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Husk at tjekke dagens deal!

Få dage
indbakk

Tilmeld
www.de

Få dagens deal i din
indbakke hver morgen.

Tilmeld dig  gratis på
www.deal.dk/sjaelland

I samarbejde med:

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

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

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

Foto: Bodil Pinholt
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FUGLEBJERG: Manuel-Be-
handler.dk ved Per Storm 
Larsen flyttede 1. oktober 
ind på Torvet 4.

Nu behøver borgere i Fug-
lebjerg ikke at bevæge sig 
så langt, hvis de har ondt 
i ryggen, skuldrene eller 
andre steder i bevægeap-
paratet. Det skyldes at Ma-
nuel-Behandler.dk ved Per 
Storm Larsen har åbnet kli-
nik på Torvet 4.

Per Storm Larsen slog dø-
rene op til klinikken den 1. 
oktober. Det er dog ikke nyt 

for ham at drive klinik, idet 
han har haft den hjemme i 
Vinstrup i cirka halvandet 
år.

En lang række diplomer i 
klinikken vidner om, at Per 
Larsen har mange strenge 
at spille på. Han begynd-
te som fysiurgisk massør, 
og har siden bygget flere 
og flere lag på, blandt an-
det kropsanalyse, personlig 
træning og cupping.

Per Larsens indgang til at 
blive massør er, at han selv 
fik en diskusprolaps.

Han har haft erhverv, 

hvor han har brugt kroppen 
meget. Han begyndte med 
en uddannelse i landbru-
get med speciale i husdyr. 
Siden har han arbejdet som 
anlægsgartner i det grå 
område - fliser - med man-
ge tunge løft.

Ydermere har Per Larsen 
arbejdet som murer, som 
også er fysisk krævende ar-
bejde.

- Det er stort set alle de 
hårdeste arbejder, man kan 
finde, fortæller Per Storm 
Larsen. 

- Enten finder jeg noget 
nyt at lave, eller også stop-
per jeg på arbejdsmarkedet 
om fire til fem år, tænkte 
Per Larsen. Derpå blev han 
massør.

Han tager alle under 
behandling, lige fra elite-
sportsfolk til småbørn.

Kører ud

Nogle dage arbejder Per 
Larsen ude af huset. Hvis 
folk ikke kan komme til 
ham, kører han gerne ud.

Han har også firmakun-
der, hvor han tager ud på 
arbejdspladser og giver 
massage. Han har blandt 
andet kommet på Rigsho-
spitalet, hvor plejepersona-
let og lægerne fik løst op for 
ømme muskler.

Folk kan komme til Per 
Larsen med alle mulige 
problemer.

- Jeg kender også mine 
begrænsninger. Hvis der er 
noget, jeg ikke ved, hvad 
er, så bliver de sendt videre, 

fortæller Per Larsen.
Typisk kommer folk med 

lændesmerter, nakkespæn-
dinger og hovedpine. Det er 
nærmest en folkesygdom.

Per Larsen fortæller sine 
klienter, at han ikke kan 
helbrede dem. Helbredelse 
kommer indefra.

- Jeg kan afvise sympto-
mer, vedligeholde og holde 
smertefri, siger Per Larsen.

Undervejs i behandlingen 
taler han med klienterne 
om, hvordan man håndte-
rer sine smerter.

Han taler meget om de 
indre rynker. Ligesom vi 
får rynker uden på, så får 

man det også indvendigt.

Yoga

Per Storm Larsen opfordrer 
altid folk til at bevæge sig.

En af de måder man kan 
gøre det på er ved at dyrke 
yoga. Det tilbydes også hos 
Manuel-Behandler.dk. Det 
er Per Storm Larsens kone, 
Andrea Christensen, som 
står for undervisningen. 

Hen ad vejen kommer der 
også børneyoga og yoga for 
mænd.

Næste skridt på Per Storm 
Larsens behandlervej er 
akupunktur, som han er 

ved at uddanne sig inden-
for.

Når folk kommer til ham 
med smerter, så vælger han 
den behandling, der skal til, 
for at afhjælpe smerterne.

Her i forbindelse med 
Lyserød Lørdag med fokus 
på brystkræft, så beslutte-
de Per Storm Larsen at do-
nere nogle timer om ugen 
her i oktober, hvor bryst-
kræftramte kan komme at 
få blid massage for velvæ-
ren.

bodil

Manuel-Behandler.dk er åbnet i Fuglebjerg

Per Storm Larsen viser her på skelettet, hvor mange har smerter - lænden. 
Foto: Bodil Pinholt
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Eller gå ind på tastselvannoncer.dk

GLUMSØ: Hver onsdag fra 
klokken 14-16 er der hånd-
arbejdscafé på Glumsø Bib-
liotek. Her er man velkom-
men med sit håndarbejde, 
uanset, om man er nybe-
gynder eller man er godt i 
gang med noget. 

Efteråret er over os, og 
dermed er det tid til at 
hygge sig inde med bøger 

og håndarbejde. I hånd-
arbejdscaféen på Glumsø 
Bibliotek kan man få en 
hyggelig eftermiddag sam-
men med andre, som inte-
resserer sig for strikning, 
hækling, broderi eller an-
det kreativt arbejde. 

Der snakkes og hygges 
over en kop kaffe eller te, 
mens hænderne arbejder.   

