
Ny Stars-leder vil skabe 
byens mødested nr. 1 // SIDE 2

Møbelproducent får hjælp til nyt tiltag
Avisen har fokus på Bårse i denne uge og har blandt an-
det været forbi Via Cph, hvor man barsler med en ny plat-
form, der skal booste salget i udlandet.  // SIDE 5-7

Teater-tid på Vordingborgskolen
Man er klar med den årlige musikforestilling på Vor-
dingborg Teater i den kommende uge. Plottet henter 
inspiration i kortfilmens verden.  // SIDE 10

Stadig et tomrum i toppen
Præstø Handels- og Erhvervsforening er stadig ikke 
lykkedes med at finde en formand.  // SIDE 4

LÆS I DENNE UGE OM:

Vi kender vores kunder og 
lokalområdet og lægger vægt 
på grundig rådgivning.

Henrik Pedersen

GF Sydsjælland ∙ Parkvej 46A ∙ 4700 Næstved ∙ Tlf. 55 37 20 01

GF’s assurandør 
i dit område
Ring og aftal et møde
på tlf. 31 16 05 50.

GF Sydsjælland tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab  
omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

NETOP NU!

Følg os på Facebook

NETOP NU!

Spændende 
FRØ-KATALOG

”Naturlige Valg”
til inspiration

HENT DET GRATIS HOS:

Sigynsvej 3 - Vordingborg - Tlf. 55 34 20 20
ÅBENT man-fre kl. 9-17 og lør- søn kl. 9-16

SYDSJÆLLANDS
TØMMERHANDEL

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

SUPER TILBUD

PROACTIVE TERMOTØJ 
Med uld. Str. M - 2XL

Bukser og trøje m/lynlås

PR. DEL 225,-
DUNL0P 

PVC-GUMMISTØVLER 

11995

TRANS CANADA DEVON 
REGNSÆT
Sort-blå / str. S til XL. 
Før 400,-

NU 150,-

SUPER TILBUD
TRANS CANADA DEVON 
REGNSÆT
Sort-blå / str. S til XL. 
Før 400,-

NU 

FORÅRSCAMP PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE FOR FOR 7. OG 8.
Traditionen tro afholder 
Hårslev Efterskole inviterer i påskeferien 

FORÅRSCAMP PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE FOR FOR 7. OG 8.- KLASSEELEVER                    
Traditionen tro afholder Hårslev Efterskole Forårscamp - i år d. 24.- 25. marts 2018
Hårslev Efterskole inviterer i påskeferien d. 24. og 25. marts store drenge og piger til et aktivt døgn på 
skolen. Campen er et tilbud til elever, der gerne vil tilbringe to dage og en nat med andre drenge og
piger fra 7. og 8. klasse. Eleverne vil opleve nogle meget aktive dage med sjove og spændende
aktiviteter på en efterskole, hvor undervisning, linjefag og fritidsaktiviteter udgør hverdagen
i et hjemligt miljø. 

- En unik efterskole med høj faglighed, fokus på trivsel og mange traditioner
ESPORT, IDRÆT, FRILUFTSLIV, MEDIE, KREATIV, DRAMA, MUSIK OG MEGET MERE

Læs mere om campen og skolen på www.haarslevefterskole.dk
HÅRSLEV EFTERSKOLE, HÅRSLEVVEJ 33, 4262 SANDVED, TELEFON 2444 6266

FORÅRSCAMP PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE FOR FOR 7. OG 8.- KLASSEELEVER                    
Traditionen tro afholder Hårslev Efterskole Forårscamp - i år d. 24.- 25. marts 2018 
Hårslev Efterskole inviterer i påskeferien d. 24. og 25. marts store drenge og piger til et aktivt døgn på 
skolen. Campen er et tilbud til elever, der gerne vil tilbringe to dage og en nat med andre drenge og
piger fra 7. og 8. klasse. Eleverne vil opleve nogle meget aktive dage med sjove og spændende
aktiviteter på en efterskole, hvor undervisning, linjefag og fritidsaktiviteter udgør hverdagen
i et hjemligt miljø. 

- En unik efterskole med høj faglighed, fokus på trivsel og mange traditioner
ESPORT, IDRÆT, FRILUFTSLIV, MEDIE, KREATIV, DRAMA, MUSIK OG MEGET MERE

Læs mere om campen og skolen på www.haarslevefterskole.dkFORÅRSCAMP PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE FOR FOR 7. OG 8.- KLASSEELEVER                    
Traditionen tro afholder Hårslev Efterskole Forårscamp - i år d 24.- 25 marts 2018

FORÅRSCAMP PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE FOR FOR 7. OG 8.- KLASSEELEVER                    
Traditionen tro afholder Hårslev Efterskole Forårscamp - i år d. 24.- 25. marts 2018
Hårslev Efterskole inviterer i påskeferien d. 24. og 25. marts store drenge og piger til et aktivt døgn på 
skolen. Campen er et tilbud til elever, der gerne vil tilbringe to dage og en nat med andre drenge og
piger fra 7. og 8. klasse. Eleverne vil opleve nogle meget aktive dage med sjove og spændende
aktiviteter på en efterskole, hvor undervisning, linjefag og fritidsaktiviteter udgør hverdagen
i et hjemligt miljø. 

- En unik efterskole med høj faglighed, fokus på trivsel og mange traditioner
ESPORT, IDRÆT, FRILUFTSLIV, MEDIE, KREATIV, DRAMA, MUSIK OG MEGET MERE

Læs mere om campen og skolen på www.haarslevefterskole.dk
HÅRSLEV EFTERSKOLE, HÅRSLEVVEJ 33, 4262 SANDVED, TELEFON 2444 6266

KLASSEELEVER                    
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Vi er selvfølgelig medlem af 
Præstø Handels- & Erhvervsforening

Sammenhold støtter fællesskabetfordi

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00     
Lørdag kl. 10.00 - 13.30

 

 

  
  

 

      
          

 

 

          

Røde Kors
Præstø møbelafdeling
Adelgade 53 - Per Thyges Torv 2 - Tlf. 29 44 94 74 - www.rodekors.dk

Alle kan være med i fællesskabet! www.praestohandel.dk
Kontakt Præstø Handels- & Erhvervsforening: info@praestohandel.dk

Sidsel 

Bernd

Mona

Lisa

Inge Lise

FERIE OG NYE TÆNDER

- Vi fik nye tænder og alligevel råd til 
ferie. Tandprotetikeren hjalp os med 
en afdragsordning, der passer til vores 
økonomi.
Tandproteser holder i mange år, 
så hvorfor betale dem på én gang, når 
finansiering er mulig?

