
Hvis planerne om et Hebsgaard-museum i Vording-
borg Kommune bliver realiseret - og det er der no-
get, der tyder på, at de gør - skal museet ligge i de 
gamle støberihaller bag Adelgade 18-20 i Præstø. 
Det besluttede et enigt kulturudvalg forleden. Og 
de første 100 værker er allerede i hus.  // SIDE 15

Glasmuseum skal ligge i Præstø

SYDSJÆLLAND

UGENS BEDSTE TILBUD OG HISTORIER

TIRSDAG 19. JUNI 2012    //    UGE 25    //    ÅRGANG 97    //    OPLAG: 20.599

Den rullende viking har 
indtaget Sydsjælland // SIDE 4

Jernbanevej 4-6 · Præstø · Tlf. 55 99 11 00

Bilhuset Præstø A/S
www.bilhuset-praesto.dk

UGENS BIL
VW Passat Comfort 2.0 TDi DSG 

Sort

259.900
+ lev. omk. kr. 3.680,-

Årg.: 02/2008.  Km: 99.000
Udstyr: 170 hk, aut. gear/tiptronic, 

2 zone klima, 18” alu, læderrat, 
fj.b. c.lås, c.lås, fartpilot, 4x el-

ruder, el-spejle m/varme, cd, 
6 airb., esp, diesel partikel-

fi lter. Nysynet, service ok.

Finansieringsforslag:  Udb. 20%, kr. 52.716,-   Mdr. 72, pr. mdr. 3.665,-   ÅOP 7,80%

Themsen Varmepumper 
   Alt i Varmepumper/Køl · Ventilation & Solenergi 

           Villavarme.dk · 31 17 07 85 

TILBUD
forslag på forbedring/udbedring
gives.

HUSK
at vi er specialister og fagfolk i 
SATELLIT- og ANTENNEANLÆG.
Kontakt vores specialforetning i 
PRÆSTØ for eftersyn af dit
antenneanlæg.

Sydsjællands største specialforretning for satelit og antenneanlæg. Salg – service, reparationer tilbydes.

Glambæksvej 5 - 4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 00 60 - info@nyhoerelse.dk
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Vi ønsker alle en god sommer
Vi holder sommerferielukket i uge 29 + 30

SYDSJÆLLANDS
TØMMERHANDEL
Ny Esbjergvej 7-9 · 4720 Præstø

TLF. 55 99 14 12

TEXAS HÆKKEKLIPPER
HT 245 BENZIN
• Ergonomisk
• 24,5 cc
• Dobbeltskær og sværdlængde

på 60 cm
• Klippebredde 27 mm

XL-BYG BYGGECENTER

TILBUD KR.

899,-

Restaurant Kaktus
Adelgade 45 . 4720 Præstø . Tlf. 5599 1246

Åbningstider: 
Alle dage fra 
11.00 - 21.00

FROKOST BØF 
Alle ugens dage kl. 11.00 - 16.00

OKSEFILET med stegte kartofl er og whisky sauce Kr. 59.- 

FÅ SOLGLAS MED DIN STYRKE 
OG BETAL KUN FOR KLARE GLAS MED STYRKE

0.-
SOLGLAS

PRISTILLÆG

MÅNEDENS TILBUD

ALGADE 60  (MIDT I GÅGADEN)  VORDINGBORG  TELEFON 55 37 15 13

Se mere på: www.ugebladetsydsjaelland.dk



//   UGEBLADET   //   TIRSDAG 19. JUNI 2012   //   UGE 252

Salon Lund
Hovedvejen 28 - 4733 Tappernøje - 55 96 92 79

ÅBNINGSTIDER:
Mandag 09.30 - 19.00
Tirsdag LUKKET
Onsdag 09.30 - 20.00
Torsdag 09.30 - 20.00
Fredag 09.30 - 18.00
Lørdag 08.00 - 14.00

PRISER:
Dameklip m.vask og føn ... 210,-

Herreklip ........................ 185,-

Børneklip (0-12 år)  ........ 165,-

Striber fra  ...................... 285,-

Helfarve m.klip fra  ......... 385,-

Permanent m. klip fra  ..... 465,-

TIDSBESTILLING PÅ TLF. 55 96 92 79

Salon LundSalon Lund
SOMMER

TILBUD
Farvning samt 

retning af vipper 

og bryn

 99,-

PRÆSTØ
HANDELS & ERHVERVSFORENING

Arrangør:

Kun få ledige stadepladserkontakt Torben SiggaTLF. 55 99 24 60

Sydsjællands største

KRÆMMERMARKED
i Præstø

Lørdag den 21. juli kl. 10.00 - 16.00

Se mere på: www.praestohandel.dk

Af Nina Lise

Skadedyr // Oprindeligt etable-
rede Carsten Hansen sit fi rma 
på seks kvadratmeter hjemme 
i privaten i Skibinge, men nu 
er Skibinge Skadedyrservice 
fl yttet hjemmefra. De seks 
kvadratmeter er skiftet ud med 
80 kvadratmeter på Jernbane-
vej 10 i Præstø, hvor Carsten 
Hansen har indrettet sig med 
værksted og et lille intermi-
stisk kontor.
- Jeg er godt tilfreds med at 
være fl yttet til Præstø. Det kan 
godt være, at der går en halv 
time længere, inden jeg kom-
mer hjem om eftermiddagen, 
men til gengæld er jeg hjem-
me, når jeg er kommet hjem, 
fortæller Carsten Hansen.

Kryb og kravl
Lige nu er det højsæson for 
myrer og edderkopper. Især 
området omkring Viemose, 
Kalvehave og Møn er hårdt 
ramt af edderkopper - et al-
mindelig kendt faktum blandt 
skadedyrsbekæmpere. Selv 
mener Carsten Hansen, at det 
skyldes gode fødekilder. På 
denne årstid står der sværme 
af dansemyg omkring Møn-
broen.
- Normalt gør man ikke noget 
ved edderkopper, men i det 

område er det så ekstremt, 
at folk er nødt til det. De fejer 
spind ned om aftenen, men 
når de går ud næste morgen, 
bliver de igen klistret ind i 
spindelvæv over det hele.
Også myrerne er aktive på 
denne årstid. Mod dem bruger 
Carsten Hansen udendørs et 
middel, der klæber sig fast og 
over tre måneder frigiver gift. 
Skulle enkelte myrer alligevel 
komme indenfor, har han et 
middel, der med en kanyle 
kan sprøjtes ind under paneler 
og skurelister, så det ikke tør-
res væk ved rengøring, og så 
børn og husdyr ikke kan få fat 
i det.

Inspektion af fragtskibe
Som skadedyrsbekæmper op-
lever man lidt af hvert. En ba-
ger, der ikke ville have fjernet 
mængder af kravlende kak-
kerlakker fra sine maskiner er 
noget af det værste, Carsten 
Hansen har været vidne til, 
men hverdagen byder heldigvis 
også på sjove opgaver. Blandt 
andet har Carsten Hansen 
senest udvidet sin portefølje 
med inspektion af fragtskibe 
i erhvervshavne øst for Store-
bælt.
- Alle skibe skal hver 6. må-
ned have fornyet deres hygiej-
necertifi kat. Når jeg kommer 

Skadedyrservice er 
fl yttet hjemmefra

Lige nu er det højsæson for at sprøjte mod myrer og edderkopper. 
I Præstø har Carsten Hansen fra Skibinge Skadedyrservice lejet 
sig ind i et værksted, hvor han har 80 kvadratmeter mod de seks, 
han hidtil har haft på hjemadressen i Skibinge. Foto: Nina Lise

ombord, tjekker jeg blandt an-
det deres fødevare- og affalds-
håndtering. I gamle dage, var 
det det, der hed et rottecertifi -
kat, fortæller Carsten Hansen, 
der laver en rapport og sender 
den til embedslægen, som så 
udsteder certifi katet.
- Det er spændende at komme 
ombord på skibene, og det gi-
ver en god afveksling i hverda-
gen. En gang i mellem er der 
også inspektion af passage-
skibe, der ikke lægger til havn. 
Så sejler jeg ud med et forsy-
ningsskib og laver kontrollen, 
forklarer Carsten Hansen.

Ny mand ombord
Siden opstarten af fi rmaet i 

april 2010 har Carsten Han-
sen fået så travlt, at han har 
været nødt til at alliere sig med 
en hjælper. Ole Hansen hed-
der han, og han har foreløbig 
været igennem et myrekursus 
og kan også bekæmpe ed-
derkopper samt inden længe 
hvepse.
Ole Hansen hjælper til efter 
behov, og umiddelbart har 
fastansættelse ikke været på 
tale. Men fortsætter udviklin-
gen for Skibinge Skadyrservice 
i samme tempo som nu, kan 
man jo aldrig vide, slutter Car-
sten Hansen med et smil.
Skibinge Skadedyrservice kan 
kontaktes på telefon 29 25 14 
57.

Af Nina Lise

Sankthans // Tv-vært, journalist 
og forfatter Gregers Dirckinck-
Holmfeld er årets båltaler, når 
Skibinge Menighedsråd invi-
terer til Sankthansfest lørdag 
23. juni klokken 20 i og ved 
Skibinge Kirke.
Gregers Dirckinck-Holmfeld 
forlod i 1995 DR, hvor han 
ofte optrådte på tv-skærmene 
i selskab med kollegaen Hans 
Georg Møller. Efterfølgende 
har han udgivet en række bø-
ger, og siden marts 2007 har 
han været ved Dagbladet Bør-
sen som kulturmedarbejder.

Arrangementet i Skibinge be-
gynder med en kort gudstjene-
ste, hvorefter der serveres kaf-
fe og te i haven ved kirkehuset. 
Omkring klokken 21.30, når 
mørket falder på, er der bål og 
båltale på pladsen bag gården 
Marendalshøj, Ronesbanke 
12, skråt over kirken.
Temaet for årets båltale er tra-
ditionen tro en hemmelighed, 
men arrangørerne tør godt 
love, at det bliver en både in-
teressant og underholdende 
aften i Skibingte. Så mød op 
med familie, naboer , venner  
og bekendte, lyder opfordin-
gen - alle er velkomne.

Dirckinck-Holmfeld er 
årets båltaler i Skibinge

Tour de Præstø for 19. gang
Præstø // Når fjordbyen i aften, tirsdag 19. juni, lægger 
asfalt til Tour de Præstø for 19. gang, er det Præstø Cyk-
listen, der sår bag. De bakkes op af Møns Bank, Super-
Best, Jørgensen Radio & Tv samt Lykke Cykler, der leverer 
aftenens hovedpræmie til udlodning på deltagernumrene 
- en helt ny mountainbike. Der er start og mål ved Præstø 
Hallen, og løbet byder på en 15 kilometer børnevenlig 
rute, en 30 kilometer-rute for turcykler og en 60 kilome-
ter-rute for de mere øvede. Deltagelse koster henholdsvis 
20, 30 og 40 kroner, og første start går klokken 18.30. 
Indskrivning på Abildhøjskolen fra klokken 17.

kort & godt
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MÆRKER I BUTIKKEN:
Masai, Pulz Jeans, Cream, Desigual, B.Young,

PepperCorn , Mapp Jeans, DU Milde, Soaked in Luxury,
Drys, MoonDust, Auluna skind, El Naturalista, m.m.

Havnestræde 7, 4720 Præstø. Tlf. 42 41 36 24

Ringstedgade  11c, 4700 Næstved. Tlf. 42 41 36 42

Torsdag 21. juni kl. 10.00

På sommer- og efterårsvarer!!