Håndarbejdscaféen, som 
foregår i hyggehjørnet ved 
reolerne med »Håndarbej-
de«, er åben hver onsdag 
fra klokken 14-16. 

Lige som på alle de an-
dre biblioteker i Næstved 
Kommune, er håndarbejds-
caféen selvkørende med 
frivillige ildsjæle ved roret. 

Alle kan komme med 

strikketøj eller hvad de ellers 
er i gang med.

Biblioteket har masser af 
opskrifter og vejledning i 
de forskellige teknikker, så 
der er gode muligheder for 
at lære nyt. 

Det er gratis at deltage og 
tilmelding er ikke nødven-
dig. 

Hyggeligt samvær og kreativitet



Fuglebjerg Brugsforening

OKSECUVETTESTEG

SVINEKAM M/SPÆK 
ridset og klar til ovnen

1/2 OKSEFILET
2-3 kg.

ALTID BILLIG BENZIN

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

249,-
Pr. stk.

2995
Pr. ½ kg.

1995
Pr. ½ kg.

Åbent hver dag kl. 8 - 20 
Tilbudene gælder fra tirsdag d. 16. oktober til og med lørdag den 20. oktober

MENU til 2
 pers.

2 stk. panerede

wienerschnitzel  ”Mit alles”

Kartofl er, citron med ansjos, kapers, 

revet perberrod, ærter og sauce

149,-
Inkl. 2 stk. speciale øl

KUN 
FREDAG

Kulturladen og 
SuperBrugsen inviterer til

VINSMAGNING
FREDAG DEN 26.10. KL. 19.00

150.- KR. 
PR. PERSON    

MAX 80 PLADSER 
SÅ SKYND JER!!

Efter smagning vil der 
blive serveret en 
lækker TAPAS

RIBBENSTEG, 
KOGEFLÆSK, 
STEGEFLÆSK 
I STYKKER

4-5 ENTRECOTE 
min. 800 g

2295
Pr. ½ kg.

100,-
KUN

4 STK 
SVINEHJERTER

30,-
KUN
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Har du en go’ historie
- så skriv til os

susaalandet.red@sn.dk

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

GELSTED: I næste uge åb-
ner Karma, café, restau-
rant og pizzaria på Vand-
værksvej  32.

»Karma gør gode ting, og 
gode ting vil komme din 
vej« står der på skiltet på 
Karma, café, restaurant og 
pizzaria, som åbner fredag 
den 19. oktober på Vand-
værksvej 32 - på bagsiden 
af det tidligere SuperBrug-
sens ved OK-tanken i Gel-
sted.

Det er også indehaver 
John Avcils plan, at der 
skal kæles for maden.

- Vi prøver at gøre det lidt 
anderledes, hvor det er lidt 
mere gastronomisk, fortæl-
ler John Avcil.

På Karma vil man lave 
stort set alt fra bunden. 

Sortimentet bliver bredt, 
lige fra fiskeretter, a la car-

te kødretter, sandwicher og 
pizza.

Der vil være et meget 
bredt udvalg af mad, man 
normalt kan få på en café, 
restaurant og pizzaria.

På cafésiden vil der 
blandt andet være et stort 
udvalg i kaffe og kage. Kar-
ma har lavet en aftale med 
et bageri, som skal levere 
kage hver dag.

Der kan også købes frisk-
presset juice og hjemmela-
vet limonade.

Brancheerfaring

John Avcil er erfaren i 
branchen. Han har haft 
caféer før, blandt andet i 
Næstved og Vordingborg. 
Han har også været med til 
at etablere Karizma i Næst-
ved.

Hotel- og restaurations-

branchen har John Avcil 
også arbejdet i. Han har 
været daglig leder på Jen-
sens Bøfhus samt på Grand 
Park Hotel i Korsør.

En årrække har John Av-
cil været væk fra branchen 
og har været salgschef i en 
massagestolsvirksomhed.

- Nu vil jeg gerne tilba-
ge til restaurationsbrahcen, 
fortæller John Avcil.

Han vil selv være at finde 
i køkkenet og i restauran-
ten. Det er i øvrigt et åbent 
køkken med bar, så gæster 
kan følge med i tilbered-
ningen af maden. Desuden 
er der en kok og en køk-
kenmedhjælper samt to til 
tre serveringspersonale til-
knyttet det nye spisested.

Karma har ikke madud-
bringning, men man kan 
bestille og hente mad på 
stedet. Hvis man gør det, så 
gives der 15 procent rabat.

- Vi kommer til at ligge i 
den billige ende, på grund 

af, at der er en billig husleje 
her, siger John Avcil.

Han overtog lokalerne 
efter Linder Café og Livs-
stilsbutik, som lukkede tid-
ligere på året. Lokalerne er 
blevet malet og sat i stand, 

og er nu klar til at tage 
imod kunderne.

Der er åbent søndag til 
torsdag klokken 11-21.30 
samt fredag og lørdag klok-
ken 11-22.30.

Der er plads til 38 i Kar-

ma, og hvis der er selska-
ber, kan der være op til 50 
personer.

Åbningen markeres med 
nogle gode tilbud den første 
uge.

bodil

Nyt spisested i Gelsted

John Avcil er klar til at tage imod gæster på fredag på Karma.           Foto: Bodil Pinholt

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...

