
UGENS BEDSTE TILBUD OG HISTORIER

SYDSJÆLLAND

To aftener med hver 120 gæster til spisning og 
800 festglade mennesker til koncert på pladsen 
foran. Det er, hvad Café Mocca-indehaver Linda 
Wilms forventer sig af årets Havnerock. Hun har 
sammensat et program, der oser af stemning - for 
det er det, folk vil have.  // SIDE 12

Det handler om stemning

Festugen siger tak for i år
 - og på gensyn i 2014 // SIDE 6-7

TIRSDAG 16. JULI 2013    //    UGE 29    //    ÅRGANG 99    //    OPLAG: 20.600

EL-CYKEL DAG
Fredag d. 21. juni 

kl. 11-17
Hos Cykel-X-Perten 

Frederikssund

Kom og oplev glæden og køreegen-
skaberne i de nye El-Cykler fra Gazelle 

og SPAR 15% på din næste El-Cykel

Vi har besøg af Gazelles danske ekspert 
der står klar til at råde og vejlede i 

El-Cyklens store fordele.

Der vil være mulighed for at prøve 
en El-Cykel hele dagen, eller som noget 
NYT leje en El-Cykel for 500 kr. pr. uge 
(fratrækkes ved evt. køb af El-Cykel)

Vi byder velkommen til en hyggelig dag, 
med lidt godt til ganen og gode priser…

MOSQUITO
CYKELCENTER

Adelgade 40 · 4720 Præstø · tlf. 55 99 16 99 · www.lykkecykler.dk

EL-CYKEL DAG
Lørdag 20. juli kl. 10 - 14

hos LYKKE CYKLER PRÆSTØ

Kom og oplev glæden og
køreegenskaberne i de nye

El-Cykler fra Gazelle og 

SPAR 15% 
på din næste El-Cykel.

Vi har besøg af Gazelles danske 
ekspert der står klar til at råde og 
vejlede i El-Cyklens store fordele.

Der vil være mulighed for at prøve 
en El-Cykel fra kl. 10-14.

Vi byder velkommen til en 
hyggelig dag, og gode priser…

Din lokale netavis. Ps: Alle må skrive indlæg

www.vordingborg.in Rum fra
4 til 25 m²Fra kr. 50.- pr. m²

DIN ALDER I RABAT

PÅ ALLE BR

ER DU F.EKS 78 ÅR FÅR DU 78%
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ALGADE 60 (MIDT I GÅGADEN) VORDINGBORG  TELEFON 55 37 15 13

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

Åbningstider: 
Alle dage fra 
11.00 - 21.00

Kr. 59.-FROKOST BØF
Alle ugens dage kl. 11.00 - 16.00

Themsen Varmepumper 
   Alt i Varmepumper/Køl · Ventilation & Solenergi 

           Villavarme.dk · 31 17 07 85 

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

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

Værkstedet i Præstø
holder ferielukket
fra den 15. juli til den 28. juli

Har du akut brug for service 
til din bil, kan vi hjælpe dig i 
vores afdeling i Vordingborg.

Bilhuset Vordingborg,
Valdemarsgade 57

Tlf: 55 37 16 01

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

HUSK
at vi er specialister og fagfolk i
SATELIT- OG ANTENNEANLÆG.
Kontakt vores specialforretning i Præstø 
for eftersyn af dit antenneanlæg.

TILBUD
Forslag på forbedring / udbedring gives.

Autoriseret montør for:
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Af Nina Lise

Butik // Ondsindede tunger 
i Præstø påstår, at byens 
sportsforretning er ved at luk-
ke. Nogle kommer endda ind 
og spørger efter ophørsudsalg. 
Men rygterne har intet på sig.
- Vi eksisterer i bedste vel-
gående. Vi har det godt. Vi 
ligger, hvor vi ligger, vi lukker 
ikke, og vi har absolut ingen 
aktuelle planer om at fl ytte, 
fastslår Sportigan-indehaver 
Ove Ovesen og uddyber:
- Folk kommer ind og siger, at 
nu hvor Imerco lukker, har vi 
ikke råd til at blive. Men det 
har intet på sig. Jeg har min 
husleje, og Imerco har sin. 
Det er det. At Imerco lukker, 
giver ikke mig problemer.

Ærgerligt
Ove Ovesen ærgrer sig over, 
at fjordbyen mister sin isen-

kræmmer. Det gør de fl este 
i byen. Efterhånden er der 
kun ElPlus, Byens Blomster, 
Ringsbjergs Dyrehandel og 
Sportigan tilbage i den østlig-
ste del af Adelgade - en lille 
familie, som Ove Ovesen kal-
der det. Og så er der jo oste-
manden, der kommer hver 
lørdag. Ham kan Ove Ovesen 
ikke undvære.
- Han trækker folk herop, smi-
ler Ove Ovesen og tilføjer, at 
når nu det skal være, er det 
godt, at det er en butik som 
hans, der bliver ladt tilbage.
- Ofte er det planlagte indkøb, 
når folk kommer i en sports-
forretning. Selvfølgelig er det 
træls at miste strøgkunderne, 
men jeg bliver ikke så hårdt 
ramt, som hvis det havde væ-
ret en af tøjbutikkerne, siger 
Ove Ovesen og tilføjer, at han 
med beliggenheden på Per 
Thyges Torv til gengæld kan 

glæde sig over at have par-
keringspladser lige udenfor 
døren.

Gode nicher
Når han ser på sine kolleger 
andre steder i landet, er det 
helt atypisk, at en by af Præ-
støs størrelse kan have en 
separat sportsforretning. Men 
han er ikke i tvivl om, at suc-
cesen skyldes de nicher, han 
har fundet. Butikken er nem-
lig kun toppen af isbjerget. 
- Der er ikke mange andre 
lokaler i Præstø, der opfyl-
der kravene til de behov vi 
har her. Vi har skiværkstedet, 
og så har vi vores trykkeri, 
der bare vokser og vokser. Vi 
trykker elevtøj til efterskoler 
og højskoler. Det giver fast 
arbejde, siger Ove Ovesen, 
der også har specialiseret sig 
i salg af løbeudstyr med alt, 
hvad dertil  hører.

Rygter om lukning er stærkt 
overdrevne

Imerco har ophørsudsalg, men Sportigan fortsætter i bedste velgående - blandt andet takket være 
løbeafdelingen, der er en af tre gode nicher, indehaver Ove Ovesen gennem årene har bygget op. 
Foto: Nina Lise

Af Nina Lise

Sommerlørdag // Ti procent 
fl ere tilmeldte end på sam-
me tid sidste år. Det er status 
på årets store - ifølge arran-
gørerne Sydsjællands største 
- kræmmermarked i Præstø. 
Det fi nder traditionen tro sted 
den fjerde sommerlørdag, 
som i år falder 20. juli.
- Kræmmermarkedet startede 

oprindeligt på havnen men 
har efterhånden bredt sig op 
gennem Pottemagerstræde 
og Torvestræde til Adelgade 
og ind i gårdene, inden det 
slutter oppe ved Svend Gøn-
ges Torv, fortæller Torben Ja-
cobsen, der efterhånden har 
koordineret løjerne i mere 
end en håndfuld år. Som pen-
sionist har den tidligere Sig-
ga-indehaver - der sammen 

med sin hustru åbnede den 
første forretning i 1980 og, da 
bølgerne gik højest, havde 12 
Sigga-butikker - nemlig tid til 
at tage imod de mange hen-
vendelser fra folk, der enten 
vil melde sig til kræmmermar-
kedet eller have genopfrisket, 
hvor de skal stå.

Stemning
170 stande er der plads til 

Fjordbyen gør sig klar til årets store 
kræmmermarked

På Præstø Havn, hvor det hele 
startede, plejer der er være sort 
af mennesker under det store 
kræmmermarked. Og det er 
der også i resten af byen. Især 
stadepladserne i Torvestræde 
er der rift om. Arkivfoto

på markedet - plus det løse 
afhængig af ens overtalelses-
evner, hvis der skulle blive ud-
solgt. Da avisen spurgte forle-
den, var der 130 tilmeldte, 
men det tal forventes at stige.
- Der er først deadline på fre-
dag, fortæller Torben Jacob-
sen, der indtegner samtlige 
af de nummerede stande på 
et kort, så både kræmmerne 
og ikke mindst han selv ved, 
nøjagtig hvor hvem skal stå.
- Der opstår en helt særlig 
stemning stadeholdere imel-
lem. Mange bestilte allerede 
sidste år deres stand i år, så 
de er sikre på at få den samme 
plads igen. Især Torvestræde 

er der rift om, forklarer Torben 
Jacobsen, der selv er ude og 
tegne standene op med kridt 
fredag aften - og heldigvis kun 
én gang har oplevet, at kom-
binationen af styrtregn og bil-
dæk vaskede afmærkningerne 
væk, så han måtte tidligt op 
lørdag morgen for at gentage 
hele processen.

Markedsføring af byen
Stadeholderne er alt fra pro-
fessionelle kræmmere til 
engangskræmmere, der har 
ryddet op og nu vil sælge ud. 
De betaler hver 150 kroner for 
at være med - penge der går 
til markedsføring af og under-
holdning på sommerlørdage-
ne, som Præstø Handels- og 
Erhvervsforening står bag.
- Meningen er ikke, at der er 
nogle, der skal tjene på det. 
Meningen er, at kræmmer-
markedet skal tiltrække folk 
udefra, som det også er tilfæl-

det med Fransk Forår. Folk, 
der kan komme til Præstø og 
glæde sig over, hvor dejligt 
her er, lyder det fra Torben 
Jacobsen.
Han har de forgangne år set 
alt fra hjemmelavede spe-
gepølser over trælegetøj og 
kunsthåndværk til folk, der 
skal af med et gammelt døds-
bo repræsenteret på marke-
det. Og netop mangfoldighe-
den skulle gerne betyde, at 
der også kommer masser af 
købere til det store marked - 
også fra nabokøbstæderne.
Der er mulighed for at stille 
op fra lørdag morgen klokken 
8. Stadeholderne medbringer 
selv alt, hvad de skal bruge 
til deres stand. Markedet be-
gynder klokken 10 og slutter 
klokken 16. Der kan ikke kø-
res i gaderne i dette tidsrum. 
Interesserede kan tilmelde sig 
hos Torben Jacobsen på tele-
fon 30 86 18 57.

PRÆSTØ

Per Thyges Torv 2 - Præstø - Tlf. 55 99 31 41
www.sportigan.dk

Vi ses i...

PRÆSTØ

EKSTREMT
LAVE PRISER PÅ
frasorterede varer -
vintertøj, sportstøj,

badetøj og mange andre
spændende ting.

KIG FORBI!

VI GÅR PÅ GADEN MED
KRÆMMERNE

LØRDAG 20. JULI
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SuperBest parkering - Netto parkering -
Per Thyges Torv - Bag Nordea - Ved Præstø 
Rådhus - Nede i Dalen - På Havnen.

PRÆSTØ
HANDELS & ERHVERVSFORENING

Arrangør:

Se mere på: www.praestohandel.dk

NYD sommeren i Præstø

PROGRAM LØRDAG 20. JULI
KRÆMMERMARKED

 Kl. 09.00 - 16.00   Gågade i Adelgade / 
Havnestræde og sommertilbud i byens butikker

 Kl. 09.00 - 16.00  Musik i Adelgade
 Kl. 09.00 - 16.00   Sydsjællands STØRSTE Loppemarked med masser af kræmmere i 

Adelgade, Havnestræde, Torvestræde, gården ved Hebo interiør og på 
havnen.

 Kl. 09.00 - 16.00  Lirekassemanden fra Everdrup spiller på gader og stræder.

(Forbehold for ændringer i program / dårligt vejr)

Se program for Lørdag 27. juli / 3. og 10. august
i Ugebladet Sydsjælland i de kommende uger.

Den gamle købstad med de mange specialforretninger, bugner af  gode sommer tilbud og oplevelser.

Her er ingen stress og jag, og det er nemt at fi nde centrale parkeringspladser.

Besøg PRÆSTØ og kom i SOMMERSTEMNING!

Anastasija
Frisør Asbæk & Valhøj
Cafe Mocca
Det Kolde Hjørne
Din Butik 

El Plus
Engelbredt
Hebo Interiør
Imerco
Jacobsen

Kærlighed og Ko
Lykke Cykler
Malerens Lagersalg
Matas
Mettes Livstilsbutik

Panasonic Center
Præstø Boghandel
Ringbjergs Dyrehandel
Sigga
Skjold Burne

Sportigan
SuperBest
Sweet & Coff ee
XL Byg Byggecenter

ELEKTRONISK GAVEKORT

Udstedes i Præstø hos: 
Møns Bank - Nordea - SuperBest - Sweet & Coff ee 

Her kan du handle i Præstø med elektronisk gavekort:

PRÆSTØ HANDELS- OGERHVERVSFORENING

HUSK!!!