 FØR-UDSALG

anastasija.dkFind os på

SPAR
25%

30%
40%

Køb tøj med en fodbold på og

SCOR 25% RABAT

v/Kirsten B. Petersen · Adelgade 39 · 4720 Præstø · Tlf. 5599 1020

laver ”EM SJOV”

Der erDer er

mange boldemange bolde

i luften hos…i luften hos…

30%
Varelageret er overtaget og sælges som beset på 

HURUP MØBELFABRIKS ADRESSE af:

Telefon 98 93 61 55
www.erling-christensen.dk

VESTERGÅRDSVEJ 26 . 4700 NÆSTVED

KONKURSSALG

-30% PÅ ALT

 -------------    Adresse  -----------
VESTERGÅRDSVEJ 26

4700 NÆSTVED

ÅBNINGSTIDER 
Mandag   10 - 18 Tirsdag   10 - 18     Onsdag   10 - 18  
Torsdag   10 - 18 Fredag    10 - 18  Lørdag   10 - 15  
1. søndag i måneden    10 - 15

Kontant betaling eller dankort!
Kun afhentning

Stort udvalg af

HAVEMØBLER 

1/2
PRIS

Vi har suppleret møbelbutikkens varelager 
med varer fra andre konkursboer
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Tandproteser holder i mange år, hvorfor så betale dem på én gang,
når det ikke er nødvendigt?
Eksempel:
En tandbehandling til kr. 10.000 kan betales med kr. 256,65 om
måneden inklusive renter og gebyrer. Kom og få råd.

RÅD TIL NYE TÆNDER

www.tpt.dk

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

TANDPROTESER MED LIVSKVALITET

Banegårdspladsen 1, 1.
(oven på posthuset) · Næstved

Tlf. 55 70 28 20

PROBLEMER MED SKADEDYR?
- så kontakt Skibinge Skadedyrservice

Jeg bekæmper myrer, hvepse, kakerlakker, lopper, 

edderkopper, mus, rotter, mår, borebiller m.m.

Udføres for private, virksomheder, landbrug

og det off entlige.

Carsten Randløv Hansen  I  Tlf. 29 25 14 57  I  www.friforskadedyr.dk

VI STØTTER VORDINGBORG FESTUGE
For hver annoncemillimeter der kommer i VORDINGBORG FESTUGE 
TILLÆG sponserer UGEBLADET SYDSJÆLLAND 50 øre pr. mm

Festugetillægget omdeles i uge 27 med post i hele Vordingborg og Næstved Kommune 
i følgende lokale ugeblade:

Ugebladet Sydsjælland  
Ugebladet Næstved  
Ugebladet for Møn 
I alt 75.787 husstande i de lokale og stærke ugeaviser.

SYDSJÆLLAND

Algade 40 • 4760 Vordingborg • Tlf. 7245 1225
www.sn.dk

Annonce reservation:  torsdag den 21. juni

Deadline for indlevering af materiale: mandag den 25. juni

Deadline for færdigt materiale: onsdag den 27. juni

9. juli - 14. juli 2012

BOOK DIN FESTUGE ANNONCE ALLEREDE NU!!

Salgskonsulent Jimmy Rasmussen
Tlf. 2540 3220 - 
jimmy.rasmussen@sn.dk

Salgssupport Aviaja Lorenzen
Tlf. 2540 3225 - 
aviaja.lorenzen@sn.dk

Af Nina Lise

På job // Egentlig var han jord- 
og betonarbejder, men en dår-
lig ryg satte en stopper for den 
karriere. 32-årige Allan Gram 
Smidt-Hansen måtte se sig 
om efter noget andet, og da 
han tidligere havde kørt som 
afl øser med en isbil, var han 
ikke sen til at beslutte sig. Han 
skulle være ismand. Sydsjæl-
lands rullende viking.
- Jeg har aldrig været så glad, 

som jeg er nu. Jeg elsker at 
snakke med kunderne, og jeg 
kan ikke komme i tanke om et 
andet arbejde, der er så godt 
for min ryg, fortæller Allan 
Gram Smidt-Hansen fra sit 
hjem i Stensved, der udover at 
være base for isbilen også er 
base for familien, der udover 
ham selv tæller hans hustru og 
to små drenge.

Julemand hele året
At være ismand er som at være 

julemand hele året. Når un-
gerne hører isbilen, går al leg 
i stå, og giver mor og far efter, 
bryder de ud i vild jubel. En-
kelte vender dog også mundvi-
gene nedad - Viking Is er ny på 
det sydsjællandske marked, 
og folk har svært ved at vænne 
sig til lyden.
- Det lyder som naboens mo-
biltelefon, der ringer. Nogle 
synes, at det er generende, 
men det er kun en 17 sekun-
ders jingle, der bliver afspillet, 

Allan Smidt-Hansen har aldrig været 
så glad som han er nu

Han deler mellemnavn med et 
fi rma, der blandt andet produ-
cerer frysere, og han har fi re 
vikinger tatoveret på armen. 
Så måske lå det i kortene, at 
32-årige Allan Gram Smidt-
Hansen skulle være sælger 
for Viking Is. Siden foråret har 
han kørt med sin isbil på det 
meste af Sydsjælland - og han 
har aldrig været så glad for at 
arbejde, som han er nu. Foto: 
Nina Lise

- Du skal spise din mad, før du må få dessert. Den sætning har 
alle børn vist hørt, og Viking Is har fundet løsningen. I isbilen kan 
man nemlig også købe kød til aftensmaden. Foto: Nina Lise

forklarer Allan Gram Smidt-
Hansen og tilføjer, at lyden 
arbejdsmiljømæssigt er bedre 
end den traditionelle klokke, 
de fl este kender.
- Klokken sidder lige ved siden 
af øret, så man bliver helt bims 
efter en dag. Hos os er det bare 
en knap, vi skal trykke på.

Styr på ruterne
Den rullende Viking har kørt 
rundt på de sydsjællandske 
villaveje - og lidt på Nordfal-
ster - i nu godt en måned, og 
efterhånden har Allan Gram 
Smidt-Hansen fået styr på 
ruterne. Som gammel skralde-
mand ved han, hvordan turen 
skal planlægges, og han dæk-
ker nu hele området fra Lund-
by og ned mod Møn, som han 
når rundt på 14 dage. I hver-
dagene kører han fra omkring 
klokken 14 til 21 og i week-
enderne fra klokken 10 til 18. 
Pakningen foregår i Ørslev, 
hvor Frisko, som leverer is til 
Viking Is, har lager.
- Der er rigtig mange, der er gla-
de for, at vi har Frisko Is. Det er 
det, de kender fra butikkerne. 
Og i mange af vores kasser er 
der mini-is. På den måde kan 
børnene få en is uden at spilde 
det hele på trøjen, lyder det 
fra Allan Gram Smidt-Hansen, 
der i øvrigt fortæller, at bilen 
ejes af hans kollega, der dæk-
ker hele Næstved-området - og 

at salget går så godt, at endnu 
en bil er på vej.

Kød på frost
Som et supplement til isen kø-
rer Viking Is også med frostkød. 
Om sommeren er der godt salg 
i grillpakkerne med pølser og 
bøffer, og derudover kan man 
få en kasse med forskellige 
slags hakket kød samt inspi-
rationskassen for dem, som vil 
prøve noget nyt. Alt sammen 
leveret fra »Gris & Ko«.
- Mange bestiller i forvejen fra 
Gris & Ko på nettet. Nu kan de 
få det her hos os. Når det gæl-
der isen, kan man, hvis man vil 

være sikker på, at vi har noget 
bestemt med, bestille det på 
forhånd og få det leveret lige 
til døren, fortæller Allan Gram 
Smidt-Hansen og tilføjer, at 
lige-til-døren betyder lidt hø-
jere priser på nogle varer, men 
at kunderne til gengæld sparer 
ved ikke selv at skulle starte 
bilen.
Og så er der selvfølgelig det 
uundgåelige spørgsmål: Hvor 
mange is spiser en ismand om 
dagen? - Ikke ret mange, lyder 
svaret fra Allan Gram Smidt-
Hansen. Han har madpakke 
med i stedet. Selv en ismand 
skal tænke lidt på fi guren.

Istandsættelse af Mønbroen
Kalvehave-Møn // Vejdirek-
toratet har indledt en større 
istandsættelse af Mønbroen. 
Arbejdet vil stå på til midten 
af august 2014 og omfatter 
blandt andet nye rækværker, 
udskiftning af kantbjælker 
og belægninger samt beton-
reparationer på brodækket. 
Formålet er at sikre forsat 
fremkommelighed over Ulv-
sund, forstærkning af broen 
og forlængelse af levetiden. 
Det første år istandsættes bro-
ens østlige halvdel og andet år 
broens vestlige halvdel. I hele 
perioden vil der være åbent 
i et spor med lysregulering 
samt hastighedsbegrænsning 
på 50 km/t. Sporbredden vil 
være indsnævret til tre meter, 
og omfangsrige transporter 
henvises derfor til Farøbro-
erne.

Møn kort
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Vi håber I vil bære over
med lidt larm i byen

og tage godt imod de 9000 
festivalglade børn og pædagoger, 

der næsten vil fordoble Vordingborgs  
indbyggertal i uge 27.

Danmarks største børnefestival 
kan endnu engang melde

 ALT UDSOLGT

Der kan IKKE købes billetter ved indgangen!
www.vildevulkanerfestival.dk

4-5-6 JULI 2012
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Hovedvejen 55, Tappernøje
Tlf. 27140783

Åbningstider:
Tirsdag-fredag: 10-18

Lørdag: 9-13

Dameklip 310,-
Herreklip 260,-
Børn u/10 200,-
Permanent incl. klip 650,-
Striber i alt hår 550,-

Tidsbestilling: 27140783

Advokatfirmaet
Nørreslet, Ellegård & Toft Erichsen

Næstved:
Havnegade 8 
4700 Næstved
Telefon: 55 99 10 90
Telefax: 55 99 29 33

Præstø:
Adelgade 30
4720 Præstø
Telefon: 55 99 10 90
Telefax: 55 99 29 33

Bent Ellegård Pedersen

Keld Nørreslet (H)

Karina Sejersbøl

Stege:
Storegade 29 
4780 Stege
Telefon: 55 81 53 31
Telefax: 55 81 46 31

www.advokat-noerreslet.dk

Karrebæksminde Marked 2012

ER IKKE OPGIVET!

Vi søger kræmmere til 
4 dage i uge 31 

(2. august - 5. august 2012)

Vi er nogle ildsjæle, der kæmper for 
at Karrebæksminde Markedet fortsætter.

Er dette noget for dig, så kontakt 
Jaclinie på tlf.: 20 472 516      eller Per på tlf.: 52 408 703

”Nu taler vi meget sammen igen, og det 
er bare så dejligt.” 

”Det er skide godt han gjorde 
noget ved det.”

”Det er blevet meget nemmere 
og sjovere, at være sammen”

Bemærk fortsat mulighed for 

høreapparater uden egenbetaling*

HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG SERVICE

GRATIS HØREUNDERSØGELSE

Prøv GRATIS et høreapparat - og hør forskellen

RING OG BESTIL TID NU - 70 230 560

Vi har 17 års erfaring 
og 100% dansk ejet

*ved bevilling af offentligt tilskud

Familien Back Pedersen

Anne og Luise Vollstedt, søstre

Barnebarn Alex V. Thomasen og Børge Bruun

SUPER TILBUD
Vi kan også hjælpe dig 

www.dkhc.dk

CHARLOTTENLUND, Jægersborg Allé 18 
ESBJERG, Strandbygade 15-17
FAABORG, Herregårdscentret 104
HADERSLEV, Storegade 33
HELSINGØR, Hovedvagtsstræde 7 
HJØRRING, Banegårdspladsen 3 
HOLBÆK, Smedelundsgade 43

HORSENS, Spedalsø Torv 6
KOLDING, Slotsgade 12
KØBENHAVN, Esplanaden 24
MIDDELFART, Jernbanegade 75
NYBORG, Nørrevoldgade 33
NÆSTVED, Ringstedgade 27A
ODENSE, Nørregade 71 

ODENSE, Rosengårdcentret
SVENDBORG, Vestergade 153
SØNDERBORG, Perlegade 1
VIBORG, Gravene 28
AARHUS, Valdemarsgade 32
AABENRAA, Borgmester Finks Gade 4
AALBORG, Maren Turis Gade 5 

samt i SPANIEN, Fuengirola

Vi søger
elever i 

hele landet
Læs mere på 

www.dkhc.dk

Af Nina Lise

Algade // Vordingborg kan selv, 
så der er ingen grund til at 
tage ud af byen. Heller ikke 
selvom man skal giftes og skal 
have lavet både hår, makeup, 
blomster og billeder. Det ene-
ste, det kan knibe med - i 
hvert fald hvis det skal være 
i Algade - er brudekjolen. Der 
skal man udenfor bymidten. 
Men gommens tøj er i hvert 
fald ikke noget problem.
- Jeg fi k idéen til bryllupsbil-
lederne for at vise, at vi lokale 
butikker sagtens kan arbejde 
sammen. Så hvis man skal 
planlægge bryllup henover 
sommeren, er der ingen grund 
til at tage udenbys. Bortset fra 

kjolen kan man få det hele i Al-
gade, fortæller Mona Breiten-
stein fra Phicasso Frisør, Al-
gade 80B, Vordingborg.