GUDSTJENESTER

Susålandets
Avis

57 61 25 00

Torsdag 18. oktober
Hårslev ..................................  19.00

Søndag 21. oktober 2018
Næsby....................................  10.30 
Fuglebjerg ............................  09.00
Krummerup .........................  10.30
Førslev ...................................  10.30

Kilde: www.sogn.dk

GLUMSØ: Nina Junker og 
Mie Keldberg fra Glumsø 
Gymnastikforening havde 
inviteret Vild Med Dans 
deltager Michael Olesen til 
Glumsø Hallen søndag den 
7. oktober.  

Der var zumba danse var 
på programmet. Knapt 40 
deltagere fik efter lidt op-
varmning lov til at svede i 
fem kvarter, under ledelse 
af Michael Olesens meget 
smidige krop. 

Både arrangør og zumba 
dansere meldte om et ka-
non godt arrangement .

Zumba gav sved på panden
Michael Olesen sammen med 40 glade motionister i Glumsø.                Foto: Kim Larsen

Michael Olesen fik pulsen 
op hos deltagerne.



Knorr Sauce 
Flere varianter 76-120 gr

Flydende 
becel 
500ml

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

Mammen Ost 
mellemlageret 45+

Danske kartofl er 
Kl. 1

Bakkedal smør 
200gr

Mou okse eller 
hønsekødssuppe 
1 kg, frost 

Roastbeef 
af inderlår

PR. ½ KG.

3995

2 KG.

10.-
PRISBRAG

PR. FLASKE

12.-
AFHENTNINGSPRIS

+ pant

2000 GR.

9995

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 18. OKTOBER TIL ONSDAG D. 24. OKTOBER

PR. STK./PK.

10.-

SKARP PRIS

FRISK HAKKET 
SVINESMÅKØD 
8-12% 

1000 GR.

40.-
SKARP PRIS

24 STK / DS
30 STK. / FL

9995
FAST LAVPRIS

+ pant

Tuborg / Carlsberg
eller 1883

Santa Christina
Chile, fl ere varianter
75 CL.

Populære chilenske hverdagsvine 
Santa Christina-serien spænder vidt. 
Fra let og frisk hvidvin til fyldige og 

velsmagende rødvine.

3 FLASKER

110.-
SPAR OP TIL 69,85

Dejlig vine til 
hverdag. Chile kan 

noget med vin. 
Velsmagende og drik-
kevenlige vine til en 
overkommelig pris

STORT STYKKE

Merrild 
Kaff e

500 GR.

35.-
SKARP PRIS

PAKKEMARKED 
Koteletter  
800 gr. 

Nakkekoteletter 
800 gr. 

Skinkeschnitzel 
600 gr.

Ribbensteg 
1000 gr. 

Gordon Bleu 
700 gr.

TA’ 2 PAKKER

100.-
1 PK. 59,95

Pepsi, Faxe Kondi
eller Nikoline
Flere varianter
1,5 liter

Kellogg’s 
morgenmad 
Flere varianter 
204-500 gr 

PR. STK.

20.-
SKARP PRIS

Santa Luna
Chile. Rød eller hvid
3 liter

PR. BOX

8995
SPAR OP TIL 20,00

PR. FLASKE

9995

SPAR OP TIL 24.-

Grant’s family reserve 
whisky, Hansen golden 
rom eller Aalborg taffel 
akvavit
70 cl. Literpris 142,79. 
Sælges ikke til unge under 18 år

PR. FLASKE

9995
SPAR OP TIL 24,00

Grant Whiskey, Hansen Rom eller 
Aalborg Taff el   70 cl.
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Suså Sognehøjskole 2018-2019 
Temaet for denne sæsons Sognehøjskole er Højskolesangbogen.  

Denne ”Sangens blå Bog”, som Danmarks Radio P1  
har kaldt en længere udsendelsesrække, er kendt og elsket  

værdsat af de fleste danskere, og vi kender alle mange  
af sangene i den.

For at få et lidt dybere kendskab til sangene, deres oprindelse og betydning  
– også i overført forstand – har vi valgt denne blå bog som temaet denne gang. 

Og for de mange sangglade skal tilføjes, at der bliver masser af muligheder  
for at fylde lungerne og lade melodierne med taksterne runge  

i de respektive lokaler. 

Torsdag d. 25. oktober kl. 19:30. Tybjerg Kirke  
og Forsamlingshus 

”Sangens fortælling og fortællingens sang”  
ved Jacob Vestager Tybjerg 

Højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg, Uldum Højskole: 
”Nok det foredrag jeg har holdt mest. Jeg fortæller om sangene og  

melodierne og om vigtigheden af sang og musik.  
Dette krydres med gode historier der relaterer til sang.” 

Aftenen starter med første halvdel i Tybjerg Kirke. Herefter er der kaffe/te og brød I 
Tybjerg Forsamlingshus, hvor anden halvdel af foredraget afsluttes. 

Jacob Vestager Tybjerg akkompagnerer sangene med klaverspil. 

Praktisk info: Der kan parkeres ved såvel kirken som ved  
Tybjerg Forsamlingshus. Da der ikke er gadebelysning i Tybjerg,  

vil det være en god idé at medbringe lommelygte,  
når man skal gå det lille stykke vej mellem kirke og forsamlingshus.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.  
Kirkebil kan bestilles.

Arrangører: Tyvelse, Sandby, Vrangstrup, Aversi,  
Tybjerg, Herlufmagle, Glumsø, Bavelse og  
Næsby Sogne.