Pris for gavekort i fl ot kunstemballage

kr. 10,-

Mød os på  præstøhandelsforening
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med Gitte SparsøTÆTPÅ

Coach og clairvoyant Gitte Sparsø 
etablerede i 1997 virksomheden 
”Intuitiv Management” med base 
i naturskønne omgivelser ved 
Sandvig nær Præstø.

Hun har mange års erfaring 
som coach og mentor inden 
for ledelse, personlig og spirituel 
udvikling samt idé- og forret-
ningsudvikling.

Tandproteser med 5 års garanti. Det skåler vi på. Sker der noget, bliver
vi hjulpet over hele landet på nærmeste Tandprotetikeren klinik. Gratis.
Oveni har vi et abonnement, så vi aldrig mere får store udgifter til
tænder. Både vedligeholdelse og nye tænder er betalt via abonne-
mentet..!

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI

www.tpt.dk

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

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

Tlf. 55 70 28 20

Personlig udvikling // Er det 
tilfældigt, hvem vi bliver for-
elskede i? Hvem vi bliver 
kæreste med? Vores valg af 
venner? Hvilken uddannelse 
vi vælger? Hvilket job vi har? 
Hvordan vi anvender vores 
tid? 
Lad os antage, at intet i livet 
er tilfældigt. At der tværtimod 
er tale om meningsfulde til-
fældigheder - synkronicitet. 
Altså et præcist og logisk 
sammenfald, du efter eget 
valg kan vælge at benytte dig 
af.

Forestil dig, at du betragter 
dine problemer som et udtryk 
for opgaver og udfordringer, 
du har brug for - netop for at 
udvikle dig.
Når du kan opleve, at du ikke 
får dit drømmejob, dit drøm-
mehus eller du ikke kan blive 
kæreste med den mand eller 

kvinde, du er betaget af, kan 
du måske føle, at livet ikke vil 
dig det godt. Men måske livet 
blot skåner dig? Selvom du 
først indser det senere - må-
ske dagen efter eller fl ere år 
senere.

Det er så vigtigt, at det, vi 
foretager os i livet, giver god 
mening. Det giver os gå-på-
mod og overskud, når vi kan 
se formålet med det, vi gør.
Sommetider giver livet os, 
hvad vi har brug for og ikke, 
hvad vi ønskede os. Men det 
er ikke altid, vi forstår formå-
let med vores opgaver og ud-
fordringer, når vi er lige midt i 
processen.
Først når vi ser os tilbage over 
skulderen, indser vi, hvorfor vi 
skulle igennem netop de op-
gaver. Vi indser, at selvom det 
var svært og ulideligt, da vi var 
midt i kaos, så havde opgaven 

sit formål. Det havde sin år-
sag, og vi fi k nye indsigter om 
os selv og andre omkring os.
Måske fandt du ud af, hvad 
du ikke ville. Og det er lige 
så vigtigt, som at fi nde ud af, 
hvad du gerne vil. Det er op til 
dig at anvende de muligheder, 
livet tilbyder dig.

En gammel indianer fortalte 
sine børnebørn: »To ulve er 
oppe at slås på liv og død. Den 
ene hedder Frygt - den anden 
Kærlighed«. Det ene barne-
barn spurgte: »Bedstefar, 
hvilken ulv vinder?«. Og den 
gamle så på ham og svarede: 
»Den ulv du vælger at fodre 
mest«.
Hvilken ulv fodrer du mest?
Sørg for at få at det liv, du øn-
sker. Ellers kan du blive pres-
set til at kunne lide det, du 
får. Velkommen til dit nye liv.

Intet er tilfældigt

Af Nina Lise

Bolig // En dusør på 5.000 
kroner. Det er, hvad 27-årige 
Mickey Normann Jensen fra 
Præstø udlover til den, der 
kan fi nde en køber til hans lej-
lighed. Dusøren udløses, når 
købskontrakten er underskre-
vet - en manøvre, der kræver 
en køber med 648.000 kro-
ner på lommen.
- Jeg har haft lejligheden si-
den 2006, og nu skal der 
ske noget nyt. Jeg har forsøgt 
at sælge lejligheden i tre år 
- men uden held, fortæller 
Mickey Normann Jensen, der 
i de fl yers, han har runddelt 
med løftet om dusør, ellers 
betegner lejligheden som 
byens bedste med en meget 
stor fælleshave og udsigt over 
fjorden.

Lys og pæn
Boligpriserne buldrede der-
udaf, da Mickey Normann 
Jensen købte sin lejlighed for 
syv år siden. Derfor var hans 
første prissætning, da de 55 
kvadratmeter med fjorden på 
den ene side og Adelgade på 
den anden blev sat til salg, 
måske også lovlig optimi-
stisk. 150.000 kroner er han 
nu gået ned i pris - og han er 

Find en køber og få 5.000 kr. i dusør

Af Nina Lise

Bolig // 55 kvadratmeter til 
648.000 kroner. Det er, hvad 
Mickey Normann Jensen har 
til salg midt i Præstø. Det har 
han haft de seneste tre år. 
En lang men desværre ikke 
ualmindelig liggetid, fortæl-

ler ejendomsmægler Lynge 
Jensen, der formidler salget 
af Mickey Normann Jensens 
lejlighed.
- Ejerlejlighedsmarkedet er 
gået helt i stå i Sydsjælland. 
I København er det så småt 
ved at komme i gang igen, 
men den tendens er ikke nået 

til provinsen endnu, lyder 
det fra ejendomsmægleren, 
og tilføjer, at det ikke kun er 
Mickey Normann Jensen, der 
er kommet i bekneb. Andre 
ejerlejligheder stå til salg i 
Præstø med tilsvarende lange 
liggetider.

Lavt renteniveau
Kvadratmeterprisen på Mick-
ey Normann Jensens lejlighed 
ligger måske nok i den høje 
ende, men til gengæld er ren-
teniveauet meget lav, så bo-
ligydelsen er absolut rimelig, 
lyder det fra Lynge Jensen.
Han har solgt boliger siden 
1987, så han har set lidt af 
hvert. Og han vurderer, at der 
skal hul på villamarkedet, før 
salget af ejerlejligheder kom-
mer i gang igen.
- Jeg har for eksempel en æl-
dre dame, der er blevet alene. 
Hun kunne godt bruge en lej-
lighed af den størrelse, men 
det kræver, at hun får solgt 
sin nuværende bolig. Det hele 
hænger sammen, slutter han.

- Det hele hænger sammen

Et billede fra salgsopstillingen. Rummet ud mod Adelgade har 
Mickey Normann Jensen indrettet til stue med plads til både 
sofagruppe og spisebord. Derudover hører der til lejligheden en 
stor møblerbar gang, køkken og et stort badeværelse.

Efter tre år er tålmodigheden ved at slippe op. Derfor har Mickey 
Normann Jensen omdelt fl yers med løfte om dusør.
Foto: Nina Lise

Mickey Normann Jensen foran 
indgangen til Havnevej 12. Her 
har han nu i tre år haft sin lej-
lighed til salg. Nu håber han, 
at en dusør på 5.000 kroner 
til den, der fi nder en køber, 
kan sætte gang i salget. Foto: 
Nina Lise

åben overfor bud.
- Det er en rigtig god begyn-
derlejlighed eller en god lej-
lighed til en enlig. Og jeg sy-
nes selv, at den er blevet rigtig 
pæn, siger Mickey Normann 
Jensen, der selv har været 
med til at svinge malerkosten 
i den kombinerede stue og 
spisestue.
Udover stuen mod Adelgade 
rummer lejligheden en gang 
med plads til et lille kontor, 
et stort badeværelse og et 
køkken af ældre dato, der dog 
hurtigt kan blive fl ot - ikke 
mindst takket været fjord-

udsigten og fællesarealerne 
nedenfor, som passes i fæl-
lesskab med ejendommens 
øvrige beboere.
- Vi har en velfungerende for-
ening med en god økonomi. 
Blandt andet vand og varme 
går over foreningen, siger 
Mickey Normann Jensen.

Flytter sydover
Han er selv fra Præstø og har 
været i lære som kontorassi-
stent i den nu hedengang-
ne Præstø Kommune. I dag 
arbejder han i Vordingborg 
Kommunes Natursekretariat 

i Langebæk, og det kan få 
indfl ydelse på, hvor han vil 
slå sig ned, når lejligheden 
forhåbentlig snart bliver solgt.
- Hvor jeg fl ytter hen kommer 
an på, hvad der bliver råd til, 
når lejligheden er solgt. Men 

jeg kunne godt tænke mig at 
komme til Vordingborg eller 
Stege. Jeg har jordens bedste 
job, så jeg vil gerne bo tæt på 
det, slutter Mickey Normann 
Jensen med et smil.
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HUSK vi tilbyder 

GRATIS opmåling og

 kommer gerne forbi 

med gardinbussen!

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

GARANT NÆSTVED
Gulve & Gardiner
Merkurvej 2 D
4700 Næstved · 55 77 80 30
www.garant.nu
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NY ADRESSE– samme gode service!
Merkurvej 2D – lige overfor Biltema og Megacentret.

GULVE
TÆPPER
GARDINER

VELKOMMEN TIL KÆMPE ÅBNINGS-
UDSALG MED UTROLIGE TILBUD PÅ:

Af Nina Lise

Nyt job // Nogle gange betaler 
det sig at være lidt fræk. Det 
kan 21-årige Tinna Reichert 
Jensen snakke med om, efter 
at hun forleden havde første 
arbejdsdag hos FrisørLounge 
i Algade, Vordingborg. Hun 
var kun lige færdigudlært hos 
salon Cleopatra i Jernbanega-
de, Næstved, da hun for nogle 
måneder siden afl everede en 
uopfordret ansøgning i salo-
nen i Vordingborg. Og timin-
gen var perfekt, for indehaver 
Dorthe Danefred Nielsen stod 
netop og manglede en kolle-
ga.
- Jeg havde egentlig tænkt på 
at søge en frisør. Jeg har haft 

alt for travlt meget længe, så 
jeg skulle se at få gjort noget 
ved det, fortæller Dorthe Da-
nefred Nielsen, der har fået 
mange uopfordrede ansøgnin-
ger men hæftede sig specielt 
ved Tinna Reichert Jensen.
- Jeg ville gerne have en, der 
kan klare sig selv. En der er 
stærk og kan overskue det, 
selvom der er travlt. Det tror 
jeg, at Tinna kan, smiler Dor-
the Danefred Nielsen.

Ingen tidsbestilling
Og netop overblik er væsent-
ligt, når man arbejder i en 
salon som FrisørLounge, hvor 
der ikke er tidsbestilling. Nog-
le bliver stressede af ikke at 
kende dagen, men Tinna Rei-

chert Jensen ser det blot som 
en fordel.
- Humøret kan godt svinge 
efter, hvad det er for en dag, 
man står op til. Hvis der kun 
står to kunder i bogen, er det 
sværere at komme op i gear. 
Her skal man være være frisk 
hele tiden. Man ved aldrig, 
hvad vej det går i løbet af da-
gen, forklarer Tinna Reichert 
Jensen, der er ansat på fuld 
tid i salonen.

Højsæson
Hun ser frem til det ansvar, 
der følger med ansættelsen. 
Målet for Dorthe Danefred 
Nielsen er at få mere tid, og 
derfor skal Tinna Reichert 
Jensen kunne passe butikken 

Én er blevet til to hos FrisørLounge

Salonindehaver Dorthe Dane-
fred Nielsen (til venstre) gik 
alligevel med tanker om at 
ansætte en medarbejder, da 
Tinna Reichert Jensen dukkede 
op med en uopfordret ansøg-
ning. Hun havde lige det, der 
skulle til, så nu er de to hos 
FrisørLounge i Vordingborg. 
Foto: Nina Lise

selv. 
- Salonen her er lidt mere 
nede på jorden end det, jeg 
kommer fra. Jeg kan godt lide 
at være selvstændig og ikke 
skulle spørge mester om lov 
hele tiden, siger Tinna Rei-
chert Jensen, der betegner sig 
selv som spontan og altid smi-
lende. Og netop smilet kan 
hun få god brug for i Vording-
borg her i sommersæsonen, 
da hendes tyske og engelske 
efter eget udsagn er lidt man-
gefuldt.
- Der kommer mange tyskere 
og svenskere, der spontant 
kigger ind. Så må man klare 
sig med fi ngersprog, griner 
Dorthe Danefred Nielsen, der 
dog - sprogkundskundskaber 
eller ej - ikke er i tvivl om, at 
hun og Tinna Reichert Jensen 
nok skal blive et godt makker-
par.
FrisørLounge har i lige uger  
åbent tirsdag til lørdag - luk-
ket om mandagen. I ulige 
uger er der åbent mandag til 
fredag - lukket om lørdagen. 
En gang om måneden er der 
aftenåbent til klokken 23.

