKEDAG SUSÅLANDETS AVIS

Eller gå ind på tastselvannoncer.dk

FOTOGRAFEN: Fotograf 
Otto Nielsen, der have for-
retning på Ringstedvej i 
Glumsø, har været med 
til mange begivenheder, 
både private og offentlige i 
Glumsø og omegn.

- Jeg tror ikke, der har 
være dilettant eller gym-
nastikopvisning, uden Otto 
Nielsen var med, fortæller 
Otto Høst.

Det var imidlertid ikke 
altid, det gik lige godt. Der 

er et eksempel på, at Otto 
Nielsen skulle fotografere 
til et sølvbryllup, men da 
han havde glemt at putte 
film i kameraet, fik sølv-
brudeparret ingen minder 
til eftertiden.

- Han fotograferede også 
til mine forældres sølv-
bryllup, og der var kun tre 
til fire stykker, fortæller 
Rona Jensen.

Det var heller ikke alle 
billeder, der var lige skarpe, 

tilføjer Otto Høst.
Den var ikke gået i dag, 

hvor stort set alle har et ka-
mera i lommen og hurtigt 
kan tage et billede.

Otto Nielsen cyklede 
rundt med sit stativ og ka-
mera, og han kom langt 
omkring. Der er eksempler 
på, at han både har været i 
Vemmelev, mellem Slagelse 
og Korsør samt i Terslev på 
cykel.

Det var en stor energi 

manden lagde for dagen.
- De har knoklet for at få 

det til at løbe rundt, fortæl-
ler Otto Høst.

Otto Nielsens kone var 
også inddraget i firmaet. 
I gamle dage, når folk be-
stilte farvebilleder, så sad 
konen og farvelagde bille-
derne.

bodil

Var med til alle fester



Fuglebjerg Brugsforening
KALVECULOTTE ENTRECOTE

4 stk.

WEEKEND TILBUD 
Lørdag & søndag 

SPAR 

20%
På pålæg og 

Brød afdeling
( gælder ikke bager)

NAKKEFILET

COOP MÜSLI 
Flere varianter

ALTID BILLIG BENZIN

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

1995
Pr. ½ kg.

4995
Pr. ½ kg.

49,-
Pr. fl aske

2995
Pr. ½ kg.

7995
Min. 800 g.

1995
Pr. ½ kg.

20,-
375-750 g.

Åbent hver dag kl. 8 - 20 
Tilbudene gælder fra tirsdag d. 18. september til og med lørdag den 22. september

SMØRREBRØD

18,-
Pr. stk.

Til dig fra delikatessen
HÅNDMADDER

18,-
Pr. stk.

VI HAR 
300 STK.

STOR LUN 
LEVERPOSTEJ

KUN
TORSDAG 
FRA KL.

10

KUN
LØRDAG

KUN
SØNDAG

KUN
TIRSDAG 25,-

3 stk.

28,-
Pr. pk.

30,-
Pr. stk.2 STK. FRIKADELLER

med kartoffelsalat 
eller fl øde-
kartofl er KUN

ONSDAG

30,-
Pr. pk.

4 SKIVER KAMSTEG 
m/ rødkål

KUN
MANDAG

HJEMMELAVET 
PASTASALAT
med kylling
eller tun 

HAMBURGERRYG KALVELEVER I 
SKIVER

CASILLERO DEL 
DIABLO
Devil ś 
Collection

9,-
Pr. stk.

COOP RUGBRØD 
Grovkerne – fl erkorns
Mørk valmue eller 
schwartsbrød

200,-
6 fl asker

CAMPIATO 
Cabernet sauvignon
Fra 40 år gamle vinstokke 
En dejlig og silkeblød vin
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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

MINIKONFIRMANDER
Holdet begynder 26/9 2018 kl. 14.00 – 15.30

I GLUMSØ KIRKE OG ”LÆNGEN”

FOR ALLE DRENGE OG PIGER I 3. KLASSE

Undervisningen varetages af sognepræst 
Annette Kruhøffer og kirkesanger Linn Lenna

Tilmelding til kirkesanger
Linn Lenna på mail: linnlenna@icloud.com

DET ER GRATIS

VI SKAL:

HYGGE
MEDITERE

SYNGE
LEGE

VÆRE KREATIVE
TALE OM LIVETS STORE SPØRGSMÅL

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...

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

FUGLEBJERG: Der er høst-
gudstjeneste i Fuglebjerg 
Præstegård søndag den 
23. september klokken 
10.30.

Høstgudstjenesten er fælles 
for Fuglebjerg, Tystrup og 

Haldagerlille sogne. Kir-
kens pigekor medvirker.

Ved gudstjenesten sam-
les der ind til pastoratets 
menighedspleje.

Efter gudstjenesten er 
der frokost, så man kan gå 
lige fra gudstjenesten til 

frokostbordet.
Alle er velkomne til fro-

kosten, og man behøver 
ikke at tilmelde sig på for-
hånd.

Det koster et beskedent 
beløb, som også går til me-
nighedsplejen.

I forbindelse med fro-
kosten holdes der auktion 
over piber fra det gamle, nu 
nedtagne orgel i Fuglebjerg 

Kirke.
Der er sikkert mange, der 

kunne tænke sig en lille del 
af det instrument, som har 
spillet til så mange festlige 
og højtidelige lejligheder i 
kirken. 

Man er velkommen til 
at tage lidt fra haven, eller 
supermarkedet, med, som 
alt sammen kommer under 
hammeren.

