
Cykelbutik triller 
tilbage til start  // SIDE 5

Helle åbner ny klinik for stressbehandling
Helle Philip, der er tilflytter fra København, har brugt 
det seneste år på at restaurere en gammel ejendom ved 
Jungshoved, drevet af drømmen om at åbne et sted for 
velvære og stress-behandling.  // SIDE 10

Godt nyt for slik-munde
Et nyt hold er klar til at overtage is-butikken Choco Mey 
Ice i Algade, Vordingborg. 31. marts er der mulighed for 
at forkæle den søde tand.  // SIDE 13

Spøjse teglsten spottet på Præstø-tag
Byggesagen er afsluttet i Adelgade 71A. Se, hvad der er 
kommet i stedet for vinduer.  // SIDE 2

LÆS I DENNE UGE OM:

ER KOMMET I 
FORÅRSHUMØR

I DENNE 8 SIDER INDSTIK - LIGE TIL AT TAGE UD...

Præstø

Tilbuddene gælder fra tirsdag 21.3.2017 til og med lørdag 25.3.2017, hvor andet ikke er nævnt. Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl.

Svend Gønges Torv 9, 4720 Præstø
v/Købmand Kenneth Nielsen

Åbningstider: Man.-søn. 8-20. NYHED BAGEREN ÅBNER 6:00

nyhed
bageren åbner

kl. 6

LUKSUSLAGKAGEPR. STK.

4995
SPAR 20.-

PRÆSTØKAFFEN500 G

Kg pris v/1 pose 40,00.

20.-

Meny Præstøer kommet i forårshumørog det fejrer vi med en kæmpe forårsfest
med gode priser

og det fejrer vi med en kæmpe forårsfest

TUBORGPÅSKEBRYG33 cl. Literpris v/30stk. 10,10.Max. 2 kasser pr. kunde.
Herefter er prisen 199,95
+ pant pr. kasse.Afhentningspris.

FRISKBAGTRUGBRØD

BAGEREN TILBYDER

30 FLASKER

9995
+ pant

PR. STK.

15.-
WEIBULLSUDPLANTNINGS-FRØ
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HELESÆSONEN

Vi laver dine vinduer og døre efter mål, til faste lave priser
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1000 x 1000 mm

1000 x 2000 mm

Incl.moms

Incl.moms

Fra:

1.269,-

Aluplast vindue, side-

hængslet samt kip

Henv.

LMG v/ johny Pedersen

4735 Mern

tlf. 61 10 97 76

DET ER DET RENE PIP!

SYDSJÆLLANDS
TØMMERHANDEL

Ny Esbjergvej 7-9 · 4720 Præstø
TLF. 55 99 14 12

SOLSIKKE-
KERNER
5 kg
Før 69,95

GARDEN LIFE 
FUGLEFODER

Bird Bu� et 1,4 kg
Før 99,95

VILDTFUGLE-
BLANDING 
8 kg
Før 69,95

FRIT 
VALG

  55,-

MEJSEBOLDE 
30 stk
Før 49,95

NU
  35,-

NU
  75,-

Få et TILBUD 
på din næste fest i 

byens hyggeligste lokaler 
- det er GRATIS

Tlf. 5531 1210    
Mail: reception@hotelkongvaldemar.dk

www.hotelkongvaldemar.dk

KONG VALDEMAR
H   TELH   TEL

SYDSJÆLLAND

UGENS BEDSTE TILBUD OG HISTORIER
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Banegårdspladsen 1, 1. · Næstved
www.tpt.dk · Tlf. 55 70 28 20

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI

- Vi fik 5 års garanti på vores nye tænder. 
Det taler for sig selv. Og vi bliver hjulpet 
gratis på nærmeste Tandprotetikeren klinik, 
hvis der sker noget, når vi er ude og rejse.
Ved siden af det har vi tegnet et abonnement, 
så vi aldrig mere får store udgifter til tænder. 

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret

JordvarmeLuft til vand

Ring eller SMS direkte til Anders Møller 
tlf.: 4053 9996

Priser fra 749,- pr. måned uden udbetaling
inkl. installation og tilskud

Tlf.: 5599 0098 - Erhvervsvej 1, Bårse 4720 Præstø  
Baarse@pelvvs.dk - www.pelvvs.dk  

VVS arbejde med garanti i mere end 50 år 

Radiatorer 

&

gulvvarme

Nye 
& gamle huse

Vil du spare tusindvis af 
kroner på din varmeregning ?

Jordvarme

Nye 
gamle huse

Afslutning // Efter en syv år 
lang strid om 10 af i alt 16 

vinduer på adressen Adelgade 
71A i Præstø er det slut for 
entreprenør Jess Andersen.
Tømrermesteren, der har base 
i samme by, fik undervejs i sa-
gen markeret sig ved at accep-
tere dagbøder på i alt 2500 
kroner om måneden. En be-
skeden huslejestigning kaldte 
han retssystemets afgørelse, 
og påtog sig dermed rollen 
som lovbryder. Men med en 
nylig forøgelse af beløbet til 
10.000 kroner, retter Jess 
Andersen ind efter juraen. 
Dog ikke uden at bogstavelig 
talt råbe en trodsig besked 
fra byens tage. Med sorte tegl 
står ordene Jantelov tydeligt 
at læse fra et af de mest be-
færdede torve i Præstø:
- Det må sørme være et tilfæl-
de. Jeg har ikke selv udført 
arbejdet, men har fået et par 

tømrere til det, mens jeg har 
været på ferie, fortæller han 
på en telefon fra Italien uden 
bitterhed - i hvert fald i for-
hold til retssystemet. 
- Bliver man dømt for noget 
i Danmark, så må det være 
sådan. Det er systemet, lyder 
det. 
- Men de lusede amatører 
og hængerøve i bevaringsfor-
eningen (Præstø Bevarings-
forening red), og hvem der 
ellers har været inde over. 
Deres indsats er jeg godt nok 
ikke tilfreds med. 

Nye tegl at forholde sig til
Rundt om de sorte tegl er ny-
ere af rød beskaffenhed. Det 
nu meget tydeligt, at der er 
blevet udført arbejde på et 
ældre tag. Entreprenøren er 
ikke helt tilfreds med den del:

- Det ser ud ad Pommern til. 
Men sådan må det jo være. 
Jeg har ikke kunnet få fat på 
tegl i den rigtige farve, lyder 
det. 
Hos kommunen er formand 
for udvalget for Teknik og Mil-
jø Thomas Christfort ikke klar 
over den nye udformning på 
taget, men han tager det gan-
ske roligt: 
- Det er rart at Jess Ander-
sen har efterkommet vores 
påbud om at fjerne vinduer-
ne, det glæder mig. Og hvis 
hans sorte tegl holder sig in-
denfor rammerne af det, der 
er tilladt af lokalplanen, er 
det fint. Hvis der kommer en 
klage, forholder vi os til det, 
lyder det. 

Janteloven på udstilling i Præstø
JA - NT- EL - OV siger - ja, hvad siger det egentlig. Ser man her ordet jantelov, eller ser man nye tegl i et gammelt tag. Det er vel i 
sidste ende op til beskueren.  Privatfoto

Langebæk // Tirsdag 21. marts klokken 19 er der italiensk 
stemning i Langebæk Præstegaard.
Her vil præst John Andersen nemlig fortælle om nogle af 
Roms mange kirker og vise billeder af bygningerne, som 
varierer fra de tidligste kristne romanske helligdomme til 
de mest pompøse barokke mesterværker. 
Stedet er Langøvej 2 i Langebæk.

... at Roms kirker kommer til gennemsyn

Præstø // Torsdag 23. marts er det igen jazz-tid på restau-
rant Siw&Co. 
Programmet byder på bandet Taxi Horns, der henter de-
res repertoire fra New Orleans og lige deromkring. 

... at der jazze’s på Siw&Co

Vordingborg // Hos Vordingborg Firmasport leder man i 
sæsonens sidste turnering efter den næste bymester i 
bowling. Det gør man lørdag 25. marts. Sidste års vinder 
hev vandrekeglen med 242 point ud af maksimalt 300. 

... at Firmasport søger den bedste bowler

Lundby // Foreningen Svend Gønge, hvis formål er udbre-
delsen af kendskabet til den berømte snaphane, holder 
deres årlige generalforsamling 27. marts. 
Foreningen står blandt andet bag det årlige Gøngemar-
ked i Lundby. 

... at gønger går til generalforsamling

Lundby // Satser man på en midlertidig karriere som efter-
skoleelev, giver Lundby Efterskole nu en mulighed, for at 
se, om der er et match mellem elev og skole. Det foregår 
onsdag 29. marts til orienteringsaften på Efterskolevej 8 
i Lundby mellem klokken 18.30 og 20.30.

... at Lundby Efterskole viser sig frem
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Adelgade 28, 4720 Præstø. Tlf. 7370 9696. info@optik28.dk - www.optik28.dk
Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.30 - 17.00 • Lørdag kl. 10.30 - 13.00
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Præstø // Søndag 26. marts holder Birgitte Warberg en 
workshop for de sangglade, som skal hjælpe folk med at 
lægge hverdagens bekymringer fra sig. 
Det er LOF Vordingborg, der står bag »Syng dig fri«: 
- Jeg har fokus på, hvordan man gennem sin stemme 
kan transformere negative følelser til positive og styrke 
sit eget selvbillede. Det er en sangterapeutisk workshop, 
hvor vi arbejder med at turde synge solo foran andre. 
Og deltagerne vil få mulighed for at finde ind til deres 
personlige udtryk i et trygt og omsorgsfuldt rum, forklarer 
hun. 
Det er i Multicentret på Rosagervej 37, at workshoppen 
finder sted og tidspunktet er mellem klokken 11 og 16. 
Man kan melde sig til på https://vordingborg.lof.dk/ og 
prisen er 240 kroner

Warberg synger dig fri

Birgitte Warberg inviterer til en workshop, hvor man gen-
nem sang kan slippe de mørke tanker.  Arkivfoto

Vækst // Når man hidtil har 
modtaget varer fra webshop-
pen www.landogfritid.dk er de 
blevet sendt til én fra DLGs 
centrallager i Hørning ved 
Aarhus. Men det ændres der 
nu på. Bårse bliver det logi-
stiske centrum for en kæde i 

vækst. 
- Det bliver en kæmpe fordel 
at have lageret i forlængelse 
af butikken her i Bårse. Det 
har vi manglet, lyder det fra 
kædedirektør for Land & Fri-
tid Erik Dalsro Jørgensen.
- Det giver i hvert fald mu-
ligheder for synergi med de 
varer i vores Bårse-butik, der 
ikke findes i vores webshop, 
uddyber Knud Rasmussen, 
der er detaildirektør for DLGs 
afdelinger øst for storebælt. 

Stort i Bårse
Med sine 400 kvadratmeter 
er den nuværende Land & 
Fritid ved Bårse den største 
af kædens 39 butikker, små 
150-200 kvadratmeter større 
end den gennemsnitlige bu-
tik. Derfor var det oplagt at 
placere lageret her, lyder for-
klaringen fra direktørene.
- Og så er beliggenheden jo 
fantastisk. Vi har nem adgang 

til motorvejsnettet, og der er 
ikke langt til havnen, uddyber 
Erik Dalsro Jørgensen.
Knud Rasmussen tilføjer, at 
det nye tiltag også giver flere 
arbejdspladser i Bårse.
-  Der er allerede ansat en ny 
medarbejder og der ventes 
ansat 1 – 2 yderligere, forkla-
rer han.