Handlede hurtigt
Hun fi k hurtigt andre butikker 
med på idéen. Fru Andkjær 
har stået for blomsterne, Dis-
sing har sørget for gommens 
tøj, Tid & Stil har leveret 
smykkerne og PhotoCare stået 
for fotograferingen. Gommen 
blev fundet i god tid, for han 
er vant til at lave modelarbej-
de for Dissing. Men bruden 
blev valgt mere impulsivt.
- Jeg havde hende som kunde, 
ugen før billederne skulle ta-
ges, og så spurgte jeg hende. 
Modellerne kendte overhove-

det ikke hinanden, men ef-
ter et par dage var de »gift«, 
smiler Mona Breitenstein, der 
selv har koordineret alt det 
praktiske omkring fotografe-
ringen.
- Alt skulle været klappet og 
klart på dagen, og tingene 
skulle jo også gerne passe 
sammen, så der har været en 
del koordinering. Selv afsatte 
jeg det meste af en dag i salo-
nen til at klippe, farve, sætte 
hår på modellerne og lægge 
makeup, forklarer Phicasso-
frisøren.

Plakat som blikfang
Selvom hun har brugt en 
del timer på projektet, synes 
Mona Breitentein, at det har 

Køb lokalt - også til brylluppet

Tenna Klee fra Præstø og Brian Jørgensen fra Vordingborg havde 
aldrig mødt hinanden før, da de forleden stillede op til fotografe-
ring for at vise, at det ikke er nødvendigt at tage udenbys, selvom 
man går med bryllupstanker. Brudekjolen er for øvrigt Tenna 
Klees egen - købt udenfor Vordingborg. Foto: Karsten Nielsen

været sjovt og inspirerende 
- ikke mindst fordi frisørerne 
som regel slipper bruden i sa-
lonen og sjældent får hende 
at se med brudekjole og blom-
ster.
Billederne fra fotograferingen 
kan ses på en plakat, de del-
tagende butikker hver især 
har fået tilbudt. Plakaten har 
ikke kostet butikkerne andet 
end den tid - og for blom-
sterpigens vedkommende de 

materialer - der er brugt, men 
til gengæld har de sikret sig 
et blikfang, der gerne skal bi-
drage til at få Vordingborgen-
serne til at handle lokalt. - Vi 
skal jo nødig have fl ere tomme 
butikker i Algade, som Mona 
Breitenstein siger.
Hos Phicasso Frisør vil plaka-
ten kunne ses i vinduet måne-
den ud, og herefter fl yttes den 
ind i butikken.
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SKABE A
S

Broværket 1 - 4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 70 58   I   www.otskabe.dk

Køb direkte fra
DEN LOKALE FABRIK

og spar penge!

Sydsjællands største udvalg i køkkener
- også velegnet til sommerhuset

PS: FERIE LUKKET uge 28 - 29 - 30

NYHED

HORISONTAL BASIC
• Som foto m/hylder i skabe Kr. 10.995.-
• Som foto m/udtræksbakker -riste og hjørnekarruseller Kr. 12.926.-

Leveres samlet. Priser incl. moms, excl. hvidevarer. Forbehold for trykfejl.

DET DANSKE KØKKEN 

OPRETTELSE 0,-

INKL. 1 GB DATA 
HVER MÅNED

5TIMERS
TALE pr. md.

INGEN OPKALDSAFGIFT

1,-
Med DLG 
Privat 5

+ DLG Privat 5 abonnement
+ Data Mini

SPAR
1.239,-

I FORHOLD TIL 
MAJ 2012 PRISER

NOKIA 500

HTC Explorer

Samsung
Galaxy Pocket

Kom ind i din lokale DLG-forretning eller i Land Fritid og få inspiration til 
et godt køb. Læs mere og find din nærmeste forhandler på www.dlgtele.dkNOK MARKEDETS BEDSTE PRISER

 DLG PRIVAT 5
Abonnement

Oprettelse 0 kr. Pris udover inkl. fri tale 0,67 kr./min. 
SMS 0,24 kr./stk. Forsendelse af mobil 50 kr. 1 GB data 

pr. md. 50 kr.  Læs mere på www.dlgtele.dk

Opkaldsafgift

139,- 0,-
Inkl. fri tale

5 timer

RØVERKØB!
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NYHED

Minimumspris i bindingsperioden kr. 1.185,-

Korndrevet 4, Bårse
4720 Præstø
Tlf. 33 68 42 50

MELANGE
Uldkelim 140 x 200 cm.
Vejl. pr. m2 999,-

SPAR 270,-
729,-
PR. STK. KUN

G
A

R
A

N
T.N

U

Dorte 
Krog-Meyer

Lonnie 
Elgarth

Smail 
Kahrimanovic

Per 
Liljegren

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 10.00 - 18.00 . LØRDAG: 10.00 - 14.00

GARANT NÆSTVED
Gulve & Gardiner
Gammel Holstedvej 5 B
4700 Næstved · 55 77 80 30

HUSK vi tilbyder 

GRATIS opmåling og

 kommer gerne forbi med  

gardinbussen!

SEMOIS WHITE/GREY
Kraftig vinyl med slidstærk og rengørings-
venlig overflade. Bredde 300 og 400 cm.
Vejl. pr. m2 235,-

SPAR 76,-
159,-
PR. M2 KUN
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KOM TIL 
INFORMATIONSMØDE
OM SOLCELLEANLÆG

I XL-BYG MEDING

SOLENERGI
FIND INFORMATION OM XL-BYG SOLCELLER PÅ: WWW.XL-BYG.DK/SOLCELLER

Tirsdag den 26. juni
kl. 19.00 - 21.00

Tilmelding hos 

– GI’R GOD ØKONOMI

HVILKET
ANLÆG SKAL 
DU VÆLGE?

FÅ DIN 

STRØMMÅLER

TIL AT TÆLLE

BAGLÆNS

eller mail kfj@xl-meding.dk
XL-BYG Meding Kim Jørgensen på tlf. 5575 7814

Mødet afholdes på 

Rønnebæksholm Herskabsstald 

Rønnebæksholm 1 • 4700 Næstved

Sidste tilmeldingsfrist 

FREDAG DEN 22. JUNI
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Se hele vores store udvalg www.niels-petersen.dk

UDBETALING*

kr.19.500,-

PR. MD*
kr. 3.499,-

M{ZD{6
2.0 PREMIUM FRA

19.500 kr. én gang. Og 3.499 kr. én gang om måneden. Det er en ualmindelig billig måde at blive 
bilejer på. Specielt når bilen er en Mazda6 Premium-model med 2.0-liters 155 HK benzinmotor, 

2-zone klimaanlæg, fartpilot, regnsensor, 17” aluminiumsfælge, bakkebremse, tågeforlygter og meget mere. 
Velkommen til en prøvetur hos din Mazda forhandler.     LÆS MERE PÅ M{zd{.DK

TO GODE TILBUD

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 14,5-14,3 km/l. CO2–emission 159-161 g/km. Energiklasse           . Den viste model er en Mazda6 stc. Premium.
*Mazda6 2.0 Premium Sedan, vejl. kontantpris kr. 330.976,- inkl. metallak og levering. Udbetaling kr. 19.500,- ydelse kr. 3.499,- pr. måned i 84 måneder. Variabel debitor-rente 3,99%. ÅOP 5,47%. 
Samlet beløb der skal tilbagebetales kr. 293.916,- Bilens pris gælder kun ved fi nansiering hos Mazda Credit. Der tages forbehold for positiv kreditgodkendelse. Tilbuddet gælder til og med 31.07.2012, 
eller så længe lager haves. 

12/10. Km 8.000
Hvid, glastag, navigation, 19” aluf., 
klima, xenonlys, læderindtræk, 
alarm, fjb. c.lås, p-sensor, fartpilot, 
el indst. førersæde, bluetooth, 
esp, 8 airbags, OPC stylet, Flexride 
undervogn, svingbart træk.

kr. 429.900

Opel Insignia 2,0 T 220 Cosmo ST 4×4

FIREHJULSTRÆK

06/11. Km 5.000
Koksmet., aircon., fjb. c.lås, dellæder, 
fartpilot, infocenter, højdejust. fors., 
el-ruder, cd/radio, el-spejle, multi-
funktionsrat, håndfrit til mobil, blue-
tooth, 6 airbags, regnsensor, auto. 
nedbl. bakspejl, udv. temp. måler.

kr. 254.900

Opel Meriva 1,7 CDTi 130 Cosmo

TOPMODELLEN

06/11. Km 11.000
Koksmet., aircon., fjb. c.lås, 
fart pilot, sædevarme, højdejust. 
forsæde, el-ruder, el-spejle, 
multifunktionsrat, håndfrit til mobil, 
bluetooth, læderrat, 6 airbags, 
antispin.

kr. 239.900

Opel Meriva 1,7 CDTi 100 Enjoy AUT.

AUTOMATGEAR

08/11. Km 4.000
Sølvmet., læderindtræk, 17” aluf., 
fjb. c.lås, fartpilot, regnsensor, 4x 
el-ruder, el-spejle m/varme, radio 
med cd-boks, multifunktionsrat, 
isofi x, splitbagsæde, kørecomputer, 
infocenter, 6 airbags, esp.

kr. 269.000

Mazda6 2,0 Premium st. car

LÆDERINDTRÆK

01/10. Km 32.000
Koksmet., 6 gear, 16” aluf., aircon., 
fjb. c.lås, højdejust. forsæde, 4x el-
ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, 
isofi x, 6 airbags, esp, tagræling, 
træk, undervognsbehandlet, 1 ejer, 
a.s.o.

kr. 224.800

Mazda 6 2,2 DE 125 Go st. car

DIESEL 17,9 KM/L

01/12. Km 3.000
Perlemorshvid, 16” aluf., fuldaut. 
klima, fjb. c.lås, fartpilot, el-ruder, 
el-spejle m/varme, cd/radio, blue-
tooth, isofi x, xenonlys, læderrat, 
7 airbags, esp, spoiler.

kr. 199.900

Suzuki Swift 1,6 Sport

05/08. Km 105.000
Koksmet., aircon., 1 ejer, cd/radio, 
el-spejle m/varme, el-ruder, højde-
just. forsæde, udv. temp. måler, 
fjernb. c.lås, isofi x, træk, 1 ejer.

kr. 114.900

Suzuki SX4 1,6 DDiS GL-A

DIESEL 18,9 KM/L

03/05 Km: 75.000
Blåmet., 15” alufælge, aircon., fjb. 
c.lås, sædevarme, cd/radio, airbag, 
abs, servo, indfarvede kofangere.