Vandt Weber-udstyr for 10.000 kroner
Stensved // Goran Visstisen fra Stensved vandt Weber-ud-
styr for 10.000 kroner, da Lidl sammen med Den Skal-
dede Kok og masser af tilskuere forleden holdt grillme-
ster-konkurrence i Næstved. I alt seks grillentusiaster 
havde kvalifi ceret sig til konkurrencen, hvor opgaven lød 
på at kreere den bedste og mest inspirerende grillret. Det 
blev Goran Visstisens fi skeret - grillede laksekottelet med 
lækker sommersalat og jordbær vendt i dressing. Opskrif-
ten kan ses på www.lidl.dk.

Grillede laksekottelet med lækker sommersalat og jordbær 
vendt i dressing. Velbekomme. Foto: Privat
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Af Søren Schaadt Larsen

Festuge // Efter fl ere år med 
sløj økonomi blev årets fest-
uge imødegået med en vis 
spænding. Men heldigvis blev 
enhver bange andelse gjort 
til skamme. Allerede inden 
festugens sidste dag var der 
optimisme i luften. Festugen 
tegnede til at blive en af de 
bedste i mange år - med over-
skuf til følge. 
- Der skal gå noget helt ual-
mindeligt galt. Og jeg ved ikke 
hvad det skulle være. Scenen 
skal falde sammen, lød det 
tidligt på lørdagen fra festuge-
komiteens talsmand, Dennis 
Pedersen, som grinende for-
sikrede, at alle bolte og skruer 
på scenen var sikret en ekstra 
gang.

Hvid røg
Allerede fredag var der så me-
get tryk på Slotstorvet, at fest-
ugekomiteen virkede lidt mere 
afslappet. Publikum strømme-
de til, og det samme gjorde 
øllet ud af hanerne til tonerne 
af Sømændene og Peter & De 
Andre Kopier, så forventnin-
gerne til lørdagens fi nale var 
store.
Og klokken 22.37 lørdag af-
ten skete det så. Break-even 
var nået, og festugekomitéen 
tændte deres cigarer. Fest-
ugen var gået fra underskud 
og næste års folkefest i uge 28 
dermed sikret.

Festugen siger på gensyn i 2014

Af Søren Schaadt Larsen

Festuge // Lørdag aften var 
Stig Rossen blandt gæsterne 
til fyrværkeriet på Ruinterræ-
net, hvor han sammen med 
festugekomitéen var med til 
at sætte endeligt punktum for 
dette års festuge.
Forinden havde han leveret en 
koncert på Slotstorvet spæk-
ket med Flemming »Bamse« 
Jørgensens hits, og Stig Ros-
sen havde efterfølgende kun 
rosende ord tilovers for fest-
ugens og dens publikum. 
- Det er noget af det fedeste. 
Bandet havde talt om det, 
men det er det fedeste, for-
tæller Stig Rossen, som spil-
lede sammen med Bamses 
gamle venner.
- Det er en af de helt store 
traditioner, forklarer han, og 
fortæller, at han synger Bam-
ses sange, fordi de ikke må gå 
i glemmebogen, og fordi han 

- Noget af det fedeste

Stig Rossen sang for et fyldt Slotstorv til årets sidste Festugekon-
cert. Foto: Søren Schaadt Larsen

Lettelse 
Festugens medlemmer gav et 
dybt lettelsens suk, da bre-
ak-even blev nået. Ingen ville 
sige det højt - at festugen var 
i fare - men avisens udsendte 
kunne se, at det var nogle me-
get meget lettede medlemmer 
af festugekomiteen, der nød 
suget af cigaren, mens Stig 
Rossen og vennerne stod på 
scenen. 
- Det er en forløsning, der sker, 
når vi tænder cigarerne, forkla-
rer Dennis Pedersen, som er-
kender, at det har været nogle 
hårde år for festugen. 
- Selvfølgeligt påvirker det 
vores humør. Risikoen er jo 
kendt, men vi prøver ikke at 
lade os påvirke, lød det fra 
Dennis Pedersen.

Fantastisk år 
- Festugen er gået super. Det 
har været et fantastisk år. På 
alle mulige måder. Publikum, 
musikken, roen og hjælper-
korps, som har været fremme 
i skoen. Der er dejlig positiv 
energi omkring festugen, og 
det er det, der driver den, lyder 
det fra festugetalsmanden, 
som sammen med resten af 
festugemedhjælperne søndag 
gik i gang med at rydde op. 
Også ude i byen kunne de 
fortælle om en god festuge. 
Einstein og Stars var gennem 
hele ugen fyldt af mennesker, 
og hos Amigobar var indehaver 
Judith Rasmusse allerede fre-
dag klar til at tænde cigaren.

selv er en stor fan af Bamse. 
Bamses og hans venner nåede 
at fejre sølvbryllup med Vor-
dingborg Festuge inden den 
århusianske sangers død 1. 
januar 2011. Og i år kunne 
Bamses venner så i selskab 
medc Stig Rossen nyde det 
store fi nalebrag mod natte-
himlen - nøjagtig som de gjor-
de det med Bamse, da han 
endnu var i live.

Af Søren Schaadt Larsen

Sild er der masser af på plad-
sen, lød det kækt fra Fede 
Finn & Funny Boys, da de gik 
på scenen til det traditionsri-
ge sildebord lørdag omkring 
klokken 12.30. Allerede to 
timer inden var de første be-
gyndt at dukke op på pladsen, 
og da der blev åbnet for silde-

spisningen, måtte backstage-
området bag den store scene 
på Slotstorvet næsten tøm-
mes for borde og stole, da der 
ellers ikke ville være pladser 
nok til de mange sildesultne 
mennesker, der blev ved at 
strømme ind på området. Kø-
erne var lange, men det tog de 
fl este med højt humør.
- Vi har sendt fortroppen op 

efter sild. De har fl yttet sig ti 
meter, og de mangler stadig 
30, lød det fra Bjarne Larsen 
fra Køng, som sammen med 
fem andre herrer skulle spise 
sild. De fi re stod i køen, så 
han sad sammen med Frantz 
Hansen, ligeledes fra Køng og 
drak en fadøl og passede på 
snapsen. For en sild skal jo 
svømme.

Sild, kø og højt humør
Sildebordet blev et kæmpe 
tilløbsstykke. Foto: Søren 
Schaadt Larsen

Af Poul Poulsen

Festuge // Farende svende 
fl akker i sagens natur om - 
men ikke mere end at de kan 
fi nde til Vordingborg, når der 
er festuge.
En lille teltlejr opstod traditi-
onen tro i sidste uge ved Hav-
nevej nær den gamle kirke-
gård. Her havde Tante Møhge, 
Pølse og Kædestrammeren 
slået sig ned på bænken, hvor 
de nød en morgenøl, mens 
kollegerne Højt På Strå, Jim-
bo, Svensson og Sidevognen 
småskændtes om aftenens 
økonomiske dispositioner.
Gennem en årrække, for nogle 
op til 14 år, er de kommet til 
Vordingborg, når her er fest-
uge.
- Her er masser af musik, det 
er gratis, og så er folk fl inke 

Farende svende er faste gæster

Tante Møhge, Kædestramme-
ren, Pølse og Svensson har 
slået sig ned ved Havnevej, 
hvor der er udsigt til vandet og 
ikke langt til byen og festugen, 
hvor de er faste gæster. Foto: 
Poul Poulsen

ved os. forklarer Højt På Strå, 
som endnu ikke er kravlet ud 
af teltets mørke.
Naturpladsen, hvor de har 
stillet deres telte op sammen 
med barnevogne, skærsliber-
vogn, scooter og andet mobilt 
udstyr, er med til at gøre op-
holdet i Vordingborg til en god 
oplevelse.
- Naturen, den er smuk ved 
Vordingborg, siger Pølse, der 

har gået på landevejene i en 
snes år.
- Hov, der kommer min ven, 
bedemanden, siger han plud-
seligt og peger på rustvognen, 
der ruller forbi.
- Han er den sidste, der kom-
mer til at brænde mig af.
Og med latteren rungende 
i ørerne for lader vi den lille 
uautoriserede festivalplads.

Afslutningen på festugen 
var traditionen tro et kæmpe 
festfyrværkeri. Foto: Søren 
Schaadt Larsen

Det var en meget lettet festugekomite, der kunne nyde deres 
cigarer, da de havde nået break-even. I øvrigt kunne festugefor-
mand Hans Uhre i år fejre 25 år i festugens tjeneste. Det blev 
blandt andet markeret med et lysshow lørdag aften. Foto: Søren 
Schaadt Larsen
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Aia, Svend og Karin Hilleberg var fredag 
kørt fra Ringsted for at se de glade Sø-
mænd. Foto: Søren Schaadt Larsen

Der blev skrålet 
og skålet, da Sø-
mændene fredag 

aften gav den 
gas på scenen og 

skyllede gerne 
anstrengelserne 

ned med en 
Tuborg. Foto: 

Søren Schaadt 
Larsen

Et eftertænksomt 
øjeblik. Det er 
torsdag aften. 
Konferencieren 
har annonceret 
På slaget 12, og 
bandmedlemmerne 
har netop indtaget 
deres pladser. Om 
et øjeblik efter skal 
frontfi gur Ann-Met-
te Elten følge trop. 
På Slaget 12 har 
siden hittet Hjem 
til Århus fra 1986 
musikalsk bevæget 
sig vidt omkring 
og storsolgt med 
cover-versioner 
af gamle hits. De 
spillede torsdag 
aften på Slotstorvet 
- efterfulgt af Safri 
Duo, der efter ind-
ledende tekniske 
problemer med en 
mixer spillede til 
efter midnat. Foto: 
Poul Poulsen

Benny Jørgensen 
havde en fornøjelig 
onsdag på dansegul-
vet, der var stillet op 
på borg-terrænnet. 
Butterfl ies leverede 
musik fra dengang, 
Benny Jørgensen og 
de andre gæster i 
festteltet var unge. 
Alperosen, Glemmer 
du og nyere John 
Mogensen-sange tog 
fat i Benny Jørgensen, 
der til gengæld tog fat 
i Annette Ellinghaus. 
Hun er ansat på ple-
jecentret Rosenvang, 
hvor Benny Jørgen-
sen bor. Musik og 
traktement i teltet var 
en del af Vordingborg 
Festuge, og arrange-
mentet for de ældre 
fra byens plejehjem 
har været et fast 
indslag i omkring 15 
år - med stor succes. 
Et andet arrangement 
i de store festtelte 
på borgområdet var 
henvendt til brugerne 
af daginstitutionerne i 
Vordingborg.

Mandag aften åbnede Mads Langer og band festugen med et brag. I 
tusindtal stod folk som sild i tønde på Slotstorvet og et godt stykke 
op ad Algade og sang med, mens den unge stjerne leverede stribevis 
af hits og ørehængerne. Foto: Poul Poulsen

Gamle ken-
dinge som 

»Indianer«, 
»Sig du kan 

li’ mig«, 
»Ud under 
åben him-
mel«, »Vi 

var engang 
så tæt« og 

mange fl ere 
af Tøse-

drengenes 
største hits 
returnere-
de tirsdag 

på Vor-
dingborgs 

festugeaften 
nummer to 

tilbage på li-
vescenen for 

første gang 
i mere end 

25 år. Foto: 
Thomas 

Olsen

Onsdag havde den canadiske Runrig-forsanger, Bruce Guthro, det helt 
store udstyr - og international karisma - med på scenen. 