Kigger mod udlandet
Kædedirektøren ser også gode 
muligheder for, at det nye we-
blager i Bårse kan håndtere 
salget for butikker uden for 
landets grænser.
- I dag har vores 16 butikker i 
Sverige ikke nogen webshop, 
men de butikker kan også be-
tjenes her fra Bårse, forklarer 
han og tilføjer, at kæden også 
er i kontakt med en islandsk 
samarbejdspartner.
-  De er interesserede i at åbne 
en Land & Fritid i Reykjavik 
med en webshop, der skal ser-

viceres her fra Bårse, forklarer 
han.

Salget fordoblet
Indvielsen af det nye web-la-
ger signalerer også en ny tid 
for Land & Fritid-kæden. For 
tre år siden var kædens regn-
skab domineret af røde tal 
med et tocifret millionunder-
skud på bundlinjen. I 2015 
effektiviserede man på en 
række områder, og i 2016 fik 
man vendt udviklingen til et 
overskud på godt 4 millioner. 
Og særligt webhandlen ople-
ver fremgang. Her er salget 
fordoblet på blot to år.
- Og der går ikke en uge, hvor 
vi ikke slår resultatet fra den 
foregående uge. Så vi fort-
sætter væksten, forklarer Erik 
Dalsro Jørgensen, der dog un-
derstreger, at kæden fortsat 
vil have fokus på sine 39 bu-
tikker og på de ansattes høje 
faglighed. 

Stort weblager flytter til Bårse
Der skal fyldes op på hylderne hos DLG i Bårse. Man har nemlig oprettet et nyt lager tilknyttet selskabets webbutik, og man regner 
med, at det kaster ansættelser af sig på den lange bane.  Foto: Jens Wollesen

Hele kommunen // Næste kom-
munalvalg er lige om hjørnet 
og lokalafdelingen af Alterna-
tivet har derfor valgt at konsti-
tuere en bestyrelse i tide.
Det betyder blandt andet, at 
der er kommet en ny forper-
son - som det hedder i alter-
native kredse: Denne hedder 
Lene Ezzaaf og afløser Oliver 
Nani, som har været først 
blandt ligemænd det seneste 
år. Nani siger om skiftet:
- Bare fordi jeg har været for-
person betyder det ikke, at 
jeg skal blive ved med at være 
det. Derfor valgte jeg ikke at 
stille op igen, forklarer han. 
På årsmødet valgte Alternati-
vet Vordingborg desuden Ann 
Busch - indehaver af Kafé 
Ann’en som deres første kom-

munalvalgskandidat. Der vil 
blive afholdt supplerende op-
stillingsmøder senere på året, 
og der er forlydender om at en 
håndfuld medlemmer overve-
jer at stille op.
Resten af bestyrelsen ser nu 

ud som følger: Næstforperson 
Filicia Larsen; kasserer Oliver 
Nani; medlem Lars Bakke 
Olsen; medlem Sörine Gejl; 
suppleant Dan Johansson 
samt suppleant Dorthe Rein-
holdt. 

Alternativet klar med ny bestyrelse

Lokalafdelingen af partiet Alternativet har fået ny bestyrelse. 
Tidligere forperson Oliver Nani (tv.) er blevet kasserer, mens Lene 
Ezzaaf, der er nummer to fra højre er ny forperson.  Privatfoto

❉ ❉ ❉ ❉ ❉

BÅRSE I CENTRUM
Ugebladet Sydsjælland sætter fokus på Bårse

TIRSDAG 4. april 2017
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Tlf. 7245 1225    
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Præstø // Tirsdag 28. marts 
gæster en landets største 
revydirektører Præstø Vi-
seforening med sin guitar 
og åbenbarer en rig vise-
verden, der har fulgt ham 
siden opvæksten i Hvid-
ovre. Hovedpersonen hed-
der Flemming Krøll og har 
været direktør for revyen 
i Nykøbing i en menne-
skealder. Under hans le-
derskab har revyen høstet 
masser af roser, og han går 
på scenen på Kirsebærkro-
en klokken 19.30.
Som altid i viseforeningen 
starter det med fællesspis-
ning. For at være sikker på 
at der er mad nok, skal man tilmelde sig først hos Kirsten 
Larsen på telefonnummer 50556968 senest søndag 26. 
marts før klokken 18.

Viseforening henter revykonge til kroen

Revydiretør og visemester 
Flemming Krøll gæster 
Kirsebærkroen i Præstø 28. 
marts.  Arkivfoto

Præstø // Mandag 27. marts klokken 10 vises den sidste 
film i forårssæsonen i Bio Bernhards samarbejde med 
Præstø bibliotek.
Denne gang er det den svenske forfatter og dramatiker 
August Strindberg, der har skrevet manuskriptet. Men 
»Frøken Julie« var for vovet til svenskerne i 1888, og for-
fatteren måtte derfor rejse til København og se sit stykke 
spillet af danske skuespillere.
Historien udforsker længslen efter at blive set, elsket og 
respekteret, som den man nu engang er - sammen med 
en klassekritik fra den tid. Billetter købes ved indgangen.

Vovet historie i biffen

Motion // Med forårets komme 
er det blevet tid for 7. sæson 
af Præstøløbernes begynder-
træning. 
Man sigter efter de uprøvede 
og løbere med forholdsvis lavt 
kilometertal i skoene. Dem 
tilbyder klubben et trænings-
forløb, som sætter folk i stand 
til at gennemføre fem kilome-
ter i et stræk. Men der er også 
plads til de halvdovne, lyder 
det fra Peter Bredo.
- Vi vil også gerne se løbere, 
som bare har holdt pause 
og mangler motivation for at 
komme tilbage i form. De er 
også meget velkomne, siger 
han. 
Selv om det svinger meget år 
for år, er det erfaringen hos 
Præstøløberne at potentialet 
for fællestræning er stort i 
Præstø og omegn. 

- Vi håber derfor at se mange 
af de trofaste og at tiltrække 
nogle af alle individualister-
ne. Træning er sjovt og so-
cialt. Særligt når man løber i 
flok, siger Peter Bredo.

Løb mod mål
Der er også lagt lidt motiva-
tion ind i begyndertræningen. 
Målet er nemlig at nå de fem 
kilometer er på 11 uger og 
dermed Danmarksstafetten 

i Næstved søndag 11. juni. 
Startnr. er inkluderet i prisen 
for begyndertræningen. Den 
fælles begyndertræning fin-
der sted tirsdage og torsdage 
klokken 17 på parkerings-
pladsen ved Roklubben. Her 
tager trænerne imod og fører 
deltagerne gennem ugens 
program samt står til rådighed 
med råd og vejledning. Første 
gang er tirsdag 28. marts. 
Mere information, trænings-

programmer med mere samt 
tilmelding findes online.

Præstøløberne løber foråret i møde

Præstøløberne begynder med begyndertræning tirsdag 28. marts 
til glæde for både de umotiverede og de umotionerede.  
 Foto: Brian Petersen

Flytning // Det begyndte i Hav-
nestræde 7, og nu vender 
»Lykke Cykler« hjem.
1. april overtager Bo Petersen 
lokalerne ud mod Svend Gøn-
ges Torv i Præstø, og 1. maj 
forventer han at slå dørene 
op.
- Det er noget, jeg har arbejdet 
på længe. Alle er enige om, at 
beliggenheden er bedre. Det 
er her, alle går forbi, og her, 
al aktivitet foregår - inklusiv 
juletræstændingen, som jeg 
er gået glip af i alle de år, 
smiler Bo Petersen, der over-
tog forretningen ved årsskiftet 
2013-2014 og siden har haft 
fremgang. Den udvikling vil 
han gerne fortsætte.
- Indretningen er næsten den 
samme som dengang, der var 
cykelforretning. Der er plads 
til udstilling og værksted, 
bedre parkeringsmuligheder 
og bedre muligheder for at 
prøve cykler. Så jeg tror på, at 
det vil være en god forretning.

Flere cykelturister
Bo Petersen udlejer cykler til 
turister, der vil opleve Præstø 
på to hjul, men mærker også 

en stigende efterspørgsel fra 
allerede tohjulede turister. De 
kan fremover få ordnet repa-
rationerne, mens de provian-
terer eller fordriver ventetiden 
på en af torvets caféer. Et 
mobilt cykelværksted har han 
også i støbeskeen.
- Børnefamilierne har for 

travlt til at komme ned i bu-
tikken, så i stedet kommer vi 
til dem og ordner alle cykler 
på en gang. Punkterer man på 
vej til stationen eller arbejdet, 
kører vi også ud og fikser det, 
siger Bo Petersen, der har cy-
kelsmed Stefan Lynge Hvid 
ansat.

Poul Lykke Rasmussen åbne-
de i 1985 Lykke Cykler i Hav-
nestræde 7, Præstø.
Fra 2009 til 2016 var det 
tøjforretningen Anastasija, 
der havde til huse i Havne-
stræde 7.

Cykelforretning vender hjem

Fra sit nye rullende værksted er Bo Petersen på udkig efter punkterede cykler. Foto: Nina Lise

SJÆLLANDS NYE AUKTIONSHUS
AFHOLDER AUKTION

LØRDAG D. 25. MARTS KL. 10.00
Der vil være eftersyn fra kl. 8.30 på auktionsdagen

Der kan betales med Dankort, kontanter, Mobilepay samt bankoverførsel
- Det er muligt at købe morgenmad, pølser og fadøl -- Det er muligt at købe morgenmad, pølser og fadøl -

AUKTION sidste LØRDAG i hver måned
Cykler

HTH køkken
Nye vinduer

Mønter
Smykker

Præstø Tandteknik

Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit be-
hov. Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger, 

og vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og 
smukt smil og tænder du kan tygge med.

Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation 
og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a.

fastsiddende tænder, ganefri proteser og et smukt smil. 

GRATIS informationsmøde om tandproteser

Tror du stadig at en tandprotese er et gebis, 
der ligger i et glas vand om natten?

Præstø Tandteknik holder et patientinformationsmøde, om hvordan mo-
derne tandproteser kan laves, så de sidder fast som naturlige tænder, ser 
ud som naturlige tænder og kan tygge som naturlige tænder.

Tirsdag d. 20. september og torsdag d. 22. september 
fra kl. 19.00 - ca. 21.00 

på klinikken, Jernbanevej 2C

Hvad gør man, når tænderne ikke kan mere? På dette informationsmøde 
fortæller vi om, hvordan man indsætte tandproteser lige efter tandudtræk-
ning og igen får et pænt smil, uden at skulle gå uden tænder på noget 
tidspunkt!

På det ca. 2 timers patientmøde gennemgår klinisk tandtekniker Kim Ras-
mussen de mange forskellige behandlingsmuligheder og protesetyper, der 
fi ndes i dag. Derudover fortæller han om, hvordan et behandlingsforløb 
foregår fra start til slut. Der bliver vist billeder af behandlinger før og efter, 
så man kan se hvor naturligt og pænt, tænder kan laves.

På mødet byder vi på kaffe, øl og vand. Der vil der også blive udleveret 
et GAVEKORT til en gratis undersøgelse med et behandlingstilbud og et 
prisoverslag.

Tilmelding er nødvendig på tlf. 51 21 21 14 eller mail 
praesto@tandteknik.dk (husk angivelse af dato)

foregår fra start til slut. Der bliver vist billeder af behandlinger før og efter, 
så man kan se hvor naturligt og pænt, tænder kan laves.

På mødet byder vi på kaffe, øl og vand. Der vil der også blive udleveret 
et GAVEKORT til en gratis undersøgelse med et behandlingstilbud og et 
prisoverslag.