Fælles høstgudstjeneste og frokost

Sogneudflugt i det blå
TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 12.30-17.00
Alle i Herlufmagle Sogn indbydes til udfl ugt med 
afgang fra Præstegården 12.30.
Turens første stop er Karlstrup Kalkgrav, som rummer 
en stor dyb sø med azurblåt vand.
Herefter besøges Mosehuset, en gammeldags køb-
mandshandel med mange spændende varer.
Turen afsluttes med kaffe og kage i det hyggelige trak-
tørsted, Malerklemmen, som ligger midt i naturen.
Vi er tilbage ca. kl. 17.00.
Tilmelding til udfl ugten ved indbetaling af kr. 40.00 til 
Knud Myrhøj, Helgesvej 6, tlf. 55502270.
Beløbet kan overføres på konto 6070-1450672 eller til 
Myrhøj på formiddage. Senest d. 22/9.
Vel mødt til en sognetur under septembers blå himmel!

Der er høstgudstjeneste i Fuglebjerg Præstegård den 23. 
september.  Privat foto

  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

NÆSTVED: Tirsdag den 25. 
september klokken 17-18 
er der foredrag på Næstved 
Bibliotek med forfatteren 
Anne Arendse Thorsen, 
som har debatteret meget 
om psykisk sygdom.

Den 25-årige Anna 

Arendse Thorsen, som selv 
har kæmpet med psykisk 
sygdom, har de sidste fire år 
gjort sig bemærket i debat-
ten om psykisk sundhed og 
psykiatrisk sygdom i dags-
pressen.

Nu har hun udgivet sin 
debutroman, »Filterløs«. 
Den tegner et hudløst ær-
ligt portræt den 18-årige 
Alma, som på ydersiden er 
en helt almindelig gymna-
sieelv, men indeni gemmer 
hun på en angstdiagnose 
og et ætsende savn til sin 
afdøde far.

Den autofiktive roman 
er inspireret af hendes eget 
liv.

Anna Arendse Thorsen er 
opvokset i Roskilde og stu-
derer til daglig humaniora 
på Københavns Universitet.

Hun er også aktiv på 
den københavnske littera-
turscene.   

Denne aften vil Anna 
Arendse Thorsen fortælle 
om processen med at skri-
ve og udgive bogen. Og hun 
læser også højt fra sin bog.   

Arrangementet er gratis, 
men tilmelding skal ske på 
www.naesbib.dk.

Foredrag med forfatter

Høst- 
gudstjeneste

i Gunderslev Kirke
Søndag den 23. september kl. 10.30 holder vi 
høstgudstjeneste i Gunderslev Kirke. 

Der vil være noget at se, høre, lugte til og smage 
på. Der vil noget for både børn og voksne. 

Medbring gerne lidt af høsten til den traditions
rige auktion til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. 

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på lidt 
at spise og drikke. 

GUDSTJENESTER

Susålandets
Avis

57 61 25 00

Lørdag 22. september 2018

Tystrup ..................................  10.00

Søndag 23. september 2018

Næsby....................................  10.30 
Herlufmagle ........................  09.00

Gunderslev ...........................  10.30
Fuglebjerg ............................  10.30
Alsted ....................................  09.00
Fjenneslev.............................  11.00
Aversi .....................................  09.00
Fyrendal ................................  10.30
Høm .......................................  10.30
Gimlinge ...............................  11.00

Kilde: www.sogn.dk

Forfatteren Anna Arendse 
Thorsen holder foredrag på 
Næstved Bibliotek. 
 PR foto



Knorr Sauce
Flere varianter, 76 – 120 gr.

CHOKO småkød 
8-12%

Flydende 
Becel
500 ml

SPAR 16,95

Følg os på 
Facebook:
Glumsø 
Brugs-
forening

 Østergade 8 • 4171 Glumsø 
 Tlf. 57 64 60 90

Mail: palle.jensen@spar.dk

Åbent
        Man-torsdag kl. 8-19
        Fre-søndag    kl. 7-19

Glumsø

www.glumsoeapotek.dk

Lurpak smør el. smørbar
250 g

Kim’s Chips eller 
snacks
Flere varianter, 90-175 gr.

Hakket oksekød
8-12%

For hver solgt fl aske STR Zinfandel 
donerer GOBIvin 1 kr. til Pilanes-STR 

støtter næsehornene berg National Park 
i Sydafrika. Pengene benyttes til at købe 

udstyr, der bruges primært til at beskytte 
næsehornene mod krybskytteri.

350 G

15.-
PRISBRAG

2000 G

9995
SMAGER AF MERE

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 20. SEPTEMBER TIL ONSDAG D. 26. SEPTEMBER

Verdi Spumante eller 
Raspberry sparkletini
75 cl.

K-salat 
Bearnaise sauce
Original, 325 gr.

PR. STK./PK.

10.-

24 X 33 CL

100.-
SPAR 303,20

+ pant

Sommersby
4,5% vol. 
Flere varianter

STR Support The 
Rhino Zinfandel,  
Zin Zinfandel 
eller Prodigo  
75 cl. Italien

PR. FLASKE

4995
½ PRIS  -  SPAR OP TIL 50,00

PR. FLASKE

25.-
SPAR OP TIL 13,95

FØRST TIL MØLLE 
VI HAR 50 KS.

 SPAR 9,95 Kødmarked
- Koteletter  .................. 1000g
- Nakkekoteletter  ........ 1000g
- Skinketern  ...................900g
- Skinkes trimler  ............900g
- Skinke schnitzele  ........800g
- Ribbensteg  ................ 1100g
- Rullesteg  .....................800g
- Sparribs  .......................800g
- Svinebryst i skiver  .......800g

 Pr. stk. 59,95

TA’ 2 PAKKER

100.-
DANSK KØD

FRISKHAKKET

KUN TORSDAG 
OG FRDAG

Carlsberg / Tuborg

24 STK / DS
30 STK. / FL

8995
PRISBRAG

+ pant

Coca-Cola eller
Coca-Cola Zero
24 x 33 cl.

24 X 33 CL

8495
+ pant

First Price 
sukker
1 kg

Danske 
Kartofl er
2 kg

FRIT VALG

5.-
PR. STK.