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

Banegårdspladsen 1, 1. · Næstved
www.tpt.dk · Tlf. 55 70 28 20

Musik  // Musikquiz, foredrag 
og koncerter i Maribo.
Simon Sandfeld indtog 1. 
februar rollen som leder af 
det regionale spillested Stars 
med base i Algade. Og han 
medbringer nye ideer, som 
skal udvikle miljøet omkring 
den gamle biograf. Det skal 
blive stedet, man mødes, me-
ner han. Og med et statsligt 
tilskud i ryggen på 3.5 milli-
oner kroner og ditto fra kom-
munen, fem fastansatte og 75 
frivillige under sig er opgaven 
stor. Men han glæder sig til at 
binde an med opgaven.
- Det er jo et drømmejob, siger 
han. 

Spiller selv
Simon Sandfeld har spillet, 
siden han var lille og booket 
koncerter med de største og 
nyeste danske navne de sene-
ste otte år. 
- De erfaringer glæder jeg mig 
til at bringe i spil her i byen, 
siger han og tilføjer:  
- Men vores rolle som regio-
nalt spillested er vi nødt til 
at gøre mere ved. Vi har afta-
ler med Midsommer Festival 
i Præstø og Gutter Festival 
på Masnedø, men jeg kunne 
også godt finde på at arrange-
re en koncert i den tidligere 
sukkerfabrik i Stege eller ind-
lede et samarbejde med Kul-

turfabrikken i Nykøbing. Vi 
skal mere ud i det gamle Stor-
strøms Amt, forklarer han.

Baggrund med Bitz
Simon Sandfeld taler hurtigt. 
Som uddannet journalist er 
han vant til at instruere - det 
har han gjort i rollen som re-
daktionschef på programmer-
ne »Go’aften Danmark« og 
»Bitz’ Store Kur« med kost- 
og motionsguru Christian 
Bitz. Men som trommeslager 
i bandet the Burgermeisters 
har han en anden funktion. 
Han rækker han ud efter en 
Schweppes lemon og knapper 
den op med en erfaren mine 
- med halsen fra en anden 
flaske. Kombinationen af de 
to mennesker i én er Simon 
Sandfeld. Journalisten og mu-
sikeren, der skal drive Stars 
fremad. 
- Jeg vil arbejde med, at ska-
be en masse små rum, som 
folk kan mødes i. Vi har vores 
Young Sounds, vores Blues-
Jam, men vi skal også være 
klar på at tilbyde eksempelvis 
en musikquiz til dem, som 
synes det er sjovt. Musik skal 
være i centrum, men derud-
over er det jo kun fantasien, 
som sætter grænser. 

Håndværket i centrum
Selv hører Simon Sandfeld 

ikke meget musik i sin fritid. 
Det får han ligesom nok af 
på arbejdet, lyder det. Men 
foretrukne genrer ligger i det 
autentisk akustiske. I folken, 
rocken, blues’en og jazz’en.
- Jeg er begejstret for musik, 

hvor udøverne virkelig viser, 
de kan håndværket, forklarer 
han, men afviser, at der i hans 
tid vil komme mere af den 
slags på Stars.
- Nej, for jeg synes, at vi har 
et flot udvalg i forvejen. Man 
vil ikke opleve med mig, at 
musikken lige pludselig æn-
drer karakter. Jeg vil bruge 
mit netværk i musikbranchen 
til at sammensætte et godt 

mix, som kunderne er glade 
for. Det er for deres skyld, at 
vi spiller, lyder det. 

Hatten af
- En koncert er en oplevelse i 
nuet i modsætning til Netflix 
og Facebook. Du er sammen 
med dine venner om en fæl-
les erfaring. Det er nærvær, 
fortsætter Stars-lederen, da 
han skal beskrive, hvad der er 

så fedt ved hans nye job, li-
ve-musikken og Vordingborg.
- Jeg glæder mig især til Fest-
ugen. Det bliver sjovt, siger 
han og kommer med en ros til 
sine nye kollegaer.
- Det er de frivillige, som dri-
ver stedet. Jeg har mærket et 
helt særligt engagement fra 
lokale kræfter, som bakker op 
om Stars. Det tager jeg hatten 
af for. 

Stars skal være mere end bare musik

Stars skal være mere end bare koncerter, mener Simon Sandfeld. Lokale skal kunne samles omkring lokalerne på Algade, hvor de skal 
kunne finde deres egen niche.  Foto: Thøger Raun

Vordingborg // Galleri Guldgå-
sen måtte aflyse deres sene-
ste fernisering grundet sne-
vejr i mængder. Derfor er man 
nu klar med en let forsinket 
udgave lørdag 24. marts, hvor 
de udstillende kunstenere vil 
være til stede i galleriet. 
Det foregår lørdag 24. marts 
mellem klokken 13 og 15. På 
baggrund af forsinkelsen har 
man valgt at bede fotograf 

Arne Rasmussen fra Kalveha-
ve udstille sammen med pil-
efletter Ann Dorthe Pedersen 
og billedkunstner Susanne 
Brandt. 
Arne Rasmussen tager sort/
hvide bileder af naturen, der 
har et ganske særligt udtryk. 
Man vil kunne se mere i gal-
leriet. 

Kunsten efter sneen

Naturfotografi i sort/hvid. Det 
er Arne Rasmussens specia-
litet. 
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Følg os på

Svend Gønges Torv 9 4720 Præstø - tlf 55 94 19 99 - www.meny.dk
Åbningstider: Hverdag 8-20 lørdag 8-20 søndag 8-20. Bager åbner kl. 6.00

Følg os på

Tilbuddene gælder fra tirsdag 20. marts. til og med lørdag 24. marts med mindre andet er anført. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

BYENS FISKEBUTIK 
TILBYDER

SLagTER mESTEREN 
TILBYDER

DELIKaTESSEN 
TILBYDER

VI TagER gRILLEN FREm 

så er vi klar med Banko Carl igen! Denne gang sammen med pRÆsTø IF.Kom ned i butikken og køb billetter.

Købmand 
Kenneth Nielsen

FRIsKE sIlDEFIlETER 
FRA STRANDBY FiSK

5 sTK.

20,-
1/4 AND 
med stegte kartofler, 
rødkålssalat samt en dejlig
sauce med appelsin

KuN

60,-3 sTK. FERsKE DANsKE  
sVINEMøRBRAD
Max. kg pris v/1 pakke 56,21
1,6 – 1,9 kg

 
pR. pAKKE

8998

TAFFEl CHIps 
EllER sNACKs  
Max. kg pris v/3 poser 60,61
Flere varianter
110-175 g

3 posER

20,-

Frit valg

Frost

sCHulsTAD DET 
goDE RugBRøD 
Flere varianter
Max. kg pris v/1 stk. 10,81
925-1080 g

pR. sTK. 