Tilmelding er nødvendig på tlf. 51 21 21 14 eller mail 
praesto@tandteknik.dk (husk angivelse af dato)

Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring

Præstø Tandtenik
Kim og Vibeke Rasmussen

Jernbanevej 2 C 
4720 Præstø

Tlf.: 51 21 21 14
www.tandteknik.dk

Mail: praestoe@tandteknik.dk

Sydsjællands bedste og smukkeste beliggende tandteknik
Vi kan genskabe dit smil på en naturlig og smuk måde.
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FÅ ET 12 MÅNEDER RENTEFRIT LÅN.
Se mere på www.daellsbolighus.dk

SAVNER DU VORES TILBUDSFOLDER?
Selvom du er tilmeldt ”reklamer-nej-tak”, 
har du stadig mulighed for at modtage vores 
tilbudsfolder med posten. Gå ind på 
www.daellsbolighus.dk og tilmeld dig, 
så går du aldrig glip af de gode tilbud.

TRAILER
Når du handler i 
Daells Bolighus kan 
du låne en TRAILER. 
Hør nærmere i butikken.

LEVERING
ALLE varer kan købes på
www.daellsbolighus.dk 
Levering FRA 499 KR.
Alt brugskunst og lamper 
Levering FOR 39 KR.

Tilbuddene gælder fra d. 21/3 til 26/3 2017 
med mindre andet fremgår. Der tages 
forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-19
Lørdag-søndag  10-17

Følg os på Daells Bolighus - Vordingborg
Vindrosen 1A - 4760 Vordingborg

Se hele vores 
sortiment på:
www.daellsbolighus.dk

Jesper Hansen
Butikschef i Vordingborg

Sofaen – Familiens samlingssted, hvor man mødes efter en lang dag. 
Stuens centrum, hvor vi fordyber os og kobler af. 
Derfor er det vigtigt for os at du vælger den sofa, der passer bedst til dig og dine behov. Det sørger vi for!

I Daells Bolighus har vi et meget stort udvalg af sofaer i alle prisklasser og til enhver smag. Sofaer med tremmegavle i træ, den klassiske 
Chesterfi eld, kasse sofaen, fra den minimalistiske sofa til den mere voluminøse, Læder sofaen, stofsofaen, ja valget er dit, men vi har sørget 
for at du helt sikkert kan fi nde en sofa i vores meget store sortiment, som er sammensat ud fra at give dig det bedst mulige valg når du skal 
investere i ny sofa. Og som noget nyt kan du nu også helt selv designe og sammensætte din egen sofa med Choise Living.

Og vi kan med vores prisgaranti sikre at vi giver dig den bedst mulige kvalitet til den bedst mulige pris. 
Så du kan trygt komme til Daells Bolighus når du skal vælge ny sofa. 
Skulle du have spørgsmål vedr. køb af sofa, så skriv til os på polster@daells-bolighus.dk hvor vores dygtige medarbejdere vil vejlede dig.
Vi glæder os til at se dig. Indkøbschef Richard Flyvholm

HJØRNESOFA MED CHAISELONG 
med slidstærkt møbelstof. Med eg ben. 
234 x 203 cm. Højrevendt Nr. 10742. 
Venstrevendt Nr. 10782. Fås også med lys grå stof. 
Højrevendt Nr. 10793. Venstrevendt Nr. 10797. 5.999,-

Hjørnesofa 

med chaiselong

5.999,-

 HØJRYGGET SOFASÆT med sort læder på alle slidfl ader med rigtig god siddekomfort. 
3 pers. sofa L. 202 cm. Nr. 99571. 5.999,- 2 pers. sofa L. 142 cm. Nr. 99572. 4.999,-  
Sættilbud 3+2 pers. sofa  Nr. 11434. 7.999,- 

 HJØRNESOFA   med flot strukturvævet møbelstof. Krom ben. 
Sofaen er vendbar. L. 246 x B. 196 cm.  Nr.  85761 . Før 4.999,- Nu  3.999,-
 

Hjørnesofa

3.999,-
SPAR 1.000,-

 LÆKKERT SOFASÆT i ægte læder overalt. Med fantastisk siddekomfort. Krom ben.
3 pers. sofa L. 205 cm. Nr. 97249. 6.999,- 2 pers. sofa L. 160 cm. Nr. 97251. 5.999,-
Sættilbud 3+2 pers. sofa Nr. 97962. 9.999,-

Sættilbud

3+2 pers. sofa

9.999,-
SPAR 2.999,-

 LÆKKERT SOFASÆT 
i slidstærkt møbelstof i et fl ot design. 
Rigtig god siddekomfort. Eg ben. 
3 pers. sofa L. 207 cm.  
Nr. 97256. Før 3.999,- Nu 2.999,- 
2 pers. sofa L. 167 cm.  
Nr. 97257. Før 3.499,- Nu 2.499,-

3. pers sofa

2.999,-
SPAR 1.000,-

SOFABORD bordplade i eg og eg ben. Nr. 97615. Før 2.499,- Nu 1.999,-
HJØRNEBORD bordplade i eg med eg Ben. Mål: 55 x 55 cm. Nr. 97591. Før 1.399,- Nu 1.119,-

Hjørnebord

1.119,-
SPAR 280,-

Sofabord

1.999,-
SPAR 500,-

SHAPE

SHAPE

SHAPE

SHAPE

SHAPESHAPE

KLASSISK SOFAGRUPPE i sort anilin læder på alle slidfl ader. Med eg-farvede ben.
3 pers. sofa L. 204 cm. Nr. 10889. 7.999,- 2 pers. sofa L. 144 cm. Nr. 10909. 6.999,-  
Sættilbud 3+2 pers. sofa  Nr. 99818. 9.999,- 

2. pers sofa

2.499,-
SPAR 1.000,-

Ægte læder OVERALT

Sættilbud

3+2 pers. sofa

9.999,-
SPAR 4.999,-

Sættilbud

3+2 pers. sofa

7.999,-
SPAR 2.999,-
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SPAR 20%
Design selv din sofa

FÅ ET 12 MÅNEDER RENTEFRIT LÅN.
Se mere på www.daellsbolighus.dk

SAVNER DU VORES TILBUDSFOLDER?
Selvom du er tilmeldt ”reklamer-nej-tak”, 
har du stadig mulighed for at modtage vores 
tilbudsfolder med posten. Gå ind på 
www.daellsbolighus.dk og tilmeld dig, 
så går du aldrig glip af de gode tilbud.

TRAILER
Når du handler i 
Daells Bolighus kan 
du låne en TRAILER. 
Hør nærmere i butikken.

LEVERING
ALLE varer kan købes på
www.daellsbolighus.dk 
Levering FRA 499 KR.
Alt brugskunst og lamper 
Levering FOR 39 KR.

Tilbuddene gælder fra d. 21/3 til 26/3 2017 
med mindre andet fremgår. Der tages 
forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-19
Lørdag-søndag  10-17

Følg os på Daells Bolighus - Vordingborg
Vindrosen 1A - 4760 Vordingborg

Se hele vores 
sortiment på:
www.daellsbolighus.dk

Design selv din sofa - 
Choise Living er ikke bare en sofa.
Her kan du skabe præcis den sofa du vil have. Der er hele 9 forskellige moduler at vælge 
imellem. 3 typer armlæn og 3 typer ben. Og så er der op til 75 forskellige stofbetræk 
at vælge imellem. Og så fås den også med læder overalt. Serien leveres i en meget høj kvalitet. 
Både sæde og ryghynder er i koldskum. Sædehynden er ”Bultex” koldskum, som har en ekstra høj elastisitet.

Så du kan trygt komme i Daells Bolighus og få den rigtige vejledning når du skal have ny sovesofa.
Vi glæder os til at se dig. Indkøbschef Richard Flyvholm

MEGET STOR U-FORMET HJØRNESOFA
i stofgr. 2 med arm 3 og med lyse træben. Mål: 313 x 145 x 313. Før 14.994,- Nu 11.995,-
Nakkepølle 55 cm. Før 449,- Nu 359,- Ekstra armlæn til at sætte mellem puder. Før 449,- Nu 359,- 

3 PERS. SOFA i stofgr. 1 med arm 2 og med sorte ben. Mål: L. 237 cm. Før 5.197,- Nu 4.157,-
2 PERS. SOFA i stofgr. 1 med arm 2 og med sorte ben. Mål: L. 172 cm. Før 4.097,- Nu 3.277,-

Meget stor

u-formet hjørnesofa

11.995,-
SPAR 2.999,-

2 pers. sofa

3.277,-
SPAR 820,-

3 pers. sofa

4.157,-
SPAR 1.040,-

3 forskellige armlæn

VÆLG BEN

METALEG       SORT75 forskellige farver

VÆLG OPSTILLING

Enkelt  
sædemodul

2 pers. modul  3 pers. modul 
med 3 puder 

3 pers. modul 
med 2 puder 

Chaiselong
modul

Hjørnemodul Hjørnemodul
med forkant

Open end 
modul, højre

Open end 
modul, venstre Puff

Nakkepølle
55 cm.

Nakkepølle
70 cm. Armlæn 1 Armlæn 2 Armlæn 3 Løs armpude

VÆLG ARMLÆN VÆLG MØBELSTOF

Sofa med

åben endemodul

12.796,-
SPAR 3.200,-

Sofabord

1.839,-
SPAR 460,-

SOFA i sort læder 
overalt med åben 

endemodul, arm 1 og 
med metalben. 

Mål: 304 x 198 cm. 
Før 15.996,- Nu 12.796,-

Nakkepølle 70 cm. 
Før 549,- Nu 439,- 

SOFABORD 
i grå laminat. 

Nr. 97625. 
Før 2.299,- Nu 1.839,-

SHAPE

SHAPE

SHAPE

SHAPE

SHAPESHAPETæppe
999,- 

Jesper Hansen
Butikschef i Vordingborg
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FÅ ET 12 MÅNEDER RENTEFRIT LÅN.
Se mere på www.daellsbolighus.dk

SAVNER DU VORES TILBUDSFOLDER?
Selvom du er tilmeldt ”reklamer-nej-tak”, 
har du stadig mulighed for at modtage vores 
tilbudsfolder med posten. Gå ind på 
www.daellsbolighus.dk og tilmeld dig, 
så går du aldrig glip af de gode tilbud.

TRAILER
Når du handler i 
Daells Bolighus kan 
du låne en TRAILER. 
Hør nærmere i butikken.

LEVERING
ALLE varer kan købes på
www.daellsbolighus.dk 
Levering FRA 499 KR.
Alt brugskunst og lamper 
Levering FOR 39 KR.

Tilbuddene gælder fra d. 21/3 til 26/3 2017 
med mindre andet fremgår. Der tages 
forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-19
Lørdag-søndag  10-17

Følg os på Daells Bolighus - Vordingborg
Vindrosen 1A - 4760 Vordingborg

Se hele vores 
sortiment på:
www.daellsbolighus.dk

Spisebordet er et vigtigt møbel i hjemmet, 
det er ofte omdrejningspunktet for familien uanset om vi bruger det i en spisestue, et køkken eller i det 
moderne køkkenalrum, hvor en stor del af familiens aktiviteter foregår.

Hos Daells Bolighus tilbyder vi et bredt og varieret udvalg af spiseborde, stole og opbevaringsmøbler. Vi har alt fra det moderne 
hvide højglans, til det mere klassiske og robuste egetræ, og ind imellem disse en bred vifte af designs, som gør det muligt for dig 
at sætte dit præg på indretningen i hjemmet.

Vi gør os umage for at kvalitet og design altid er i top, og uanset om du vælger vores Skovby borde som er fremstillet i en høj kvalitet i Danmark, 
eller en af vores mange andre spiseborde vil du opleve at du får et fl ot spisebord til markeds mest konkurrence dygtige priser. Kom ind i en vores 
butikker og se det store udvalg.