12.-
SPAR 14,95

Karat Original 
Original

400 G

20.-
PRISBRAG

MAX 6 POSER 
PR. KUNDE

PR. FLASKE

9995
SPAR OP TIL 53,00

Baileys, Johnnie Walker red label whisky 
eller Gordon’s London dry gin
70 cl.



TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 20186 Susåavisen

Lægehuset i Glumsø
tilbyder

Gratis sæson-influenzavaccination
i perioden 01. 10. - 31. 12. 2018

til alle over 65 år, førtidspensionister,
kronisk syge, gravide i 2. og 3. trimester

samt overvægtige med BMI over 40
Vaccination kan foregå på alle

tirsdage i oktober 2018 fra kl. 13-15.30. 
Bestil venligst tid dagligt mellem kl. 9 og 12 på:

tlf. 57 64 60 47
Til sunde og raske personer tilbydes  

sæson-influenzavaccination mod betaling.
Med venlig hilsen

Lægerne - Glumsø Lægehus

FILM/AKTIVITETER 
i Glumsø biograf  

og kulturhus

Lykke-Per
Tirsdag d. 18.09 til  

fredag d. 21.09 kl. 19.30  
+ søndag d. 23.09 kl.16.00

Onsdag d. 19.09 +  
torsdag d. 20.09 +  

søndag d. 23.09 vises filmen  
med danske undertekster.

De utrolige 2
Lørdag d. 22.09 kl. 14.00

Næste uges film
Lykke-Per

Tirsdag d. 25.09. til onsdag d. 
26.09. kl. 19.30

The Wife
Bog, Bøf og Bif 

Torsdag d. 27.09 kl. 19.30
Fredag d. 28.09 kl. 19.30  

Lørdag d. 29.09 kl. 16.00 + 
søndag d. 30.09 kl. 19.30

De utrolige 2
Søndag d. 30.09 kl. 14.00
Onsdag d. 05.09. kl. 19.30.

Musikkarrangement 
Lørdag d. 6.10 kl. 20.00-23.00
Bomles Venner spiller Bamses 

Venner musik.
Billetpris: 150 kr.

Billetter kan købes på billetto.dk 
og i Spar i Glumsø.

Halloweenfest for  
alle 3.-5. klasser

Fredag d. 26.10 kl. 19.00.-
22.30

Billetpris: 50 kr.
Billetter kan købes på billetto.dk 

og i Spar i Glumsø.

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

Svend Aage Lassen Eftf.

D E N  N Y E  M A Z D A 6 .

 www.mazda.dk 

Svend Aage Lassen Efterfølger 
Sleipnersvej 14-18 
4100, Ringsted 
 

Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 22,7 – 14,7 km/l. CO2-emission 117 – 156 g/km. Energiklasse  e              -  

 

O B S !  E N  P R Ø V E T U R  K A N  V Æ R E  VA N E D A N N E N D E .   
 

Den nye Mazda6 ruller ud på vejene med et design, der udstråler selvtillid, sublime køreegenskaber  

og en udstyrsliste så lang, at du tror, det er løgn. En lang række opdateringer har øget komforten  

yderligere, og den forbedrede lydisolering gør bilen behageligt stille. 

Kort sagt, Mazda6 er blevet skarpere og mere attraktiv end nogensinde før.  
 

Velkommen til en prøvetur.  
 

FRA KR. 293.995,- 

Mazda2 i 2018-udgaven forener et kompakt format med en stor bils teknologi og komfort. Den kan blandt andet leveres med 7” touchscreen 

og infotainment-system, navigation, Bluetooth og lædersæder. Du kan også få den med det sidste nye inden for aktiv sikkerhed som LED-

forlygter, autobrems og blindvinkel-alarm. De banebrydende SKYACTIV-teknologier, der kombinerer ekstra-ordinær motorstyrke med lavt 

brændstofforbrug og stor køreglæde, er altid standard. Prøvekør Mazda2 hos din Mazda-forhandler i dag.  

 

MAZDA2 FRA KR. 133.978,- 

STOR NÅR DU KØRER,  
LILLE NÅR DU PARKERER  

Svend Aage Lassen Efterfølger 
Sleipnersvej 14-18 
4100, Ringsted 
 

Bilen er vist med ekstraudstyr. Den nævnte pris er incl. leveringsomkostninger.
Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 22,2-20,4 km/l.

G L U M S Ø/ F U G L E B J E R G : 
Søndag 7. oktober hylder 
Røde Kors optimismen 
og inviterer alle i Suså og 
Fuglebjerg til at sige ja til 
at gå ud og samle ind. 

Der venter en oplevelse, 
som hele verden mærker, 
hvis man siger ja til at sam-
le ind for Røde Kors søndag 
7. oktober klokken 11 til 14.

Det bliver nemlig en gå-
tur, der vil ændre verden 
for en anden.

En del af pengene fra 
indsamlingen vil blandt 
andet gå til de mange fa-
milier i Syrien, der på sy-
vende år lever med krigens 

rædsler. 
Det er svært at få maden 

til at slå til, og flere steder 
må mødre koge suppe på 
græs for at mætte deres 
børn.

Herhjemme vil nogle af 
de indsamlede midler gå til 
at sikre, at sygdomsramte 
hjemløse kan få en varm 
seng at sove i.

I dag bliver mange hjem-
løse udskrevet direkte til 
gaden fra hospitalet. 

Røde Kors sørger for, at 
de i stedet for at sove på ga-
den kan få en seng at sove 
i, mens de samler kræfter 
til at komme ovenpå igen.

Tag børnene med

Et ja til at samle ind den 7. 
oktober kan man for ek-
sempel bruges til at tage 
børnene med og vise, hvor-
dan man med få timers 
indsats kan hjælpe menne-
sker i nød. 

Eller til at tage en god 
ven under armen og blive 
opdaterede på hinandens 
liv undervejs.