Højskolelærer  ved Uldum Højskole, Jakob Vestager Tybjerg

LØRDAG 27. OKTOBER 2018 KL. 14.00

GRØNBRO HALLEN
GRØNBROVEJ 1, 4262 SANDVED

FRI
ENTRÉ

BØRNEKONCERT MED 

MEK PEK

ARRANGØR: DE 9 SOGNE I GL. FUGLEBJERG KOMMUNE

KOM OG MØD
ALLE BØRNS VEN

Mek Pek har gennem de sidste 2 årtier 
opbygget et solidt image som børnenes ven. 

Med en udsædvanlig energi, humor og oprigtig 
glæde underholder han børn, deres forældre 

og alle andre barnlige sjæle. 

                     DØRENE ÅBNES KL. 13.30.

GLUMSØ: Der er lagt op 
til en spændende kultu-
rel aften i Glumsø tors-
dag den 1. november fra 
klokken 17.45 til cirka 22.

Arrangementet begynder 
med spisning i Café Rejse-
laden. 

»Bøf, Bog og Bif« er et 
samarbejde mellem Café 
Rejseladen, Glumsø Bio 
og Glumsø Bibliotek. Den-
ne gang skal vi se filmen, 
Bare Juliet med Rose Byrne, 
Chris O’Dowd og Ethan Ha-
wke i hovedrollerne.    

Bogen Juliet, Nøgen 
(2009) er skrevet af Nick 
Hornby. Annie og Duncan 
har været et par gennem 
flere år. De har ikke rigtig 
noget fælles længere, alli-
gevel vælger de at rejse til 
USA, for at følge i musike-
rens Tucker Crowes fodspor.

Duncan er en stor fan af 
Tucker Crowe, som ikke har 
udgivet noget i flere år.  

Rejsen bliver på mange 
måder en øjenåbner, især 
for Annie, da det går op for 
hende, hvor mange gode år 
hun har spildt på ingenting.

Og da der pludselig kom-
mer et nyt album, får Annie 
chancen for at vise sig fra 
en anden side. 

Idoldyrkelsen bliver sat 
i perspektiv, for hvor går 
grænsen for, hvornår man 
glemmer at leve sit eget 
liv? Og hvor vigtigt er det 
egentlig at stoppe op en 
gang imellem og mærke ef-
ter, om man er tilfreds med 
tingenes tilstand, eller om 
det er på tide at åbne en ny 
dør? 

Bogen kan lånes på 
Glumsø Bibliotek. 

Aftenens program be-
gynder med spisning i Café 
Rejseladen klokken 17.45-
19.00.

Der serveres undbagt 
kylling, små romantiske 
kartofler med pebersauce 
og kærlighedssalat med 
granatæble. Is kan tilkøbes.

Fra klokken 19.15-19.30 
kommer Glumsø Bibliotek 
med et oplæg om bogen bag 
filmen, Juliet, Nøgen.

Fra klokken 19.30 til 22 
vises filmen i Glumsø Bio

Efter filmen er der tid til 
diskussion.  

Tilmelding på: www.
naesbib.dk. 

Der betales for mad, drik-
ke og biografbillet på selve 
dagen hos henholdsvis Café 
Rejseladen og Glumsø Bio. 
Tilmelding på sms eller 
mail skal vises ved beta-
ling.  

Bøf, Bog og Bif i Glumsø

Rose Byrne, Chris O’Dowd og Ethan Hawke spiller hoved-
rollerne i Bare Juliet.                                         Pr-foto

Der var mange mennesker på Lions’ store loppemarked i Sandby.
Foto: Kim Larsen 

Sandby: En stor ventende 
flok mennesker løb ind, da 
Lions Suså åbnede sit lop-
pemarked den 6. oktober.

Publikum fat en masse 
gode ting. Der var noget for 
alle, der var et godt salg, 
alle stede.

Lions plejer året igen-
nem at sige vi har ”alt”, der 
er bare et spørgsmål, om 

at finde det. Ting og sager 
blev fundet i år, i stor stil.

Loppemarkedet som 
strakte sig over to dage var 
et af de bedste efterårslop-
pemarkeder i foreningen 
igennem tiden.

Lions glæder sig over den 
store opbakning fra køber-
ne, og ikke mindst alle de 
frivillige hjælpere.

I stedet for at sende re-
sterne, på genbrugspladsen, 
bliver de meste af det, der 
ikke blev solgt, sendt til Li-
tauen, hvor det gør meget 
gavn.

Lions Suså betaler trans-
porten til Litauen, som 
Nødhjælpsdepotet Rønne-
bæksholm søger for.

Atter et godt loppemarked

NÆSTVED: Mandag den 
29. oktober klokken 10-12 
holder Næstved Bibliotek 
i samarbejde med Ældre 
Sagen i Næstved et arran-
gement, hvor forfatter og 
psykolog Henrik Brogaard 
fortæller om sin bog »Gam-
mel - aldrig i livet«.

Der er nogen, der siger, at 
livet begynder ved de 50. 
Det er noget, som forfatte-
ren og psykologen Henrik 
Brogaard ved noget om.

 I bogen: »Gammel - al-
drig i livet«, som byder på 
en mangfoldighed af til-
gange og perspektiver på 
livsepoken 50+, skriver han 
opmuntrende om livet efter 
de 50. 