Vi lagerfører langt de fl este produkter til spisestuen, så vi tilbyder derfor kort leveringstid, så der behøves ikke være langt fra tanke til handling.
Vores dygtige sælgere står klar til at vejlede dig, så du får valgt det spisebord som passer til dig og din familie, og de sikre at du er informeret 
omkring vedligeholdelse og efterbehandling, således at når du køber et spisebord hos os, vil du have glæde af det i mange år fremover. 
0Indkøbschef Per Bardtrum

Kom og se det store 
udvalg af kvalitets 
spisestuer fra Skovby

SPISEBORD SM17 i massiv bøg sæbebehandlet. Inkl. 2 tillægsplader som ligger i magasin i bordet.
100 x 165/255 cm. Nr. 85101. 11.999.- Stol SM 66 i massiv bøg sæbebehandlet. Med slidstærkt stof. 
Nr. 85102. 1.899.- SÆTTILBUD BORD + 2 TILLÆGSPLADER + 4 STOLE Nr. 85103. 10.999.- SPAR 8.596,-
Sættet fås også i eg: Spisebord SM17 i massiv sæbebehandlet eg. Nr. 85104. 12.799.- 
Stol SM 66 med ægte læder på sæde. Nr. 85105. 3.199.- 
SÆTTILBUD BORD + 2 TILLÆGSPLADER + 4 STOLE Nr. 85106. 12.999.- SPAR 12.596,-

SKÆNK SM 303 med 3 døre og 3 skuffer. Bøg sæbebehandlet. 87 x 166 x 47 cm. Nr. 85107. 12.999.- 
VITRINESKAB SM 352 med glasdøre bøg sæbebehandlet. 82 x 195 x 42 cm. Nr. 85108. 13.999.- 

LÆKKERT SPISEBORD med hvid slidstærk melamin bordplade 
med sort kant. Mulighed for 2 tillægsplader. 102 x 170 cm. 
Nr. 84643. 2.499,- Tillægsplade 50 x 102 cm. Nr. 82551. 399,- 
SPISESTUESTOL i sort tekstillæder med sorte metalben. 
Nr. 80284. Pr. stk. 499,-  (sælges kun 2 stk’s)  
SÆTTILBUD BORD + 6 STOLE Nr. 84928. 3.999,-

Bord + 6 stole

3.999,-
SPAR 1.494,-

SPISEBORD i sort metal/sort hærdet glasplade. 
80 x 140 cm. Nr. 91495. 799,-  Spisestuestol i sort tekstil læder/sort 
metal stel. Nr. 91496. Pr stk. 149,-  (Sælges kun 4 stk’s) 
SÆTTILBUD BORD + 4 STOLE Nr. 91748. 999,-

KUN I DAELLS!

Skænk 

2.999,-

SPISEBORD I antik farvet eg. 90 x 180 cm. Nr. 85883. 2.999,-
Spisestuestol i sort tekstillæder/ben i krom. Nr. 85909. Pr. stk. 499,- (sælges kun 2 stk’s)  
SÆTTILBUD BORD + 6 STOLE Nr. 92085. 3.999,- 
SKÆNK med skuffer og døre. Inkl. LED-lys. 87 x 170 x 43 cm. Nr. 85881. 2.999,- 
VITRINESKAB Inkl. LED-lys. 90 x 204 x 39 cm. Nr. 85880. 3.499,-

Sættilbud

Bord + 6 stole

3.999,-
SPAR 1.994,-

SPISEBORD i hvid højglans med klap.
80 x 120/80 x 160 cm. Nr. 85111. 1.999.- 
Spisestuestol med gråt stof. Kan stables. Nr. 91458. Pr. stk. 99.- 
SÆTTILBUDBORD + 4 STOLE Nr. 92426. 1.999.-

Bord + 4 stole

1.999,-
SPAR 396,-

Bord + 4 stole

999,-
SPAR 396,-

Sættilbud

Bord + 2 tillægsplader

+ 4 stole

10.999,-
SPAR 8.596,-

Vitrineskab 

3.499,-
Vitrineskab 

13.999,-

Skænk  12.999,-

Jesper Hansen
Butikschef i Vordingborg
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KÆMPE ELMARKED

FÅ ET 12 MÅNEDER RENTEFRIT LÅN.
Se mere på www.daellsbolighus.dk

SAVNER DU VORES TILBUDSFOLDER?
Selvom du er tilmeldt ”reklamer-nej-tak”, 
har du stadig mulighed for at modtage vores 
tilbudsfolder med posten. Gå ind på 
www.daellsbolighus.dk og tilmeld dig, 
så går du aldrig glip af de gode tilbud.

TRAILER
Når du handler i 
Daells Bolighus kan 
du låne en TRAILER. 
Hør nærmere i butikken.

LEVERING
ALLE varer kan købes på
www.daellsbolighus.dk 
Levering FRA 499 KR.
Alt brugskunst og lamper 
Levering FOR 39 KR.

Tilbuddene gælder fra d. 21/3 til 26/3 2017 
med mindre andet fremgår. Der tages 
forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-19
Lørdag-søndag  10-17

Følg os på Daells Bolighus - Vordingborg
Vindrosen 1A - 4760 Vordingborg

Se hele vores 
sortiment på:
www.daellsbolighus.dk

Lampeafdelingen i Daells Bolighus 
har Danmarks vel nok største udvalg i indendørsbelysning.
Vi har altid mere end 1000 forskellige lamper på lager fra nogle af de bedste danske og europæiske 
leverandører. Udvalget er meget bredt fra traditionel, klassiskbelysning til de nyeste trends indenfor lamper 
og pærer. Vort faguddannede personale er altid klar til at rådgive og vejlede dig til at få den helt rigtige 
løsning på belysning i hjemmets forskellige rum. 

Det er vigtigt for os at du bliver tilfreds med dine lamper fra Daells Bolighus.
Med vores prisgaranti er du også sikret at du får mest mulig kvalitet for dine penge.
Vi glæder os til at se dig. Indkøbschef Jan Burman

GULVLAMPE
Krom/grå Nr. 11607.
Krom/hvid Nr. 11608. 
Normalpris 899,-
2. sortering med 
ubetydelige fejl. 299,- 
Kan anvende pærer i 
EnergiklasseA+-D. 

Frit valg

99,-
A. Elkedel 1.8 ltr. 1850-2000 w. Ledningsfri Nr. 72341.  B. Elkedel 1 ltr.Ledningsfri. Nr. 21105. 
C. Elkedel 1,7 ltr. 2000 w. Ledningsfri. Nr. 98000. E. Sandwichtoaster 750 w. Nonstick belægning. 
Termostatstyret. Nr. 94866.  F. Damp strygejern Nr. 95230. G. Æbleskivepande Med 8 huller. Nr. 94848.

C. 

A. 

G. 

F. 
B. 

FLADVÆVEDE TÆPPER 
133 x 190 cm. 
Frame sort. Nr. 96445. Square Nr. 96447. 
Dot sort. Nr. 96444. FRIT VALG 299,- 

133 x 190 cm.
Frit valg

299,-

CLIP LAMPE LEGANCE Sort ell. hvid E27.
Hvid Nr. 11224. Sort Nr. 11226. Frit valg 99,-
Kan anvende pærer i Energiklasse A+ - D. 

DALLAS OPHÆNG
Sølv antik look. Nr. 11208.
Messing antik look. Nr. 11209.
Kobber antik look.  Nr. 11210. 129,-
Kan anvende pærer i Energiklasse A+ - D. 

PENDEL RATTAN Ø. 35 cm. 
Sort Nr. 11418. Hvid Nr. 11419. 199,-
Kan anvende pærer i Energiklasse A+ - D. 

PUDE MED STJERNER 
Chenille. Grå, sand eller lysgrå. 
60 x 60 cm. Nr. 97698. Pr. stk. 99,- 

Frit valg

99,-
Bare billigt!

PLAIDER  
Grå eller sand med hjerte eller stjerne. 
100% acryl. 130 x 150 cm. Nr. 97699. Pr. stk. 99,- 

Bare
billigt! 

LAMMESKIND 
i høj kvalitet.
Mål: 60-70 x 90-110 cm. 
Hvid Nr. 94494. Lys grå Nr. 94497. 
Sort Nr. 94496. Brun Nr. 94499. 299,- 

Frit valg

129,-
Bare billigt!

Frit valg

199,-
Bare billigt!

Frit valg

99,-
Bare billigt!

Frit valg

99,-
Bare billigt!

Frit valg

299,-
Bare billigt!

E. 

Jesper Hansen
Butikschef i Vordingborg

Frit valg

299,-
SPAR 600,-
i.f.t. normalprisen
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tastselvannoncer.dk Pulterkammer
Dyrenes Beskyttelse i
Fuglebjerg søger
katteglade hjem til
skønne katte. De er
dyrlægeundersøgt,
vaccineret, neutraliseret
og øretatoveret.
Telefontid 11.00-12.30.
Se dem på:
www.dyrenesbeskyttelse.
dk/fuglebjerg
4250               60 63 16 50

Håndværkertilbud indeh.
bla: Betonslagboremask,
elstiksav, elhøvl,
vinkelsliber, boremask.,
værktøjstaske, kurv m.
div. fugeskeer sælges
samlet, pris kr. 1.600.
Ring til:
4700               22 52 83 70

Inges Kattehjem, Næst-
ved. Katte og killinger
søger nye hjem. Alle
Katte er dyrlægeefterset,
neutraliseret, øremrk.,
chippet og vaccineret.
Tlf. tid hverdage 13-15.
Adoption tirsdag og
torsdag 15-18 samt søn-
dag 11-14. Kasernevej 1.
4700               70 20 35 50

MILITARIA KØBES af
seriøs privat samler.
Bajonetter, sabler, hjelme
antikke skydevåben,
militærmærker, medaljer
og udrustning herunder
kikkerter. Desuden al
tysk udrustning fra 2.
verdenskrig. Ring blot på
                        60 21 56 90

Træhavemøbler, kraftige,
bord, bænk, 2 stole m/
patina kun 700. Em-
hætte m/buet glas, 4 lys
kr. 500. Mælkejungevogn
kr. 400. Baby´s drøm,
hoppegynge kr. 200. 2
tagbøjler kr. 200.
Køleskab m/frostbox kr.
400.
4684                61 72 15 02

Tyske effekter købes.
Tyskerhjelme, Bajonetter,
Kikkerter, Medaljer, Flag
SS, Frikorpsting,
Signalpistoler, Daggerter,
Armbind.
Hverveplakater. Tysk/
Dansk Modstand.
kthansen@email.dk
Ring :            20 21 14 46

Ur-reparationer.
Reparation af alle ure:
Standure, taffelure,
lygteure, vægure, lom-
meure, armbåndsure m.
m. Afhentning og
opsætning, tilbud gives
uden beregning. Rimelige
priser, betryggende
garanti.
Henv.             42 42 59 50

Købes:
Mønter, sedler, medaljer,
rodekasser - både danske
og udenlandske har
interesse, frimærker, guld
og sølv har også
interesse.
(Gem annoncen)
Ring uforpligtende
                      40 35 70 59

Sælges:
Blå fodertønder 100 ltr.
Har de hest så har jeg
fodertønder m/låg, 65 ltr.
4 stk. i alt kr. 100,- eller
plasttromler kr. 75,-
pr. stk, 3 stk. kr. 200,-.
4733               21 68 55 00

Opsamling af regnvand,
1000 ltr. palletanke
kr. 350/stk. 200 ltr. 3 stk.
kr. 200,-. Afbrændings-
tønder kr. 50/stk.
4733              21 68 55 00

GRATIS VURDERING
OG RYDNING AF
INDBO.
KLASSISKE MØBLER I
TEAKTRÆ OG
PALISANDER KØBES.
RING TIL CHRISTIAN
                       30 87 07 07

Smid ikke dit gamle jern
og metal ud. Jeg kommer
og afhenter det. Sus
                       50 18 25 13

Pulterkammer  Indryk din annonce i Ugebladet og Sjællandske

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

� Kr. 75,- 
Kun private med effekter under kr. 5.000,- og max kr. 15.000,-

Kuponen afl everes med betaling i check eller kontanter, 
senest tirsdag ugen før ønsket indrykning. 