Foto: Søren Schaadt Larsen

Efter koncerten med Bruce Guthro var det sent onsdag aften Dodo, der opfor-
drede tilskuerne på Slotstorvet til at synge med. Foto: Søren Schaadt Larsen



DIN LOKALE FAGMAND

VIL DU GERNE BESTILLE EN ANNONCE, 
HØRE MERE OM UDGIVELSER, PRISER M.M., SÅ KONTAKT:

UGEBLADET - ALGADE 40 - 4760 VORDINGBORG - tlf. 72 45 12 25
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Vi skaber liv og puls

– tæt på dig …
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TØMRER

MURERVVS

BYGGEMARKED

ELEKTRIKERE

TAGDÆKNING

KØKKEN

Mobil 21476901

jc@skibingetoemreren.dk
www.skibingetoemreren.dk

   Skibinge Tømreren 

       V / Jens Christensen   

* Tage og Kviste * Vinduer og Døre 

* Udestuer * Tilbygninger * Bolig Drømme  

SYDSJÆLLANDS
TØMMERHANDEL
Ny Esbjergvej 7-9

4720 Præstø
TLF. 55 99 14 12
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TØMRER  SNEDKER
GLARMESTER

Frombergs Snedkeri
Tlf. 55 99 13 61 - 55 99 11 25

Klosternakken 1 - Præstø
Industrivej 5 - Præstø

El-installationer - Teledata - Sikring/alarm

Klima/ventilationsanlæg - Hvidevarersalg/service

7020 9880

Søndre Led 2 - 4771 Kalvehave - Tlf. 7020 9880 - mail@filtenborgel.dk

Holmegaard

Bårse
Tlf. 55 99 00 98

Næstved
Tlf. 55 73 70 77

Rønnede
Tlf. 56 71 16 96

Holmegaard
Tlf. 55 56 13 33

Møn
Tlf. 55 81 10 20

Alt VVS arbejde udføres

Aut. VVS installatør
P. E. LARSEN A/S

Ring for uforbindende tilbud...
E-mail. baarse@pelvvs.dk        www.pelvvs.dk

Gliesels vvs
godt arbejde til rigtige priser

Ronesbanke 20
4720 Præstø

55996085/20736085 gliese@fi rma.tele.dk

Jørgen Gliese
vvsinstallatør

• Lys og kraftinstallationer
• EDB installationer
• Tyverialarmer
• Reparationer af hårde hvidevarer

Tappernøje EL-service
Jørn M. Jacobsen

Statsaut. elektron.  ·  Hovedvejen 73  ·  4733 Tappernøje

Tlf. 55 96 50 64

Dit tømrerfi rma på Sydsjælland

• Tilbygning

• Renovering

• Køkken/skabe

• Tag/kvist

• Carport/udhus

• Tømrerarbejde

• Snedkerarbejde

• Døre/vinduer

GOD KUNDEPLEJE & GOD KVALITET
T.A.T. Byg ApS
Mobil 2077 2973 • www.tatbyg.dk

TØMRERMESTER

HUMLEVEJ 5 - 4720 PRÆSTØ
TELF: 55 99 34 88

BILTELF.: 21 62 74 88

Alt tømrer
og snedkerarbejde
udføres

Humlevej 5 - 5720 Præstø
Tlf. 55 99 34 88 - Biltlf. 21 62 74 88

arne@arne-hansen.dk
www.arne-hansen.dk

A/S

Alt tømrer
og snedkerarbejde
udføres SKABE A

S

DIT LOKALE DANSKE KØKKEN
Broværket 1 - 4760 Vordingborg

Tlf. 55 37 70 58
www.otskabe.dk

KØKKENER • BAD
GARDEROBE • SKYDELÅGER

SKABE OG LÅGER EFTER MÅL
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Mønvej 68, Skibinge � 4720 Præstø � crh@pc.dk
www.friforskadedyr.dk � tlf. 2925 1457

BEHANDLING
...MED GARANTI!

MYRE

Vi bekæmper de fleste skadedyr
Tlf. 2925 1457

EDDER-
KOPPER
BLIV FRI FOR SPIND
OG “KLATTER” PÅ
VÆGGENE...

HVEPS
SKAL VI FJERNE 
DINE STIKKENDE 
GÆSTER?

BORE-
BILLER
VI BEKÆMPER KUN
MED MILJØVENLIGE
MIDLER...

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

Af Nina Lise

Højskole // Bjerge af opvask. 
Lange køer i kantinen. Og 
masser af børn og voksne, der 
farer rundt - på vej fra et sted 
til et andet, mens de griner og 
snakker og hilser til højre og 
venstre.
Mens andre skoler ligger stil-
le hen i sommerferien, er der 
i disse uger hektisk aktivitet 
på Idrætshøjskolen Bosei 
lidt udenfor Præstø. I sidste 
uge var 170 børn, voksne 
og bedsteforældre samlet til 
familiehøjskole, og i denne 
uge gentages konceptet med 
150 deltagere. Fem dage 
med 82 aktiviteter lige fra 
cupcake-bagning for de yng-

ste til mountainbike-ræs for 
de voksne. Højskole handler 
nemlig om meget mere end 
batik og urtethe.
- En hel uge, hvor man bli-
ver guidet gennem masser af 
gode oplevelser. Det er det, 
familiehøjskole handler om. 
Man bliver »tvunget« til at 
være sammen med sine børn 
på den gode måde - der opstår 
en hel biotop, hvor man ikke 
kan andet, forklarer Bosei-for-
stander Kenneth Retslov un-
der et af sine få stillesiddende 
øjeblik under frokosten.

Krop og sjæl
Bosei har kørt sommerkurser i 
de fi re år, skolen har eksiste-
ret som højskole efter over-

dragelsen fra Tokai University. 
Men i andet regi har Kenneth 
Retslov været med til at ar-
rangere familiehøjskoler i 15 
år, så han ved, hvad han taler 
om. Planlagt samvær. Det er 
nøgleord for ham. 
- Nogle tager en uge på char-
terferie med all inclusive. Her 
er det all inclusive på den 
fede måde - højskolemåden. 
Det er ikke nogen billig måde 
at holde ferie på, men til gen-
gæld smider man bare bilen 
på parkeringspladsen, og så 
får man en hel uge, hvor der 
bliver fyldt på både krop og 
sjæl, siger Kenneth Retslov 
og tilføjer, at familiehøjsko-
len gerne skal give deltagerne 
mere med hjem, end de hav-

Højskoleferie med all inclusive

Af Nina Lise

Højskole // En af dem, der har 
valgt at tage på familiehøjsko-
le på Bosei, er Steffen Sch-
melling fra København. Han 
er til daglig industriel designer 
og tager hvert år en uge på høj-
skoleophold med ungerne. Det 
har han gjort i ti år - de første 
otte år med Flora, der i dag er 
13, mens lillebror Arthur væ-
ret med de seneste fi re år.
- At forene interesserne, når 
man har en på fi re og en på 
13, har sine udfordringer. Men 
jeg synes, at de gør det godt 
her, lyder det fra Steffen Sch-
melling, der gennem fl ere år 
har været på Odder Højskole 
men nu har fået forbud mod at 
tage mere keramik med hjem.

Pinligt nemt
Steffen Schmelling er alene 
afsted med børnene, mens 
fruen arbejder derhjemme. 
Det passer ham ganske godt, 
da kvalitetstid alene med bør-
nene er en sjælden luksus. Og 
så kan han lide den aktive høj-
skoleform i forhold til at skulle 
sidde i et sommerhus og spille 
brætspil i en uge.
- Her er det jo nærmest pin-
ligt nemt. Maden bliver serve-

Topkarakter fra en garvet højskole-veteran

Nærvær, kreativitet og læring. Når det hele går op i en højere 
enhed, er missionen med familiehøjskolen fuldført. Foto: Dorte 
Palm

de forventet - inklusiv masser 
af gode nye relationer.

Symbiose
Familiehøjskolens program er 
delt op, så der hver formiddag 
er tid til fordybelse. Fordelt 
på tre aldersgrupper er der for 
børn og unge boldspil, vand-
sport, gymnastik, kampsport, 
fi tness, outdoor samt forskel-

lige kreative værksteder - her-
under multimedie. De voksne 
kan forlyste sig med boldspil 
og andre former for sport, 
dance og fi tness, outdoor, kre-
ative værksteder samt asiatisk 
kampsport og kultur.
Om eftermiddagen er der 
leg på tværs af alle aldre. 
Musik, kor, dans, foredrag, 
kalligrafi , orieteringsløb, 
bueskydning, litteraturcafé, 
mindfulness, bolsjeværksted, 
smedeværksted, pokeraften 
og shelter-overnatning er blot 
noget af det, man kan vælge 
imellem, og derudover er der 
Boseis faste faciliteter i form 
af forskellige haller og svøm-
mehallen - et stort aktiv for 
skolen.
- For os er familiehøjskolen 
ikke ferie men hårdt arbejde. 
Vi er på hele tiden. Men vi kan 
lide at følge udviklingen, fra 
alle i starten er helt forvirrede, 
til det hele til sidst ender i en 
stor symbiose. Det er livsbe-
kræftende, slutter Kenneth 
Retslov.

Voksentid. Udbudet af ativiteter er så stort, at man altid kan fi nde 
nogle at dyrke sine interesser med. Foto: Dorte Palm

ret, så man kan koncentrere 
sig 100 procent om at være 
sammen med ungerne. Det er 
fedt, siger Steffen Schmelling, 
der dog ikke ser meget til sin 
teenagedatter under opholdet, 
ligesom lille Athur også hur-
tigt har fundet ud af, at det 
er trygt at gå på opdagelse på 
egen hånd.

400 meter tape
Bosei er ifølge Steffen Schmel-
ling den mindst grundtvigian-
ske højskole, han har været 
på. Han er hverken særlig reli-
giøs eller »langhåret« men kan 
til gengæld lide det sportslige 

twist. Og så har han det socia-
le gen, højskoleformen kræver. 
Hvis man helst vil sidde alene 
på terrassen med en kop kaf-
fe, skal man ifølge den erfarne 
højskoledeltager nemlig holde 
sig væk. På Bosei bor man på 
elevværelser med fælles bad 
på gangen, og som forælder 
har man hele tiden børn om-
kring sig. Men det generer ikke 
Steffen Schmelling.
- Ungerne lærer en masse for-
skellige ting. I dag har vi nok 
rullet de første 400 meter tape 
ud, da vi byggede sværd, gri-
ner han og tilføjer, at man ikke 
behøver at rejse til den anden 

ende af landet for at fi nde en 
god højskole.
- Der sker så meget, at man al-
ligevel ikke ser ret meget af eg-
nen. Men vi har lært at vælge 
de lidt større steder, hvor man 
kan lave en masse, også selv-
om det siler ned. Der kan man 
her, hvor der er både haller og 
svømmehal, slutter han.

En træt Arthur Schmelling hænger på sin far. Arthur har fået 
højskoleformen ind med modermælken og forventes med tiden at 
slå sin fars rekord på foreløbig ti år. Foto: Dorte Palm

For små barnefi ngre er der 
intet som en god rulle gaffa-
tape. Og skal man lave sit eget 
sværd, kræver det heldigvis 
metervis af slagsen. Foto: 
Dorte Palm
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Op til helligdage
- ring og hør nærmere.

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:

 

Til salg: Ridejakker, bukser, hjel-
me og støvler, Nikesko str. 35, 
Ridesportsko/inde str. 37. Blatz/
marizine dukker, 12 stk. m/lidt
tilbehør. 58 19 17 72 eller
4230                    22 51 44 98

SALG: 

Sælges: Foldecykel, Victory, ny 
m/6 gear, sort alu. (butikspris kr.
2.700,-) pris kr. 1.250,-
4160                    40 20 70 70

Citröen Saxo årg. 97, nysynet m. 
1,4 Peugeot motor, kører 18 km 
pr. li., servo, startspærre m.m., 0 
rust. kr. 10.500,-
4200                    51 14 51 61

Frimærker købes af samler. Intet 
for stort.
4171                    23 67 80 18

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

Brændesanker. Jeg har løsnin-
gen, pallebure til opbevaring af 
træ sælges. Stk. 150,-, rabat ved 
køb af flere.
4733                    55 96 55 00

Byggeartikler/
redskaber

SALG: 

Indretning
og have

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

Købes: Næsten alt i bedre brugte 
møbler, hjørnesofaer og sofasæt i
stof og læder, spisestuer, kommo-
der, teak/palisandermøbler, kaffe/
spisestel: B&G, Kgl. Dødsboer. 
v/Ole Petersen. 
4700 40 36 50 06

KØB: 

Inges Kattehjem, Næstved. Katte
og killinger søger nye hjem. Alle
katte er dyrlægeefterset, neutra-
liseret, øremrk., chippet og vac-
cineret. Tlf. tid hverdage 13-15. 
Adoption tirsdag og torsdag 15-
18 samt søndag 11-14, Kaser-
nevej 1
4700                    70 20 35 50

SALG: 

SALG: 

Kæledyr

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

Giv din hund en god start i livet!
Privat adfærd og hvalpemotiva-
tion, kr. 450,- , Max 6 hunde.
Besøgsven med hund kr. 40,-.
Hjemmebesøg. Ene timer. www.
klikdinhund.dk. 
Alice krogh Larsen
4700                    20 62 40 90

Autotilbehør

SALG: 

Fritid & sport

LOPPEMARKED
Slotsgade 5 4760 Vordingborg 
Lørdag d. 20/7 kl. 10-15.
Møbler, porcelæn, pynteting, far-
vefjernsyn, VHS og DVD afspil-
lere, Cykler, værktøj, stereoanlæg 
o.m.a                               4760

Møbler

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

Diverse

SALG: 

Malerier, Peder Mønsted 70 x80,
Ole Ring 30 x 40 og andre guld-
aldermalere, pris kr. 10.000,- pr. 
stk.
4160                    40 20 70 70

Stort loppemarked. Alt mellem 
himmel og jord, nips, glas, skåle,
køkkenting, legetøj, tøjsalg og 
meget andet. Fredag d. 19. juli,
kl. 10 - 14, Karrebækvej 741, De 
Hvide Svaner, 4736 Karrebæks-
minde.