Eller bare gå selv og lære 
sin by bedre at kende. I 
Suså Røde Kors håber ind-
samlingsleder Marianne 
Madsen, at mange perso-
ner, unge som ældre, vil 
sige ja til at melde sig som 
indsamlere. 

Røde Kors har mødested 
på Birkevang i Herlufmag-
le, hvor Jette Hein og Anne 
Tofte leder indsamlingen, 
og i Aktivitets- og Med-
borgerhuset »Kroen«, hvor 
Inge-Lise Madsen, Rona 
Jensen og Marianne Mad-
sen tager imod. 

Som sædvanlig sørger 
Røde Kors for lidt at styrke 
sig på efter indsamlingen 
og diplomer til børnene. 

Man kan melde sig som 
indsamler hos Røde Kors 
i Suså på e-mail til mari-
annemadsen.glumsoe@
gmail.com eller gerne cen-
tralt til www.rødekors.dk/
indsamler eller telefon 70 

10 00 00.

Fuglebjerg

I Fuglebjerg kan man melde 
sig til Inger Noack, telefon 
25 78 23 09, eller e-mail in-
ger@noack.dk.

Røde Kors samler ind igen

Røde Kors samler ind den 7. 
oktober.  PR foto

FUGLEBJERG: Det er efter-
hånden nogle år siden, de 
har været i Næstved, men 
nu vender gymnastik- og 
showgruppen Flying Su-
perkids tilbage.

Den 16. november indta-
ger gruppen Arena Næst-
ved med et show, der skal 
være hæsblæsende og fyldt 
med et kæmpe lysshow.

Billetterne er allerede sat 
til salg på www.flyingsu-
perkids.com.

Showet i Næstved er en 

del af showbørnenes ef-
terårsturné, hvor gruppen 
omdanner landets hal-
ler til et flyvende univers 
af gymnastik, akrobatik, 
dans, spring og masser af 
høj musik.

- Vi glæder os rigtig me-
get til at besøge Næstved. 
Det er første gang, vi skal 
optræde i arenaen, og vi 
er selvfølgelig spændte på, 
om der er lokal opbakning 
til arrangementet. Hel-
digvis har vi fået rigtig 

mange henvendelser om vi 
ikke snart kom forbi, så vi 
regner bestemt med at der 
bliver kanon stemning og 
ikke mindst fyldt på tri-
bunerne, udtaler Lars God-
bersen, direktør for Flying 
Superkids. 

Flying Superkids har 
premiere på deres efterårs-
turné i Varde den 12. okto-
ber, og når i løbet af deres 
turné i oktober og novem-
ber at besøge 16 byer. 

Flying Superkids er tilbage
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Har du en go’ historie - så skriv til os
susaalandet.red@sn.dk

KULTURLADEN 

 
Korsørvej 2 
4250  Fuglebjerg 
 
www.kulturladen.dk 

Foreningen “Fuglebjerg Kulturlade” 

Underholdning v/
Natasja Lee Dickinson 

ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2018 
KL. 19.30

 – med et spændende program:

Natasja er sangerinde og musiker med en 
unik og karakteristisk stemme. 

Med en stemme der beskrives som at have  
nuancer af Loretta Lynn, Joan Baez og Janis 

Joplin er der her tale om en af Danmarks 
store stemmer.

Natasja har haft sin opvækst lokalt i 
Fuglebjerg området.

Udover at være i besiddelse af en stor stemme, 
er Natasja også en god sangskriver, som samtidig 
formår ved stor indlevelse at fortolke, synge og 
formidle historierne på en helt fantastisk måde.

Med efterhånden mange koncerter igennem tiden 
er hun utrolig scenevant og har derfor overskud 
til at skabe en god kontakt med sit publikum.

Entre 100 kr. pr. person 
– som afregnes ved indgangen.

Bestyrelsen

I Suzuki Baleno får du usædvanligt meget bil for pengene. Det er en stor, rummelig familiebil med klassens bedste bagsæde 
og største bagagerum (355 L). Uden brok rummer den både børn, indkøb og habengut. Foruden alt det fede udstyr, den 
fås med – som fx navigation, automatisk nødbremsesystem, klimaanlæg, bakkamera, multimedieanlæg, xenon-forlygter, 
hybrid-motor og meget, meget mere. Lige nu kan du få Baleno Xtra-modeller til særligt kække priser. Kom forbi Suzuki og 
se selv, hvor meget Baleno du får fra kun 129.990 kr. inkl. levering.

 Suzuki Baleno Dualjet Hybrid: 25 km/l, CO2 94 gram/km. Baleno Dualjet: 23,8 km/l, CO2 98 gram/km. Baleno Boosterjet Turbo: 22,7 km/l, CO2 103 gram/km. Oplysninger om benzinforbrug er ved blandet kørsel i henhold til EU-norm.
Alle priser er inkl. lev. omk. (kr. 3.980) men ekskl. evt. metallak. Den viste bil er en Baleno Exclusive. Der tages forbehold for trykfejl.

BALENO COMFORT XTRA FRA 129.990 KR. SPAR 9.000 KR. 
BALENO ACTIVE  XTRA FRA 139.990 KR. SPAR 10.000 KR.
BALENO EXCLUSIVE XTRA FRA 159.990 KR. SPAR 10.000 KR.

XTRA MEGET PLADS I BÅDE
ØKONOMI OG BAGAGERUM

SUZUKI BALENO XTRA. USÆDVANLIG MEGET BIL TIL EN HELT USÆDVANLIG PRIS. FRA 129.990 KR. 
(INKL. LEV. OMK. 3.980 KR.)