Kr. 119.900

U D  U N D E R  Å B E N  H I M M E L

Opel Tigra 1,8 XEP Sport

Holsted Park 12 · 4700 Næstved · Tlf: 55 72 07 02 · www.nielspetersen.dk

Åbningstider:
Man, onsdag
og fredag 09.00-17.30

Tirsdag . . 09.00-20.00

Lørdag  . . 10.00-13.00Jesper B. Schramm
Telefon 55 75 24 51

Kewin Sørensen
Telefon 55 75 24 53

Niels Chr. Petersen
Telefon 55 75 24 54

Thomas Ihlemann
Telefon 55 75 24 52

Åbningstider:
Mandag, onsdag

og fredag 09.00-17.30

Torsdag 09.00-20.00

Lørdag 11.00-14.00

Åbningstider:
Man, onsdag
og fredag 09.00-17.30

Tirsdag . . 09.00-20.00

Lørdag  . . 10.00-13.00

Åbningstider:
Mandag, onsdag, torsdag

og fredag    09.00-17.30

Tirsdag      09.00-20.00

Lørdag      11.00-14.00

136 HK
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KØB OG SALG KUPON Indryk din annonce i Ugebladet og Sjællandske.

Bemærk venligst! Regler og krav for optagelse bedes 
overholdt, i modsat fald medtages annoncen ikke i KØB 
OG SALG. Der henvises til avisens respektive rubrik-
markeder. Boliger optages heller ikke i KØB OG SALG.
Her henvises ligeledes til avisens rubrikmarkeder.

Tekst (max 25 ord):

Pris (skal angives, men bliver ikke indrykket): Kr. ,-

Sæt kryds (kun et pr. kupon):

  Autotilbehør
  Beklædning & Udstyr
  Byggeartikler & Redskaber
  Børneartikler
  Diverse
  Fritid & Sport
  Husholdningsartikler
  Indretning & Have
  Kontorartikler
  Kæledyr
  Lyd & Billede
  Møbler

Køb Salg

kr. 50,- KUN private med effekter under kr. 5.000,-
  kr. 100,-  Momsregistrerede og private m. effekter ml. kr. 5.000,- og 15.000,-

Vedlagt i check eller kontanter. Frimærker modtages ikke.
Kuponen afleveres senest tirsdag ugen før ønsket indrykning.

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Postnr.:

By:

E-mail:

Korsgade 6, 4200 Slagelse
Algade 40, 4760 Vordingborg

Dania 38, 4700 Næstved
Tlf. 72 45 11 00

Du får indrykket annoncen i:

Sjællandske, Ugebladet Næstved
samt Ugebladet Sydsjælland.

Samlet oplag ca 80.000 i Syd-, 
Øst- og Vestsjælland samt Møn.

Personlige data skal udfyldes!
Kuponen, mrk.”KØB & SALG”, kan afleveres på et af 
vores kontorer eller sendes til:

VI GIVER TILBUD PÅ..
RYDNING AF HELE DØDSBOER,
VI KØBER OGSÅ KLASSISKE
MØBLER I TEAKTRÆ OG 
PALISANDER. 
RING TIL CHRISTIAN..
4720                    30 87 07 07

Købes: Gl. mahogni, fyrmøbler, 
arkitekttegnet og palisandermøb-
ler, teaktræsmøbler, Kgl. B&G
kaffe- spisestel, figur, vaser, an-
det gammelt, dødsbo, gl. knallert, 
motorcykel, ældre kassevogn,
pick up, trailer.
4000                    40 63 10 66

Har de hest så har jeg fodertønder 
m/låg, 65 ltr. 4 stk. ialt kr.100,-
eller 80 ltr. 3 stk. ialt kr. 100,-
210 ltr. plasttromler kr. 75 pr.stk.
3 stk. kr. 200,-
4733                    55 96 55 00

Opsamling af regnvand, 1000 ltr.
palletanke kr. 350/stk. 200 ltr. 3 
stk. kr. 200,-. Afbrændingstønder 
kr. 50/stk.
4733                    55 96 55 00

Mus i pulterkammeret. Jeg har
løsningen. 80 ltr. tønder m/låg,
65 ltr. runde 4 stk. kr. 100,-. 
Også gode som flyttekasser.
4733                    55 96 55 00

Hvem har tyskerhjelme ? Købes 
pris 1000 kr. samt tyske kikker-
ter, bælter, pistoltasker mv. købes 
af samler.
7400 61 85 26 98

Trailersalg ved gadekæret i Hal-
dagermagle søndag 24. juni kl. 
13-15. Kom og gør et kup. For-
friskninger kan købes i Cafe Ga-
dekæret.
4250

Plæneklipper Stiga multiklip 50
SE Rental 13, næsten ny, kr.
2.750.
4700                    55 54 00 30

Loppemarked 23.-24. juni kl. 
10-16, Brandholtvej 6, Sandved. 
Desuden salg af: Samlerobjekter, 
nips, porcelæn, gl. møbler, hånd-
lavet brugskunst.
4262

Super skønne Cairn terrier hvalpe 
til salg. Født den 2.6.12. Det er
en rigtig god familiehund, med
et roligt sind. Sælges med DRU 
stambog.
4683                    22 58 11 37

Lille kornkværn med 2 grovheder
på hjul, 380 volt pris kr. 1000,-
4230 40 40 67 49

Sælges: Campingvogn, Knaus 4 
pers. 1986, fortelt, posemarkise, 
gulvtæppe, toiletrum, køleskab.
kr. 10.000,-
4733                    55 96 52 21

KØBES..
20-40 stk. Brugte knæk fliser.
4760                    51 72 80 88

Sæby Kræmmermarked. Det nye
kræmmermarked med kæmpe
udvalg i gamle ting og sager. Sta-
depladser udlejes fra kr. 100,-.
Husk vores nye adresse: Gørlev-
vej 2a 4270 Høng, åbent søndag 
10-17
4270 23 36 69 95

Loppemarked, Bekkasinvej 24, 
Næstved, Lør. d. 23. , kl. 10 - 16
og søn. d. 24. , kl. 10 - 14. Sæl-
ges: Tøj, porcelæn, antik, møbler,
legetøj, div. ting og sager

Diverse

SALG:

KØB:

KØB:

Kæledyr

Indretning
og have

Bornholmer-ure repareres også
standure, franske ure, væggeure, 
konsolure og andre ure. Jeg hen-
ter og bringer og giver gerne fast 
tilbud. Storm Thomsen 
33 25 31 00 eller
4660                    53 25 33 00

Møbler

SALG:

SALG:

Sælges pga. nyt køkken - fejler 
intet. Electrolux køleskab 180 
cm høj. Voss Keramik komfur. 
Kr. 250,- pr. stk.
4700                    55 73 70 21

Husholdnings-
artikler

SALG:

SALG:

Fritid & sport

SALG:

KØB OG SALG

Design selv 10 dele, f.eks:
- Scramble egg toppe m/bacon og pølser
- Pandekage m/akaciehonning
- Yoghurt m/knasende crunch
- Oksekødssalami, pyntet m/frisk agurk
- Serrano skinke m/melon
- Brieost m/friske vindruer
- Leverpostej m/champignon og bacon
- Spandauer m/fyld, mini
- Brødpakke m/smør
- Friske frugter 9950

DANMARKS
STØRSTE BRUNCH

PA EN SOMMERDAG...

Pr. kuvert, min. 10 stk. 
Ex. miljøafgift og lev.

GOD
TIL PRISEN

TILBUD
Æble/ingefær

shot

10,-
Scan og se

hele udvalget

Flere valgmuligheder se kokkenogjomfruen.dk  -  Bestil på 7010 7011

Museer fusionerer
Vordingborg // Museerne Vor-
dingborg og Køge Museum 
fusionerer 1. januar 2013. 
Det meddelte bestyrelserne 

kort & godt
Brandmænd i gavehumør
Vordingborg // Under Kul-

kroner få en tur i Vordingborg 
Brandvæsens redningslift. 
Det indsamlede beløb blev 
efterfølgende fordoblet af Vor-
dingborg Bank, og pengene 
skal nu overrækkes til Jule-
mærkehjemmene. Det sker 
onsdag 20. juni klokken 15 på 

for de to gamle statsaner-
kendte museer forleden. De 
slår fast, at det fusionerede 
museum skal opbygges på 
lokal forankring i Vording-
borg og Køge kommuner, og 
at den vigtige arkæologiske 
virksomhed bevares ved de 

to museer. Fusionen mellem 
de to museer sker for at ru-
ste det nye museum  til at 
løfte fremtidens udfordrin-
ger på museumsområdet. 
Samlet fastholdes cirka 15 
akademiske arbejdspladser 
hos museerne.

brandstationen, Haminavej 4, 
Vordingborg.

turnatten i Vordingborg for 
nylig  kunne man for kun 10 
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FRITID det sker
20.06.2012 - 26.06.2012

ONSDAG 20. juni

9.30-11.30  Østergårdsstræde 1A, Langebæk:

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv har åbent

13.00-17.00  Aktivitetshuset, Skovledsvej 2, Langebæk:

Hyggeklubben spiller Whist

14.00-16.00  Aktivitetshuset bag Bio Bernhard, Præstø:

Senior Dans. Arr.: OK Klubben Præstø

15.00  Brandstationen, Haminavej 4, Vordingborg:

Overrækkelse af check til Julemærkehjemmene

17.15-18.15  Næstvedvej 5, Vordingborg: Yoga, gratis prøvetime.

Arr.: Vordingborg Gymnastikforening

18.00 Svendgøngeskolen, Lundby: Cirkus Mascot

18.00-21.00 Mern Stadion: Mern Sportsuge, Krolf

19.00  Brandstationen, Haminavej 4, Vordingborg: Orienterings-

møde om mulighederne for at blive deltidsbrandmand

19.30 Bio Bernhard, Præstø: »Over Kanten«

TORSDAG 21. juni

9.30-10.30 Jungshoved Gl. Skole: Pensionistgymnastik

10.00-12.00 Algade 43D, Vordingborg: Røde Kors Legestue

10.00-12.00 Allerslev Stadion: Petanque

10.00-13.00 Allerslev Gl. Skole: Legestue for alle. Arr.: Privat

17.30 Præstø Hallen: Præstøløberne

18.00 Præstø Hallen: Motionscykling. Arr.: Præstøcyklisten

18.30 Allerslev Skole, klubhuset: AUIF’s bankospil

18.30-20.30 Mern Stadion: Mern Sportsuge, Vordingborg Fægteklub

19.30 Bio Bernhard, Præstø: »Over Kanten«

FREDAG 22. juni

18.00 Gishale, Faksinge: Midsommerfest

18.00-21.00 Mern Stadion: Mern Sportsuge, Zumba og loppemarked

LØRDAG 23. juni

8.00 Præstø Hallen: Præstøløberne

10.00  Mern Stadion: Mern Sportsuge,

Aktiviteter hele dagen og aftenen

10.00-15.00 Gården bag Algade 34, Vordingborg: Åbent i Farmorhuset

11.00-15.00  Det Gamle Rådhus, Torvet 10, Præstø:

Ole Ring-udstilling ved Brdr. Nielsens Kunstfond

12.00-16.00 Over Vindinge Forsamlingshus: Bagagerumsloppemarked

20.00 Kalvehave Kirke: Sankthansfest

20.30 Stensved Stadion: Sankthansbål. Aktiviteter fra kl. 11

21.30  Enghavevej 2, Allerslev: Sankthansbål.

Aktiviteter fra kl. 19.30

21.30  Slotsbanken, Jungshoved Kirke:

Sankthansbål. Gudstjeneste og kaffe fra kl. 20

21.30  Skibinge Kirke: Sankthansbål.

Gudstjeneste og kaffe fra kl. 20

21.30  Den Giule Stald, Kalvehave Havn:

Sankthansbål. Aktiviteter fra kl. 19

SØNDAG 24. juni

9.30 Præstø Hallen: Motionscykling. Arr.: Præstøcyklisten

10.00  Præstø Bibliotek: Udfl ugt til Vikingeskibsmuseet, Roskilde. 

Arr.: Ældre Sagen Præstø

10.00-12.00 Allerslev Stadion: Petanque

11.00-15.00  Tubæk Skyttecenter, Mønvej 48, Præstø:

Jubilæumsreception, Vordingborg Skytteforening

11.00-15.00  Det Gamle Rådhus, Torvet 10, Præstø:

Ole Ring-udstilling ved Brdr. Nielsens Kunstfond

14.00  Hollænderhaven, Fuglebakken 3, Vordingborg:

Birkums Ældredans

19.30 Bio Bernhard, Præstø: »Over Kanten«

MANDAG 25. juni

13.00-16.00  Lindevej 45, Præstø: Præstø Lokalhistoriske

Arkiv har åbent

16.00-18.00  Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg:

Gratis Anonym rådgivning om psykisk sygdom og psykiatri

18.30 Vintersbøllehallen, Nyråd: Nyråd Løbeklub

18.30 Mern Forsamlingshus: De tre foreningers bankospil

19.00 Abildhøjgården, Præstø: Præstø Skakklub

TIRSDAG 26. juni

10.00-16.00 Vordingborg Lokalarkiv, KulturArkaden: Åbent

13.30 Jungshoved Skole: Jungshoved Pensionisterne hygger

17.30 Præstø Hallen: Præstøløberne

18.00 Præstø Hallen: Motionscykling. Arr.: Præstøcyklisten

19.00  Rytterskolen, Lundby Kirke: Debatmøde om sammenlæg-

ning af Sværdborg og Lundby Menighedsråd

19.00 Allerslev Klubhus: Præmiewhist. Arr.: Allerslev Kortklub

19.00-21.00 Allerslev Stadion: Petanque

SERVICE
Lægevagten
Sankelmarksvej 10, Vordingborg: Hver dag kl. 16 til 08. Tlf. 7015 0700.