Sælges: 13 stk. Thermoruder,
lavenergi, ca. 90 x 100, 
Pris kr. 1.000,-
4160                    40 20 70 70

Købes: Mønter, sedler, gl. rejse-
valuta. Medaljer, rodekasser osv. 
Købes af samler - postfriske fri-
mærker har også interesse. Ufor-
pligtende henv. 4035 7059

Træbeskyttelse, Trasbirant med
aliedræber og olie, grå - grøn -
umbra - farveløst, vandbaseret,
heldækkende i lysegrå - skiffergrå
- skagengul.
4171                    20 23 18 16

30 flasker Vino Tinto, rødvin, 
2006, pris kr. 750,-
4160                    40 20 70 70

Smid ikke ud! Alt har interesse. 
Hele indbo samt dele deraf.
4800                    22 53 22 33

KØB: 

KØB OG SALG

NAVNENYT

Nyt job // Hos Bilhuset i Vor-
dingborg A/S er Lars Richter 
ansat som servicetekniker.  
Han kommer fra en tilsvarende 
stilling i Bilhuset Præstø A/S.

Nyt job // Pr. 1. juli er Leon 
Nielsen ansat som sælger hos 
Citroën Vordingborg. Han har 
arbejdet med salg af biler i 
mange år og kommer fra en 
tilsvarende stilling hos Brei-
tenstein Biler i Nykøkøbing F.

Nyt job // Hos Bilhuset i Vor-
dingborg A/S er Lars Rasmus-
sen ansat som værkfører/ser-
vicerådgiver. Han kommer fra 
en tilsvarende stilling i Bilhu-
set Præstø A/S.

Nyt job // Hos Bilhuset i Vor-
dingborg A/S er Martin Olsen 
ansat som reservedelsmedar-
bejder. Han kommer fra en 
tilsvarende stilling hos VW 
Haslev.

Nyt job // Hos Bilhuset i Vor-
dingborg A/S er Glenn Peder-
sen ansat som sælger. Han  har 
tidligere arbejdet som sælger 
hos Max Due i Næstved.

Nyt job // Hos Bilhuset i Vor-
dingborg A/S er Brian Johansen 
ansat som servicetekniker. 
Han har tidligere været ansat 
i Autohuset Vordingborg A/S.

Uddannet // På ZBC - Zealand 
Business College har følgende 
afsluttet deres hg-uddannel-
se. De nyuddannede fra hold 
hg2x er: Forrest fra venstre: 

Alberte Winther Asmussen, 
Vordingborg; Sandra Fenger 
Olsen, Vordingborg; Sabrine 
Bækhave, Askeby, og Signe 
Jensen, Keldby. Bagerst fra 

Uddannet // På EUC Sjælland i 
Næstved har følgende afslut-
tet deres HTX-uddannelse. 
Fra venstre ses (på billedet 
nedenfor): 18-årige Anders 
Trempenau fra Holme-Olstrup, 
Pierre Popino Mandas, 18 år 
og fra Haslev, samt 19-årige 
Lea Haaber Glahn, der bor i 
Lundby.

venstre: Karina Sejr, Ørslev, 
(hg for voksne); lærer Michael 
Larsen; Frederik Permin Mag-
nussen, Vordingborg; Jeppe 
Friis, Vordingborg; Frederik 
Dietz Ersgaard, Stensved, og 
Christoffer Leonhard Knude 
Jacobsen, Stege. Ikke med på 
billedet: Mathias Jartved Wil-
lum, Vordingborg.

Uddannet // 26. juni afsluttede 
Lars Christian Berg, søn af Alli-
son og Klaus Berg, Skovhuse, 
Langebæk, uddannelsen som 
landinspektør (cand.geom.)
med dobbeltgrad fra Aalborg 
Universitet samt København 
og Lunds Tekniske Universitet 
med speciale i ejendomsøko-
nomi og -teknik.
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Rengøring 
& vinduespolering

samt vedligehold af udenoms- 
arealer

Private & erhverv

Præstø Bolig 
& hjemmeservice

Bygvænget 39, 420 Præstø
Tlf. 55 99 15 93 - 28 81 01 68

TJENER SØGES!
til restaurant 
Kaktus i Præstø
Henvendelse:

Tlf: 55 99 12 46

Ferielukning 
 Lægehuset Remisen 

Jernbanevej 16, Præstø
Ugerne 30 og 31

Lægerne Morten Autrup, Christian Jensen
Jens Gredal, Camilla Høegh-Guldberg 

og Signe Binderup Schultz
Der henvises til byens øvrige læger

 

Maj-Service
Brænde:
Ask og bøg

sælges.
Tlf. 28 55 87 40

Klinikker

JobSjællandBolig udlejning

ANDERSENS FOTOGRAFI .......................................... 
OG INDRAMNINGER .............................2 1 63 49 50  
ANKER´S HAVE, SNEDKER &                                          
TØMRERFIRMA... ....................................  2 1 29 76 06
ARNESTEDET VORDINGBORG … ........  55 34 21 01

BN SMØRREBRØD ... ..........................  55 99 95 95 
BÅRSE AUTO OG PLADEVÆRKSTED ... 55 99 02 73
BÅRSE BAGERI ... ................................ 55 99 00 31
BÅRSE SAMLINGSHUS ... ..................... 55 99 01 16

CAFÉ MOCCA ... ..................................  55 94 31 32
CHRISTOLÉ ... ..................................... 55 99 08 80 

DAGLI´BRUGSEN BÅRSE  .....................55 99 00 68 
DIGITAL TV SERVICE … ....................... 20 74 00 86 
DIN LOKALE BOGHOLDER                                        
V/DORTHE K. JENSEN.............................  2 0 91 99 95

FLEMMINGS PLANTESKOLE ... ...........  55 99 6 1 1 5
FILTENBORG EL ... .............................. 70 20 98 80 
FLYTTEFORRETNING SYDFLYT ... .......  55 37 68 00
FRISØR ASBÆK & VALHØJ ... .............. 55 99 00 33  
FROMBERGS SNEDKERI / PRÆSTØ                               
BEGRAVELSESFORRETNING … ..........  55 99 13 61

GLIESE’S VVS ... ................................. 20 73 60 85  

HEBO INTERIØR … ............................  55 99 79 94 
HEMS KØRESKOLE … .........................  41 97 07 77

IVP AUTO STENSVED ... ......................  55 38 62 61

JACOBSEN PRÆSTØ ... .......................  55 99 32 15
JACOBSEN VORDINGBORG ... ...........  55 37 17 15  

KLOAKMESTER C. CHRISTENSEN 
SKIBINGE  ............................................61 75 71 01  
KURBADET DOKA ... ............................. 28 90 77 61
KÆRLIGHED OG KO ... ........................  30 69  70 20

LYKKE CYKLER ... ................................  55 99 16 99

MALERENS LAGERSALG ... ................. 55 94 33 34 
MBK VINDUESPOLERING 
OG RENGØRING, MOGENSTRUP ... .... 28 49 40 03 
MEKONOMEN AUTOTEKNIK … ............ 55 99 71 48 
M.J. BOLIGMONTERING ... ..................  55 99 20 52
MURERMESTER JAN ZEUTHEN ... ........ 22 44 32 11 
MØLLERS MØBLER 
VORDINGBORG ... ...............................  55 34 34 24
MØNS BANK A/S .................................  55 94 17 00

NYT SYN / DIN BUTIK ... ......................  55 99 10 39  

OLE´S MULTISERVICE ..........................20 29 24 26 

P.E. LARSEN VVS INSTALLATØR .........  55 99 00 98 
PRÆSTØ AUTOFORUM APS ... ............  55 99 15 90
PRÆSTØ BLOMSTER ... ......................  55 99 29 98

PRÆSTØ BOGHANDEL ... ....................  55 99 24 75 
PRÆSTØ PIZZA HOUSE … ..................  55 99 35 1 6  
PRÆSTØ VVS APS ... ...........................  55 99 17 35 

REMA 1000 PRÆSTØ ... .......................  55 98 60 62  
RESTAURANT
DET GYLDNE STEAKHOUSE ... ............  55 37 32 32 
RESTAURANT KAKTUS ... ....................  55 99 12 46
RUNDDELENS BLOMSTER ... .............. 55 99 03 66

SB AUTO OG DÆKCENTER ... ..............  55 99 02 1 3
SJÆLLANDSKE MEDIER ... ..................  72 45 1 1 00
SKIBINGE SKADEDYRSERVICE  ..........   29 25 1 4 57 
SKIBINGE TØMREREN  .......................  2 1 47 69 01
SLORUP BYG APS  .............................   55 99 62 97
SPORTIGAN PRÆSTØ  .......................   55 99 31 41
SUPERBEST PRÆSTØ  .......................   55 94 1 9 99

TORVE GRILL ... ..................................  55 99 99 41 
TORVECAFFENS KØKKEN ... ...............  24 48 56 49
TØMRERMESTER MADSEN APS ... .......  55 99 1 1 55

UGEBLADET SYDSJÆLLAND  .............   72 45 1 2 25

VIBS HJEMMESERVICE  .....................   61 99 86 08

XL-BYG/SYDSJ. TØMMERHANDEL  ....    55 99 1 4 12

7245 12257245 1225

Din lokale TELEFONTAVLE
SYDSJÆLLAND

Ønsker De at være med i denne annonce?

RING VENLIGST

KLIP UD OG GEM PÅ OPSLAGSTAVLEN

✂

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

Blandede

Af Nina Lise

Innovation // 75.000 solgte 
eksemplarer på bare to uger. 
For Jonathan Løw, Næst-
ved, og Michael Stausholm, 
Præstø, er succesen til at tage 
at føle på, efter at deres nye 
blyant, »Sprout«, for få uger 
siden ramte butikkerne.
Sprout betyder »spire«, og det 
er lige præcis, hvad blyanten 
kan. Den er lavet af bæredyg-

tigt træ og indeholder ikke bly 
men til gengæld økologiske 
frø, der, når den færdigbrugte 
blyant er blevet for kort og sat 
i jord, begynder at spire og fi re 
uger efter giver krydderurter 
til madlavningen. Dog er Sp-
rout-blyanten ifølge Jonathan 
Løw, der til daglig er innova-
tionsekspert og foredragshol-
der, ikke markedsført som et 
grønt produkt.
- Vi tror ikke på, at fremtidens 

grønne innova-
tioner skal tale 
til hverken folks 
dårlige samvit-
tighed eller øn-
ske om at frelse 
verden. Produk-
terne skal i sig 
selv være så 
gennemtænk-
te, at de giver 
forbrugerne en 
fordel, når de 
anvender dem. 
Som at genbru-
ge produktet på 
en anderledes 
måde, forklarer 
Jonathan Løw.