 Swift: 21,7 - 25,0 km/l, CO2 90 - 104 gram/km.  Swift Sport: 17,9 km/l, CO2 125 gram/km. Alle priser er inkl. lev.omk. (3.980 kr.), men ekskl. evt. metallak. Foto viser biler med ekstraudstyr. Prisen på Swift Sport 
på 224.990 er betinget af Folketingets endelige godkendelse af lovforslag L237 (regulering af afgift). Alle tilbud gælder, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Endelig! Familien Swift har fået et gult får: Den nye Swift Sport - med endnu flere af de frække detaljer og flabede køreegenskaber, som Swift 
er kendt for. Kom og gør et kup og mød den nye Sport og hele den køreglade Swift-familie. Vi fejrer nemlig familieforøgelsen med suveræne 
tilbud på både Swifter og fedt udstyr, der gør dig endnu mere køreglad i låget. Oplev hvor meget xtra du får for pengene i de veludstyrede 
Swift Xtra-modeller. Eller tjek de skarpe priser på de ondeste stylingpakker, som du lige nu kan få med til din nye Swift eller Swift Turbo. Og 
dyrk så lige den nye Swift Sport, der vil charme dig med sin helt særlige udstråling, power og attitude. Vi køreglæder os til at se dig!

FAMILIEN SWIFT 
HAR FÅET ET GULT FÅR
 DYRK DEN NYE SWIFT SPORT OG ALLE DE ANDRE SWIFTER, DER GØR DIG KØREGLAD I LÅGET 

SWIFT TOPPET MED DEN ONDESTE 
STYLING TIL SUPER SKARPE PRISER

SWIFT XTRA MED AEB
FRA KUN 129.990 KR. SPAR OP TIL 10.000 KR.

PREMIERE: HELT NY SWIFT SPORT MED
FULDBLODS KØREGLÆDE FRA 224.990 KR.

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

Svend Aage Lassen Eftf.

GLUMSØ: Så er det tid til 
servicetjek for alle bor-
gere i Glumsø, inden 
for Glumsø Antennefor-
enings (GA) forsynings-
område. 

Foreningen har inviteret 
You See til et møde den 
25. september klokken 16-
19.30 i Café Rejseladen, 
hvor der er mulighed for at 
få svar på tekniske spørgs-
mål.

Man har inviteret You 
See til at svare på alle mu-
lige tekniske spørgsmål.

Det gælder inden for in-
ternet, mobilabonnement, 
telefoni og tv-pakker. 

Antenneforeningen by-
der på en lille forfriskning, 
mens man får belyst forde-
lene ved at være medlem.

Boksen er et godt eksem-
pel på dette. Medlemskab 
giver en betydelig bespa-
relse.

Konkurrencen inden for 
teknologien spidser til og 
derfor har You See også en 
del tilvalg af forskellige tje-
nester ved bland selv pak-
kerne. C.more – hbo-Nordic 
– viasat film – samt børne-
film til stor og små børn. 

Mobilabonnementet har 
også flere sider og mulig-
heder. Har man den rigtige 
sammensætning?’

Her kan der også spares 
rigtigt mange penge. Det 
kan man få hjælp til.

Antenneforeningens en-
treprenør Dansk Kabel-tv 
(DKTV) som der er fuldser-
vice kontrakt med, er også 
tilstede.

De svarer på spørgsmål 
til priser og installationer.

Defekte kabler og lednin-
ger i egen installation er of-
test årsagen til et problem. 
Hvordan virker wi-fi?

Hvorfor falder den ud en-
gang imellem? Den fremti-
dige web-hjemmeside. Det 
er der mulighed for at få 
svar på. 

Glumsø Antennefor-

enings bestyrelsen har ind-
gået samarbejde om hjem-
mesiden.

Mød op og blive intro-
duceret til hjemmesiden af 
bestyrelsen. Kommentarer 
eller gode ideer modtages 
gerne. 

Hvis man medbringer 
den flyer, der er landet i 
postkassen, deltager man i 
en konkurrence, hvor man 
kan vinde en telefon eller 
en rejse.

Møde i antenneforening

NÆSTVED: Lørdag den 22. 
september klokke 11–15 
holder AffaldPlus works-
hop i Næstved.

Ud fra et ønske fra tid-
ligere deltagere på Affald 
Plus’ workshops vil delta-
gerne denne gang designe 
nye lamper af genbrugsma-
terialer samt skifte lednin-
ger og lignende.

På workshoppen vil det 
blive vist, hvordan man 
kan designe en helt unik 
lampe af eksempelvis 

brugte plastikbøtter, lege-
tøj, bøger, metal og porce-
læn.

Faktisk er det kun fan-
tasien, og de genbrugsma-
terialer, der er til rådig-
hed, som sætter grænser 
for, hvad man kan designe 
lamper af.

Arrangementet foregår 
i YderZonen, Elektrovej 2, 
Næstved.

På dagen vil der være 
fri adgang til køb af gen-
brugsmaterialer i PlusBu-

tikkerne.
Workshoppen er gratis. 

Affald Plus tilbyder kaffe/
kage samt vand og snacks 
undervejs.

Hvis sulten er større, er 
deltagerne velkomne til 
selv at medbringe madpak-
ke og drikkevarer.

Man skal tilmelde sig på 
e-mail til bro@affaldplus.
dk senest den 19. septem-
ber.

Efter tilmelding vil del-
tagerne modtage yderligere 

information på mail.
Hvis man har spørgsmål 

til workshoppen, er man 
velkommen til at ringe til 
Birgitte Rosenkilde på tele-
fon 55 75 08 02.

Workshop af genbrugsplads
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Søndag den 14. oktober 2018
i Fugleparkens Cafeteria

Fællesspisning kl. 13
Menuen er en tallerken med forskellige småretter

Derefter følger ved
advokat Henriette Houmann-Hammer

et foredrag om arv og testamente
Gratis adgang alle er velkomne.

Af hensyn til råvarekøb skal man tilmelde sig
senest den 1. oktober til:

Margit Jacobsen 5545 3502

Fuglebjerg

FUGLEBJERG: Tirsdag den 
25. september klokken 
19-21 er der foredrag på 
Fuglebjerg Bibliotek 
med læge Lotte Hvas, 
som har forsket i over-
gangsalderen i flere årti-
er med fokus på kvinder-
nes egne erfaringer med 
at være på vej ind i et nyt 
livsafsnit.