� Op til helligdage - ring og hør nærmere. 

Tekst (max 25 ord): Navn: 

Adresse: 

Tlf.: Postnr.:

By:

Email: 

Du får indrykket annoncen i:

Sjællandske, Ugebladet Næstved
samt Ugebladet Sydsjælland.

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

Bemærk venligst! Regler og krav for optagelsen 
bedes overholdt, og annoncer der ikke opfylder de 
pågældende betingelser, vil efter bladets skøn bliver 
returneret. 
Personlige, stillings og bolig/sommerhus annoncer 
optages ikke i Pulterkammeret.  Der henvises til 
avisernes rubriksider. 

Kuponen, mrk.”PULTERKAMMER”, kan afl everes 
på et af vores kontorer eller sendes til:

Dania 38, 4700 Næstved
Algade 40, 4760 Vordingborg
Korsgade 6, 4200 Slagelse

Tlf. 72 45 11 00

Personlige data skal udfyldes!

Annoncetekst: Annoncen bliver indrykket i:

Sjællandske, Ugebladet Næstved
samt Ugebladet Sydsjælland
Samlet oplag ca. 80.000
Bemærk venligst!  
Regler og krav for annoncen bedes overholdt.
Annoncer, der ikke opfylder de pågældende betingel-
ser, vil efter bladets skøn blive returneret.

Personlige, erhvervs-, stillings- og bolig/sommerhus-
annoncer optages ikke i Pulterkammer. Her henvises  
til avisens rubriksider.

Kuponen mrk. ”Pulterkammer” kan afleveres på et  
af vores kontorer eller sendes til:

Dania 38, 4700 Næstved
Algade 40, 4760 Vordingborg
Korsgade 6, 4200 Slagelse

Tlf. 72 45 11 00

Dania 38, 4700 Næstved
Algade 40, 4760 Vordingborg
Korsgade 6, 4200 Slagelse

Tlf. 72 45 11 00

KUN FOR PRIVATE
max 10 linjer 75 kr. / max 20 linjer 100 kr.

Kuponen afleveres med betaling i kontanter.
Senest tirsdag ugen før ønsket indrykning.
Op til helligdage - ring og hør nærmere.

Lav din egen annonce på 
tastselvannoncer.dk

Behandling // - Jeg har længe 
drømt om at flytte på landet 
og åbne mit eget sted, hvor 
jeg kan tilbyde mine klienter 
den fulde hjælp, de har brug 
for. Jeg er rigtig glad for, at 
min drøm nu er blevet til vir-
kelighed.
Sådan siger terapeut Helle 
Philip, mens hun viser rundt 
på landstedet Præstøgaard 
ved Jungshoved, hvor hun har 
skabt et kursussted og refugi-
um. Her står de hvidkalkede 
gavle skarpt mod en mørk 
marts-himmel. Men hvor der 
er køligt og gråt udenfor, er 
der lunt inden døre. Rolige 
farver i grønne og blå toner 
krydret med sten og krystal-
ler, levende lys, hyggekroge og 
stilhed tegner omridset af et 
sted, der er skabt til at give ro. 
- Jeg håber at kunne tage 
imod folk, der lider af stress, 
hjernerystelse, piskesmæld 
og stressrelaterede tilstande. 
Det er dem, jeg hidtil har be-
handlet i København forklarer 
hun.

Fra stenbro til udkant
Hidtil har Helle Philip nemlig 
holdt til i hovedstaden, hvor 
hun stadig har klinik på Fre-
deriksberg. 
Men planen er på sigt at ned-

lægge Frederiksberg og rykke 
permanent til Jungshoved, 
når behandleren har fået 
trukket klienter med. Og for-
retningen vokser lige så stille:
- De første klienter har alle-
rede været på gården og har 
modtaget behandlinger, men 
der er plads til endnu fle-
re. Min ambition er syv til ti 
besøg om måneden i kortere 
eller længere tid. Hvis der er 
flere kan jeg dårligere hjæl-
pe dem med at komme ned i 
gear, og det er jo ikke formå-
let. Fok skal komme her for at 
få ro på tilværelsen igen, lyder 
det 

Terapi siden 92
Sommeren 92 var et vende-
punkt for mangt og meget. 
For Helle Philip betød en 
skilsmisse, at det var tid til 
at kaste sig over faget som 
alternativ behandler, der altid 
havde været en drøm: 
- Jeg er egentlig uddannet 
socialrådgiver og har i mere 
end 20 år behandlet perso-
ner med stress, piskesmæld, 
hjernerystelse samt chok og 
traumer. Men jeg er også både 
kranio-sakral terapeut, siger 
hun og tilføjer: 
- Når jeg behandler mine kli-
enter, trækker jeg ofte på min 

viden fra en lang række be-
handlingsformer, dermed bli-
ver hver behandling tilpasset 
den enkelte klient. 

Udover kranio-sakral terea-
pi tilbyder Helle Philip også 
bowtech, access bars, trauma 
release exercises (TRE) og fa-

celifting i sine nye klinikloka-
ler på Præstøgaard, der er at 
finde på Jungshovedvej 39 A. 

Helle indretter refugium på Jungshoved

Helle Philip er alternativ behandler fra København. Hun har boet på Præstøgaard ved Jungshoved 
siden december 2015 og har renoveret stedet, som hun håber at forme til et refugium for stress-
ramte - lokale som københavnere.  Foto: Thøger Raun

Thomas Jakobsen skal fra 1. 
maj stå i spidsen for en koor-
dineret indsats, der skal styrke 
handelslivet i Præstø, Stege og 
Vordingborg.  
 Foto: Næstved Erhverv

Hele kommunen // 43-årige 
Thomas Jakobsen er fra 1. 
maj ny citymanager.
Han kommer fra en stilling 
som erhvervskonsulent hos 
Næstved Erhverv, hvor han 
har været de seneste tre år. 
Han har en kandidatgrad in-
den for virksomhedsledelse 
og glæder sig til at kunne rette 
fokus på detailhandlen.
-  Den udfordring, der ligger 
i at styrke detailhandlen, er 
meget spændende, og det er 
jo tre meget interessante byer, 
så jeg glæder mig til at kom-
me i gang, siger han.
Det er hans plan at blive bo-
ende i Fensmark, hvor han 
også er fra.

Ny mand skal 
tiltrække handel
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AUTO

AMMENDRUP DÆK & PLADEVÆRKSTED
Mønvej 49A, 4720 Præstø
.......................................................... ... 40 19 42 73

BÅRSE AUTO OG PLADEVÆRKSTED
Næstvedvej 69, 4720 Præstø
......................................................... ... 55 99 02 73

IVP AUTO
Industrivej 5, 4773 Stensved
.............................................................  55 38 62 61

SB AUTO OG DÆKCENTER
Erhvervsvej 19, 4720 Præstø
.............................................................  55 99 02 13

AVISER 

SJÆLLANDSKE MEDIER
Algade 40, 4760 Vordingborg
.............................................................  72 45 12 25

BAGERI

BÅRSE BAGERI
Næstvedvej 40, 4720 Præstø
.............................................................  55 99 00 31

BEGRAVELSE

PRÆSTØ BEGRAVELSESFORRETNING
Klosternakken 1, 4720 Præstø
......................................................... ...  55 99 13 61

BLOMSTER 

RUNDDELENS BLOMSTER
Næstvedvej 33, 4720 Præstø
............................................................. 55 99 03 66

BOLIGTEKSTILER

M.J. BOLIGMONTERING
Næbvej 25, 4720 Præstø
............................................................. 55 99 20 52

BRÆNDEOVNE & PEJSE

ARNESTEDET 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg
.............................................................  55 34 21 01

CAFÉ OG RESTAURANTER

CAFÉ MOCCA
Havnepladsen 4, 4720 Præstø
.............................................................  55 94 31 32

DET GYLDNE STEAKHOUSE
Algade 22E, 4760 Vordingborg
............................................................. 55 37 32 32

PRÆSTØ PIZZA HOUSE
Adelgade 21, 4720 Præstø
.............................................................  55 99 35 16

RESTAURANT KAKTUS
Adelgade 45, 4720 Præstø
.............................................................  55 99 12 46

TORVECAFÉENS KØKKEN
Torvestræde 5, 4720 Præstø
............................................................. 24 48 56 49

CYKLER OG KNALLERTER

LYKKE CYKLER
Adelgade 40, 4720 Præstø
.............................................................  55 99 16 99

DAGLIGVAREBUTIKKER

MENY
Svend Gønges Torv 9, 4720 Præstø
.............................................................  55 94 19 99

REMA 1000
Ny Esbjergvej 18, 4720 Præstø
............................................................. 55 98 60 62

DAMETØJ

JACOBSEN
Algade 73, 4760 Vordingborg
.............................................................   55 37 17 15

EL-INSTALLATØRER

FILTENBORG EL
Søndre Led 2, 4771 Kalvehave
............................................................. 70 20 98 80

RØN EL ApS
Gl Præstøvej 47, 4735 Mern
............................................................. 55 99 47 00

FLYTTEFORRETNINGER

SYDFLYT
Nyråd Hovedgade 64, 4760 Vordingborg
............................................................. 55 37 68 00

FORSAMLINGSHUSE

BÅRSE SAMLINGSHUS
Næstvedvej 52, 4720 Præstø
........................................................... .  55 99 01 16

FRISØRER

ASBÆK & VALHØJ
Adelgade 15 st. tv. 4720 Præstø
............................................................. 55 99 00 33

BY BRINK
Adelgade 60, 4720 Præstø
......................................................... ... 55 99 22 55

FOTOGRAFER

ANDERSENS FOTOGRAFI OG INDRAMNINGER
Juulsvej 7, 4720 Præstø
.............................................................  21 63 49 50

HAVESERVICE 

GARTNER ANDERSEN’S HAVESERVICE 
Spangsvej 4, 4750 Lundby 
.............................................................  40 76 76 12

HAVE & BYGNINGS VEDLIGEHOLD
Bygvænget 39, 4720 Præstø
......................................................... ... 22 82 97 24

HAVE & NATURSERVICE
Køng Møllevej 26, 4750 Lundby
......................................................... ... 26 28 62 60

INTRA EJENDOMSSERVICE
Hestehavevej 76, 4720 Præstø
............................................................... 28 26 11 11

LILLEHJÆLPEREN - HUS OG HAVE HJÆLP
Tjørnehovedby 4, 4720 Præstø 
.......................................................... ... 23 64 62 10

KLOAKMESTRE

C. CHRISTENSEN
Kirkagerstræde 15, 4720 Præstø
.............................................................   61 75 71 01

JENS MØLLER MADSEN
Byvænget 17, 4720 Præstø
............................................................. 40 54 22 99

KLOAKSERVICE

KCC KLOAKSERVICE
Kirkagerstræde 15, 4720 Præstø
.............................................................   61 38 71 01

KROER

UDBY KRO
Københavnsvej 588, Udby, 4750 Lundby
............................................................   24 24 15 43

MALER OG MALING

MALERENS LAGERSALG
Ny Esbjergvej 4, 4720 Præstø
......................................................... ... 55 94 33 34

MASSAGE

ISKIASSMERTER.DK
Mønvej 72 B, 4720 Præstø
......................................................... ... 40 88 60 66

SARA’A MASSAGE
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby
.............................................................. 29 61 16 59

MURERE

JENS MØLLER MADSEN
Byvænget 17, 4720 Præstø
............................................................. 40 54 22 99

OPTIKERE

NYT SYN / DIN BUTIK
Adelgade 38, 4720 Præstø
.............................................................  55 99 10 39

PASFOTO

PAS- OG KØREKORT FOTO
4720 Præstø
.............................................................. 21 63 49 50