10,-

lINIE AQuAVIT 
70 cl.
Literpris v/1 flaske 164,29

lÆKKER  
ToRsKEFIlET  

Kg pris 130,-
pR. 1/2 Kg

65,-

*150 cl. Begrænset partiPris Pr. billet kr. 125,- 

Max. 6 poser pr. kunde pr. dag til anførte pris

Påske som 
du kan li’ den

lÆKKER lAMMEKøllE  
Max. kg pris v/1 pakke 78,12
1,6 – 1,8 kg

spAR
op TIl

1195

spAR
op TIl

16270

Sælges fra kl. 12.00 

BEMÆRK 0,9 lITER 

VIlDT BIllIgT
FuN sAFTEVAND 
Literpris v/1 flaske 7,22
Flere varianter

FRIT VAlg 

695

VED KøB AF  6 FlAsKER MEDFølgER
EN gRATIs MAgNuMFlAsKE*

MEMoRo  
Rosso, Bianco, eller Rosato. italien 75 cl.  
Literpris v/6 flasker 66,44

6 FlAsKER  
+ 1 MAgNuM 

299,-

KNoRR RETTER 
CHICKEN CuRRY, MACARoNETTE, 
MEXICAN lAsAgNE, ENCHIlADAs,  
INDIAN RICE, FulDKoRNs  
lAsAgNETTE EllER FulDKoRNs 
lAsAgNE
Max. kg pris v/1 pakke 44,84
223-270 g

pR. pAKKE 

10,-

gOURmET aFTEN TORSDag 19. aPRIL  
KL. 20.00 – 22.00

Vi holder en helt speciel aften med  
alverdens lækkerier.

Vi byder indenfor til en aften fyldt med tidens 
smage og trends inden for vin og mad.

Vi fylder butikken med demostande, hvor du frit 
kan smage og blive inspireret til de kommende 
måneders helligdage og den dejlige sommer.

Vi glæder os til at byde jer indenfor,  
men skynd jer for der er kun et  

begrænset antal billetter

Flere  
varianter 

pR. FlAsKE 

115,-

pR. sTK.

125,-



vi har hørt
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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. 10.00 - 13.00

STYLINGAFTEN
VI GENTAGER SUCCESSEN!

OPTIK 28 inviterer til stylingaften med  
Vickie Zoe fra bl.a. GO’MORGEN DANMARK

Torsdag d. 5. april kl. 19 - 21
Max 20 tilmeldte og alle får tid med Vickie!

Skal du have nye briller, så skynd dig  
at bestille tid til et helt nyt look!

(Tilmelding gælder først til mølleprincippet)

Denne aften vil være fyldt med styling, nyeste  
brillemode, tilbud, bobler og goodiebags.

Lundby // Tirsdag 20. marts er der grund til at mødes i Medborgerhuset.
I hvert fald, hvis man er interesseret i at være med til at sætte retningen for mødestedet i 
Lundby. Her er der nemlig ordinær generalforsamling i foreningen bag huset. Man starter 
klokken 19. 

... at man samles i Medborgerhuset

Vordingborg // Visens Venner ser fremt til 20. marts, hvor foreningen gør klar at synge våren 
ind på Café Einstein klokken 19. Middag og entre koster 125 kroner. Der er særpris for 
medlemmer af Visens Venner, og tilmelding foregår hos Café Einstein på telefonnummer 
5537 6161.

... at Visevenner viser foråret vej

Vordingborg // Organist, korleder, komponist og tidligere jazzmusiker Willy Egmose gæster 
Vordingborg Kirke. Programmet byder på fortællinger og fællessang. Det finder sted tirsdag 
20. marts klokken 19.

... at jazzet organist gæster kirken

Vordingborg // Onsdag 21. 
marts er der gået fire års-
tider siden der senest var 
banko-show i VU Hallen. 
Derfor er Linos Club Vor-
dingborg nu igen klar med 
det event, der som regel 
trækker næsten 800 men-
nesker til spilleplader og 
løjer i Vordingborg. Arran-
gementet starter klokken 
17.30, men vil man have 
en plads, plejer det at være 
en god idé at være der no-
get før. 

... at Banko-show står klar med fuld plade

Der er som regel godt gang i den til banko med Lions Club 
Vordingborg - her i 2017, hvor der også blev ræset om kap. 
 Foto: Thøger Raun

Vordingborg // Er man nysgerrig på, hvad der foregår i kommunens natur, kan man med 
fordel gå til visning på Kulturarkaden 21. marts. 
Her vil naturfotograferne Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen fra produktionsselskabet 
Chilbal Film vise nogle af deres filimstriber fanget i Vordingborg. Visningen starter klokken 
19, og det er gratis at deltage.

... at der vises naturfilm for gratister

Viemose // Forloren skildpadde, smilende æg, sherry samt en snak om, hvor Museumsfor-
eningen Sydsjælland og Møn skal bevæge sig hen. Alt det får man onsdag 21. marts, hvis 
man møder op i forsamlingshuset i Viemose. Her er nemlig generalforsamling klokken 19, 
og spisning fra klokken 18. 

... at man samles om museumsforeningen

Vordingborg // Torsdag 22. marts synker stemningen på biblioteket til frysepunktet.
Klokken 19 kommer borgcenterleder Thomas Tram Pedersen nemlig forbi og holder et 
isnende foredrag med udgangspunkt i en af hans andre spidskompetencer - nemlig den 
kolde krig. Som vanligt er arrangementer i Lokalhistorisk Forening gratis for alle, også 
ikke-medlemmer, lyder opforringen. 

... at kold krig fylder i Kulturarkaden

Kalvehave // Swing, pop, rock og hymner.
Det er kun få genrer, som vokalisterne fra Real Moments ikke evner at binde an med. 
Torsdag 22. marts kommer de til Kalvehave Kirke og giver en prøve på deres kunnen. På 
repertoiret er blandt andet Shu-bi-dua, Coldplay og SweDanes dog udsat for fortolkning af 
gruppen fra Næstved, der har givet over 100 koncerter. 
Arrangørerne i menighedsrådet for Kalvehave og Stensby påpeger alle er velkommen til 
den gratis koncert, som starter klokken 18.

... at vokalister fylder kirken

Viemose // 24. marts er det muligt at opleve, hvor langt lauget er nået med restaureringen 
af Viemose Mølle.
Her har man nemlig åbnet en endags møllecafé, så interesserede kan se, hvordan arbejdet 
foregår og samtidig få sig en tår kaffe. 
Det foregår lørdag mellem klokken 10 og 15. 

... at møllen åbner som endags café

Snesere // Søndag 25. marts er det Palmesøndag. Og det fejrer man i Snesere samme 
dag klokken 15 med en koncert, hvor vokalgruppen »Herlufs Vokaler« gør klar til at synge 
påsken ind.
- Der er tale om 15 elitesangere, fortæller arrangør og organist i Snesere Kirke Hans Kra-
rup. Han har også engageret solist og cellist Anja Zdyb Lillemæhlum, der blandt andet 
spiller musik af Bach. 
- Vi skal fejre påskens komme med manér, siger organisten, som står klar med en forfrisk-
ning efter koncerten, som varer en times tid. Der tages en entré på 50 kroner.