Apotekervagten
Vordingborg Apotek, Algade 82: Lørdage kl. 13.30 til 14.30 samt 18 til 19.

Søn- og helligdage kl. 10 til 12. samt 18 til 19. Tlf. 5537 0033.

Tandpinevagten:
Lørdag og søndag samt helligdage kl. 9.30 til 11.30. Tlf. 2960 0111

Akuttelefonen:
70 15 07 08. Ring for at få en aftale, før du kører på skadestuen

Baarse-lundby 
havekreds. 

tirsdag 26. juni
kl. 18.30-21.00

En rosenhave så skøn på ca ½ 
tdr. land. Anlagt som en lysning 
i skoven med ca. 50 forskellige 
engelske og historiske roser.

Sted: Henning Hansen,
Beldringevej 1, Beldringe

(lige på hjørnet), 4720 præstø

Samme aften er der 
3 haver i Præstø, der 

holder åbent:

1. BESØGSHAVE:
Ren idyl, en rigtig hyggelig
gårdhave med små bede og

fl otte stenbelægninger og en 
fantastisk fl ot skråning med 

spændende beplantning. Udsig-
ten over havnemiljøet og
fjorden er ubeskrivelig.
Sted: Gitte og Michael

Aagaard Nielsen, Torvet 1, 
4720 Præstø

2. BESØGSHAVE:
Lige i præstøs ”smørhul” ligger 
den skønneste rosenhave med 
rigtig mange sorter, farver og 

ikke mindst dufte
Sted: K. Petersen, Torvet 11, 

4720 Præstø

3. BESØHSHAVE:
Endnu en vidunderlig rosenhave. 
En meget smuk og enkel have 
med bl.a. et meget unikt driv-
hus, ligeledes små udhuse om-

kring terrassen, som er i
smuk harmoni med beboelsen. 
Den smukke skrænt ned til fjor-
den er meget bevidst beplantet 
for at bevare den den smukke 

opgang fra fjorden.
Sted: Karen Margrethe Olsen, 

Torvet 13, 4720 Præstø

Der vil være adgang til de
smukke haver fra fjordsiden

Pris: 10/30 kr.

For alle 4 haver medbring
gerne kaffe.

Åbne haver

GÅR UDENDØRS &
PRÆSENTERER:

Havnepladsen 4 - 4720 Præstø - tlf.: 5594 3132 

Billetter kan også købes on-line på www.cafemocca.dk

Billetter i forsalg kan købes hos:
Cafe Mocc@ Havnepladsen 4, 4720 Præstø 
eller on-line på www.cafemocca.dk

Billetpris pr. dag:
HavneRock inkl. lækker buffet kr. 400,-  Spisning kl. 17:00. 
HavneRock uden buffet, pr. dag kr. 200,- 
Dørene åbnes kl. 18:30. Musikstart kl. 19:30.

FREDAG 3. AUGUST
René Machon

Sko & Torp
Big Fat Snake

LØRDAG 4. AUGUST
Søs Fenger m. band

DanseOrkestret
Michael Jackson Jam

Af Nina Lise

Mern Sportsuge // I denne uge 
kan man endnu engang op-
leve den traditionsrige Mern 
Sportsuge - en hel uge med 
aktiviteter på Mern Stadion. 
Bag Sportsugen står Mern 
Ungdoms- og Idrætsforening 
og Veteranerne.
- Man vil kunne opleve mange 
forskellige slags sport - lige fra 
fodbold, håndbold, gymnastik 
og løb til Zumba, fægtning, 
petanque og krolf, fortæller 
Per B. Christensen fra arran-
gørgruppen.

Noget for enhver smag
I dag, tirsdag 19. juni, vil »Den 
lille Butik« ved Lis Thrane fra 
klokken 18 til 21 være på 
pladsen med sin bod. I samme 
tidsrum kan man opleve Aller-
slev Petanque spille kampe, 
hvor man både kan kigge på 
og selv være med.
Onsdag er det behandlere fra 
Mern og omegn, der har stan-
de i teltet, og fra klokken 18 til 
21 kommer Krolf-foreningen 
fra Vordingborg spiller Krolf på 
stadion.
Torsdag er det Vordingborg 
Fægteklub, der fra klokken 
18.30 til 20.30 indtager plad-
sen. De laver opvisning og har 
sværd med, så både voksne og 

børn kan prøve.
Fredag er der Zumba ved Tina 
Valdimarsson, og derudover er 
der loppemarked. Der er des-
uden fodbold alle dage.

Den store fi nale
Lørdag 23. juni kulminerer det 
hele med årets Sportsugeløb. 
Fra klokken 10 til 12 er der 
gymnastik for børn på pladsen, 
klokken 10.45 er der fælles 
opvarmning for de voksne og 
klokken 11 går startskudet til 
det store løb.
- Der er tre opmærkede ruter 
med levende poster - 3,9 kilo-
meter med fartholder, 6,7 kilo-
meter samt 11 kilometer med 
efterløber. Der er vanddepoter 
på de to lange ruter, og der er 
frugt og vand til alle ved mål, 
fortæller Per B. Christensen.
Startnumre til løbet sælges på 
stadion på dagen fra klokken 
10 og deltagelse koster 50 
kroner - inklusiv det store sil-
debord, der kan nydes i teltet 
klokken 12. Børn under 12 år 
kan deltage i løbet til halv pris 
og på forældrenes ansvar.
Dagen byder desuden på DGI-
fodboldstævne, og lørdag aften 
er der fest i teltet med musik 
ved Jim Larsen. Spisebilletter 
koster 125 kroner - tilmelding 
på pladsen senest fredag af-
ten.

Sportsuge i Mern

Igen i år er der blandt andet snobrødsbar, når Spejderne i Tap-
pernøje inviterer til lopper og jubilæum. Foto: Privat

Jubilæum // 10. juli er det 20 
år siden, KFUM Spejderne i 
Tappernøje blev stiftet. Det 
markeres lørdag 23. juni, hvor 
man på spejdergrunden på 
Svingkærvej 1A i Tappernøje 
kan få indsigt i spejderlivet.
- Der vil være en fl ot jubilæ-
umsbod, hvor billeder fra alle 
årene vil blive udstillet. Bo-
den har åbent fra klokken 10 
til 15, fortæller Peter Værum, 
grupperådsformand for KFUM 
Spejderne i Tappernøje.
I samme tidsrum byder spej-
derne på det årlige børnelop-
pemarked, hvor børn mellem 
fem og 16 år kan stille op med 
en kræmmerbod. Man er vel-
kommen til at tage en voksen 
med til at hjælpe sig.
Stadepladser lejes for 20 kro-
ner ved henhendelse på tele-
fon 26 23 88 77. Man skal 

selv medbringe bord, over-
dækning, og hvad man ellers 
skal bruge til sin stand.
Spejderne vil dagen igennem 
stå for forskellige spejderak-
tiviteter samt sælge mad og 
drikke. Og så er det jo Sankt-
hansaften, så derfor inviterer 
spejderne traditionen tro til 
Sankthansfest med båltæn-
ding klokken 18.30, hvor sog-
nepræst Eva Melhof holder 
båltalen. Se mere på www.
spejdernet.dk/tappernoeje.

Lopper og jubilæumsfest
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BIO
BERNHARD

PRÆSTØ
55 99 19 20
www.bio-bernhard.dk

Onsdag 20. juni kl. 19.30

Torsdag 21. juni kl. 19.30

Søndag 24. juni kl. 19.30

70 kr.  Tilladt over 11 årAftengudstjeneste i Skibinge kl. 20.00
med efterfølgende Skt. Hans bål og båltale.

Hans Jørgen Østergaard

Søndag d. 24. juni
Højmesse i Præstø kl. 10.30

Maren Pitter Poulsen

Lørdag d. 23. juni
SKT. HANS AFTEN
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Lørdag 7. juli kl. 18.30 Stege
Stege Fælled

Søndag 8. juli kl. 18.30 Næstved
Dyrskuepladsen

Mandag 9. juli kl. 18.30 Karrebæksminde
Stejlepladsen

Tirsdag 10. juli kl. 18.30 St. Heddinge
Cirkuspladsen

Onsdag 11. juli kl. 18.30 Ringsted
Dyrskuepladsen

Kuponen sendes til: Ugebladet Sydsjælland, Algade 40 4760 Vordingborg. Mærket 
”Arena”. Kupon indsendes senest torsdag d. 28. juni og vindere off entliggøres i 
Ugebladet tirsdag d. 3. juli 2012

SKT. HANS AFTEN

lørdag den 23. juni 

ved Enghavevej 2 - Allerslev

Kl. 19.30 kan der købes
hjemmebagte æbleskiver og kaffe - der er ”Plant 

et Flag” og motocross-kørsel.
Kl. ca. 21.30 vil Karen Margrethe Olsen holde

båltale, hvorefter bålet tændes.
Alle er velkomne.

Aftenen arrangeres af:
ALLERSLEV BEBOERFORENING &

ALLERSLEV UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

Lørdag d. 23. juni 2012 kl. 20.00
Kl. 20.00 Midsommergudstjeneste

Ca. kl. 20.40 Kaffe/the ved Kirkehuset
Ca. kl.  21.30 Bålafbrændning og båltale
Båltaler: Gregers Dirckinck-Holmfeld

Alle er velkomne!
Skibinge Menighedsråd / www.skibingekirke.dk

Sankt Hans aften 
ved Skibinge Kirke

Af Nina Lise

Menighedsrådsvalg // 2012 er 
valgår for folkekirkens menig-
hedsråd, og i Sværdborg og 
Lundby kirkesogne har det 
skabt intens debat. Man er 
ikke er enige om, hvorvidt det 
er en god idé at lægge de to 
menighedsråd, der har samme 
præst, sammen til ét råd.
- Jeg ønsker, vi bliver lagt sam-
men med Lundby, så der frem-
over kun er ét råd i Sværdborg-
Lundby. På den måde kan vi 
sikre os bedre organisatorisk 
og i praksis. Lige nu er vi en 
gruppe, der er ved at være 
trætte i koderne. Vi er Torden-
skjolds soldater, siger Mari-
anne Kristiansen, kirkeværge i 
Sværdborg gennem halvanden 
valgperiode.
Hun modsiges af Else Chri-
stensen, der har siddet i rådet 
lige så længe.
- Jeg synes, det er synd at 

lægge de to menighedsråd 
sammen. Jeg føler, at vi mister 
noget herude i Sværdborg. Vi 
skal værne om det, vi har, lyder 
det fra Else Christensen. 
De to er ikke uvenner. Møder-
ne altid er præget af god stem-
ning, venskab og hygge.
- Men man kan jo godt blive 
uenige - og det er tilladt at 
have forskellige meninger, 
supplerer formand for Lundby 
menighedsråd, Maj-Britt Niel-
sen, der ligesom Else Chri-
stensen mener, at de råd bør 
fortsætte hver for sig.
- Vi har holdt fælles møder gen-
nem den foregående fi re-årige 
valgperiode, så hvorfor ikke 
fortsætte med det? For man 
har vist ikke hørt om en sam-
menlægning, der ikke har ført 
til færre ressourcer og dermed 
færre penge at gøre godt med, 
lyder argumentet fra Maj-Britt 
Nielsen.
Hun vil godt stille op til end-

nu en valgperiode for menig-
hedsrådet i Lundby, og for at 
mildne opgaven for nye med-
lemmer, har man søgt om en 
særordning, så den kommen-
de valgperiode kun er på to år. 
Det betyder, at der allerede i 
september 2014 skal være 
valg igen.
- Nu holder vi debatmøde om 
vores tanker forud for valget 
til efteråret. Og vores håb er 
naturligvis, at der vil møde 
en masse mennesker op fra 
Sværdborg og Lundby sogne, 
som gerne vil gøre en forskel 
for kirken - ikke nødvendigvis 
for at stille op som medlem-
mer til rådene - eller rådet 
- men også bare for at give de-
res bidrag til debatten, slutter 
Maj-Britt Nielsen.
Debatmødet fi nder sted tirs-
dag 26. juni klokken 19 i Ryt-
terskolen ved Lundby Kirke. 
Alle er velkomne.