Efter oplægget er der mu-
lighed for dialog. Det gratis 
foredrag, som er åbent for 
alle, afholdes som en del af 
pilotprojektet Hold Hjernen 
Frisk. Der er tilmelding på: 
www.naesbib.dk   

Gammel - 
aldrig i livet



VI SÆLGER UD AF VORES  

UDSTILLINGSMODELLER 

PÅ MÆRKEVARER SOFAER
PÅ MÆRKEVARER SOFAER 50%

SPAR OP TIL

Viste sofaer er blot til inspiration. Kom ind og  
se de mange udstillingsmodeller i butikkenSKYND DIG! DET ER FØRST TIL MØLLE

PÅ UDVALGTE  

UDSTILLINGSMODELLERKIG IND OG SE ALLE UDVALGTE TILBUD...!

Mandag - torsdag   9.30-17.30 
Fredag 9.30-18.30 · Lørdag 9.30-14.00 
1. søndag i mdr. 11.00-15.00  

Åsøvej 1 · 4171 Glumsø
Tlf.: 57 64 72 13
www.laederbo.dk

ET AF DANMARKS STØRSTE STRESSLESS® STUDIER

• GOD SERVICE 
• DEN BEDSTE 
   RÅDGIVNING, 
•  DIT LÆDER
    MØBELHUS

se de mange udstillingsmodeller i butikken

I NY STUE - BUTIKKEN ER FYLDT EKSTRA GODE EFTERÅRSTILBUDI NY STUE - BUTIKKEN ER FYLDT EKSTRA GODE EFTERÅRSTILBUDI NY STUE - BUTIKKEN ER FYLDT EKSTRA GODE EFTERÅRSTILBUDI NY STUE - BUTIKKEN ER FYLDT EKSTRA GODE EFTERÅRSTILBUD

KUN I
UGE 42

15/10-22/10
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GLUMSØ: Næstved Ryg-
center udvider åbnings-
tiderne på klinikken i 
Glumsø. 

Næstved Rygcenter har an-
sat aut. fysioterapeut Nina 
Foldberg. Hun er desuden 
restorativ yoga- og GLA:D 
instruktør.

Med ansættelsen af Nina 
udvides åbningstiderne på 
klinikken i Glumsø, sådan 
at den også er åben tirs-
dage fra klokken 15.-18 og 
torsdage klokken 8-10.30. 
Klinikken åbner yderligere 
kalenderen, hvis der er be-
hov for det.

Nina Foldbergs interes-
seområder er inden for det 
manuelle område (behand-
ling med hænder) og det 
neurologiske område (syg-
domme i nervesystemet). 

Nina Foldberg lytter der-
for til klientens historie og 
undersøger grundigt inden 
behandling. Hun interesse-
rer sig desuden for behand-
ling af børn, og er en del af 
Næstved Rygcenters team 
bag de populære rygskoler.

Udover fysioterapiud-
dannelsen er Nina Foldbe-
rg også restorativ yoga- og 
GLA:D instruktør. Det er 
træning for patienter med 

artrose/slidgigt i knæ og 
hofte. 

Restorativ yoga, er den 
blideste form for yoga. Der 
arbejdes med at give ro til 
nervesystemet, som giver 
kroppen mulighed for at ar-
bejde med lindring af smer-
ter og sænke stressniveauet 
både mentalt og fysisk. Un-

dervejs strækkes kroppen 
godt igennem.   

I løbet af efteråret be-
gynder Nina Foldberg ud-
dannelse, hvor hun spe-
cialiserer sig inden for det 
gynækologisk, urologiske 
og obstetriske område. 

Det betyder, at hun vil 
kunne undersøge og be-

handle patienter med pro-
blemer i bækkenområdet, 
herunder inkontinens samt 
specifik genoptræning efter 
graviditet og fødsel.

Nina Foldberg er udad-
vendt, smilende, positiv, 
og altid i godt humør. Hun 
brænder for at gøre en for-
skel for andre. 

Næstved Rygcenter udvider 
Glumsø Fysioterapi

Fysioterapeut Nina Foldberg begynder på klinikken i Glumsø.                             Pr-foto

Lørdag den 6 Oktober havde Glumsø Biograf besøg af 
Bomles Venner, som er et kopiband af Bamses Venner. En 
velbesøgt Biograf nød to gange 45 minutter med rigtig god 
musik.                                                Foto: Kim Larsen

Røde Kors, Suså

STORT 
REKLAMEBANKOSPIL
Aktivitets og Medborgerhuset Glumsø Kro

Søndag d. 14., 21. og  
28. oktober 2018 kl. 14.00

Dørene åbnes en time før.
Der må gerne spilles på egne plader.

På gensyn. 

Røde Kors, Suså

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

Hatchback nu 239.990 kr. 

Priser er ekskl. laktillæg fra 2.490 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 23,3-24,4 km/l. CO2-udslip 94-99 g/km. Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metoden 
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), de viste tal er korreleret NEDC. De viste modeller er med White Pearl metallak til 7.490 kr. 

Touring Sports nu 247.990 kr. 

Comfortpakke indeholder: 
16” alufælge, fartpilot, regnsensor, bakspejl med  
automatisk nedblænding, automatisk foldbare  
sidespejle, mørktonede ruder og Toyota Hybrid  
har altid automatgear. Se mere på toyota.dk

NY PRIS
SPAR

13.000 KR.
Auris Hybrid H2 Comfort

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
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Essenza sengesæt i 
100% bomuldsrenforcé
Alex strib 
140 x 200 cm  449,- 249,95 // 
140 x 220 cm  499,- 299,95 //
200 x 200 cm 699,- 399,95 // 
200 x 220 cm 749,- 449,95stærkt nedsat – indtil halv pris - se i din botex!