... at højtiden indledes af vokalensemble

Vakuum // Kandiderende 
næstformænd, er der nok af i 
Præstø. Men ikke en egentlig 
formand. 
Det står klart efter et konsti-
tuerende bestyrelsesmøde i 
Præstø Handels- og Erhvervs-
forening, hvor to - boghandler 
Paul Schmolke og blomster-
handler Anja Bille Hansen - 
bejlede til næstformandspo-
sten. Ingen af dem vil være 
formand.
- Der er for meget arbejde i 
det. Vi vil gerne have en ef-
fektiv formandspost. Derfor 
er vi nødt til at kende vores 
begrænsninger, siger Paul 
Schmolke, der modtog val-
get som næstformand, mens 
Anja Bille Hansen »står på 
baglinjen og samler op«, som 
han udtrykker det. Han beteg-
ner den nye bestyrelse som 
en flok arbejdsheste, der lige 
er blevet lukket på græs efter 
vinteren, men der er heller 
ikke meget tid at spilde med 
Fransk Forår og Sommerliv 
lige om hjørnet.

Ønsker konsulent
Handelsforeningen ønsker en 
konsulent som i Bycentrum 
Vordingborg, hvor Sacha Ma-
ria Keller hjælper handels-
livet i de fysiske butikker og 
på de sociale medier. Hun er 
ansat på deltid - til det har 
Bycentrum Vordingborg fået 
500.000 kroner i engangsbe-

løb af Vordingborg Kommune.
- Vi har allerede et par styk-
ker i kikkerten, men vi er nødt 
til at have det økonomiske 
fundament i orden, før vi går 
videre. Derfor har vi rettet 
henvendelse til borgmester-
kontoret, siger Paul Schmol-
ke, der mener, at man i sid-
ste ende kan blive nødt til 
at forhøje kontingentet, som 
er lavere end i de to andre 
købstæder.
Men først skal man have kig-
get på det nuværende system, 

hvor kontingentet fastsættes 
efter omsætning. Stor omsæt-
ning betyder ikke nødvendig-
vis stort overskud. Derfor skal 
man have fundet en mere 
retfærdig model, siger Paul 
Schmolke, der også mener, 
at man skal være mere opsø-
gende i forhold til støttemed-
lemmer. Lige nu er det hoved-
gadens handlende, der bærer 
foreningen. Han er ikke i tvivl 
om, at byens øvrige virksom-
heder vil bakke op, hvis de får 
henvendelsen.

Handlende fortsat uden formand

Paul Schmolke fra KopK.dk er ny næstformand i Præstø Handels 
og Erhvervsforening. Formandsposten er fortsat ubesat.  
 Foto: Sj-Medier
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WWW.BAARSELANDSBY.DK

FORÅR SOMMER EFTERÅR VINTERFORÅR SOMMER

Bårse
Landsby

MEKANISKE REPARATIONER • DÆKSERVICE 
SALG AF RESERVEDELE

SB Erhvervsvej 18, Bårse - 4720 Præstø
TLF. 55 99 02 13

AUTO -& DÆKCENTER
v/ Bo FrederiksenSB

Reparation og service eftersyn 
af alle bilmærker.

Klargøring til syn samt reparation 
af forsikringsskader.
Reparation af rust.        

NYHED: Nu også DÆKHOTEL

Søren tlf. 40 19 42 74

Næstvedvej 66 . Bårse . 4720 Præstø
Tlf. 55 99 02 73 - www.baarseauto.dk

BÅRSE
Erhvervsvej 1
4720 Præstø
Tlf. 55 99 00 98

NÆSTVED
Grimstrupvej 123
4700 Næstved
Tlf. 55 73 70 77

HOLMEGAARD
Glasmagervej 21
4684 Holmegaard 
Tlf. 55 56 13 33

RØNNEDE
Møllevej 22
4683 Rønnede
Tlf. 56 71 16 96

Ring for 
uforbindende 

tilbud

www.pelvvs.dk  •  E-mail: baarse@pelvvs.dk

Serviceordning på gas, olie og biobrændsel

MØN
Kostervej 2C
4720 Stege
Tlf. 55 81 10 20

Alt VVS arbejde udføres

Erhvervsvej 1-3 Bår se , 4720 Præstø , Tlf.  55 99 00 98

vsvej 1-3 
Næstved

Grimstrupvej 123 
Fensmark/

Holmegaard

SKATTEFRDu kan fratrække opå arbejdsløn pr. vokhusstanden ifølgbolig-job-ordn

        

Initiativ // - Se, hvis man så 
trykker her, får bordet tillægs-
plader i røget eg. Det bliver 
bare mere unikt på den måde.
Troels Michelsen, der er inde-
haver af den lokale møbelpro-
ducent ViaCph i Bårse, viser 
sin nye 3D-konfigurator frem. 
Der er ikke tale om en stor 
CnC-maskine, men i stedet et 
stykke software, som har ko-
stet op mod 180.000 kroner 
at udvikle. 
Tanken er, at en potentiel kun-
de skal kunne gå ind og sidde 
i fred og ro og vælge former og 
farver på sit møbel, sende en 
bestilling og præcis det bord 
eller den reol, som passer til 
resten af stuen. En oplevelse, 
der på sin vis er enestående, 
mener Troels Michelsen.
- Gennem konfiguratoren kan 
man bygge præcis det, man 
føler for. Med den har vores 
møbler fået 30.000 forskel-
lige kombinationer, som med 
et er blevet meget mere til-
gængelige for kunden, siger 
han. 

Køb i samme hug
Programmet er dog stadig 
ikke færdigt. 
Indtil videre kræver et køb, 
at man sender virksomheden 
en mail med de specifikatio-
ner, man ønsker, møblet skal 
have. Og det er ikke godt nok, 
mener Troels Michelsen, der 
har spottet et større marked.
- Vi får to til tre mails om ugen 

fra alle egne af verden. Folk 
som selv har fundet vores 
hjemmeside, og er meget ivri-
ge efter at købe. Men jeg tror, 
vi går glip af en stor mængde 
kunder, som ønsker en lettere 
købs-oplevelse, siger han og 
tilføjer:
- Om cirka halvanden måned 
er vi klar med en købsfunkti-
on online, så man ikke bare 
kan tegne sit eget møbel, men 
også bestille det i samme om-
bæring, siger han. 
- Det bliver et gennembrud til 
det internationale marked.

Støtte fra lokal fond
Programmet, som indehave-

ren betragter som en frem-
tidssikring, har fået hjælp 
med på vejen. Små 90.000 
kroner har man fået tilsagn 
om fra den lokale afdeling af 
LAG.