PLANTESKOLER

FLEMMINGS PLANTESKOLE
Ugledigevej 48, 4720 Præstø
........................................................... .  55 99 61 15

RENGØRING

INTRA EJENDOMSSERVICE
Hestehavevej 76, 4720 Præstø
............................................................... 28 26 11 11

REVISION

SYDDANSK ØKONOMI
Abelsvej 24, 4750 Lundby
........................................  22 46 91 71 / 44 97 34 56

SKADEDYRSBEKÆMPELSE

SKIBINGE SKADEDYRSERVICE
Mønvej 68, 4720 Præstø
.............................................................  29 25 14 57

SMØRREBRØD

BN SMØRREBRØD
Jernbanevej 4, 4720 Præstø
............................................................. 55 99 95 95

SPORTSFORRETNINGER

SPORTIGAN
Per Thyges Torv 2A, 4720 Præstø
......................................................... ...  55 99 31 41

SYSTUE

LUNDBY SYSTUE
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby
............................................................  55 76 70 23

TØMRERE

BENZON HUS & HAVE
Fjordgårdsvej 21, 4750 Lundby
...........................................................   26 39 35 53

SKIBINGE TØMREREN
Enghavevej 10, 4720 Præstø
............................................................   21 47 69 01

TV & TELETEKNIK

DIGITAL TV SERVICE
Fredensvej 7, 4720 Præstø
............................................................. 20 74 00 86

UGEAVISER

UGEBLADET SYDSJÆLLAND
Algade 40, 4760 Vordingborg
.............................................................. 72 45 12 25

VINDUESPOLERING

PBH SERVICE
Bygvænget 39, 4720 Præstø
............................................................. 22 82 97 24

VVS

GLIESE’S VVS/KNUD JENSEN VVS
Banevej 6, 4750 Lundby
........................................ 20 73 60 85 / 55 76 70 07

P.E. LARSEN VVS-INSTALLATØR
Erhvervsvej 3, 4720 Præstø
............................................................. 55 99 00 98

PRÆSTØ VVS APS
Rødeledvej 2, 4720 Præstø
.............................................................. 55 99 17 35

TP VVS TEKNIK APS
Brydegårdsvej 10, 4760 Vordingborg
............................................................... 28 76 72 31

WELLNESS

CHRISTOLÉ
Kærvej 11, 4760 Vordingborg
............................................................. 55 99 08 80

Ønsker De at være med i denne annonce?

7245 1225RING VENLIGST SYDSJÆLLAND

PASFOTO
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50 år // Fredag 24. marts: Tu-
rismedirektør Martin HH Ben-
der, VisitSydsjælland-Møn.
Martin HH Bender har væ-
ret direktør i VisitSydsjæl-
land-Møn A/S siden marts 
2015 og var inden da under-
direktør i Wonderful Copen-
hagen. På CV’et står også en 
række topposter inden for tu-
risme- og oplevelsesøkonomi, 
bl.a. i Arte Kulturformidling 
hvor han var ansvarlig for ind-

vielsen af Metroen i Køben-
havn og de officielle åbninger 
af Storebæltsbroen og Øre-
sundsbroen.
Fritidsinteresserne er løbe-
ture, jagt og fiskeri - gerne 
kombineret med et ophold i 
familiens sommerhus i Sve-
rige. Derudover er Martin HH 
Bender en flittig teatergæst. 
Privat er fødselaren gift med 
Julie HH Bender, parret har 
fire sammenbragte børn. Fa-
milien bor på Frederiksberg.

Vittel // Forrige weekend leve-
de Simon Olsen fra Vording-
borg Bueskyttelaug op til sin 
talent-status, da han vandt 
EM guld i holdskydning i klas-
sen Herre Junior Compound.
Ved kvalifikationen satte Si-
mon Olsen desuden ny per-
sonlig rekord med hele 585 

point af 600 mulige.
Holdets flotte placering bevir-
kede, at de gik direkte i se-
mifinalen, hvor de besejrede 
Rusland med imponerende 
score på 236 - en tangering 
af den bestående Europare-

kord fra 2008. Lørdag skulle 
holdet, der har en gennem-
snitsalder på knap 16 år, så 
kæmpe mod Italien. Finalen 
blev meget nervepirrende og 
tæt. De danske skytter sikrede 
sig sejren med blot et enkelt 

point 232 mod Italiens 231 
point. De danske drenge var 
før slutrunden alle debutan-
ter i indendørs EM sammen-
hæng. 

Bue-talent satte pilen i guldmedaljen

Et enkelt point skilte Guld-holdet til EM i Herre Junior Compound fra deres modstandere i finalen. 
Holdet bestod i år af Christoffer Berg fra Lyngby, Sune Rasmussen fra Taastrup og selvfølgelig 
Simon Olsen fra Vordingborg Bueskyttelaug.  Privatfoto

v/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof

Din lokale 

bedemand

 - r

Mithiof Bedemandsforretning
Vordingborg    Vordingborg    Vordingborg Algade 14 B............................. ..............................................20 10 34 35

Næstved Bedemandsforretning    Næstved Bedemandsforretning    Næstved Bedemandsforretning Ringstedgade 48 ....... Ringstedgade 48 ....... Ringstedgade 48 55 70 26 90
Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf.Hermanns eftf. - tidl. Grimstrupvej

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

Lauge
Bedemand

Kim Mithiof
Bedemand

Elsebeth Mithiof
Bedemand

Bisættelse/Begravelse fra kr. 6.900,-
Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste, øko-urne, honorar, ilægning og 
iklædning. Prisen er ekskl. kørsel. Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Søren Ambjørn
Bedemand

Kristian Hartwich
Bedemand

Topplacering i pristesten af Forbrugerbladet Tænk (taenk.dk)
NÆRVÆR · OMSORG · RESPEKT

SALGSAFDELING
Fax: 55 37 13 17. 

e-mail: 
ubs-salg@sn.dk

Jimmy Rasmussen
Salgskonsulent
T: 72 45 12 20
M: 25 40 32 20

jimmy.rasmussen@sn.dk

Isabell Rygas
Salgssupport

T: 72 45 12 25
M: 25 40 32 25
isabell.rygas@sn.dk

Medlem af Danske Distriktsblade - den eneste
landsdækkende distriktsbladsorganisation i Danmark

Algade 40, 4760 Vordingborg, telefon 72 45 12 25
En del af Sjællandske Medier – www.sn.dk

UGENS BEDSTE TILBUD OG HISTORIER

DEADLINES
Korrekturannoncer  tirsdag kl. 14
Store tekstsideann. tirsdag kl. 14
Mindre tekstsideann. onsdag kl. 12
Rubrikannoncer  onsdag kl. 12

ANNONCER OG
PRESSE MEDDELELSER: 
Teksten skal være indskrevet direkte
i e-mailen og ikke vedhæftet som fi l.
UDGIVER: Sjællandske Medier A/S
Salgs- og marketingchef Bente Harder
Salgschef Svend Erik Kristensen
Ansvarsh. i.h.t. medieansvarsloven
chefredaktør Torben Dalby Larsen.
SATS: Sjællandske Medier A/S
TRYK: Dagbladet Ringsted
DISTRIBUTION: Post Danmark
OPLAG: 20.599

Avisen påtager sig intet erstatnings-
ansvar som følge af trykfejl i 
annoncer og tekst. Erhvervsmæssig 

affotografering af bladets tekst og 
annoncer er ikke tilladt.

UGEBLADET omdeles med post 
tirsdag og onsdag til hustande i 
Vordingborg, Præstø og dele af Fladså 
og Mogenstrup.

UDEBLIVER UGEBLADET
Ring 72 45 12 25, alle hverdage
kl. 10.00 - 14.00 eller send en e-mail 
til adressen: ubs@sn.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - onsdag kl. 09.00 - 13.00

Torsdag kl. 09.00 - 15.30  •  Fredag kl. 09.00 - 14.00

www.ugebladetsydsjaelland.dk

REDAKTION
Fax: 55 37 13 17. 

e-mail: 
redaktion-ubs@sn.dk

Thøger Raun
Ugebladsredaktør
T: 72 45 13 73
M: 31 16 10 35
thoeger.raun@sn.dk

Ugebladet Sydsjælland er trykt på 
FSC-certifi ceret papir, der støtter 
bæredygtigt skovbrug verden over.

- en del af

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.

75 kr. vedlagt i check eller kontanter.

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.

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

Tillykkekupon – Vi hejser � aget og siger tillykke i Ugebladet Sydsjælland

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

Utroligt som tiden går,
et forsinket tillykke
Freja med de 18 år

Kærlig hilsen
Mormor

Telf. 55 99 13 61

PRÆSTØ
BEGRAVELSES-
FORRETNING

FROMBERG CHRISTENSEN
Klosternakken 1, Præstø

Din lokale Bedemand

Begravelser  
og ligbrænding

Anciennitetstegn uddelt til: Bent I. Hansen (60-år) (tv.), Preben 
Qvist Rasmussen (60 år), Bent Lindbæk (15 år), Tomas Petersen 
(TAS) (15 år), Jacob H.C. Olsen (10 år) for medlemsskab af Syd-
sjælland afdeling af Telegrafregimenternes Soldaterforening.
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Skifte // - Det har været vores 
hjertebarn, siger en tydeligt 
berørt Yvon Mey Andersen, nu 
tidligere indehaver af isbaren 
på Algade i Vordingborg.
Gennem næsten 13 år har 
Choco Mey Ice været et om-
drejningspunkt i tilværelsen 
hende og partner Jens Ras-
mussen. Men grundet helbre-
det er livet som ismand nu 
slut. For to et halvt år siden 

fik Yvon Mey Andersen en 
blodprop i hjertet. Kombine-
ret med en lav lungekapacitet 
som følge af KOL var et salg 
den rigtige vej at gå, men 
også en tung vej på grund af 
de stærke følelser. 
- Vi har levet for, at den en-
kelte skulle føle sig godt til-
pas, når de var i butikken. Vi 
har fulgt med i folks liv, ikke 
mindst børnene som har delt 
deres sorger og glæder med 

os, fortæller hun, mens stem-
men bliver grødet.

Ånden lever videre
Dog er isbaren landet på rette 
hånd ifølge Yvon Mey Ander-
sen. Thomas Jæger er man-
den:
- Da Thomas spurgte, var vi 
sikre på, at han var den rig-
tige køber. Vi har kendt ham 
gennem ni år, siger Yvon Mey 
Andersen.

Foruden Thomas Jæger hed-
der de nye ejere Lars og Anet-
te Hansen. De kører ikke blot 
videre med isbarens navn 
men også med konceptet.
- Det bliver en helt traditionel 
isbar, ligesom Jens og Yvon 
har drevet Choco Mey Ice i 
lang tid, siger Lars Hansen, 
som har lovet at føre butik-
ken videre i de tidligere ejeres 
ånd.
- Det er en meget personlig 

stil, der har været i isbaren, 
hvor Jens og Yvon selv har væ-
ret der meget af tiden og væ-
ret på fornavn med kunderne. 
Det håber vi at kunne videre-
føre, fortæller Lars Hansen.
Choco Mey Ice åbner igen 31. 
marts. Fra klokken 15-18 er 
der gratis softice og mulighed 
for at hilse på de nye folk bag 
disken.