ESSENZA
ALEX

Sengesæt 140 x 200 cm 

 24995
Vejl. 449,- SPAR

  199,-
MAX 2 SÆT
PR. KUNDE!

Duge fx. fra

SÖDAHL 
Damask, antismudsbehandlet

140 x 220 cm

 29995
Vejl. 649,-

RESTSALG!
SE UDVALGET 
I DIN LOKALE 

BOTEX

BOTEX 
DOBBELTDYNE

DRØMMEDYNE MED ANDEDUN

 999,-
Vejl. 1.999,-
200 x 200 cm

Susanne Schjerning sengesæt 
i 100% bomuldssatin
Deer in the woods - Bloom  
140 x 200 cm  499,- 199,95 
140 x 220 cm  549,- 249,95 

BOOK BOTEX-BUSSEN
Husk, det er altid gratis og  uforpligtende at få 
rådgivning af  botex-konsulenten hjemme hos dig. 

botex Ringsted
Køgevej 2-4 · 4100 Ringsted

LAMELGARDINER
Lamelgardiner fås i flere lamelbredder og i 
mange farver. Alsidige gardiner, som til-
passes selv de helt store vinduespartier.

Åbningstilbud SPAR 35% 

PLISSÉGARDINER 
Smukke og funktionelle løsninger som 
passer til ethvert hjem.
Se de mange muligheder i butikken.

Åbningstilbud SPAR 35% 

-  OPMÅLING HJEMME HOS 

DIG. DET ER ALTID HELT 

OG UFORPLIGTENDE!

botex Ringsted

SPAR
20%

ET LÆKKERT 
GARDIN GØR 
MEGET VED 
DIN BOLIG

BOOK 
VORES GARDIN

KONSULENT OG FÅ ET 
GODT TILBUD PÅ 

DINE NYE 
GARDINER

Bestil din nye markise eller 
parasol hos os på Køgevej

botex Ringsted • Køgevej 2-4 • 4100 Ringsted • Telefon 57 61 31 21 • Mail ringsted@botex.dk • www.botex.dk

Vi forhandler alle disse mærker...

FUGLEBJERG:Super Brugsen 
og Kulturladen i Fuglebjerg 
inviterer derfor til vins-
magning fredag den 26. 
oktober klokken 19. i Kul-
turladen. 
Det er Jørgen Hansen fra 
» Amalie Vinimport«, der 
fortæller om vinene og 
præsenterer forførende 
vine. 

»Amalie Vinimport« er et 
traditionsrigt vin-engros-
firma, som står bag nogle 
af landets mest solgte vine.

Jørgen Hansen leder del-
tagerne gennem smagnin-
gen af otte forskellige fran-
ske vine, som tilsammen 
giver et godt indtryk af den 
mangfoldighed, som fransk 
vin byder på. 

Super Brugsen i Fugle-
bjerg leverer de vine, vi skal 
smage og derudover flutes, 
som kan gøre smagsløgene 
parate til næste vin. 

Efter smagningen ser-
veres tapas og hertil kan 
vinene fra smagningen kø-
bes. 

Kulturladen er rammen 
om det hele fredag den 26. 
oktober kl. 19.

Billetter købes i Super 
Brugsens kiosk. Sidste frist 
for køb af billetter er den 
24. oktober. 

Vinsmagning med franske og 
forførende vine

Fredag i næste uge er der vinsmagning i Kulturladen. 
Privat foto

SANDVED: Foreningen og 
klubben »Mødestedet« 
er nu åben for unge mel-
lem 10-17 år på »Møde-
stedet«, Jernbanevej 2, i 
Sandved.

Mandag den 8. oktober 
havde Mødestedet invite-
ret unge fra Sandved og 
omegn til info-møde, for at 
finde ud af, hvad de ville 
bruge »Mødestedet« til. Der 
mødte 15 uge op og de gik 

glade i gang med at brain-
storme ideer, som man nu 
arbejder på at føre ud i li-
vet.

Baseret på de unges egne 
ønsker, holder Mødestedet 
nu åben alle mandage og 
onsdage fra klokken 17- 20, 
hvor de unge kan komme, 
hænge ud, se film, spille 
spil, sludre, snakke med 
Michelle (pædagogmed-
hjælper) og hygge sig med 
hinanden.

Mødestedet glæder sig til 
at skabe et stærkt mødested 
for de unge i Sandved og 
omegn, med en høj grad af 
ejerskab og engagement fra 
de unge - for på den måde 
at udvikle et sjovt, sundt og 
meningsfuldt fællesskab 
for de unge og alle andre 
omkring Mødestedet.

Kig ned, der er kaffe på 
kanden og altid plads til en 
snak, lyder opfordringen.

Mødestedet for unge
Mødestedet i Sandved er nu åbent to gange om ugen for unge i Sandved og omegn.

Pr-foto

Klubben er åben  
alle mandage og onsdage  

fra kl. 17-20 for unge  
mellem 10-17 år.