En fond, som har til formål 
at støtte lokale vækst- og for-
eningsinitiativer med penge. 
Midlerne kommer fra EU og 
er udmøntet som en del af 
landbrugstøtten, og Troels Mi-

chelsen er glad for hjælpen. 
- Vi skal være til stede med 
vores egen salgsplatform, 
for uden, står vi dårligt mod 
vores konkurrenter. Derfor 
er det også dejligt med pen-

gene. Det giver os adgang til 
nye markeder og sætter Bår-
se/Præstø på landkortet hos 
europæerne, som køber vores 
møbler, siger han. 

Via Cph tegner 3D med hjælp fra lokal pengetank

Et program - en såkaldt 
3D-konfigurator, som Via Cph 
har fået støtte fra LAG-puljen 
til at udvikle, skal bidrage 
til skaffe flere udenlandske 
kunder til virksomhedens 
produkter. 

Indehaver af Bårse-virksomheden Via Cph Troels Michelsen samler selv møbler på fabrikken og er i gang med at gøre købsoplevelsen 
mere kundevenlig.  Foto: Thøger Raun
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WWW.BAARSELANDSBY.DK

FORÅR SOMMER EFTERÅR VINTERBårseLandsby

ÅBENT FØLGENDE PÅSKEDAGE 
SKÆRTORSDAG - LANGFREDAG - LØRDAG og
PÅSKEDAG kl. 06.30 - 15.30
( 2. PÅSKEDAG LUKKET )

Åbent alle ugens dage
Mandag - fredag ............................................... kl. 05.30 - 16.30   
Lørdag - søndag ............................................... kl. 06.30 - 15.30

Hjemmelavet

MARCIPAN PÅSKEÆG

med forskelligt fyld.

FRIT VALG

1 stk. kr. 18,-
3 stk. kr. 45,-

BÅRSE BAGERI
Næstvedvej 40 - Bårse - 4720 Præstø - Tlf. 55 99 00 31

www.baarse-bageri.dk

VÆRTINDEGAVEFint indpakket æggeskal med vores lækre 
marcipan påskeæg
Kr. 130,-

Husk det gode 
hjemmebagte 

rugbrød 
til påskefrokosten

Næstvedvej 33
Bårse Runddel
4720 Præstø

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Gør påskebordet specielt med delikate specialiteter

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

God påske

Bestil fra vores butik, interfl ora.dk eller via mobilen. Vi sender over hele landet.

Påskens åbningstider:
Onsdag 28. marts kl. 09 - 17
Skærtorsdag - Langfredag kl. 09 - 13
Lørdag  kl. 09 - 16
Påskedag - 2. Påskedag  kl. 09 - 13
www.facebook.com/runddelensblomster

Festdag // På Erhvervsvej 9 i 
Bårse går det godt.
Virksomheden Loxam, der har 
specialiseret sig i udlejning af 
materiel til entreprenører kan 
nemlig ikke klage over udvik-
lingen den seneste tid. 
- Byggeriet på Sjælland kaster 
mange opgave af til os. Hånd-
værkere henter maskiner her 
og løser opgaver med dem 
både i København og lokalt, 
siger chef for afdelingen i 
Bårse Peter Flindt, der blandt 
andet har leveret materiel til 
byggeriet af vandhuset i Vor-
dingborg. 

Plads til fest
Man har for nyligt fået en ny 
sælger til forretningen. Og  
Peter Flindt kan glæde sig 
over, at et fokus på lokal til-
stedeværelse har båret frugt. 
- Vores kunder skulle lige ven-
de sig til, at jeg kommer fra 
et sted nord for Køge, men 
de har taget godt imod mig, 
lyder det med et grin fra le-
deren, som har været i Bårse 
i nær et år. 
- Men vi får flere lokale samar-

bejdspartnere og med udvik-
lingen i byggeriet, kan vi se, 
at det går bedre med virksom-
heden, siger han. 
Loxam, der er et fransk firma, 
har ligget i Bårse i godt ti år, 
men er egentlig af ældre dato. 
Og fredag 13. april kan man 
fejre, 50 års fødselsdag. Det 
sker med en invitation til 

åbent hus hos virksomheden 
i Bårse, hvor der også er mu-
ligheder for lokale haveentu-
siaster.
- Vores små entreprenørma-
skiner er populære hos folk, 
som ønsker at bruge mindre 
muskelkraft på at flytte jord 
eller grus i haven, siger Peter 
Flindt, som åbner for både 

samarbejdspartnere og pri-
vate. 
- Vi vil gerne vise, hvad vi for-
mår, og byde på noget godt til 
ganen, siger Peter Flindt. 
Der er åbent hus mellem klok-
ken 11 og 15 på Erhvervsvej 
9.

Loxam fejrer de første gode 50 år

Peter Flindt trådte til som leder af Bårse-afdelingen hos virksomheden Loxam for et år siden. Fokus 
på lokalt nærvær har givet pote.  Foto: Thøger Raun

Tiltag // Hvis man i denne tid 
kommer forbi Bårse Sam-
lingshus, vil man opdage, at 
der går masser af håndværke-
re ind og ud. 
Ikke bare kunder i smørre-
brødforretningen, men også 
medarbejdere, der er i gang 
med at give Samlingshuset 
en overhaling. 
Man har nemlig i foreningen 
valgt at bruge ressourcer på 
at give Simon og Maria Bjer-
regaard bedre arbejdsmiljø.
- Vi indretter et anretterloka-
le, så nær butikken som over-
hovedet muligt, så Simon og 

Maria ikke skal løbe fra butik 
til køkken, hver gang de skal 
hente noget, siger formand for 
Samlingshuset Ivan Tolborg. 
- Vi foretager samtidig en gan-
ske betydelig investering ved 
at udskifte lysstofrør og ama-
turer med LED Paneler. Det 
giver en ordentlig besparelse 
på værtsparrets elregning, si-
ger han. 
Da man sidste år oplevede at 
stå uden værter, skruede man 
ned for planlagte fornyelser. 
- Og nu skruer vi op igen, for 
det går rigtigt godt for Simon 
og Marie, siger Ivan Tolborg. 

Fuld fart på fornyelsen

Der sker lidt i Bårse Samlingshuse i disse dage, hvor værtsparret 
Simon og Maria Bjerregaard har succes med deres smørrebrød.  
 Foto: Nina Lise
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Erhvervsvej 1-3 Bår se 4720 Præstø Tlf 55 99 00 98

SKATTEFRADRAGDu kan fratrække op til  15.000 kr. 
på arbejdsløn pr. voksen medlm i 

husstanden ifølge statens bolig-job-ordning.

Vi udfører installation af: 
Solvarme • Jordvarme • Varmepumper Solceller

Biobrændsel-, Gas- og Oliekedler. 

Vi har erfaringen og markedets bedste priser.