Vi lever i en tid fyldt af 
modsætninger. Aldrig har 
der været så mange velfun-
gerende, indflydelsesrige 
og ressourcestærke menne-

sker over 50 år.
Alligevel, når der skra-

bes lidt i overfladen og 
man lytter til menneskers 
erfaringer med at blive 
over 50 år, så tales der, må-
ske især blandt kvinderne, 
om en snigende usynlighed 
og om, at man ikke længere 
kan leve op til samfundets 
ungdomsdyrkende idealer.

Nogle føler sig min-
dreværdige og til og med 
skamfulde over at blive 
ældre. 

- Tiden burde ellers være 
inde til, at vi gør op med 

tabuet om alderen og an-
dre naturlige overgange, 
så man kan glædes over 
de muligheder og erfarin-
ger, som også er knyttet til 
at blive ældre, siger Lotte 
Hvas, som i 25 år har væ-
ret praktiserende læge i 
Præstø.  

Hun har i flere årtier 
forsket i overgangsalde-
ren med fokus på kvinder-
nes egne erfaringer med 
at være på vej ind i et nyt 
livsafsnit.

Lotte Hvas er forfatter til 
bogen »Overgangsalderen - 
bedre end sit rygte« (2017). 

Arrangementet holdes i 

samarbejde med Næstved 
Biblioteks projekt, Hold 
Hjernen Frisk. 

Billetter kan købes på 
www.naesbib.dk.

Foredrag om overgangsalderen

Læge Lotte Hvas holder 
foredrag om overgangsal-

deren. 
PR foto

www.rejseladen.dk

TORSDAG 20/9 

BOOK&WALK
TORSDAG 27/9 

BOG, BØF, BIF
Mere info på rejseladen.dk

HERLUFMAGLE: Der er sog-
neudflugt for alle i Her-
lufmagle Sogn torsdag 
den 27. september klok-
ken 12.30-17. 

Det er menighedsrådet ved 
Herlufmagle Kirke, der ar-
rangerer udflugten, som 
foregår med bus.

Der er afgang klokken 
12.30 fra Herlufmagle Præ-
stegård til Karlstrup Kalk-
grav.

Et seværdigt 30 hekt-
ar stort udflugtsmål dan-
net i kridttiden og med en 
stor 14 meter dyb sø med 
det klareste og smukkeste 
azurblå vand.

I og omkring kalkgraven 
forefindes et rigt plante- og 
dyreliv.

Efter at have besigtiget 
området ved Karlstrup, kø-
rer bussen mod sydvest til 
Dyndet ved Borup, hvor der 
er besøg i det gamle Mose-
huset.

Her finder man alle de 
gammeldags købmands-
varer, og hvor det på loftet 
er som at gå på opdagelse i 
Aladdins hule.

Turen afsluttes med kaf-
fe, te og kage få minutters 
kørsel derfra i et meget 
hyggelige traktørsted Ma-
lerklemmen, hvor restau-

ratørparret Munch tager 
venligt imod.

Klokken 17 forventes, 
at man er tilbage i Herluf-
magle.

Det er nødvendigt med 
tilmelding til Knud Myr-
høj, Helgesvej 6, Herluf-
magle, telefon 55 50 22 70, 
senest den 20. september.

Der opkræves et delta-
gergebyr.

Menighedsrådet forbe-
holder sig ret til at aflyse, 
hvis der er for få tilmeldin-
ger.

Sogneudflugt til Karlstrup Kalkgrav

Spejderne i Fuglebjerg har lige fået sponsorkroner fra OK. Det er de meget glade 
for. Med et OK Benzinkort kan du også støtte dem, hver gang du tanker. Bliver 
du samtidig mobil- eller elkunde, kan du støtte din lokale klub ekstra meget. Se 
mere på ok.dk/lokalsporten

TAK FORDI  DU STØTTER 
SPEJDERNE I FUGLEBJERG

25.982 kr.
til Spejderne i 

Fuglebjerg

Karlstrup Kalkgrav strækker sig over 30 hektar og har et 
rigt plante- og dyreliv.  Arkivfoto



TOYOTA
MARKEDSDAGE

10.-30. SEPTEMBER

1 Tilbuddet gælder personbiler og udvalgte varianter af hver hybridmodel, og kun så længe lager haves.
Se mere på 

toyota.dk/markedsdage

SPAR 20.000 KR.
PÅ ALLE VORES MILJØRIGTIGE TOYOTA HYBRIDMODELLER1

Toyota har for 16. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2018)

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

0,95 % 
HYBRID-RENTE
Repræsentativt eksempel på finansiering af en fabriksny 
Toyota Hybrid: 2.258 kr./md. (Bilens pris: 250.000 kr.) Udbe-
taling 50.000 kr. Løbetid 96 måneder. Variabel debitorrente 
0,95 %. ÅOP 2,04 %. Samlet kreditbeløb 200.000 kr. Samlede 
kredit omkostninger 16.768 kr. Samlet tilbagebetaling (eks-
klusiv udbetaling) 216.768 kr. Obligatorisk kaskoforsikring 
og ingen registrering i RKI forudsættes. Inklusiv nummer-
plader og levering. Ingen løbende månedlige gebyrer ved 
betaling via Nets. Der er fortrydelsesret på lånet. Forbehold 
for kreditgod kendelse, pris ændringer og renteforhøjelser. 
Gælder kun igennem Toyota Financial Services Danmark A/S 
fra 10. til 30. september 2018.

Gælder alt ekstraudstyr du køber i forbindelse med 
køb af en fabriksny Toyota. Rabatten gælder kun 
prisen på ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. mon-
tering. 

Fra 10. til 30. september 2018.