“Mødestedet”
Jernbanevej 2

4262 Sandved

Klubben er åben

Mødestedet 
Klubben

Kom og hæng ud, se �lm, spil brætspil,  
snak med Michelle og bare hyg jer!

i Sandved og omegn
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FILM/AKTIVITETER 
i Glumsø biograf  

og kulturhus

Smallfoot 
Mandag d. 15.10. – fredag 

d. 19.10. kl. 16.00 
Lørdag d. 20.10 – søndag 

d. 21.10. kl. 14.00

Journal 64 
Torsdag d. 18.10 – søndag 

d. 21.10. kl. 19.30

Næste uges film:
Journal 64 

Tirsdag d. 23.10. – torsdag 
d. 25.10. kl. 19.30 + søndag 

d. 28.10. kl.16.00

Aktiviteter i oktober:
Haloweenfest for 

3. – 5. klasser 
Fredag d. 26.10.  
kl. 19.00 – 22.30 

Pris: 50 kr. 
Billetter købes på 

Billetto.dk eller i Glumsø 
Brugsforening/Spar

www.rejseladen.dk

Torsdag 18/10
ZAHRA OG LASSE
spiller op til ”ung aften”

Lørdag 20/10
FOLKEKØKKEN
Læs mere på www.rejseladen.dk

SNESLEV BYLAUG?
I Sneslev vil vi gerne udvikle vores lokalsamfund med 
bl.a. forskønnelse, renovering af gadekæret, samvær, 

størst mulig livskvalitet og meget mere.

Derfor indkaldes til stiftende

GENERALFORSAMLING 
af Sneslev Bylaug 

Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 
i Forsamlingshuset

Arr. Lokale borgere og Lokalrådet

TIP AVISEN
Send os resultater fra din 
klub eller forening, gerne 
med et kort kampreferat, så 
forsøger vi at få plads i avisen.

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

Annoncer 
sendes til:
ringsted.salg@sn.dk

God kamp

GLUMSØ: HF SUSÅ i hånd-
bold fik inden søndagens 
kamp blandt andet præsen-
teret den nye shorts spon-
sor, Glumsø Brugsforening. 

Pigerne, som tabte kne-
bent med 19-20 til Fug-
lebjerg, og er i øjeblikket 

uden point. 
Herreholdet tabte til Løve 

Høng samme søndag med 
30-35. Holdene fulgtes godt 
med i 45 min, men så faldt 
forsvaret helt sammen.

Løve Høng havde 2-3 
spillere, som HF Suså ikke 

kunne få ram på. 
Top scorer blev Franz 

Svava med otte mål, Casper 
Mølsted syv mål, Mikkel 
Ingemann seks, Røde fem, 
Patric Wiese to og Mikkel 
Pagels med to mål.

Nyt tøj gav ikke sejr

GLUMSØ: Som en af de 
første butikker i Dan-
mark har Fakta Glumsø 
nu premiere på selvskan-
ning.

Det betyder, at alle med-
lemmer af Coop kan slip-
pe for kassekøen i Fakta. 
De kan handle ved selv at 
scanne varerne med deres 

mobiltelefon, lægge varer-
ne direkte ned i indkøbs-
posen og betale med telefo-
nen, uden at skulle stå i kø 
ved kassen.

Coop har testet systemet, 
der kaldes Bip & Betal, i 11 
Fakta-butikker.

Erfaringerne har været 
så positive, at man nu tager 
næste skridt. Det betyder, at 
Fakta i Glumsø nu får Bip 

& Betal sammen med andre 
butikker i regionen.

For at kunne handle med 
Bip & Betal skal man hente 
Coop App’en til sin smartp-
hone og vælge Bip & Betal. 

I butikken skanner man 
butikkens QR-kode ved 
indgangen. Man skanner 
så hver vare og lægger den 
direkte i indkøbsposen. Ved 
kassen betaler man med 
appen, og så er man ude af 
butikken. Der vil være stik-
prøvekontroller.

Bip og betal i Fakta

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:

GLUMSØ: Torsdag den 4. 
oktober havde Loftværket i 
Glumsø besøg af foredrags-
holder Vickie Olesen. 

Efter et helt liv som 
Stewardesse i SAS, beslut-
tede den 59 årige at springe 
ud som iværksætter. 

Det blev med cashme-
re strik i bedste kvalitet. 
Cashmere er hår fra en ged, 
og strikken er meget eks-
klusiv og et luksuriøs ma-

teriale på market, lækkert 
og blødt. 

Vickie Olsen fortalte, at 
det ikke var en dans på 
roser at etablere sig som 

selvstændig. Der var man-
ge udgifter til at begynde 
med, men nu er der rigtig 
kommet gang i web-shop-
pen.

Svær begyndelse

Palle Jensen fra Glumsø Brugsforening står i målet sammen med pigerne iført nye shorts.              
Foto: Kim Larsen

Vickie Olesen fortalte om sit liv som iværksætter. 
Foto: Kim Larsen
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HVIDEVARE-SERVICE
Reparation udføres på

køl/frys - vask/opvask - komfur

Salg af Panasonic varmepumper

V/ Flemming Mazur

20 27 01 22
famazur@stofanet.dk

MALERE
DIVERSE

Malerservice

Anne - Lise Jensen
Engvej 10

4160 Herlufmagle
CVR: 33 19 06 70

malerservice@hotmail.dk

Lions 
indsamler
Næste loppemarked er 

4. og 5. maj 2019
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

Malerarbejde

10 % rabat og
20% rabat på malerarbejde

i denne måned til pensionister

F.S. MalerService ApS
Nødholmsvej 8, 4171 Glumsø
Tlf. 57645764 eller 21867876

Få et godt tilbud

SNESLEV: Gadekæret i 
Sneslev er udtørret og til-
groet. Nu skal der opret-
tes et bylaug, som blandt 
andet skal forskønne og 
renovere gadekæret. 