Sammenlægning skaber uenighed
Af Nina Lise

Cirkus // I januar gik den 
fornemste pris ved den in-
ternationale Circus-festival 
i Monte Carlo, »Guldklov-
nen«, til Danmark. Nær-
mere betegnet til Casselly-
Berdino-familien fra Cirkus 
Arena, og derfor har Arena 
valgt at kalde årets fore-
stilling for »Guldfestival 
2012«. Den kan ses lørdag 
7. juli klokken 18.30 på 
Stege Fælled.
Det var familien Cassellys 
elefantnummer, der vandt 
guld ved cirkusfestivalen. 
Læg dertil den Romeo og 
Julie-romantiske ballet ud-
ført på hesteryg af Merrylu 
Casselly og Patrick Ber-
dinos samt resten af den 
unge Berdino-familie med 
cirkusprinsessen Laura i 
front med sine brune ara-
bere i frihedsdressur - så 
har man en cirkus-succes.

Lynkinesere og cancan
Inden det kommer så vidt, 
er det den unge Puyang-

trup, der åbner forestil-
lingen med 16 lynhurtige 
kineske artister. Og den 
prisbelønnede rumænske 
The Catana Troupe slutter 
festen med imponerende 
springbræt-præstationer.
Undervejs kan man også 
opleve den spanske jonglør, 
Picaso Jr. med sin kaskade 
af bordtennisbolde, den 
kvindelige jonglør, Alina fra 
Belgien, der spiller cancan 
på klaver med tennisbolde 
samt den tjekkiske djævle-
spiller, Georgio Hromadko 
med sine roterende kegler.
Og så er der den 80-årige 
klovn, Toto Chabri, der fyl-
der manegen med Chopin 
og sætter sin lillebror og 
kone på plads i sin legenda-
riske entre. Der er Keaton 
Brothers, der som  fange og 
betjent boltrer sig i en luft-
ballon - ikke at forglemme 
hussklovnen Jimmy Folco, 
der for fuld skrue forvand-
ler sig til en stumfi lms-tavs 
Chaplin-vagabond.
Se den komplette turnéplan 
på www.arena.dk.

Guldfest i Arena

Af Nina Lise

Sankthans // Det er efterhånden 
en fast tradition at samle folk 
fra nær og fjern til Sankthans-
aften ved Jungshoved Kirke. 
Således også i år, hvor arran-
gementet begynder klokken 
20 med en kort gudstjeneste i 
kirken ved sognepræst Torben 
Møllenbach.
Efter gudstjenesten er der mu-
lighed for at købe kaffe/te og 
kage samt til børnene safte-
vand i Rejsestalden, og klok-
ken 21.30 tændes bålet ved 
Slotsbanken akkompagneret 
til tonerne af Midsommervisen 
og Jungshovedvisen.
- Det er dejligt at se, at der hvert 
år kommer så mange til arran-
gementet - ikke bare dem, der 
bor i sognet, men også folk fra 
sommerhusområderne og an-
dre steder på Sjælland, fortæl-
ler Bente Wermuth, formand 
for menighedsrådet.
Hun tilføjer, at de penge, der 
kommer ind ved salg af kaffe, 
kage og saftevand, går ubeskå-
ret til Yrsa Grünnings arbejde 
for forældreløse børn i Indien. 
Alle er velkomne.

Midsom-
merfest 
på Jungs-
hoved

Midsommer  // Igen i år mar-
keres midsommeren i Gishale 
ved Faksinge, Præstø. Det 
sker fredag 22. juni klokken 
18 på Hastrupvej 8. Her tæn-
des grillen klokken 18 - del-
tagerne medbringer selv, hvad 
de skal spise og drikke. Efter 
maden tændes der bål, og 
heksen sendes til Bloksbjerg.

Tyvstart på 
sankthans
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Denne uges Suduko-løsninger:
Mellem SværLet

Af Nina Lise

Jubilæum // I gamle dage be-
stod skytteforeninger primært 
af riffelskytter og jægere. I 
dag, anno 2012, er der fl est, 
der skyder med pistol - også 
i Vordingborg Skytteforening, 
der i år kan fejre 125 års ju-
bilæum. Det markeres søn-
dag 24. juni fra klokken 11 
til 15 med Åbent Hus på Tu-
bæk Skyttecenter, Mønvej 48, 
Præstø, hvor man kan hilse på 
bestyrelsen og skytterne, se 
foreningens våben og prøve at 
skyde.
Den nuværende bestyrelse har 
beklædt posterne de seneste 
fi re år. En periode, der ifølge 
formand Kurt Jensen har væ-
ret svær.
- På grund af skimmelsvamp 
på Iselingeskolen har vi de 
sidste tre år ikke haft vores 
egen skydebane om vinteren. I 

stedet har vi måttet leje os ind 
på en skydebane i Næstved, og 
det har kostet os rigtig mange 
medlemmer. Folk gider ikke 
køre til Næstved for at skyde 
- og da slet ikke om vinteren, 
konstaterer Kurt Jensen. 
Om sommeren skydes der der-
imod ved Tubæk Skyttecenter 
ved Præstø. Her har fremmø-
det pænt, og skytteforeningen 
øjner nu lys for enden af tun-
nelen. Der er givet lovning på, 
at Vordingborg-skytterne snart 
kan begynde at bygge en ny 
skydebane, så de til vinter igen 
kan skyde på Iselingeskolen.
- Vi ser frem til igen at have no-
get at tilbyde både nye skytter 
og de gamle, der forhåbentlig 
vender tilbage. Vi satser på at 
få bygget en moderne skyde-
bane med elektronisk marke-
ring og gode faciliteter for skyt-
terne, slutter Kurt Jensen.

Skydeklub fylder 125 år

Af Nina Lise

Solhverv // En midsom-
meroplevelse med rødder 
tilbage i den oprindelige 
nordiske tradition men 
som samtidig fornyer den 
traditionelle Sankthans. 
Det er, hvad man torsdag 
21. juni kan opleve, når 
»Soulshine Circle« inviterer 
til solhvervsfest på Strand-
gården, Bundgarnet 45, 
Råbylille strand, Møn.
Aftenen vil byde på fælles 
guidet meditation, ildcere-
moni med trommerytmer, 
fakkeltur til havet, lyscere-

moni ved havet med bad-
ning, visionsnat ved bålet 
samt solhilsen med trom-
mer ved havet - alt sammen 
fulgt på vej kaffe, te, sam-
menskudsguf og sammen-
skudsmorgenmad.
Der er mulighed for at være 
med torsdag aften fra klok-
ken 19 til 22.30 eller del-
tage i hele arrangementet, 
der var til fredag morgen 
klokken 8. Deltagelse ko-
ster 100 kroner - tilmelding 
på telefon 22 25 89 51 el-
ler facebooksiden »Sommer 
Solhvervs fest«. Se mere på 
www.frejashjerte.dk.

En anderledes
sommersolhvervsfest

STORT BANKOSPIL
i Allerslev hver torsdag kl.18.30

i klubhuset for medlemmer.

Gevinsterne leveres af:
Toft’s Røgeri, Stege - Ugledige Brugs

og Super Best i Præstø.

65 SPIL

Teleslynge installeret i samtlige lokaler, hjælp til hørehæmmede.

Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening.

Rampe til kørestolsbrugere ved Allerslev gl. skole (ekstra bankolokaler)

Forret:  Fersk røget laks med hjemmebagt brød
Hovedret:   Kalvesteg hertil serveres nye danske kartofl er, 

agurkesalat, grillet grøntsager og skysauce
Dessert:  Jordbærtærte af danske jordbær

Aftenens menu: kr. 265,-
Hovmarken 2 • 4720 Præstø  
Tlf. 3252 0725 / 2120 4701
jungshovedkro@mail.dk 
www.jungshovedkro.dk

Sankt Hans middag 
Lørdag 23. juni fra kl. 18

BORD-
BESTILLING NØDVENDIG

Jungshoved Kro
Hovmarken 2

PræstøTlf. 3252 0725 / 2120 4701

biocitynaestved.dk  tlf. 70 13 12 11
BioCity / Fabriksvej 1 / 4700  Næstved

3D: 16.30 - 19.00 - 21.30 Onsdag 16.00 - 21.30 2D: Onsdag 18.45

DANMARKSPREMIERE TORSDAG

3D: 15.45

18.30 - 21.00 Tirsdag + 19.00

3D: 20.45

Tirsdag 21.30 Onsdag 21.15Tirs. 16.30 - 18.45 Ons. 16.30 - 19.00

DANMARKSPREMIERE 28. JUNI
Forsalget er startet

DANMARKSPREMIERE 20. JULI
Forsalget er startet

16.00 - 18.30 - 21.15

15.45 (onsdag 16.00) - 18.30 - 21.20

16.30

SENIORBIO 50+
TORSDAG 28. JUNI KL. 13.30
(Kaffe og kage fra kl. 13.00)

NOBELS TESTAMENTE

BABYBIO
TORSDAG 28. JUNI KL. 10.00
(For far, mor og baby)

ICE AGE 4 2D, ORG.

ÅRETS STUDENTERGAVE…
Gavekort køber du i billetsalget eller på bio-gavekort.dk

Program for tirsdag og onsdag
Se program fra torsdag på biocitynaestved.dk

OPLEV KLASSIKERNE 
I NYE KOPIER
(uden danske undertekster)

ROBOCOP · 20. JUNI KL. 19.00
JAWS · 25. JUNI KL. 18.45

Traditionen tro er der 

Sct. Hans aften på Jungshoved
Lørdag d. 23. juni 2012, kl. 20.00

Arrangementet begynder med en gudstjeneste
i Jungshoved Kirke, og derefter bål på slotsbanken.

Igen i år er der mulighed for at købe
kaffe, the, vand/saft og kage.
Overskuddet ved salget går til

Yrsa Grünnings børnearbejde i Indien.
Alle er velkomne.

Med venlig hilsen 
Jungshoved Menighedsråd

kort & godt
Sankthans med motocross og æbleskiver
Allerslev // Motocross og hjemmebagte æbleskiver. Det er, 
hvad Allerslev Beboerforening og AUIF sankthansaften 
disker op med. Arrangementet begynder klokken 19.30, 
og klokken 21. 30 tændes bålet med båltale ved Karen 
Margrethe Olsen. Adressen er Enghavevej 2.

Ulvene kalder
Stensved // I Stensved står Langebækalliancens forældre-
forening bag årets sankthansfest. Klokken 11 er der bør-
neloppemarked på stadion, klokken 15 er der U10-kamp, 
og klokken 16 er der opvisning ved Budo Kai Stensved. 
Fra klokken 18 kan der købes mad fra grillen, og klokken 
20.30 tændes bålet med båltale ved Gert A. Nielsen.