10 % RABAT
PÅ ALT EKSTRAUDSTYR

YARIS 
H3 Cyan 
Limited

Brændstof forbrug v/bl. kørsel 27 km/l. CO2-udslip 84 g/km. 

YARIS
H3 Cyan 
Limited

Unik udstyrsmodel med cyanblå bitone lakering 
indeholder Design-, Smart- og Cyan-pakke til en 
værdi af 23.000 kr. Fås kun i meget begrænset 
antal så længe lager haves. Pris kun 198.990 kr.
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GLUMSØ: En velbesøgt Café 
Rejseladen dannede den 4. 
september ramme om Spis 
Sammen med storyteller.

Denne dag var det sog-
nepræst Annette Kruhøf-

fer, der skulle fortælle om 
vikinger.

Først blev der sunget 
“Marken er mejet” derefter 
spiste gæsterne en veltilbe-
redt menu.

Derefter gik Annette 
Kruhøffer på scenen og 
fortalte blandt andet om 
herregårde, gravhøje, land-
brug i stenalderen, bronze-
alderen og jernalderen.

De sidste vikinger for-
svandt for omkring 1000 år 
siden.

Der har været spor af vi-
kinger i Glumsø. Der hvor 
Søvang ligger, er der fun-
det kul, kvivspids og stol-
per.

Et fragment af en rune-
sten blev i år 1910 fundet 
på en gård i Åsø. National-
museet har nu denne sten.

Af runesten findes der 
to i Sandby. Præsten kom 
også ind på store herregår-
de, ejendomsdokumenter, 
mageskifte og lignende.

Vikinger var ikke ret 
store selvom de spiste godt 

med korn og fisk.
Annette Kruhøffer run-

dede også lige Harald Blå-

tand, Svend Tveskæg og 
Knud Den Store som ero-
brede og regerede i Eng-

land i perioden i årene 
1013-1035.

Mange til Spis Sammen

Der var mange til Spis Sammen i Café Rejseladen.  Fotos: Kim Larsen

Sognepræst Annette Kruhøffer fortalte historier fra vikin-
getiden. 

Spillere fra Fuglebjerg, Hulby og Eggerslevmagle dystede ved pokalstævne i petanque, som 
i år blev afviklet i Fuglebjerg.  Private fotos

FUGLEBJERG: Søndag den 
9. september var det Fug-
lebjerg petanques tur til at 
holde pokalstævne for Hul-
by, Eggeslevmagle og Fug-
lebjerg. 

Alle bad til vejrguder-
ne om tørvejr og man blev 
hørt, så stævnet kunne af-

vikles i tørvejr.
64 spillere dystede på li-

vet løs om, hvem der skulle 
gå hjem med pokalen i år.

Årets vinder blev Eg-
geslevmagle. Samtidig blev 
der også dystet om bedste 
placering indivituelt. 

Vindere i stævnet: Num-
mer 1: Aksel Jensen og Ove 
Larsen, Eggeslevmagle. 

Nummer 2: Ellen Keller og 
Viggo Thorlacius, Hulby. 
Nummer 3:

Vibeke Lauridsen og Kai 
Bruhn, Hulby.

En dejlig dag mellem 
gamle venner sluttede med 
kaffe og kage.

Petanquepokalstævne

Årets vinder blev Eggerslevmagle.

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: Fredag den 21. 
september fra kl. 15-16 
foregår efterårets første 
»Ord på biblioteket«, hvor 
de to lokale forfattere Lau-
ra Ringo og Amdi Sylvestri 
læser op fra deres egne ud-
givelser på Næstved Bibli-
otek. 

Laura Ringo er født i 
Næstved, men er vokset 

op dér, hvor roerne gror i 
en lille by, som beboerne 
kalder Maglebrænde og 
andre kalder en gennem-
kørselsvej.

Hun har modtaget priser 
og præmier. Blandt andet 
blev hun kåret som »Årets 
stilikon« i 2009 i Nykøbing 
Katedralskoles skoleblad.

I 2017 debuterede hun 

med ungdomsromanen 
Cremasterrefleksen på Gyl-
dendals Forlag.

Laura Ringo skriver om 
at være ung og finde sine 
egne omveje.

Amdi Sylvestri debute-
rede i 2010 med novelle-
samlingen Køtere dør om 
vinteren.

Siden har han skrevet 13 
bøger, primært for voksne.

Udover romanerne, er 
det også blevet til en del 
novellesamlinger samt en 
sms-novelle.

2018 har efter forfatte-
rens egen mening været et 
»afsindigt år« med tre ud-
givelser og to mere på vej. 

Arrangementet foregår 
i samarbejde med StORD-
strømmen, som er en regi-
onal forening, der dækker 
forfattere med tilknytning 
til Næstved, Vordingborg, 
Guldborgsund, Lolland, 
Stevns og Faxe kommuner.

Arrangementet er gratis 
og der er ingen tilmelding.

Man kan læse mere 
www.naesbib.dk.

Ord på biblioteket

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

Glumsø Vandværk
informerer:

Glumsø Vandværkværk opkræver betaling  
for drikkevand 2 gange om året.  
Opkrævningerne sker den 1. april og den  
1. oktober.  
Hvis man ikke har tilmeldt vandværkets  
opkrævninger til Betalingsservice, og ikke har 
modtaget et girokort med posten i hhv. marts 
eller september, bedes vandværket  
kontaktes på telefon 21818812 eller på  
mailadressen info@glum-vand.dk.

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
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OLOLIEFYRS-SERVICE

Alt i reparation, service samt salg af oliefyr

VVARVARV MESPECIALISTEN ApS
v/Joh/Joh/ n Lindeskov Jensen

Tlf. f. f 27 76 77 76 77 7 0 70

kr. r. rInklusiv energimålingInklusiv energimåling

www.varmespecialisten.com

840,-870,-

HVIDEVARE-SERVICE
Reparation udføres på

køl/frys - vask/opvask - komfur

Salg af Panasonic varmepumper

V/ Flemming Mazur

20 27 01 22
famazur@stofanet.dk

DIVERSE

HÅNDVÆRKERE

MALERE

BRÆNDSEL

BRÆNDE
HER OG NU TILBUD

10 skrm. bøg

kr. 5.200,-
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

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
m.m. Preben 25478718.