En gruppe beboere i 
Sneslev ved Fuglebjerg går 
nu til kamp for at redde by-
ens gamle gadekær. 

Der er kraftig vækst af 
tagrør, lige som dunham-
mere efterhånden har over-
taget det meste af arealet.  
Vandet er helt væk, og det 
ligner mest af alt en udtør-
ret mark, der ikke længere 
tjener det formål, som et 
gadekær skal. 

- Jeg er så glad for det 
gadekær, men det er ikke 
pænt mere. Det har aldrig 
været tørret helt ud. Det 
er på grund af den varme 
sommer, siger Lissi Peter-
sen, der har boet i Sneslev 
i 62 år.

Husets have grænser op 
til gadekæret og har via en 
lille låge direkte adgang. 
Hun har altid nydt at stå i 
sin have og kigge på gade-
kæret. Men ikke længere. 

- Sidste år kunne vi se, 
at når ænderne svømmede, 
var der en lang stribe efter 
dem. Det skal renses, og det 
skal tages op alt sammen, 
så det kan blive pænt igen, 

konstaterer Lissi Petersen 
overfor Sjællandske. 

Umuligt at oprense

Udfordringen er, at der ikke 
rigtig er nogen, der holder 
gadekæret vedlige. Ved en 
besigtigelse i november 
2011 konstaterede Næstved 
Kommune, at vandet var 
grumset, og vanddybden 
var mellem en meter og 
halvanden. En oprensning 
blev anbefalet. 

Der er ifølge Lissi Peter-
sen og de andre beboere 
ikke sket noget. 

I februar sidste år kon-
taktede de derfor Næstved 

Kommune for at finde en 
løsning. Det resulterede 
i et besøg i maj, hvor en 
medarbejder fra Center for 
Plan og Miljø, Team Vand 
og Natur, var forbi. Her var 
omkring 35 beboere samlet 
for at vise deres støtte til en 
bevarelse og oprensning af 
gadekæret.  

- Det er Næstved Kom-
munes pligt at holde det 
vedlige. De sagde, det var 
umuligt at oprense, da det 
ville koste for mange pen-
ge. De vil ikke gøre noget, 
siger Lissi Petersen.

En del af kulturen

Lokalrådet for Næstved 
Vestegn bakker op om ud-
vikling i lokalområdet og 
forskønnelse og renovering 
af gadekæret i Sneslev. Lo-
kalrådet har sammen med 
Lissi Petersen taget initia-
tiv til at oprette et lands-
bylaug. 

- Det er for at forskønne 
området og vise et engage-
ment. Som lokalråd er vi 
også interesseret i, at der 
sker udvikling. Gadekæret 
er en del af kulturen og en 
del af livet på landet, for-
klarer lokalrådsformand 
Poul-Erik Pedersen.

Lokalrådet står for alt 
det praktiske i forbindelse 
med etablering af det nye 
bylaug, men det er beboer-
ne selv, der skal drive det. 

Der indkaldes til stif-
tende generalforsamling 
af Sneslev Bylaug torsdag 
den 25. oktober klokken 19 
i Sneslev Forsamlingshus. 
Lissi Petersen og Poul-Erik 
Pedersen håber på stor op-
bakning.

- Det bliver spændende 
at se, om der er nogen, der 
møder op og vil være med 

til at bevare det gode liv på 
landet, erklærer Poul-Erik 
Pedersen. 

Beboere går til kamp for at redde gadekæret

Mindesperlerne opfører kabaret i Glumsø Ældreklub den 31. oktober.             Privat foto

GLUMSØ: Glumsø ældre-
klub har Kabaret med Min-
desperlerne onsdag den 31. 
oktober klokken 12.30.

Det er en festlig og for-
nøjelig gruppe, som skal 
opleves.

Festlighederne indledes 

med gammeldags gule ær-
ter og fri bar er inkluderet 
i prisen.

Bindende tilmelding se-
nest den 26. oktober på te-
lefon 29 64 58 80 eller 24 
62 48 75.

Kabaret med 
Mindesperlerne

Billedet her er taget i juli 2018. Der var stadig lidt grumset 
vand tilbage i gadekæret.  Privatfoto

Poul-Erik Pedersen og Lissi Petersen får ikke våde fødder, selv om de står midt i gade-
kæret i Sneslev. Det er tilgroet og knastørt. De vurderer, det vil koste mellem 100.000 og 
200.000 kroner at rense gadekæret helt op og gøre det pænt igen. Nu forsøger de at oprette 
et bylaug, der blandt andet skal stå for at holde gadekæret pænt og rent.   
 Foto: Mia Than West
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TRÆPILLER
8-6 mm svensk superkvalitet

• 4 paller 3,328 kg. pris 9.472,- •
Leveret og aflæsset med truck
Prisen er inkl. moms og fragt

Kun Sjælland
og brofaste øer

Gældende til 
31/10-2018

Tommy Mikkelsen
TRÆPILLER

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

Besøg vores hjemmeside www.tmspaaner.dk

HÅNDVÆRKERE

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,-