Forbrugerne 
fi nansierer 
udviklingen
Sprout-blyan-
ten er usæd-
vanlig, og det 
samme er må-
den, den er ble-

vet til på. Frem for at starte 
en virksomhed ved at hente 
investeringer eller lån i ban-
ken, valgte de to iværksættere 
at lade lægge projektet ud på 
www.kickstarter.com - en så-
kaldt crowdfunding side. Tre 
uger senere havde de indsam-
let næsten 250.000 kroner til 
at fi nansiere byggeriet af de 
robotter, der i dag producerer 
blyanten. De er konstrueret af 
amerikanske robotstuderende 
- i det hele taget produceres 
blyanterne som en del af den 
bæredygtige tanke i USA un-
der ordentlige arbejdsvilkår 
og til rimelige lønninger,
- Succesen har givet os blod 
på tanden med at udvikle fl e-
re produkter, der kombinerer 
grøn innovation og old-school 
gadgets, fortæller Jonathan 
Løw, der sammen med tre 
amerikanske robotstuderende 
står for innovationsprocessen.
Sprout består af 100 procent 

organiske stoffer i form af gra-
fi t, ler, bæredygtigt træ, tørv 
og økologiske krydderurtefrø. 
Blyanten fås i syv forskellige 
varianter: Basilikum, dild, 
koriander, mynte, rosmarin, 
salvie og timian. Lokalt kan 
den købes hos Hebo Interiør, 
Adelgade 20, Præstø, og hos 
Bøger & Papir, Storegade 12 i 
Stege. Se mere på www.plant-
dinblyant.dk.

Salg af »Sprout« er kommet godt fra start

Sprout-blyanten fås blandt andet hos Hebo 
Interiør i Præstø. Foto: Nina Lise
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det sker
17.07.2013 - 23.07.2013

ONSDAG 17. juli

12.00-17.00  Masnedøfortet, Fortvej 8, Vordingborg:

Sommerudstilling 2013

13.00-17.00  Aktivitetshuset, Skovledsvej 2, Langebæk:

Hyggeklubben spiller Whist

14.00-15.30  Fjordgårdens Aktivitetscenter, Østerbro 61, Præstø:

Sommerhygge

18.00 Præstø Hallen: Motionscykling. Arr.: Præstø Cyklisten

TORSDAG 18. juli

9.30-10.30 Jungshoved Gl. Skole: Pensionistgymnastik

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

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

12.00-17.00  Masnedøfortet, Fortvej 8, Vordingborg:

Sommerudstilling 2013

14.00  Aktivitetscenter Aggerhus, Bårse:

Indvielse af Naturruten Aggerhus

17.30 Præstø Roklub: Præstøløberne

18.00 Præstø Hallen: Motionscykling. Arr.: Præstø Cyklisten

18.30 Allerslev Skole, klubhuset: AUIF’s bankospil

19.00-21.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Allerslev Petanque

21.00-21.30  Pakhus 8’s terrasse, Havnepladsen 8, Præstø:

Trompetist Erik Arnsted spiller solen ned

FREDAG 19. juli

12.00-17.00  Masnedøfortet, Fortvej 8, Vordingborg:

Sommerudstilling 2013

21.00-21.30  Pakhus 8’s terrasse, Havnepladsen 8, Præstø:

Trompetist Erik Arnsted spiller solen ned

LØRDAG 20. juli

8.00 Præstø Roklub: Præstøløberne

11.00-15.00  Torvet 10, Præstø: Udstilling af Ole Ring-malerier ved 

Brdr. Nielsens Kunstfond. Særbesøg kan aftales på telefon 

55 99 16 84

12.00-17.00  Masnedøfortet, Fortvej 8, Vordingborg:

Sommerudstilling 2013

18.00-24.00  Nordhavnen, Vordingborg: Havnejazz 2013.

Arr.: Vordingborg Roklub og Jazzclub Saint Louis

21.00-21.30  Pakhus 8’s terrasse, Havnepladsen 8, Præstø:

Trompetist Erik Arnsted spiller solen ned

SØNDAG 21. juli

9.30 Præstø Hallen: Motionscykling. Arr.: Præstø Cyklisten

10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Allerslev Petanque

11.00-15.00  Torvet 10, Præstø: Udstilling af Ole Ring-malerier ved 

Brdr. Nielsens Kunstfond. Særbesøg kan aftales på telefon 

55 99 16 84

12.00-17.00  Masnedøfortet, Fortvej 8, Vordingborg:

Sommerudstilling 2013

21.00-21.30  Pakhus 8’s terrasse, Havnepladsen 8, Præstø:

Trompetist Erik Arnsted spiller solen ned

MANDAG 22. juli

18.30 Vintersbøllehallen, Nyråd: Nyråd Løbeklub

18.30 Mern Forsamlingshus: De tre foreningers bankospil

19.00 Abildhøjgården, Præstø: Præstø Skakklub

TIRSDAG 23. juli

10.00-16.00 Vordingborg Lokalarkiv, Kulturarkaden: Åbent

10.00-14.00  Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, Lundby: »Sæl for en dag«, 

familieaktivitetsdag med naturvejleder Lykke Hjorth Klos

12.00-17.00  Masnedøfortet, Fortvej 8, Vordingborg:

Sommerudstilling 2013

13.30 Jungshoved Skole: Jungshoved Pensionisterne hygger

17.30 Præstø Roklub: Præstøløberne

18.00 Præstø Hallen: Motionscykling. Arr.: Præstø Cyklisten

19.00  Allerslev Gamle Skole: Præmiewhist.

Arr.: Allerslev Kortklub

19.00-21.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Allerslev Petanque

UDSTILLINGER
Thorvaldsen Samlingen
Nysøvej 5, Præstø: Lørdag-søndag kl. 12 til 16

Pottemageriet
Røde Led, Præstø: Tirsdag-onsdag kl. 10 til 16, torsdag kl. 10 til 15, 

fredag kl. 10 til 14

Galleri Hestestalden
Havnestræde 2, Præstø: Fredag kl. 14 til 17.30 og 

lørdag kl. 10.30 til 13.30

Grundtvigs Mindestuer, Udby
Juli og august: Hver torsdag og søndag kl. 13-15.30. September: hver 

torsdag samt 1. søndag i måneden kl. 13-15.30. Gruppebesøg kan aftales 

på 55 98 11 84 eller dorrit@adslhome.dk

Psykiatrisk Museum
Oringe, Færgegårdsvej 15, Vordingborg: Sidste søndag hver måned kl. 13-15

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

Af Nina Lise

Musik // Stemning, stemning 
og atter stemning. Det er de 
tre nøgleord, når der igen er 
Havnerock ved Café Mocca 
på Præstø Havn. Det sker som 
altid første weekend i august - 
og billetsalget er allerede godt 
i gang.
- Stemning og sange, de kan 
synge med på. Det er det, 
folk vil have, når de kommer 
til Havnerock, fortæller Linda 
Wilms, der i år arrangerer de 
to dages folkefest for 6. gang 
med livemusik, gode bøffer på 
grillen og som noget nyt cock-

tailbar til damer med trang til 
lyserøde drinks.

Mange udefra
Programmet byder fredag af-
ten på »Peter og de andre ko-
pier«, der med Gasolins legen-
dariske tekster holder liv i et 
stykke musikalsk kulturhisto-
rie. Legendariske er De Glade 
Sømænd - eller bare »Sømæn-
dene«, som de nu kalder sig 
- trods deres unge alder også 
allerede blevet, og så er de 
ikke mindst kendt for at kunne 
holde tørsten ved lige.
- Aldersmæssigt spænder det 
meget bredt, hvem der kom-

mer til Havnerock. Men det er 
et meget trofast publikum, og 
på netsalget kan vi se, at der 
kommer rigtig mange udefra. 
Det er nok op imod 50 pro-
cent - hvis ikke fl ere, fortæller 
Linda Wilms, der i år håber 
på omkring 800 glade Havne-
rock-gæster pr. dag.

Dodo og Seebach
Lørdag aften skal der også syn-
ges om en sømand, om end 
han denne aften er »Sømand 
af Verden« leveret af Dodo & 
The Dodos. Inden da er det 
dog Seebach Jam, der sparker 
gang i festen med Rasmus Se-

To dages folkefest på Præstø Havn

Af Nina Lise

Udvidelse // Hidtil har hun 
ikke turdet sætte en dato, 
men i den seneste tid, hvor 
projektet for alvor har taget 
form, drømmer Linda Wilms 
om åbningsreception tirsdag 
23. juli. Den dag er det nem-
lig nøjagtig otte år siden, hun 
overtog Café Mocca på Præstø 
Havn. Og derfor vil det også 
være en passende dag at fejre 
åbningen af »Panoramasa-
len« - Café Moccas nye sel-
skabslokale med egen terras-
se og førsteklasses udsigt over 
fjorden.
- Da jeg for otte år siden stod 
udenfor efter at have set 
caféen, tænkte jeg »Hvad sker 
der i Præstø?«. Jeg var 25 år 
og havde slet ikke forestillet 
mig at blive så længe. Men 
nu har jeg været her i otte år, 
smiler Linda Wilms, der i dag 
driver en virksomhed med 50 
ansatte, der på del- og fuldtid 
deler årets 365 dage mellem 
sig.

Lang proces
Panoramasalen ligger i det 
tidligere Anemonehuset. Da 
blomsterforretningen lukke-
de for et år siden, var Linda 
Wilms ikke i tvivl om, at hun 
skulle overtage lokalet, men 
hvordan hun ville indrette 
det, vidste hun ikke. Det har 
hun først fundet ud af under-

Populær café udvider med ny Panoramasal

Linda Wilms på terrassen foran den nye Panoramasal. Terrassen er forbeholdt salens selskaber, 
ligesom der også følger eget køkken og eget personale med, når man vælger at holde fest i den 
populære café på Præstø Havn. Foto: Anne-Dorthe Wilms

vejs - løsningen er blevet et 
selskabslokale med plads til 
70 spisende med eget køk-
ken, eget personale og egen 
terrasse med loungemøbler.
- Først skulle jeg fi nde ud af, 
hvad jeg skulle med lokalet, 
og så skulle økonomien og 
alle tilladelserne på plads. 
Der har været mange uforud-
sete udfordringer undervejs, 
for lokalet var mildest talt no-
get gammelt l... . Men det har 
også været sjovt at være med 
til at skrælle alle de gamle lag 

af og starte helt forfra. På den 
måde kan man få det, helt 
som man selv vil, forklarer 
Linda Wilms.

For alle
Selvom »Panoramasalen« 
lyder fl ot, har Linda Wilms 
stadig bevaret begge ben på 
jorden. Alle skal kunne have 
råd til at holde en fest, og der-
for følger priserne nogenlun-
de samme niveau, som Café 
Mocca i øvrigt er kendt for.
- Det er priser, hvor alle kan 

være med. At holde fest i 
Panoramasalen skal ikke kun 
være for de rige. Menuerne er 
også de samme, som vi tilby-
der nu. Og indretningen er 
holdt i samme stil som resten 
af caféen, fortæller Linda 
Wilms.
Udover Panoramasalen bibe-
holder Café Mocca sit hidtige 
festlokale med plads til om-
kring 40 gæster. Se mere på 
www.cafemocca.dk eller følg 
caféen på facebook.

ebach-numre leveret så tæt på 
originalen, at selv den største 
fan kan blive i tvivl.
- Folk ved efterhånden, hvad 
det er, Havnerock står for. 
Der er sejlere, der kommer 
her hvert år i lige netop den 
weekend for at komme til Hav-
nerock, fortæller Linda Wilms 
og tilføjer med et smil, at der 
måske også er nogle, der hol-
der sig væk netop den week-
end, fordi de ikke er til larm og 
mange mennesker. Og sådan 
skal det også være.

120 spisende
Begge aftener er der plads til 
120 spisende gæster, der kan 
glæde sig til en buffet med kød 
friskt fra grillen. Billetprisen 
inklusiv buffet er 400 kroner 
og eksklusiv buffet 200 kroner 
pr. næse pr. aften.
Spisningen begynder klokken 
17, dørene til koncertpladsen 
åbner klokken 19 og første or-
kester går på klokken 20. Bil-
letter købes på www.cafemoc-
ca.dk eller ved henvendelse i 
caféen.

Søs Fenger ved sidste års 
Havnerock. Ifølge Linda Wilms 
har mange gjort det til en fast 
tradition at komme til Præstø 
første weekend i august. Arkiv-
foto: Søren Schaadt Larsen
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Denne uges Suduko-løsninger:

Af Nina Lise

Musik // De sidste forberedel-
ser er ved at være på plads. 
Det gode vejr er bestilt. Og 
skulle det glippe, er det store 
telt på plads, så end ikke vejr-
guder i drillehumør kan spo-
lere festen. Det er selvfølgelig 
»Havnejazz« i Vordingborg, 
der er tale om. For 19. gang 
sørger roklubben og Jazzclub 
Saint Louis for, at der bliver 
musik på kajen krydret med 
lækkerier fra sidste års hu-
mørkok og det veloplagte hold 
af salatsnittere, der sørger for, 
at der er sydamerikansk okse-
fi let, kartoffelsalat, grønt og 
hjemmebagt brød til maverne.
- Bliver det bare en aften som 

de seneste år - bortset fra de 
sidste to år, hvor vejrguderne 
var rigtig ondskabsfulde - bli-
ver det en kanonoplevelse, 
lyder det fra Niels Henning 
Skov fra Jazzclub Saint Louis, 
der forventer, at omkring 700 
festglade gæster vil fi nde vej 
til det naturskønne område 
ved roklubben.