Nye folk bag salg af søde sommerglæder

Tre nye ejere er midt i forberdelserne til første sæson i isbaren. Her ses Lars Hansen (tv.), Thomas 
Jæger, Annette Hansen og længst til højre tidligere ejer Yvon Mey Andersen, som har givet mange af 
sine erfaringer videre.  Foto: Hans-Henrik Lærke

YSGYSG
KLINIKKENKLINIKKENKLINIKKENKLINIKKEN
23 32 39 7723 32 39 77
• ZONETERAPI ZONETERAPI

• FYS. MASSAGE FYS. MASSAGE
• MMT TERAPI MMT TERAPI
(muskelafspænding)(muskelafspænding)

Adelgade 71Adelgade 71Adelgade 71Adelgade 71
4720 Præstø4720 Præstø

KØB OG SALG

BEKENDTGØRELSER

- en del af

Jern . Stål . Kobber 
Messing . Aluminium
Zink . Bly . Batterier 

Kabler . Motorer

Værkstedsvej 11 . 4720 Præstø 
bent@praestoprodukt.dk

Præstø Produkthandel

Tlf. 6188 4400

AF MED SKROT
- vi køber dit!

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  
i Præstø Sejlklub

Søndag den 23. april kl. 10.00 i Dambæks Havehus
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Rønnedehallen

stoRt
loppemaRked
søndag den 2. apRil 2017

kl. 9.00-15.00
vi ses

R.i.f,s venneR

Jungshoved Vandværk 
afholder generalforsamling

i Jungshoved Forsamlingshus 
Fredag den 7. april 2017 kl. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen

Statsaut.
Fodterapeuter

Helle Leithoff
Maibritt Themsen
Camilla Carlsen
Jernbanevej 2D, st. tv.

Præstø

Tlf. 55 99 26 28
Behandling i hjemmet ydes

Fremstilling af indlæg

UDLEJNING

Ny knækarmslift 
på trailer
•  23 m 

arbejdshøjde
•  12,7 m 

arbejdsradius
•  Kurvelast 

max 200 kg
• Drejning 400°

Gl. Præstøvej 47 . 4735 Mern . Tlf. 55 99 47 00 . www.ronel.dk

KLINIKKER

 BOLIGEN 
INDE&UDE

Ugebladet Sydsjælland 
sætter fokus på Boligen Inde & Ude

TIRSDAG DEN 28. MARTS
Præsenter dine spændende nyheder på 
temasiderne, der vil være fyldt med spændende 
artikler og fl otte billeder om boligen 
- inde og ude!

INDE&UDE
sætter fokus på Boligen Inde & Ude

INDE&UDE
sætter fokus på Boligen Inde & Ude

UDGIVELSE TIRSDAG 28. MARTS 2017 - OPLAG 19.258 EKSEMPLARER

Vil du gerne bestille en 
annonce, høre mere om udgivelser, 
priser m.m., så kontakt:Deadline for bestilling af annonce:

Tirsdag 21. marts kl. 14.00

Deadlinge for annoncer til produktion:
Onsdag 22. marts kl. 12.00

Deadline for levering af færdigt materiale:
Torsdag 23. marts kl. 14.00

ANNONCEPRODUKTION

Algade 40   4760 Vordingborg
Tlf. 7545 1225
www.sn.dk/vordingborgSYDSJÆLLAND

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

Salgssupport
Isabell Rygas
Tlf. 2540 3225
isabell.rygas@sn.dk
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det sker
22.03.2017 - 28.03.2017

ONSDAG 22. marts

9.30-11.30  Langebæk Lokalhistoriske Arkiv, Østergårdsstræde 1A: 
Åbent

12.00 Vordingborg Kirke: Babysalmesang
13.00-14.00 Ungecenteret, Chr. Richardtsvej 45: Åben rådgivning
13.00  Informationsskabet i Stenstrup By: 

Fælles travetur, cirka fem kilometer
15.30 Vordingborg Bibliotek: Forfattemøde
18.30 Medborgerhuset Lundby, Banevej 4: Banko
19.00 Svinø Forsamlingshus: Generalforsamling 
19.00-21.00  Chr. Richardtsvej 43, Vordingborg: Foredrag ved Jakob 

Olrik »Kvinde kend din mand« (kun for kvinder)
19.00  Rødkilde Teaterhøjskole, Møn: 

Generalforsamling i Foreningen Norden Møn-Vordingborg
19.00  Kastruphallens cafeteria: Generalforsamling i Kastrup GIF, 

Badmintonafdelingen
19.30 Bio Bernhard, Præstø: »Kongens Valg«

TORSDAG 23. marts

09.00-12.00  Algade 43D, Vordingborg: 
Røde Kors Legestue, åben for alle

09.30-10.30 Jungshoved Gl. Skole: Pensionistgymnastik
10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Allerslev Petanque
11.00-13.00 Vordingborg Bibliotek: IT-værksted
13.00  Morten Olsens Allé, Vordingborg: Krolf. 

Arr.: Seniormotion og Trivsel Vordingborg
17.00  Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg: 

Advokatvagten
18.30 Allerslev gl. skole/klubhuset: AUIFs bankospil
19.00  Norhavnsvej 56, Vordingborg: Foredrag ved 

skipper Carsten Hvid »Vikingeskibet Havhingsten«
19.00  Kornerups Rådhus, Vordingborg: Foredrag ved Thomas 

Tram Pedersen »Danmarks strategiske betydning«
19.30  Fiskebækparkens fællesbygning: 

Generalforsamling i Ørslev Vandværk
19.30 Bio Bernhard, Præstø: »Kongens Valg«

FREDAG 24. marts

15.30-17.15  Præstø Multicenter, Rosagervej 37: 
Vordingborg Handicapidræt »Floorball og badminton«

19.30  Langebæk Ungdomshjem: 
Generalforsamling i Langebæk Vandværk

19.00 Bio Bernhard, Præstø: »I Due Foscari « (Opera)
20.00  Kulturhuset Multicum, Gl. Præstøvej 22, Mern: 

Koncert og underholdning ved Jane og Shane (irsk musik)
20.00  Stars, Algade 84, Vordingborg: 

Koncert med Thomas Buttenschøn

LØRDAG 25. marts

08.00 Præstø Roklub: Præstøløberne
11.00  Stars, Algade, 84, Vordingborg: Koncert med Rosa & 

Rødderne (for børn fra 3 til 7 år)
11.00 Bio Bernhard, Præstø: »Far til fire på toppen«
14.00-15.30  Nordhavnsvej 56: Vordingborg Ro- og Kajakklub 

præsenterer gratis kajakpolo (fra 13 år)
14.30 Bio Bernhard, Præstø: »I Due Foscari « (Opera)
21.00  Stars, Algade, 84, Vordingborg: 

Koncert med Mathilde Falch

SØNDAG 26. marts

10.00 Præstø Hallen: Motionscykling. Arr.: Præstø Cyklisten
10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Allerslev Petanque
14.00 Allerslev Gl. Skole: Præmiewhist i Allerslev Kortklub
14.30  Præstø Multicenter, Rosagervej 37: Venneforeningen 

præsenterer koncert med »De farende svende« 
19.30 Bio Bernhard, Præstø: »Kongens Valg«

MANDAG 27. marts

09.00  Morten Olsens Allé, Vordingborg: Krolf. 
Arr.: Seniormotion og Trivsel Vordingborg

10.00  Bio Bernhard, Præstø: »Frøken Julie« 
(Læs bogen, se filmen)

13.00-15.00  Morten Olsens Allé, Vordingborg: Petanque. 
Arr.: Seniormotion og Trivsel Vordingborg

13.00-14.00 Ungecenteret, Chr. Richardtsvej 45: Åben rådgivning
13.00-16.00 Præstø Lokalhistoriske Arkiv, Lindevej 45, Præstø: Åbent
17.15  Medborgerhuset, Skovvej 2, Vordingborg: 

Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde: Banko
18.30 Vintersbøllehallen, Nyråd: Nyråd Løbeklub
18.30 Mern Forsamlingshus: De tre foreningers bankospil
19.00  Kastruphallens cafeteria: 

Generalforsamling i Kastrup- Neder Vindinge Vandværk
19.00  Viemose Forsamlingshus: 

Generalforsamling i Kalvehave Vandværk
19.30  Forvalterboligen på Høvdingsgård, Kalvehavevej 33, Mern: 

Generalforsamling i Vandløbslav for Mern Å

TIRSDAG 28. marts

09.00-10.30  Morten Olsens Allé, Vordingborg: Stavgang. 
Arr.: Seniormotion & Trivsel i Vordingborg

09.00-12.00  Algade 43D, Vordingborg: 
Røde Kors Legestue, åben for alle

10.00-12.00 Præstø Bibliotek: IT-værksted
10.00-16.00 Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, Sydhavnsvej 6: Åbent
13.30 Jungshoved Skole: Jungshoved Pensionisterne hygger
14.00-16.00  Præstø Multicenter, Rosagervej 37: 

Strikkeklubben »Nørklerne«: Åbent
17.30 Præstø Roklub: Præstøløberne
18.30  Hollænderhaven, Vordinborg: Foredrag ved Karin Grønvall 

Rasmussen »Kom helskindet igennem som pårørende til 
hjerneskadede«

19.00  Svinø Forsamlingshus: Generalforsamling i Svinø Borger-
forening 

19.00  Mern Forsamlingshus, Kalvehavevej 14: Generalforsamling 
i Mern Antenneforening

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

SØNDAG 26. MARTS 2017
Højmesse i Præstø kl. 10.30

Ungdomskoret
v. Maren Pitter Poulsen

Familiegudstjeneste i Skibinge kl. 14.00
Afslutning for minikonfi rmanderne

v. Hans Jørgen Østergaard

MIDFASTE

MATHILDE 
FALCH

LIVE

SYDSJÆLLAND

STARS.DK

Lørdag 25. marts 
kl. 21.00

Malene Olsen, Ringriddervej, Vordingborg

Birthe Anshøj, Lundby Hovedgade, Lundby

Bente Rolschau, Johanne Korchs vej, Næstved

Vinderne har fået direkte besked.

VINDERNE af 3 x 2 BILLETTER ER: Denne uges Suduko-løsninger:

Vordingborg // Musikskolens 
elever er igen klar med en 
cafékoncert. Denne gang tors-
dag 23. marts klokken 19. 
Koncerten forgår på Musik-
skolen i salen i Vordingborg. 
Der bliver blandt andet mulig-
hed for at høre musikskolens 
nyt orkester »Mini Symf« som 
består af strygere og blæsere. 
De spiller to franske sange. 
Derudover er der guitar og 
sang på programmet, og der 
er gratis entré.

Klar til cafékoncert

Laura Damm og Magnus Chri-
stoffersen spiller begge i Mini 
Symf og glæder sig til at levere 
varen igen til cafékoncert på 
musikskolen.  

Koncert // Der er masser af god 
musik at finde på spillestedet 
Stars i weekenden. I hvert 
fald om man enten er barn 
eller til pop og rock. 
Som avisen tidligere har 
skrevet, går Mathilde Falch 
på scenen lørdag aften 25. 
marts, men inden bysbarnet 
skal optræde med sin intense 
rock, er Thomas Buttenschøn 
klar med en aften, der står i 
de gode teksters tegn. 
Den sorte jyde med den sto-
re afro og de fine fortællinger 
blev for alvor kendt i 2006, 
hvor nummeret Fantastiske 
Mandag sprang skalaen, og 
publikum fandt ud af, hvordan 
man kan blande sjove anek-
doter med store budskaber og 
få det til at se let ud. Opfulgt 
af numre som »Smukkere 
end smuk«, »Dårlig sex« og 
mange flere har Buttenschøn 
med sin fortælleglæde og sin 
insisteren på at synge dansk 
markeret sig overalt på den 
danske popscene. 
Fredag 24. marts klokken 20 
går han på scenen. Prisen er 
160 kroner i døren. 

Lørdag for børn
Efter Buttenchøn og inden 
Falch er der lagt an til børne-
ne lørdag formiddag. 
Rosa og Rødderne inviterer 
unge mennesker fra tre til syv 
år til en sid-ned-koncert i sel-

skab med deres sovedyr. 
For dans og musik er også for 
tøjdyr i alle aldre, lyder bud-
skabet fra Rosa, der er klar 
med sit »Sovedyr på even-
tyr-show«. En ny koncert fra 
med nye og gamle sange fra 

»Rouladegade« og »Byttebik-
sen«. 
Koncerten varer cirka 45 mi-
nutter og starter klokken 11. 