Vi udregner besparelse og tilbud på udskiftning 
af din eksisterende opvarmningskilde til

VARMEPUMPE, GASKEDEL 
eller BIOBRÆNDSELANLÆG

Ring for mere information Tlf. 55 99 00 98

Væghængt kondenserende gasfyr  
Vitodens 100-W

 

 

BEDST TIL PRISEN 

 Energi E '10

Viessmann 
Vitodens 100-W-B1HA-19

Lavt forbrug

Højt forbrug

Årligt elforbrug A / 100 kWh

Årsnyttevirkning 103 %

Miljøbelastning (NOx) A / 0,8 kg/år

Valg af varmtvandsbeholder

Valgmuligheder, beholdere Varmtvandsbehov

Vitocell-W 100 (80 liter) * Normalt (9-12 liter pr. minut)

--

--

A

B

C

D

E

F

G

A

Gasfyr med lavt energiforbrug
Skift nu, mens der stadig er håndværkerfradrag!

Væghængt kondenserende gasfyr  
Vitodens 100-W

 

 

BEDST TIL PRISEN 

 Energi E '10

Viessmann 
Vitodens 100-W-B1HA-19

Lavt forbrug

Højt forbrug

Årligt elforbrug A / 100 kWh

Årsnyttevirkning 103 %

Miljøbelastning (NOx) A / 0,8 kg/år

Valg af varmtvandsbeholder

Valgmuligheder, beholdere Varmtvandsbehov

Vitocell-W 100 (80 liter) * Normalt (9-12 liter pr. minut)

--

--

--

* Kedlen er afprøvet med en beholdervolumen på 80 liter. Vælg i samråd med din vvs'er den løsning, 

A

B

C

D

E

F

G

A

Gasfyr med lavt energiforbrug
Skift nu, mens der stadig er håndværkerfradrag!

 

BEDST TIL PRISEN

GASFYRET
der tjener sig 
hurtigt hjem
• Vitodens 100-W, 6,5-19 kW
• Prisattraktiv
• Enkel betjening
• Udeføler
• 5 års garanti
• Rustfri veksler, 10 års garanti
• Høj driftssikkerhed
• Støjsvag

Vitodens 100-W leveres med 
70 liter varmtvandsbeholder og 
vandret aftræk

inkl. moms og montering 
Excl. tilskud og 
håndværker fradrag

Ring for uforpligende tilbud. 

HUSK! Mulighed for håndvær-
kerfradrag i 2018 samt energi-
tilskud fra gasleverandør.

Skift nu mens der stadig er håndværkerfradrag!

Få op til kr. 3.500,- i tilskud ved

konvertering til kondenserende gasfyr. 

Fra kr. 29.995.-

Præstø 
Erhvervsvej 1-3 - Bårse - 5599 0098

Rønnede 
Møllevej 22 - 5671 1696

Fensmark/Holmegaard 
Glasmagervej 21 - 5556 1333

Næstved Grimstrupvej 123 - 5573 7077

Møn Klostervej 2C - 5581 1020

www.pelvvs.dk

Kedler & Brændere
Kampagne

sætpris
PÅ STOKERANLÆG 

PRISER FRA

 29.990.-
Pris incl. moms - Excl. tilskud

STANDARD
- i Pellux 100 TOUCH
• Automatisk tænd og sluk
•  Automatisk rensning af 

kedel og brænder

EKSTRAUDSTYR
- tilkøbsmuligheder
• Iltstyring
• Vejrkompensering
• Varmtvandsprioritering
• Solvarmestyring
• Sug/trækventilator
• SMS-modul

DU KAN SPARE 40 - 50% ELLER MERE I 
FORHOLD TIL AT FYRE MED OLIE.

Member of the NIBE Group

V Ø L U N D  K E D L E R  O G  B R Æ N D E R E

Varmeudgift på 2.000 ltr. olie = ca. kr. 21.000.-
kan fremover reduceres til ca. kr. 9.300.-

(Udregnet med dagspris fyringsolie kr. 10,50)

Kontakt 
P.E. Larsen A/S
Tlf. 55 99 00 98
mail: 
baarse@pelvvs.dk

Ring for mere 
information og et 
godt tilbud på in-
stallation af dit nye 
Pellux 100 TOUCH 
fuldautomatisk 
træpillefyr.

Member of the NIBE Group

REPARATION OG SERVICE af 
olie-, gasfyr og varmepumper

Kontakt service 
afdeling
Tlf  5013 1415

Ifö Sign 6860 toilet, 4/2 liter skyl
Rengøringsvenligt med Ifö clean glasur.
Komplet incl. hårdt sæde og tilslutn.slange

 Kr. 3.795.-   Kr. 2.280.-

MORA Garden II postehane
Udendørshane med valgfrit greb (krone 
eller nøgle). Findes til 3 vægtykkelser 
(300mm, 400mm, 550mm) Excl. armatur

 Kr. 2.150.-   Kr. 745.-

METRO Elvandvarmere 30L eller 60L
Beregnet til opvarmning af brugsvand 
til køkken, håndvask og mindre brusebade

 Kr. 5.750.-   Kr. 4.145.-

 Kr. 4.250.-   Kr. 2.645.-

GROHE New Tempesta brusesæt
Kvalitetsbrusesæt til fornuftig pris! 
2 stråletyper, ø100mm brusehoved, 
Antikalkfunktion

 Kr. 995.-      Kr. 395.-

GROHTERM 800 Termostbatteri
Smart brusetermostat med Safestop 
ved 38 grader (skoldningssikring).

 Kr. 1.410.-   Kr. 810.-

GROHE Eurosmart håndvaskbatteri 2015
Håndvaskbatteri med bundventil (løft op).

 Kr. 1.410.-   Kr. 510.-

GROHE Eurosmart køkkenbatteri
Køkkenbatteri med alm. tud 
(109 mm fra kant)

 Kr. 1.620.-   Kr. 720.-

GROHE Eurosmart køkkenbatteri
Køkkenbatteri med alm. tud 
(198 mm fra kant)

 Kr. 1.740.-   Kr. 740.-
Alle priser er inkl. 25% moms. Priserne er gældende indtil 30. april 2018 
eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Alle ”grønne” priser er inkl. montering - ved valg af fl ere produkter 
YDERLIGERE RABAT - RING. ”gule” priser er afhentningspriser i en af 
vores afdelinger. OBS! KUN IFGL.  AFTALE.

Komplet incl. hårdt sæde og tilslutn.slange

til køkken, håndvask og mindre brusebade

FINANSIERING P.E. Larsen A/S tilbyder i samarbejde med 
Resurs Bank attraktiv fi nansiering af dit nye 
varmesystem eller dine energioptimeringer. 
Lån eksempelvis 40.000kr. til 757 kr. pr. md.
Se mere på www.pelvvs.dk

Så er der stille
Nu kan du slappe af på terrassen og nyde haven 
i ro og fred. Den nye luft-/vand-varmepumpe fra 
Viessmann har et lydniveau på helt ned til  
35 decibel. Så er der stille – helt stille...

Hurtig tilbagebetaling
Den nye Vitocal 222-S fra 
Viessmann er en rigtig  
fornuftig investering, der  
hurtigt tjener sig hjem. 