Ingen sankthans på Slotsruinen
Vordingborg // Slotsruinen i Vordingborg vil sommeren igen-
nem være en byggeplads, og derfor har Foreningen Norden 
Vordingborg-Langebæk set sig nødsaget til at afl yse deres 
Sankthansarrangement ved Gåsetårnets fod.

Sankthans i gastronomiske rammer
Præstø // Hotel Frederiksminde i Præstø byder lørdag på 
klokken 18 sankthansmenu - krydret med udsigten over 
Præstø fjord, hvor der ved vandet senere på aftenen tæn-
des bål. Reservation kan ske på telefon 55 90 90 30.

Vand fra den hellige kilde
Kalvehave // Pastor Eva Brick Jensen leder gudstjenesten i 
Kalvehave Kirke, når Kalvehave Menighedsråd i samarbej-
de med Kalvehavespejderne og K.I.F.1 inviterer til sankt-
hansfest. Efter gudstjenesten smages der på Helligkildens 
vand, inden turen går i fakkeltog bålet på sportspladsen.

Sommer i Tyrol
Damsholte // Sankthansaften kan man se operetten »Som-
mer i Tyrol« på scenen bag Damsholte Friskole. Det sker fra 
klokken 19.30 - teaterbuffet fra klokken 17.30 mod for-
håndstilmelding. Aftenen slutter med bål og fyrværkeri.

Magi og ild
Borre // På Bakkegaarden, Busenevej 64,  Møn, kan man 
sankthansaften opleve sansebål komponeret af multikunst-
neren Eduardo Soza. Det sker i samarbejde med Kunst- og 
Kulturforeningen Høje Møn. Der er spisning klokken 19 
mod tilmelding, og klokken 21 tændes bålene.

Bål i slotshaven
Borre // En seks retters menu af lokale og økologiske råvarer 
indleder sankthansaften på Liselund Slot på Møn. Klokken 
21 er der bål i haven - bordbestilling på 55 81 20 81.
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NAVNENYT

Rund fødselsdag, dog mindst 30 år, bryllup, sølv- og 
guldbryllup m.v., jubilæum, nyt job, udnævnelse, døds-
fald (inklusiv adresse og alder) og enkelte andre navne-
begivenheder omtales gratis.
Redaktionen skal orienteres i god tid (senest torsdag før 
udgivelse om tirsdagen), og det kan ske enten pr. mail eller 
brev. Foto på mail skal være i jpg-format. Frankeret svar-
kuvert skal vedlægges, hvis tilsendt foto ønskes retur.

Redaktionens adresse: Navne@sn.dk

Ring hele dagen: 71 12 08 48
JC

Statsaut.
Fodterapeuter

Helle Leithoff
Anne Wolsing

Jernbanevej 2D, st. tv.
Præstø

Tlf. 55 99 26 28
Behandling i hjemmet ydes

Helle Leithoff

Anne Wolsing
Jernbanevej 2D, st. tv.

Præstø

Tlf. 55 99 26 28
Behandling i hjemmet ydes

Fremstilling af indlæg

VORDINGBORG - MEGET CENTRALT
Super gode lejligheder i nyopført ejendom. Lejligheder-
ne er på henholdsvis 49 m2 og 42 m2 og har trægulve 
samt fjernvarme. Lejlighederne er beliggende helt tæt 
på stationen, skoler, institutioner samt anden uddan-
nelse. Ejendommen rummer ialt ca. 30 lejligheder og 
der forefi ndes vaskerum m.m. Ejendommen passes af 
vicevært.

Et perfekt sted under uddannelse 
eller hvis man kun har brug for lidt plads.

For yderligere oplysninger kontakt:

Tlf. 50 48 33 61

TORVET, PRÆSTØ
TIL LEJE

Lejlighed på 1. sal på det gamle torv i Præstø udlejes 
omgående. Lejligheden udgør 63 kvm. og omfatter: 
Stue, soveværelse med skabe, køkken og badeværelse 
med toilet, håndvask og bruseniche. Vaskemaskine og 
tørretumbler. Adgang til stor gårdhave og stor sydvendt 
have.

Leje pr. måned kr.  3.200,-
+ forbrug kr. 1.400,-
I alt pr. måned kr. 4.600,-
Depositum kr. 9.600,-

Nærmere oplysninger ved undertegnede.
ejendomsmægler Knud-Erik Jørgensen, 
Torvegade 16, 4640 Faxe 
Telefon 56 71 30 40 eller mobil 40 52 49 49

oprydning - handyman - havearbejde

Selvkørende arbejdskraft
Mand &bil Dan Christensen

Tlf: 2066 9661
mandogbil.dk

Hyggelig og rolig 2-vær 
lejl på 70 m2 på 1. sal med 
nyere bad og køkken. Nye 
vinduer overalt. Nymalet 
og nye tæpper. Fælles have 
ned til charmerende Tu-
bæk Å.
 
Mdl leje kr. 3.995 + forbrug

Gårdmiljø i 
Præstø centrum

Henv. tlf. 24 84 27 15

Hyggelig 1-sals lejlighed 
på 72 m2  i smuk ejendom 
med gårdmiljø. 
Nyistandsat og nymalet 
med nye tæpper. 
Nye vinduer. 

Leje 3.995 + forbrug

3-vær lejl 
i Præstø centrum

Henv. tlf. 24 84 27 15

CIRKUS 
med røde ører
I sidste uge kunne man i Ugebladet Sydsjælland 
læse, at Cirkus Mascot onsdag 20. juni klokken 18 
kommer til Lundby. 

Det viser sig imidlertid, at Cirkus Mascot har glemt 
at kigge på landkortet. De kommer nemlig ikke til 
Lundby ved Vordingborg men derimod til Lundby på 
Tåsinge.

Det gør unægtelig en forskel for lokale cirkusentusia-
ster og ikke mindst for deltagerne i konkurrencen i 
Ugebladet Sydsjælland i sidste uge, hvor man kunne 
vinde cirkusbilletter til forestillingen. 

For ikke at skuffe de cirkusglade sjæle, overføres 
deltagerne i Cirkus Mascot-konkurrencen i stedet til 
Cirkus Arena-konkurrencen i denne uge. Cirkus Arena 
spiller nemlig i Næstved og på Møn den kommende 
tid – og det skulle være ganske vist…

PRÆSTØ
BEGRAVELSES-
FORRETNING

Begravelser og
ligbrænding
Telf.
55 99 13 61

G. FROMBERG
CHRISTENSEN

Klosternakken 1, Præstø

Skriv på nedenstående linier, hvem du vil fejre og hvorfor (max 25 ord):

Fuldt navn på den, du vil fejre (bringes ikke i bladet):

❒  Sæt X hvis foto er vedlagt, og husk at skrive navn og adresse bag på billedet, 
hvis du ønsker det retur – og vedlæg i så fald en frankeret svarkuvert.

50 kr. vedlagt i check eller kontanter – FRIMÆRKER MODTAGES IKKE!

Indsendt af:

Navn:

Adresse:

Postnr.:                              By.:

Tlf.:

Send kuponen til Ugebladet Sydsjælland og  mrk. ”Tillykke”
Algade 40, 4760 Vordingborg - inden torsdag kl. 12.00.

NB! Vi er ikke ansvarlige for indleverede billeder.

TillykkekuponTillykkekupon –– Vi hejser flaget og siger tillykke i Ugebladet SydsjællandVi hejser fl aget og siger tillykke i Ugebladet Sydsjælland

INDBYDELSE
til AFSKEDSRECEPTION for

Kirsten Rasmussen
og VELKOMSTRECEPTION for

Signe Binderup Schultz

for patienter, kolleger og samarbejdspartnere

Lægehuset Remisen
Jernbanevej 16, Præstø

FREDAG D. 22. JUNI 2012  KL. 14-17

Blandede

Bolig udlejning

Klinikker

70 år // Lørdag 23. juni: Ma-
lermester Bent Johnsen, Pri-
mulavej 2, Vordingborg.

Bryllup // Lørdag 23. juni kl. 
13.00 vies i Damsholte Kirke: 
Camilla Olsen, d.a. Anne Grete 
og Jens Henrik Olsen, »Ny-
Gammelsø«, til Ulrik Sejersdal 
Nielsen, s.a. Susanne og Jør-
gen Nielsen, Herfølge. Bryl-
lupsadresse: »NyGammelsø«, 
Grønsundvej 251, Damsholte, 
Møn.

Bryllup // Lørdag 23. juni kl. 
12.00 vies i Everdrup Kirke: 
Line Richter Rasmussen, Søl-
perup, d.a. Lisbeth og Jacob 
Rasmussen, Dyves Bro, til 
Lasse Berre Eriksen, Sølperup, 
s.a. Margit og Poul Eriksen, 
Glumsø.

Reception // Fredag 22. juni 
holdes der kombineret af-
skeds-/velkomstreception i 
Lægehuset Remisen i Præstø. 
Kirsten Rasmussen siger farvel, 
mens Signe Binderup Schultz 
bydes velkommen. Patienter, 
kolleger og samarbejdspart-
nere er velkomne på adressen 
Jernbanevej 16, Præstø, fra 
kl. 14.00-17.00.

Sølvbryllup // Onsdag 20. juni: 
Hanne og Henning Rasmussen, 

Sølvbryllup // Onsdag 27. juni: 
Monika og René Frederiksen, 
Skovhuse Gade 22, Lange-
bæk. Der er morgenkaffe for 
familie, venner og bekendte 
fra kl. 7.00 på hjemadressen.

Ornebjerg. Der er morgenkaffe 
fra kl. 7.30 for familie, venner 
og bekendte.

Bestyrelse // Lokalhistorisk 

Forening for Vordingborg har 
holdt sin årlige generalfor-
samling, og den bød på gen-
valg til samtlige bestyrelses-
medlemmer. Bestyrelsen har 
konstitueret sig som følgende: 
Formand Jes Jensen, kasserer 
Niels P. Christensen, sekre-
tær Viggo Zuschlag, redaktør 
Guldgåsen Povl Erik Thom-
sen, slægtsforskning Grethe 
Langesøe Wich, aktivitetsud-
valg Brian Devantier og aktivi-
tetsudvalg Poul Nielsen. For-
eningens revisor gennem de 
sidste år, Kurt Hansen, havde 
valgt at trække sig, og som ny 
revisor blev Claus Raahauge 
valgt. Som ny revisorsupple-
ant blev Else Hansen valgt.

Af Susanne Hessner

60 år // 21. juni fylder Pia 
Dahl, Præstø, 60 år.  
Pia Dahl er uddannet blok-
fl øjtenist fra det Jyske Kon-
servatorium og i Tyskland, og 
musikken har altid været om-
drejningspunktet i hendes liv. 
I mange år var hun forkæmper 
for musikskolerne i Danmark. 
Hun har været leder af Her-
ning Musikskole i ti år, og hun 
har været initiativtager til så 
forskellige tiltag som virksom-
hedsundervisning og etable-
ring af »babymusik«.
Senere skiftede Pia Dahl spor, 
idet hun i 2004 blev Cand.
Pæd.Mus ved Danmarks Pæ-
dagogiks Seminarium. Hen-
des speciale var målrettet 
udvikling af erhvervslederes 
personlige kommunikation. 
I dag har Pia Dahl indledt 
et samarbejde med neurolog 
Anne Gersdorff Korsgaard, 
hvor de afprøver den metode, 
Pia Dahl udviklede under sit 
studie. Forsøget går ud på at 
lindre Tourette klienters pro-
blemer med ufrivillige tics. 
Den aktive 60-årige har des-
uden for nylig startet sin egen 
virksomhed, Plus50.nu, som 
udbyder folkeoplysende fore-
drag og koncerter. Hun er der-
udover tilknyttet Højskolen 
Marielyst på Falster, ansat 
som organist i Kettinge Kirke, 
spiller i fl ere ensembler og er 
korleder for et mandskor på 
Kastellet i København.