Til børn, tøjdyr samt poptøser- og drenge

Thomas Buttenschøn beskriver livet i sin musik. God morgensex 
og andre hverdagsglæder blander han med de store spørgsmål 
som sygdom, forældreskab og død. Hør ham 24. marts.  
 Pressefoto

Rosa modtager børn mellem 
tre og syv samt deres sovedyr 
til formiddagskoncert klokken 
11.  Pressefoto

Præstø // Biblioteker i dag er 
meget andet end bøger, mu-
sik og film. 
Computerspil er også et me-
die, og den indstilling ope-
rerer man med på Præstø 
Bibliotek, hvor man derfor 
har investeret i en PS4, en 
såkaldt spillekonsol, der står 
øverst på mange børns øn-
skeseddel og altså også klar 
til brug i bibliotekets betjen-
te åbningstid. Et fodbold-hit 
blandt børn og barnlige sjæle, 
nemlig FIFA17, har man også 

erhvervet: 
- Man kan teste sig selv som 
fodboldspiller sammen med 
sine yndlingsspillere, eller 
tage sine kammerater med og 
lave ens egen turnering, lyder 
opfordringen fra bibliotekar 
Hanne Palsberg, der påpeger, 
at man også gerne må spille 
de spil for børn, som bibliote-
ket har indkøbt. 
- Trænger man til lidt hygge og 
sjov efter skoletid, er bibliote-
ket et besøg værd, lyder det. 

Biblioteket satser på  
play-station og spil
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Præstø Fjord GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 25. marts 2017 kl. 13.30  

i PRÆSTØ MULTICENTER
Dørene åbnes kl. 12.30  

Entré kr. 40,00  OBS!! kun kontant og mobilepay

Kom og se hvad foreningens mange hold har  
arbejdet med i løbet af vintersæsonen.

Program for opvisningen samt sommergymna stikken 
kan ses på www.gpf.dk og Facebook.

OBS!! Vi henstiller til, at man lader bilen stå hjemme, 
da der er begrænset parkeringspladser.

Bestyrelsen

Gymnastikforeningen
PRÆSTØ FJORD

BIO
BERNHARD

70 kr. Tilladt over 11 år.

Onsdag 22. marts kl. 19.30
Torsdag 23. marts kl. 19.30
Søndag 26. marts kl. 19.30

200 kr. OPERA

Fredag 24. marts kl. 19.30
Lørdag 25. marts kl. 14.30

70 kr. Tilladt over 11 år.

LÆS BOGEN - SE FILMEN
Mandag 27. marts kl. 10.00

70 kr. Tilladt for alle.

Lørdag 25. marts kl. 11.00

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

NÆSTE UGES FILM:

KÆRLIGHEDEN KENDER 
INGEN GRÆNSER

BIOGRAFKLUB: ALLE DAGE
Onsdag  29.  marts  kl. 19.30
Torsdag  30.  marts  kl. 19.30
Søndag  2.  april  kl. 19.30

KONGENS VALG
SENIORBIO:
Fredag 31. marts kl. 13.00

MISS JULIE
Søndag 2. april kl. 16.00

AARSLEFFSGADE 7 • VORDINGBORG

De mange fund håndteres med stor forsigtighed. Alligevel sker 
der smuttere undervejs. Forskerne håber, at udstillingen tilfører 
ny viden, der kan føre til større fund på Sydsjælland. 

Hele kommunen // Det loka-
le forsikringsselskab, Stor-
strøms Forsikring g/s,har 
ved en ekstraordinær gene-

Lokale vil forsikre hele Sjælland

Præstø // »De Farende Sven-
de« har rejst land og rige 
rundt i intet mindre end 26 
år og har optrådt i mange for-
skellige sammenhænge. 
Søndag 26. marts lægger de 
vejen forbi Præstø Multicen-
ter, hvor de vil forsøge at ska-
be en festlig stemning med 
spil og muntre sange. Både 
som koncert og som fælles-
sang. 
Arrangementet starter klok-
ken 14.30  på Rosagervej 
37, Præstø. Prisen for arran-
gementet inklusive kaffe og 
lagkage er 50 kroner.

Farende svende 
gæster multicentret

Vordingborg // Giver manglen-
de grillstriber og for høj ste-
getemperatur én hovedpine 
hvert forår og sommer, er der 
nu mulighed for at rette op 
på evnerne i udendørskøkke-
net - eller måske blive endnu 
dygtigere.
31. marts starter Fog i Vor-
dingborg i samarbejde med 
Grill-producenten Weber et 

kursus for både nye og rutine-
rede grillere. 
Deltagerne griller med det ny-
este udstyr og får både inspi-
rerende opskrifter og en mas-
se ny erfaring med hjem, lover 
arrangørerne. Kurset varer tre 
timer, tilmelding sker online 
på www.weber.com, og det 
koster 349 kroner at komme 
i topform ved grillen. 

Fog formidler grill-tips

ralforsamling fået en fjerde 
valgkreds ind - den hedder 
simpelthen ’øvrige Sjælland’ 
og er udtryk for, at selskabet 
breder sig.
De tre øvrige valgkredse, som 
fortsætter uændret, er de op-
rindelige Lolland, Guldborgs-
und og Vordingborg Kommu-
ner.
Direktør Per Guldbrandsen 
oplyser, at generalforsamlin-
gen også fjernede en hidtil 

diskriminerende vedtægt, 
nemlig at delegerede og be-
styrelsesmedlemmer skal 
stoppe, når de har rundet 70 
år.
Selskabets ordinære general-
forsamling, hvor regnskabet 
for 2016 præsenteres, er 
planlagt til at finde sted 24. 
april på Johanneberg i Vor-
dingborg. 

Vikingetid // Lyset er dæmpet 
og de tyske stemmer lige-
så. Et efter et bliver våben, 
smykker og potteskår pakket 
ud. Enkelte af de 2000 gen-
stande har trods bobleplast 
og papir taget skade på rej-
sen fra Wikinger Museum 
Haithabu syd for Schleswig 
til Vordingborg. Historien 
omskrives med en lille klat 
lim, efterhånden som Hedeby 
bliver genskabt på Danmarks 
Borgcenter.
- Hedeby blev bygget på en 
sump. Fugten har bevaret 
genstandene, og jorden har 
været så våd, at den aldrig 
blev dyrket eller bebygget 
igen. Derfor er samlingen så 
unik, fortæller historiker San-
ne-Marie Ekstrøm Jakobsen 
fra Museum Sydøstdanmark 
og tilføjer, at mange af de 
1000 år gamle genstande er 
fundet i flere dele. Der, hvor 
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Datidens New York
Hver en genstand, der kom-
mer op af kasserne, bliver 
kontrolleret og registreret. 
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servator Gerhardt Stawinoga 
fra Wikinger Museum Haitha-
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rammer tilfører ny betydning.
- På Danmarks Borgcenter 
forsker vi i magt. Vording-
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pa.
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med gader og byhuse. Om-
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sætter Sanne-Marie Ekstrøm 
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Et spadestik dybere
De glæder sig til at gøre publi-
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del i vikingetiden men håber 
også, at udstillingen bringer 
forskerne et spadestik dybe-
re. Vikingetiden er en forsømt 
periode på Sydsjælland.
- Vores første udstilling hand-
lede om borgen, kongerne og 

magten i middelalderen, men 
Vordingborg som magtcen-
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Tiden før er ikke særlig velbe-
lyst, fordi der ikke er fundet 
nogle monumenter. Om de 
findes, finder vi måske ud af 
nu, siger Sanne-Marie Eks-
trøm Jakobsen med henvis-
ning til, at forskerne opdager 
nye vinkler, når de har en ud-
stilling af den kaliber i huset.
- Vikingerne er et stærkt brand 
for Danmark, men det er ikke 
derfor, vi har valgt udstillin-
gen. Vi vil fortælle noget, folk 
ikke ved. Og vi kan sagtens 
lave en efterfølger. Der er 
masser af historier at tage fat 
på.

Vikingernes forsømte historie tager form

Lydia Hendel og Gerhardt Stawinoga fra Wikinger Museum Haithabu kontrollerer og registrerer alt, hvad der dukker frem af kasserne. 
Tre uger tager det at pakke de 2000 genstande ud. 8. april slås dørene op for publikum.  Foto: Thomas Olsen
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Er du træt af at 

BLIVE FLÅET I 
PERSONSKAT?
-få et grundigt skattetjek
Ring 59 45 48 00

Revisor Gert Jensen

En uvildig vurdering fra en professionel 
erhvervsmægler er en sikkerhed for, at  
din ejendom er værdiansat korrekt  
til den kommende årsrapport.

Kend værdien af dine aktiver

Kontakt din lokale vurderingsekspert

Arno Werner
Erhvervschef, Ejd.mgl., valuar, MDE

Tlf. 58 58 78 73 • asw@edc.dk

Skomagergade 21 • 4000 Roskilde

Roskilde PAVA Center · Håndværkervej 60C · 4000 Roskilde

Undervognsbehandling
Effektiv rustbeskyttelse af din bil 

med de bedste rustbeskyttelsesprodukter på det danske marked!

Bestil tid på 46 75 30 63

Se mere påwww.pava.dk

PAVA viser vejen frem
- ny garanti mod rust

Af Cecilie Hänsch

Finanskrisen var en gedigen 
kæberasler til alle dele af øko-
nomien. Også til de små og mel-
lemstore virksomheder, der 
ikke alene blev ramt på hjem-
memarkedet, men såmænd også 
på salget til langt de fleste eks-
port-markeder.

Den samlede eksport fra de 

sjællandske smv’er faldt fra 2008 
til 2009 fra 17 milliarder til godt 
13,5 milliarder kroner. Faldet i 
eksporten var bredt funderet, og 
salget til f.eks. det tyske marked 
har endnu ikke (de seneste tal er 
fra 2013) rettet sig.

Undtagelsen var eksporten til 
Asien, som ganske hurtigt kom 
på ret kurs igen. Og faktisk eks-
porterer flere end 300 sjælland-

ske smv’er til Asien.
Det er flere end antallet af sjæl-

landske virksomheder, der eks-
porterer til markeder som Tysk-
land og USA.

Og det kan være en rigtigt god 
idé at se mod fjernere himmel-
strøg, hvis man ønsker sig vækst 
gennem eksport. Det forklarer 
Mads Váczy Kragh, der er direk-
tør i Væksthus Sjælland:

- Det er rigtig godt at se, at man-
ge virksomheder i dag er i gang 
i Asien. For går de europæiske 
markeder ned igen, ja så er risi-
koen spredt og man har de asiati-
ske at trække på.

Eksporten er tilbage på sporet
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FODBOLD: Det danske landshold har stadig gode chancer for at kvalificere sig til EM-slutrunden i Frankrig til sommer, selv om det 
blev til et nederlag på 1-2 i Sverige lørdag aften. Blot en 1-0-sejr i Parken tirsdag aften vil sende Danmark til Frankrig. 

EM-håbet lever trods nederlag

Thomas Kahlenberg (th) har begået et klodset straffespark mod svenske Forsberg. Brøndby-spilleren og Lars Jacobsen tager sig forståeligt til hovedet, mens dommeren plejer på pletten. Zlatan Ibrahmovic scorede til 
2-0 for Sverige, men i slutningen gav indskiftede Nicolai Jørgensen danskerne det vigtige mål til 1-2, der gør, at kampen i Parken tirsdag aften lever i bedste velgående. Foto: Claus Bech/Scanpix
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