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:

LOPPEMARKED

DIVERSE
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TRÆPILLER
8-6 mm svensk superkvalitet

• 4 paller 3,328 kg. pris 9.072,- •
Leveret og aflæsset med truck
Prisen er inkl. moms og fragt

Kun Sjælland
og brofaste øer

Gældende til 
30/9-2018

Tommy Mikkelsen
TRÆPILLER

Åbningstider mandag til fredag 8-16
Ringstedvej 48, 4180 Sorø  Telefon 57 80 60 51

Besøg vores hjemmeside www.tmspaaner.dk

Malerservice

Anne - Lise Jensen
Engvej 10

4160 Herlufmagle
CVR: 33 19 06 70

malerservice@hotmail.dk

Lions 
indsamler
Næste loppemarked er 
6. og 7. oktober 2018

Kontakt os på: 
Ring på: 2265 2525 

E-mail til: susaa@lions.dk
Kom gerne selv med 

effekter på 
Sandbyvej 13, Glumsø: 
Alle torsdage kl. 13-17 
1. lørdag i hver måned 

kl. 10-13

F.S. MalerService ApS
Nødholmsvej 8 - 4171 Glumsø  
mobil 21867876 - jva@57645764.dk

VI TILBYDER OS MED
Rengøring fra kun kr 285 pr. time.
Gulvslibning fra kun kr 135 pr. m2

   Malerarbejde pensionister 
20% rabat denne md.

Få et uforpligtende tilbud på 

57 64 57 64

Tid til
Servicetjek

for
Telefoni – Internet  og tv pakker
I Glumsø antenneforenings forsynings område
Det foregår i Rejseladen den 25. sept. 2018

Fra kl. 16. 00 til 19. 30
Alle er velkommen:  Ikke medlemmer.

Tidligere medlemmer.
Nuværende medlemmer.
GA. Er vært ved en forfriskning.

Kom og besøg os den 25. sept. Og  deltag i lodtrækningen om 
en mobil telefon eller en rejse. Husk at medbringe den fl yers 
der bliver omdelt i uge 38. Det er kun medlemmer af GA der 
deltager i lodtrækningen. Du kan nå at melde dig ind den 25. 
ved at møde op i rejseladen.

Bestyrelsen

Dansk
Kabel-tv

BEKENDTGØRELSER

NÆSTVED/FUGLEBJERG : 
Næstved Bibliotek og Bor-
gerservice har i år op-
rettet debatforummet 
»OmegnsOnsdage«, hvor 
kommunens lokalforenin-
ger, interesseorganisatio-
ner, velgørenhedsorgani-
sationer, grupper dannet til 
forskellige specifikke gøre-
mål, kan fortælle om deres 
arbejde til alle, der har lyst 
til at lytte.

Biblioteket som mødested
I løbet af efteråret, vil der 

på Næstved Bibliotek og 
Fuglebjerg Bibliotek være 

disse »OmegnsOnsdage«.
Den 26. september klok-

ken 17 på Næstved Bibli-
otek fortæller foreningen 
Sam-X Næstved fortæller 
om arbejdet med flygtnin-
ge og indvandrere.

Den 3. oktober klokken 
17 på Næstved Bibliotek 
fortæller foreningen Om-
sorgsgruppen fortæller om 
arbejdet med børn og unge, 
der har mistet en mor, far, 
bror eller søster.

Den 7. november klokken 
17 på Næstved Bibliotek 
fortæller SOS-Børnebyerne 

fortæller om sit arbejde. 
Den 21. november klok-

ken 17 på Fuglebjerg Bib-
liotek fortæller foreningen 
Landsbyklyngen for Fugle-
bjerg, Sandved-Tornemark 
og omegn fortæller om 
foreningens arbejde med at 
lokke nye borgere til områ-
det. 

Det er ikke for sent at 
tilmelde sig til »Omegns-
Dage«.

Næstved Bibliotek vil 
gerne tilbyde en organi-
sation plads på biblioteket 
en onsdag, hvor man kan 

fortælle, hvad man laver, 
hvorfor man gør det og 
gerne lægge op til debat om 
det, man interesserer sig 
for og hvad det betyder for 
samfundet.

Hvis man vil tilmelde sin 
forening eller organisation 
eller bare høre nærmere, 
kan man skrive eller rin-
ge til Helle på telefon 55 
88 41 64, e-mail hsiga@
naestved.dk, Jesper på te-
lefon 55 88 41 58, e-mail 
jechr@naestved.dk eller til 
Lars: på telefon 55 88 41 
35, e-mail laman@naest-
ved.dk.

Omegnsonsdage på bibliotekerne

NÆSTVED: Der er gratis 
foredrag som livestreaming 
om ølbrygning i Bio Næst-
ved tirsdag den 25. septem-
ber mellem klokken 19 og 
21.30.

Ved foredraget kan man 
høre de professionelle 
brygmestre Zoran Gojko-
vic og Erik Lund fortælle 
om gærens betydning for 
øllets aroma, om maltens 
indflydelse på farve, smag 
og smagsholdbarhed og om 
humlens rolle som smags- 
og aromagiver.

Under foredraget vil der 
blive serveret små smags-

prøver på fem udvalgte øl-
typer.

Arrangementet er gratis, 
men kræver tilmelding via 
Bio Næstved hjemmeside.

Foredrag om ølbrygning

TAK FOR
OPMÆRKSOMHEDEN

Tak
Tusind tak til alle som  

glædede mig med gaver og 
besøg i "Den Lille Bikube" 

I anledningen af min  
afskedsreception.

Annette Jørgensen