Lydsvag
helt ned til 35 decibel

24 timers  
overvågning
 
Med Vitoconnect 100 har 
du konstant overvågning af 
varmepumpen. 

Din serviceudbyder kan følge med 
i varmepumpens status og løse 
eventuelle problemer, så du undgår at 
komme hjem til et koldt hus.

Varmepumpen 

kan styres via din  

smartphone
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NYHED!

 

 

 

 

 

 

 

A++

MED DEN NYE VARMEPUMPE FRA                            BLIVER DER HELT STILLE        

Håndværkerfradrag 2018

Håndværkerfradraget kan forsat bruges til

installation af en ny energibesparende varme-

pumpe. Ring for mere information på 

tlf. 55 99 00 98

Dine 
fordele

• Særdeles støjsvag - helt ned til 35 decibel
•  Perfekt til rækkehuse og boliger der ønsker lavt 

støjniveau
•  Varmt vand til alle med den indbyggede 210 

liters varmtvandsbeholder

• Mulighed for 60 graders fremløbstemperatur
• SCOP op til 4,42 ved gulvvarme i huset
•  Høj energieffektivitet - også om vinteren ved 

minus 15 grader
• Kan tilpasses dit hus og dine behov



kort & godt
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Hvem er vi?
RSM – Reklamebureauet Sjællandske Medier – er en kreativ 
del af Sjællandske Medier A/S. Vi har et stort know-how 
inden for al print- og internetmarkedsføring.

Reklamebureauet Sjællandske Medier er et fuldt integreret 
reklamebureau som løser alt fra store opgaver, til hver- 
dagens reklameopgaver. Med passion, ynde og profes- 
sionalisme.

KOMMUNIKATION & KREATIVITET

En lille og vågen…

www.rsmreklame.dk 

Dania 38 • 4700 Næstved • Tlf. 7245 1100

Læs UGEBLADET SYDSJÆLLAND 
allerede fra tirsdag morgen

Algade 40 ∙ 4760 Vordingborg ∙ Tlf. 72 45 12 25
ubs-salg@sn.dk ∙ www.sn.dk/vordingborg

Klik ind på www.sn.dk/vordingborg hvor du kan læse
avisen som e-paper på pc, tablet eller mobil når det 
passer dig!

Download også app’en ”Sjællandske Medier aviser” 
helt gratis og få en hurtig genvej til Ugebladet 

Klik ind på www.sn.dk/vordingborg hvor du kan læse
avisen som e-paper på pc, tablet eller mobil når det 

Download også app’en ”Sjællandske Medier aviser” 
helt gratis og få en hurtig genvej til Ugebladet 

Klik ind på www.sn.dk/vordingborg hvor du kan læseKlik ind på www.sn.dk/vordingborg hvor du kan læse
avisen som e-paper på pc, tablet eller mobil når det 

Download også app’en ”Sjællandske Medier aviser” 

DU BEHØVER IKKE
LÆNGERE VENTE PÅ,

AT PAPIRAVISEN LIGGER
I POSTKASSEN!

SYDSJÆLLAND

Kalvehave Færgegård, der oprindeligt var et fornemt badehotel, 
havde de senere år kun åbent i Skipperstuen - her ses bygningen 
lidt tidligere på året, da sneen lå i lag. Nu er den vestlige del af  
stueetagen sat til salg som ejerlejlighed.   Foto: Poul Poulsen

Udsalg // Færgegården i Kal-
vehave er blevet sat til salg 
- ikke som restaurant men 
som ejerlejlighed på 445 kva-
dratmeter. Pris 1.350.000 
kroner.
Sælger er Per Dahl Engel-
brechtsen, der har ejet ejen-
dommen i omkring 30 år og 
en overgang selv drev restau-
ranten, som også er blevet 
drevet af skiftende forpagtere. 
De senere år er det dog pri-
mært krostuen, Skipperstu-
en, der har haft liv som lokalt 
samlingssted.

Ejendommen, der ligger 
ved Kalvehave Havn og med 
smuk udsigt, er opført om-
kring 1900 på resterne af et 
endnu ældre badehotel, som 
nedbrændte.
Det nye badehotel blev lukket 
i 1984, hvor værelsesfløj og 
overetage blev omdannet til 
timesharelejligheder.
De 445 kvadratmeter, som nu 
kan købes, er den vestre del af 
stueetagen, og af salgsmate-
rialet fremgår, at det kan an-
vendes til en eller flere boliger 
eller som firmadomicil. 

Den gule stald 
er sat til salg

Spilleglæde // 48 timer foran 
skærmen venter, når Vording-
borgskolen skyder årets Ga-
mejam i gang. Det sker man-
dag 26. marts klokken 11.30 
i Medborgerhuset Kirkesko-
ven, Skovvej 2, Vordingborg.
Her mødes piger og drenge fra 
7. klasse og opefter for at ud-
vikle spil fra bunden og dan-
ne netværk med andre måske 
kommende spiludviklere fra 
Sjælland og Lolland-Falster. 
Deltagerne får et overordnet 
tema, de skal arbejde efter, 
og efter 48 timer skal deres 

spil præsenteres og vurderes. 
Dommerpanelet består af 
Hans Henrik Højbye og Jacob 
Honore fra Zaxis Games. Der 
er præmier til første-, anden- 
og tredjepladsen samt ekstra-
præmie til bedste sociale og 
samarbejdende team.
Deltagelse er gratis, og Vor-
dingborgskolens Mad- og Ga-
stronomilinje leverer forplej-
ningen i de to døgn, Gamejam 
varer.
Deltagerne skal selv medbrin-
ge computere og udstyr til 
overnatning.

Der kræves ikke særluge tek-
niske forkundskaber for at del-
tage - kun lysten og gejsten. 

Tilmelding og mere informa-
tion fås på www.vordingborg-
skolen.dk/game-jam-2018.

To døgn venter ved computeren

Sidste år deltog omkring 30 unge i Vordingborgskolens Gamejam. 
 Foto: Poul Poulsen

Præstø // Samarbejdet »Læs bogen – se filmen« gør klar 
til at runde foråret af med en fortælling, der har rod i den 
amerikanske drøm. 26. marts klokken 10 viser Bio Bern-
hard »Americansk Pastoral«. Filmen fra 2016 er baseret 
på en roman af forfatteren Philip Roth. 

Sidste show for den amerikanske drøm

Jungshoved // Lørdag 24.marts fra klokken 10 til 14 er 
der åbent hus på Jungshoved Skole med forårsmarked, 
arbejdende værksteder, jagtsnak, fuglekassebyggeri, dro-
neflyvning samt demonstration af pensionistgymnastik 
og petanque. Alle er velkomne.