Gode traditioner
Gode traditioner skal man 
ikke lave om på. Derfor gen-
tages musikkonstellationen 
fra de seneste syv år med 
100 procent lokale bands - og 
ifølge arrangørerne noget af 
det bedste, lokalområdet kan 
byde på.
- Ingen havnejazz uden Goo-

setown Jazz Band som igen i 
år er hovedorkester. Som altid 
lægger de ud med en fornø-
jelig »streetparade« langs 
Nordhavnen, inden de gør 
deres indtog på festpladsen 
med deres blandede reper-
toire af traditionel jazz og Kaj 
Norman A., fortæller Niels 
Henning Skov.

Forsalg på dagen
Aftenens andet navn er denne 
aften det unge og efterhånden 
ganske efterspurgte orkester, 
Tobacco, med deres traditio-
nelle amerikanske musik fra 
Ragtime og New Orleans til 
Countryblues, Skiffl e og god-
damn Hillbilly. 
- Med instrumenter som va-

skebræt, steelguitar, banjo, 
harmonika, klaver, bas og fi r-
stemmigt kor, har Tobacco et 
meget varieret lydbillede. Og 
på scenen giver de et show, 
der underholder både musi-
kalsk og humoristisk, lyder 
det fra siger Niels Henning 
Skov.
Arrangementet begynder som 
altid klokken 18, og musikken 
spiller til klokken 24. Der vil 
være forsalg af madbilletter 
på pladsen om formiddagen 
fra klokken 10 til 12 og igen 
fra klokken 17. Menuprisen er 
110 kroner - vand, øl, vin og 
shots købes på pladsen.

Jazz på Nordhavnen for 19. gang

Af Nina Lise

Natur // Sammen med naturvej-
leder Lykke Hjorth Klos er der 
tirsdag 23. juli mulighed for at 
komme tæt på de 250 spæt-
tede sæler, der lever og yngler 
i Avnø Fjord. På det lave vand 
går de på jagt efter føde og le-
ger, og med en stærk kikkert 
kan man fra bredden typisk se 
20–50 sæler varme sig på ste-
nene, hvor de ligger og stritter 
med hoved og bagluffer.
Om foråret føder sælerne de-
res unger på bredden, hvor 
ungen dier den fede mælk hos 
moderen allerede få minut-
ter efter fødslen. Indenfor få 
timer vrikker ungen sig i van-
det sammen med moderen og 
kan svømme med det samme. 
Sælungen bliver nogle gange 
efterladt på strandbredden, 
mens moderen tager på fi ske-
tur - dog sjældent mere end i 
nogle få timer af gangen.
Når sælungen er en måned 

gammel, kan den klare sig 
selv og bliver jaget væk af sin 
mor. Indtil da gælder det for 
os mennesker om at holde os 
væk, for moderen vil ikke ken-
des ved sin unge, hvis vi har 
været for tæt på den.

Klumpedumpe på land – tor-
pedo i vand
Det er svært at forestille sig, at 
den lidt kluntede sæl er en ef-
fektiv jæger i vandet. Men når 
sælen befi nder sig i sit rette 
element, er den både strøm-
linet og hurtig. Den kan ved 
hjælp af sine øjenbryn og over-
skæg lokalisere fi sk i vandet, 
som den voksne sæl spiser 2-3 
kilo af om dagen. Ud over fi sk 
spiser den også krebsdyr. Sæ-
len er et pattedyr og ånder lige-
som os mennesker ved hjælp 
af lunger. Den kan dykke læn-
ge og dybt – mens den dykker, 
er dens næsebor tæt lukkede, 
så den undgår at få vand i næ-
sen. Og så kan den se langt og 

Kom tæt på sælerne på Avnø Naturcenter
klart i det dybe, mørke vand 
med sine store og fremadret-
tede øjne.
Arrangementet på Avnø er til-
tænkt børnefamilier og varer 
fra klokken 10 til 14. Deltagel-

se koster 30 kroner for voksne 
- 15 kroner for børn. Medbring 
tøj efter vejret, et lille hånd-
klæde til fødderne, badesko, 
madpakke og drikkedunk. Til-
melding er ikke nødvendig.

Af Nina Lise

Førstehjælp // Det var en 
begejstret Julie Petersen, 
gruppeleder for Kalvehave 
Spejderne, der på blot en 
uge modtog ikke færre end 
to positive svar på ansøgnin-
ger om økonomisk støtte til 
projekt »Førstehjælp på lo-
kal plan«. 105.000 kroner 
har projektet modtaget fra 
Trygfonden og Vordingborg 
Kommune, så nu glæder 
spejderne sig til at komme 
i gang.
- »Førstehjælp på lokal plan« 
er en weekend fyldt med før-
stehjælpskurser. Planen er 
at lave syv forskellige kurser 
- for eksempel hjertestarter, 
småbørn eller sygdom. Der 
vil også blive holdt kursus 

for de 10-16-årige, fortæller 
Julie Petersen og tilføjer, at 
kurserne er gratis. Instruk-
tørerne er fra Dansk Røde 
Kors.
Kurserne vil blive holdt 
weekenden 2.-3. november 
på Kompetencecenter Kal-
vehave. Alle kurserne kører 
begge dage, så der bliver i 
alt 210 kursuspladser - her-
af er de 30 til børn og unge 
under 16 år.
- I løbet af september og 
oktober vil der blive hus-
standsomdelt foldere og 
opsat plakater i lokalom-
rådet, hvor man kan læse 
kursusbeskrivelserne og se, 
hvordan man tilmelder sig, 
fortæller Julie Petersen.
»Førstehjælp på lokal plan« 
er et projekt lavet af og for 

borgerne i Kalvehave, Lan-
gebæk og omegn. Idéen 
opstod på et førstehjælps-
kursus i forbindelse med op-
sætningen af en hjertestar-
ter på Kalvehave Havn.
- Vi var 12, som fi k under-
visning i brugen af hjerte-
starteren, men der bor over 
2.000 mennesker i vores 
lokalområde. Så vi syntes, 
at fl ere skulle have mulighe-
den, slutter Julie Petersen.
Kalvehave Spejderne er en 
del af KFUM-Spejderne i 
Danmark. Gruppen har 35 
børn fra tre år til 9. klasse 
fordelt på fem enheder efter 
alder med i alt seks ledere. 
Se mere på www.kfum-kal-
vehave.dk eller www.spej-
dernet.dk.

105.000 kr. til førstehjælpsweekend i Kalvehave

Julie Petersen har god 
grund til at smile. På blot 
en uge fi k hun og de øvrige 
Kalvehave-spejdere tilsagn 
om 105.000 kroner fra 
Trygfonden og Vordingborg 
Kommune til en hel week-
end med ikke færre end syv 
forskellige førstehjælpskur-
ser. Foto: Privat

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

PROGRAM

16.07. - 1
7.07.

FLEST FILM · FLEST STORE SALE 
FLEST KÆMPE LÆRREDER
FLEST GRATIS P-PLADSER

DANMARKSPREMIERE TORSDAG

DANMARKSPREMIERE TORSDAG

DANMARKSPREMIERE TORSDAG

3D: 14.00 - 19.00 - 21.10(ons. 21.30)
2D: 11.30 - 16.30 - 18.30(ons. 19.00)

Tirsdag 11.30 - 14.40 - 18.00 - 21.00 Onsdag 12.30 - 15.40 - 18.10 - 21.10

3D dansk tale: Tirsdag 12.00 - 14.15 - 16.30 Onsdag 11.30 - 13.45 - 16.00
2D dansk tale: Tirs. 11.30 - 13.50 - 16.10 - 19.00 Ons. 12.00 - 14.20 - 16.40 - 19.00
3D org. ver. u/undertekster: Tirsdag 21.20 Onsdag 21.30
2D org. ver. u/undertekster: Tirsdag 16.20

16.00 - 21.30 Onsdag ÷ 21.30

Tirsdag 11.30 - 18.45
Onsdag 11.30 - 16.20 - 21.30

12.00 - 14.00 - 21.30
Komedie af Tomas Villum Jensen

14.00 - 21.20 T.o. 11
AFTER EARTH
Sci-fi  med Will og Jaden Smith

2D: 18.30 T.o. 11
MAN OF STEEL
Supermans oprindelseshistorie

10 KR. I STUDIERABAT 
MANDAG-TORSDAG

Ved fremvisning af studiekort. Gælder ikke særforestillinger.

Din Telia Tirsdag biograf
Få to biobilletter til én billets pris 
– hver tirsdag, som Telia-kunde!

Højmesse i Bårse kl. 10.30
Aftengudstjeneste i Skibinge kl. 19.30

Hans Jørgen Østergaard
Kirkebil: 55 37 06 45

Søndag 
d. 21. juli



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
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Krondiamant // Onsdag 17. 
juli: Ulla og Kai Rasmussen, 
Græsbjergvej 44, Vording-
borg. Der er morgenkaffe på 
adressen kl. 8.00.

Guldbryllup // Lørdag 20. juli: 
Else-Birthe og (Brand) Leif 
Jensen, Valdemarsgade 52, 
Vordingborg. Der er morgen-
kaffe for familie, venner og 
bekendte på adressen fra kl. 
8.00-12.00 på dagen.

85 år // Lørdag 20. juli: Tidl. 

60 år // Lørdag 20. juli: Jour-
nalist, forfatter, folketings-
medlem (DF), Søren Espersen, 
Lundby.

købmand, fhv. borgmester 
Elvar Kvist Thomsen, Vording-
borg. Fødselaren var borgme-
ster i den gamle Vordingborg 
Kommune i perioden 1994-
1998, men sad med i byrådet 
i mere end 25 år.

50 år // Fredag 19. juli: John 
Bertel Nielsen, Tågeskov Over-
drev 4, Tappernøje.

Nyt job // Pr. 1. juli er Søren 
Rasmussen tiltrådt som direk-
tør for Provinstrykkeriet i Vor-
dingborg. Søren Rasmussen 

kommer fra Nordvestnyt, hvor 
han primært har beskæftiget 
sig med økonomi. Nordvest-
nyt fusionerede for nylig med 
Sjællandske Medier, som Pro-
vinstrykkeriet er en del af. Sø-
ren Rasmussen er bosiddende 
i Holbæk med sin familie. Han 
tager over efter Torben Steen, 
der efter 27 år i Provinstrykke-

Uddannet // På ZBC Vording-
borg har følgende handels-
studenter afsluttet deres ud-
dannelse. Bagerst fra venstre: 
Mathias Vetter, Lundby; An-
dre Andersen, Vordingborg; 
Johannes Jørgensen, Stege; 
Mikas Olsen, Kalvehave, og 
Rasmus Engell, Vordingborg. 
I midten fra venstre: Mads 
Christensen, Stege; Carsten 
Keinicke, Lundby; Sabrina 
Nilsson, Vordingborg; Ma-
thias Jensen, Vordingborg; 
Christine Poulsen, Lundby; 

Christian Preti, Præstø; Ste-
phanie Sejr, Lundby; Otto 
Thøgersen, Præstø; Emmilie 
Christensen, Stege; Christian 
Corell, Præstø, Maria Nielsen, 
Stege, og Ahmad Mohamad, 
Vordingborg. Bagerst fra ven-
stre: Kewin Jensen, Vording-
borg; Camilla Rasmussen, 
Nørre Alslev; Nadia Digemo-
se, Stege; Emilie Andersen, 
Vordingborg; Malene Kurek, 
Vordingborg; Quinnie Rautal-
ammi, Vordingborg, og Henrik 
Johansson, Vordingborg.