Det forpligter at være tilfl ytter
Heller ikke privat sidder Pia 
Dahl med hænderne i skødet. 
I 2006 fl yttede hun til Præstø. 

En aktiv Præstø-ildsjæl 
fylder 60 år

Pia Dahl

Hun nærer en stor kærlighed 
til byen, og er lykkelig for sin 
beslutning om at fl ytte hertil. 
Pia Dahl var en af primus mo-
torerne bag et stort arrange-
ment for tilfl yttere i Bio Bern-
hard sidste år. Hendes motto 
er: Som tilfl ytter bør man ikke 
gå rundt og tænke »her har jeg 
ret til at være« men snarere 
»hvad kan jeg som tilfl yttere 
bidrage med?«
Pia Dahl er også aktiv i Præstø 
Roklub, og så har hun nøgler 
til Præstø Kirke, som ifølge 
hende selv har et af Danmarks 
bedste orgler. Hun tilbringer 
mange timer med at øve ved 
orglet i det smukke kirkerum. 
Som om det ikke var nok, træ-
ner Pia Dahl i øjeblikket også 
til sin første halvmaraton, som 
løber af staben i september. 
Pia Dahl har en søn på 40 
og en datter på 24. Begge er 
naturligvis med, når fødsela-
ren bliver fejret af familie og 
venner ved en eftermiddags-
reception i sommerhuset på 
Bogø 23. juni.
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Af Henning Gøtz

Kunst // Hvis projekt »Kunsthal-
GLAS - Per Hebsgaard Samlin-
gen« realiseres, bliver det ikke 
med Vordingborg som hjem-
sted. Et enigt kultur-, idræts- 
og fritidsudvalg har besluttet, 
at de foreløbig 100 donerede 
og deponerede værker skabt 
af kendte nordiske kunstnere 
i glasmager Per Hebsgaards 
værksted ved Præstø, skal 
placeres i Støberihallerne i 
Præstø by.
I første omgang var der lagt op 
til, at glasmuseet skulle ligge i 
KulturArkadens hal tre på Vor-
dingborgs havnefront, men det 
har nye forslag fra enkeltperso-
ner, foreninger og ejere af stør-
re erhvervsejendomme lavet 

om på. Blandt dem forslaget 
om at benytte støberihallerne 
bag Adelgade 18-20, som ejes 
af Præstø-erhvervsmanden Ja-
kob Helles.
- Vi afviser til gengæld de op-
stillede fi nansieringsmodeller 
til dækning af den kommende 
drift, siger kulturudvalgets for-
mand, Birthe Helth (S). Hun 
mener ikke, at pengene til pro-
jektet kan fi ndes på udvalgets 
budget og anbefaler derfor 
- nok engang - at kommunal-
bestyrelsen indarbejder de an-
slåede driftsudgifter i budget-
tet fra 2014 og frem.
Ifølge aftalen, som skal indgås 
mellem Vordingborg Kom-
mune og Per Hebsgaard, er-
hverver kommunen over en 
længere årrække - mod beta-

ling - en væsentlig del af de i 
første omgang 90 deponerede 
glaskunstværker. I forvejen 
overdrager Per Steen Hebsga-
ard A/S fra start uden bereg-
ning 10 værker af landskendte 
kunstere.
Kulturudvalgets beslutning 
forudsætter da også, at de nød-
vendige midler til ombygning, 
renovering, nybygning, etable-
ring og indretning er fremskaf-
fet ved ekstern fi ninsiering.
Hvis de nødvendige kom-
munale kroner kan skaffes 
- og det bør de ifølge Birthe 
Helth - vil det via fonde m.m. 
være muligt at sikre de for-
nødne midler til projekt og 
kunstindkøb, som vil kaste 
yderligere en »appelsin i kom-
munens kulturelle turban«. 

Hebsgaard skal til Støberihallerne

Jakob Helles er kendt for sin veneration for fødebyen Præstø, og han har samtidig et godt øje til 
kunsten. Her ses han med udsigt over Støberihallerne med tilhørende sidebygninger, der i en men-
neskealder har stået tomme. Foto: Henning Gøtz

Nu kan de ses i trafi kken
Vordingborg // Forleden fi k Pro-
fi l Partner i Vordingborg besøg 
af 41 børn fra børnehaven 
Trollehaven i Neder Vindinge. 
Børnene fi k hver en neonfarvet 
trasfi kvest - sponsoreret af Li-
ons Club Vordingborg. Vestene 
har længe stået på børneha-
vens ønskeliste, men der har 

»Grønne spirer« inviterer 
til Åbent Hus
Mern // To kommunale dag-
plejere i Mern, Engse Niel-
sen og Berit Christiansen, 
er blevet certifi ceret na-
turdagplejere ved »Grønne 
spirer« under Friluftsrådet. 
Derfor inviterer de onsdag 
27. juni til Åbent Hus, 
hvor blandt andre borgme-

Kirke og teater
Kastrup // Søren Ulrik Thom-
sen, Erik A, Nielsen og Ca-
spar Koch er foredragshol-
dere, når sognepræst Anna 
Birgit Thyssen i samarbejde 
med Kastrup Menighedsråd 
i dagene 30. juni og 1. juli 
inviterer til Sommerhøjsko-
le 2012. Det sker i Kastrup 
Præstegård, hvor emnet 
i år er »Kirke og Teater«. 
Tilmelding senest 21, juni 
- nærmere oplysninger og 
program fås på telefon 55 
37 02 65.

De skulle være der, alle 41 børn, i deres nye mundering, der 
gør dem synlige i trafi kken. Foto: Kim Rasmussen

kort & godt

Sejlere fejrer certifi cering
Præstø // Sejlerskolen i Præstø 
er blevet certifi ceret af Dansk 
Sejlunion. Det markeres med 
en reception i klubhuset tors-
dag 21. juni fra klokken 15 
til 17, oplyser sejlerskoleud-
valgets formand, Volmar Buhl 
Laustsen.

ster Henrik Holmer deltager 
i den offi cielle fl aghejsning, 
ligesom kommunens BUF-
udvalg er inviteret. Det sker 
fra klokken 14.30 til 16.30 
på Søndervej 4 i Mern, hvor 
interesserede er velkomne.

ikke været råd. Lions Club Vor-
dingborg forærer veste til samt-
lige 900 børn i den gamle Vor-
dingborg Kommune, men om 

donationen skal udvides til 
at omfatte alle 2.500 børn 
i storkommunen, er endnu 
ikke besluttet.



Nej … vi driver ikke i solen ... vi har for travlt med at sælge huse! 
 
Super 2. kvartal !   Vi har ekspederet 11 ejendomme af sted til nye og glade ejere, og  der er flere købsaftaler på vej. 
 
SOLGT: Vesterskovvej 15, Bårse - Svalevej 23, Bønsvig - Krakasvej 7, Kalvehave - P C Skovgaardsvej 2, Vordingborg -  
               Kobbelvænget 3, Stege - Solbakkevej 5, Bogø By - Forsythiavej 3, Bønsvig - Vindrosen 13, Bogø By -  
               Rekkende By 5, Præstø - Rekkende By 1, Præstø & Birkevænget 9, Bøged 
 

Skal vi også sælge din ejendom ? 
Kontakt os for et uforpligtende tilbud på salg - og husk: Vi har butik i både Vordingborg & Præstø ! 
 
Sommerferie skal vi ha’ - - - men der er ikke noget, der hedder ”sommerferie-lukket” hos os!  
Vi er klar til både vurderinger og fremvisninger hele sommeren. 
 

God sommer til Alle! 

Kim K. Pedersen Margit Jensen Karina Fromberg

RealMæglerne
Statsaut. Ejendomsmægler, MDE

Kim K. Pedersen RealMæglerne
Statsaut. Ejendomsmægler, MDE

Kim K. Pedersen

www.realmaeglerne.dk/præstø
4720@mailreal.dk
Tlf. 5599 1417
Adelgade 44, 4720 Præstø

www.realmaeglerne.dk/vordingborg
4760@mailreal.dk
Tlf. 5534 1517
Algade 84 C, 4760 Vordingborg

Brøderup/Tappernøje

Brøderupvej 9. Velholdt villa som
fremtræder med smukke pudsede fa-

cader, tag i bølgeeternit, tagpap på til-

bygning og termovinduer med spros-

ser. Flot tilbygning med brygger/alrum

og badeværelse - begge med gulvvar-

me. Muret garage. Tæt på skole og 

Velholdt & charmerende - god plads

1.195.000Pris

60.000Udb.

6.864Brutto

6.372Netto

Alternativ finansiering:

3.417Afdr.fr.br.
3.541Afdr.fr.nt.

Kontakt 55991417

610-1062Sag.nr.
5Værelser
2Plan

168Bolig
115Bebygget
824Grund

1904/1998Opført

Bredeshave/Tappern.

Strandvejen 47+34. Højtliggende villa
med en helt fortryllende panoramaud-

sigt over Præstø Fjord. Egen lang-

strakt strandgrund skråt overfor villa-

en. En spændende villa med mulighe-

der, opført i rød mursten, skifertag og

termo-/1-lags vinduer.

1. række til fjorden

1.195.000Pris

60.000Udb.

6.876Brutto

6.042Netto

Alternativ finansiering:

3.440Afdr.fr.br.
3.217Afdr.fr.nt.

Kontakt 55991417

610-1606Sag.nr.
4Værelser
2Plan

85Bolig
85Bebygget

1655Grund
1956Opført

Tappernøje

Bækkeskov Stræde 4. Hyggelig villa
med en skøn fritliggende beliggenhed

ingen naboer på 3 sider og et smukt

kig over det åbne landskab mod

skoven og et lille fjordkig i det fjerne.

Opført i pudset letbeton, tag i bølgee-

ternit, termovinduer.

Fritliggende - lille fjordkig

695.000Pris

35.000Udb.

4.239Brutto

3.904Netto

Alternativ finansiering:

2.237Afdr.fr.br.
2.258Afdr.fr.nt.

Kontakt 55991417

610-1608Sag.nr.
3Værelser
1Plan

104Bolig
104Bebygget
700Grund

1962Opført

Tappernøje

Smidstrupvej 76. Historisk og højtlig-
gende ejendom med faldende terræn

med kig til fjord & skov og mulighed

for heste- og dyrehold. Fremtræder

med flotte pudsede facader, lidt bin-

dingværk, sort tegltag fra 2003 på bo-

ligen.

Nedlagt landbrug - spændende - unikt

1.855.000Pris

95.000Udb.

10.479Brutto

9.510Netto

Alternativ finansiering:

5.132Afdr.fr.br.
5.118Afdr.fr.nt.

Kontakt 55991417

610-1556Sag.nr.
8Værelser
2Plan

200Bolig
125Bebygget

7865Grund
1850/1976Opført

Tappernøje

Hovedvejen 9. Ældre villa med kæl-
der, opført i rød mursten, tag i bølgee-

ternit, ældre termo-/1-lags vinduer be-

liggende ved vejen med det åbne

landskab som bagbo. KØBER MÅ PÅ-

REGNE EN DEL MODERNISERING

SÅVEL UDE SOM INDE.

Villa med stor grund

450.000Pris

25.000Udb.

3.441Brutto

3.524Netto

Alternativ finansiering:

2.138Afdr.fr.br.
2.454Afdr.fr.nt.

Kontakt 55991417

610-1577Sag.nr.
4Værelser
2Plan

95/55Bolig/kld.
95Bebygget

1992Grund
1948Opført

Tappernøje

Sølperupvej 7. Fritliggende ejendom,
hvor bolig & erhverv kan gå hånd i

hånd (igangværende autoværksted)

med nemt til skov, indkøb, skole. Kø-

ber må påregne en vis færdiggørelse.

Værkstedsbygning på 428 m².

Stor villa & stort værksted

1.595.000Pris

80.000Udb.

9.280Brutto

8.505Netto

Alternativ finansiering:

4.757Afdr.fr.br.
4.794Afdr.fr.nt.

Kontakt 55991417

610-1615Sag.nr.
4Værelser
2Plan

169Bolig
109Bebygget

1686Grund
1925/1974Opført