Uddannet // På ZBC Vording-

Uddannet // På ZBC Vording-
borg har følgende handels-
studenter afsluttet deres 
uddannelse. Bagerste række 
fra venstre: Dorian Rahman, 
Vordingborg; Jens Nielsen, 
Askeby; Markus Dideriksen, 
Vordingborg; Tobias Nordbo, 
Vordingborg; Mikkel Andersen, 
Bogø By, og Nicolaj Andersen, 
Stensved. I midten fra venstre: 
Esben Munch, Stensved; 
Michelle Søby, Vordingborg; 
Christian Olsen, Stensved; 
Jennifer Sache, Stege; Oliver 

Olsen, Kalvehave; Christina 
Thuelund, Vordingborg; San-
dra Semberlund, Vordingborg; 
Mette Skaaning, Stensved; 
Dennis Johansen, Mern; Male-
ne Gammelby, Vordingborg, og 
Julie Andersen, Vordingborg. 
Forreste række fra venstre: Sa-
bine Pedersen, Stege; Cecilie 
Weinrich, Stege; Kathrine 
Jensen, Vordingborg; Malene 
Mejlsted, Vordingborg; Julie 
Christensen, Vordingborg; Mie 
Ustrup, Næstved, og Christina 
Jørgensen, Vordingborg.

borg har følgende handels-
studenter afsluttet deres 
uddannelse. Bagerste række 
fra venstre: Simon Lynge, 
Vordingborg; Christian Jür-
gensen, Vordingborg; Anders 
Steffensen, Stege; Kas-
per Højte, Præstø; Frederik 
Landtved, Vordingborg; Jep-
pe Justesen, Præstø; Martin 
Sørensen, Stege; Janaththan 
Thiruchelvam, Eskilstrup, og 
Hamza Gamaledin, Præstø. I 
midten fra venstre: Gustav Chri-
stensen, Vordingborg; Alexan-
der Maciejewski, Lundby; 
Thea Raarup, Vordingborg; 
Ida Hinding, Lundby; Veroni-
ca Kann, Næstved; Benjamin 

Nørby, Vordingborg; Chanina 
Nielsen, Vordingborg; Casper 
Shelde, Præstø; Stephanie 
Hansen, Stensved, Abdi Arn-
holtz, Præstø; Camilla Hilt, 
Stensved; Martin Gotfredsen, 
Vordingborg; Josephine Jen-
sen, Lundby; Morten Jensen, 
Lundby, og Anders Schjør-
ring-Thyssen, Vordingborg. 
Forreste række fra venstre: 
Mie Hansen, Stensved; Julie 
Nielsen, Stege; Zelina Niel-
sen, Nørre Alslev; Michelle 
Cebolinho, Vordingborg; Julie 
Jensen, Vordingborg; Louise 
Syhler, Vordingborg, og De-
sirée Otto, Stensved. Ikke med 
på billedet: Nicolaj Højlund.

riet har valgt at gå på efterløn.

PRÆSTØ
BEGRAVELSES-
FORRETNING

Begravelser og
ligbrænding
Telf.
55 99 13 61

FROMBERG
CHRISTENSEN
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Københavnsvej 5 - Vordingborg - 55 34 50 10

Vi kan altid kontaktes

E.Christoffersen
Din lokale Bedemand

Priser og anmeldelser kan du se 
på vores hjemmeside din-bedemand.dk

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

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

Navn:

Adresse:
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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 fl aget og siger tillykke i Ugebladet SydsjællandVi hejser fl aget og siger tillykke i Ugebladet Sydsjælland
Vores kære farmor 

og oldemor

Magda
Pedersen

* 1. september 1920

er stille sovet ind 
den 6. juli 2013

Henri, Reno og
Amanda

Bisættelsen har
 fundet sted

Tak for venlig deltagelse

Kære Nicklas
Vores store dreng. Hjertelig tillyk-
ke med de 14 år. Håber du får en 
god ferie med Mor og Far.
Mange knus Mormor & Morfar, 
Moster & Onkel

Guldbryllup - Kære Mor & Far
Vi ønsker jer rigtig hjertelig tillykke med guldbrylluppet. Vi ønsker jer alt 
godt fremover, håber det bliver en pragtfuld dag.
Kærlig hilsen Børn, Svigerbørn, Børnebørn & Oldebørn

Hjertelig tak
For alt deltagelse og smukke blomster ved 

Kurt Poulsen´s
bisættelse, Lundby Kirke 11/7.

Tak til hjemmepleje, Fjordgården Præstø
Familie og Solvejg

Uddannet // På Business Colle-
ge Syd i Sønderborg har San-
dra Arachchige Jensen, Trolde-
parken, Vordingborg, afsluttet 
den teoretiske del af uddan-
nelsen som handelsassistent 
i salg inden for brancheområ-
det auto. Sandra Arachchige 
Jensen er i lære hos Mekono-
men på Manøvej 1, Næstved.

Uddannet // På ZBC - Zealand 
Business College har følgen-
de afsluttet deres hgv-forløb 
- altså hg for voksne: Heidi 
Johanne Bynk Andersen, Næst-
ved; Kisser Kirsten Andreasen, 
Mern; Elaine Montero Christ-
mas, Nørre Alslev; Casper El-
gaard Jensen, Næstved; Anja 
Rosenkrants, Vordingborg; Ka-
rina Sejr, Vordingborg, og Mie 
Sørensen, Mern.
Hg for studenter - en enkelt 

Uddannet // På Skive Tekni-
ske Skole har Martin Nicolaj 
Orthmand Hansen, Horbelev, 
afsluttet svendeprøve som 
værktøjstekniker. Læreplad-
sen har været hos Stensved 
Formværktøj ApS, Skovhuse-
vej 15 B, Stensved.

blev færdig: Karina Sørensen, 
Vordingborg.
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Af Nina Lise

Oplevelse // Lille Naja på knap 
tre år har taget sin fi neste kjo-
le på. I dag skal hun og hen-
des mor, Cendie Spangsbjerg 
fra Præstø, ud og prøvekøre 
en af Farmorhusets nye tur-
vogne. Vognen er pakket med 
kiks, saftevand og kaffe på 
kanden. Turtæppe, fi skenet 
og et lille syltetøjsglas med 
huller i låget er der også tænkt 
på samt alskens andre anven-
deligheder til en tur i det blå.
- I foråret var der en ræk-
ke møder om udviklingen af 
Vordingborg Kommune. Et af 
møderne satte fokus på turis-
me, og her kom der mange 
gode ting frem, men mange af 
satsningerne var på de store 
ting. Vi syntes, at der mang-
lede fokus på Vordingborg, 
fortæller Gertie Feilberg, for-
mand for Foreningen til støtte 
af Farmorhuset i Vordingborg 
- i daglig tale kaldet Farmor-
foreningen.

Autencitet
Derfor fi k Farmorforeningen 
med god hjælp fra velvil-

lige sponsorer indkøbt syv 
trækvogne. De blev malet 
Farmor-grønne, og Vording-
borg-tegneren Rita Juul bi-
drog med et oplevelseskort så 
poetisk, at selv de yngste kan 
læse historier om dyr og kon-
geborge ud af billederne. For 
her handler det hverken om 
fart eller forlystelser. Tværti-
mod er målet at få folk til at 
sætte tempoet ned og opleve 
nu’et.
- Det handler om nærvær og 
autencitet. Vi ligger lige midt 
i et smørhul med store kultu-
relle værdier og naturværdi-
er. Noget, der passer godt til 
børnefamilier, forklarer Gertie 
Feilberg og tilføjer, at det for 
mange forældre er en lettelse 
at få en færdigpakket løsning, 
så de kan koncentrere sig om 
det vigtigste - at være sam-
men med børnene.

Børnehøjde
Hun er selv mormor - den 
slags er der nemlig også plads 
til i Farmorhuset - og hun har 
prøvet at være på tur med sit 
barnebarn. I sit hoved havde 
hun et tæt pakket program, 

Lej en hel trækvogn pakket med 
nærvær og autencitet

Ifølge Farmorhusets formand, Gertie Feilberg, og Farmorhusets 
grundlægger, Annette Marie Andersen, er Vordingborg et rigtigt 
smørhul. Beviset ser man blandt andet på Rita Juuls smukke 
turkort. Foto: Nina Lise

Det 
handler 
om at 
skrue 
tempoet 
ned og 
være 
tilstede 
i nuet. 
Rita 
Juuls 
plakat 
emmer 
af no-
stalgi, og 
det gør 
Farmor-
husets 
nye 
trækvog-
ne også. 
Foto: 
Nina 
Lise

for hvert minut skulle udnyt-
tes. Men efter første stop på 
Nordhavnen kunne hun godt 
pakke alle sine planer sam-
men. For lillemanden ville 
bare ligge på maven ude på 
bådebroen og kigge ned på 
fi skene - og dagen endte med 
at blive nærmest magisk.
- Som voksne har vi godt af at 
komme ned i børnenes tempo 
og se tingene med børnenes 

øjne. Derfor skal kortet også 
kun opfattes som et forslag 
til, hvor man kan gå hen. Det 
er ikke meningen, man skal 
nå hele turen - man kan pluk-
ke ud eller dele oplevelserne 
over fl ere dage, forklarer Ger-
tie Feilberg og tilføjer, at man-
ge slet ikke ved, hvilke perler, 
Vordingborg gemmer på.
- Som for eksempel botanisk 
have, hvor børnene kan blive 
rigtigt væk i labyrinten. Det 
synes de er sjovt, smiler hun.

Tillid
Det koster 250 kroner at leje 
en trækvogn en hel dag, men 
så er den også pakket med alt, 
hvad man får brug for - lige fra 
affaldsposer over redningsve-
ste til sandlegetøj og en fod-
bold.
Og når man afl everer det hele 
ubeskadiget retur, får man 50 
kroner tilbage - et beskedent 
depositum, for farmødre tror 
på det bedste i folk.
- Når vi har snakket med folk, 
inden de drager afsted, og op-
nået en personlig kontakt, så 
tror vi på, at de kommer tilba-
ge med vognen. Det handler 
om tillid. Men vi tager selvføl-
gelig også vores forholdsregler 
i forhold til at skrive navnene 
ned på folk og få deres tele-
fonnumre, slutter Gertie Feil-
berg.

Scenen er sat. I gården bag Al-
gade 34, Vordingborg, gør Naja 

og Cendie Spangsbjerg sig 
klar til at komme ud og prøve-

køre en af Farmorhusets nye 
turvogne. Foto: Nina Lise



Købmand Kasper Nielsen

Præstø ... ALTID et besøg værd
Svend Gønges Torv 9
DK-4720  Præstø
Butik tlf: 5594 1999

Der tages forbehold for leveringssvigt,
afgiftsændringer, billed- og trykfejl.

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Å B N I N G S T I D E R :
Butikken:   Mandag-Fredag......:   8.00 - 20.00

      Lørdag......................:   8.00 - 18.00
                       Søndag.....................: 10.00 - 18.00

Bageren:    Mandag - Fredag...............:  6.30 - 18.00
                       Lørdag - Søndag................:  6.30 - 15.00

Bageren tilbyder:

10 stk. alm. Morgenbrød
& 1 Kanelstang

Mandag – Fredag kl. 6:30 – 11:00
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Kærgården
Original eller Økologisk
200 g

Pr. 
bæger

Slagteren 
tilbyder:

Onsdagsflæsk
i skiver

500 g

25,-

10,-

Bähncke
Dressing, ketchup
eller sennep

2 stk.

25,-

Grøn Balance 

Bleer Flere varianter

Pr. pakke

64,-

SPAR

1045

SPAR

2090

HVER Onsdag
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Lambi

Pr.
pakke

Slagteren 
tilbyder:

Skinke-
schnitzler
2 stk.

,-25

Grøn Balance 
Økologiske
æg

6 stk. 

Pr. bakke
r

Køkkenrulle eller
toiletpapir

Grøn Tuborg
eller Carlsberg
33 cl - Afhentningspris

30 flasker

9995
+ pant

HVER Torsdag

SPAR

895

15,-
15,-

SPAR

1695

HVER Mandag
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Arla 
økologisk 
mælk

3 x 1 liter

15,-
Værsgo*
Grøntsager 
eller bær
FROST

Pr. stk.

10,-

Slagteren tilbyder:

Svine-
koteletter
4 stk.

25,-

Grøn Balance 
Økologisk
olivenolie
500 ml

Pr. flaske

30,-

SPAR

1995

HVER Tirsdag
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Slagteren tilbyder:

Hakket oksesmåkød
500 g

25,-

Bageren tilbyder:

Succes-
rugbrød
Pr. stk.

18,-

10 stk.15,-
Blandet
frugt
Flere varianter

Sukker
1 kg

6,-

✁ Klip ud og gem ✁ Klip ud og gem

✁ Klip ud og gem ✁ Klip ud og gem

✁ Klip ud og gem ✁ Klip ud og gem

SUPERBEST PRÆSTØ TILBYDER

Tilbudene på denne side gælder hver uge til og med uge 35. (31.08.-2013)