Åbent hus på Jungshoved

Udstilling // Køng Museum åbner sæsonen søndag 25. 
marts med en ny udstilling, der rykker på opfattelsen af 
traditionelt håndarbejde med nål og tråd. 
Det fortæller museumsleder Hanne Tommerup, der er 
gået efter at vise besøgende tekstile billeder med vidt 
forskellige udtryk og teknikker blandt andet Ida Bang 
Augsburgs store gobeliner, Nete Riemanns tekstil-bille-
der, Grete Balles »syninger«  samt Bodil Rasmussens 
fuglemotiver. Der er fernisering søndag klokken 13. Ud-
stillingen varer frem til 3. juni. 

Stof på stof og sting på sting

Præstø // De to til fem-årige kan glæde sig til en musi-
kalsk oplevelse, når populære Ulla Abdulla og hendes 
Cocobongoband spiller op til sjov og ballade ved sæso-
nens sidste Kulturkuffertkoncert. Det sker fredag 23. 
marts klokken 16 i Bio Bernhard i Præstø. Billetter ko-
ster 20 kroner. 

Ulla Abdulla gæster Bernhard
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Udnyt forårets mange købere …

Går du med salgstanker?
Foråret og påsken står for døren, og det er netop denne årstid, 

der giver folk lyst til at skifte bolig.

Lad forårets stemning optimere dit boligsalg og 
udnyt, at vores køberkartotek er  

fuld af dugfriske købere.

Vi vil meget gerne besøge dig for en gratis og uforpligtende salgsvurdering 
og fortælle mere om, hvad forårets stemning kan gøre for dit boligsalg !

Ring til danbolig Præstø på tlf. 55 99 18 66. 
Vi glæder os til at hjælpe dig !

danbolig Præstø.
Ejendomsmægler, MDE
Adelsgade 18, 4720 Præstø · Tlf. 55 99 18 66 · praestoe@danbolig.dk

Jakob Harder 
Daglig leder / Ejendomsmægler MDE
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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

tastselvannoncer.dk Pulterkammer
URE: Reparation af alle
typer ure; bornholmer,
væg, taffelure,
armbåndsure, bordure,
batteriskift tilbydes.
Sikker service,
tilbudsgivning,
afhentning, opsætning
4700
  55 44 32 36 / 23 26 32 36

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

Lov kræmmerhaller
Svinget 1 lov næstved
mogenstrup 6000 kvm
opvarmet haller mange
gode og sjove ting kom og
lav en god handel
åbent lør og søn 10 til 17
få stande kan lejes
Jonny              52 94 02 30

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               44 85 35 55

DØDSBOER/restboer/
teak/palisander møbler
med meget mere købes/
ryddes. Slutrengøringer/
salgsrengøringer,
overlevering til
boligselskab. Altid gratis
tilbud/fast pris. Se mere
på www.milato.dk
Tlf.                  29 90 36 50
eller                71 20 09 19

Mus i pulterkammeret.
Jeg har løsningen.
Runde 65 ltr. plasttønder
m/låg, lufttætte 4 stk. kr.
100,-. Plastiktønder i
flere størrelser, ring for
mål.
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

Har de hest så har jeg
foderet. Engrapgræs og
byghalm i minibigballer.
Kan evt. leveres.
4733              21 68 55 00

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

Kræmmer/
LoppemarkedSpilleladen
23, Næstved. Lørdag den
24. marts kl. 10-15.
Børnetøj, legetøj, nips,
tasker, sko, tøj, bøger,
brugsting o.m.a.
Tilmelding Bente
4700               30 42 52 66

Afhentning af gammelt
jern og metal.
Landbrugs-maskiner,
tomme olietanke og
kedler. Tilbud på
opgravning af olietanke
samt oprydning fra
dødsbo. Tilbud på
nedskæring af maskiner
mm.
Preben.          25 47 87 18

Tyske effekter købes.
Tyskerhjelme,bajonetter,
kikkerter, medaljer, flag
SS, Frikorpsting,
signalpistoler, daggerter,
ambind. Hverveplakater.
Tysk dansk modstand.
kthansen@email.dk
Ring:               20 21 14 46

Loppemarked/flyttesalg
lørd. 24.3. fra kl. 10-16 på
Ravnebjergvej 4,
Fuglebjerg. Mange
effekter: Reoler, stole,
krostole, kommode, seng,
Madam Blå og m.a.
4250

Loppemarked Effekter
søges til De Grønne
Spejderes
LOPPEMARKED lørdag
den 7/4 kl. 10.00  15.00 i
spejderhytten
Ringstedgade 237,
Næstved. Vi modtager og
henter gerne effekterne,
dog ikke hvidevarer.
Afhentning 24., 25., 31.
marts og 01. april.
Mail:
loppemarked@herlufsholm.
org
Tlf.                 55 77 28 14

NYT NYT NYT  NYT
Købes: Marklin
modeltog, Frimærker og
mønter. Jeg træffes hver
mandag mellem 1430 og
1630 eller efter aftale på
loppemarkedet:
Superbazar, Fabriksvej
26, 4700 Næstved i Hal
B. Kontant afregning via
mobilepay.
tlf.:                  40 59 70 00

Virkelig flot og velholdt
vintervogn, årg. 2006,
rundsiddegruppe i sort
læder. Ikek ryger og
vinteropbevaret inde. 2
enkeltsenge m/elevation
+ nye topmadrasser. 2
telte, køre og fastligger.
Det ene Isabella er meget
lidt brugt. Kølefrys
aldrig brug.
Nanobehandlet, synet
ved salg. Totalvægt 1500,
ingen forsendelse, sidst
synet 2008, egenvægt
1275, 4 sengepl.
varmekilde Aldefyr.
4230               29 86 62 40

Mad-os // Hører man til blandt 
dem, der bekender sig til to-
bakken, gælder især en sand-
hed, hvis man forsøger at læg-
ge smøgerne på hylden. 
Nemlig, at der i så fald går der 
kilo på maven i stedet. Men 
det vil den private rygestopin-
struktør Ann-Karina Horsmark 
nu forsøge at gøre noget ved. 

Som noget helt nyt har hun 
indledt et samarbejde med 
kostvejleder Merete Lundbye 
Petersen, så hendes fremtidi-
ge kursister i Præstø får ekstra 
hjælp til holde vægten under 
rygestoppet. 
- Mit næste forløb starter 28. 
marts og varer et halvt år. Vi 
mødes hos Præstø Fysiote-

rapi, siger instruktøren, som 
stadig har plads på sit nye 
hold.
På Ann-Karina Horsmarks 
seneste hold gennemførte 
fem af syv kurset. Hun er klar 
til hjælpe folk med at kvitte 
smøgerne fra klokken 19. 

Rygestopper sætter fokus på kosten

Ann-Karina Horsmark (th.) og Merete Lundbye Petersen er klar med et samarbejde, der skal sikre, 
at rygestopkursister på førstnævntes kurser ikke lægger sig ud, som det oftest sker, når man kvitter 
smøgerne.  Privatfoto

Forestilling // Torsdag 22. 
marts er der premiere på Vor-
dingborgskolens årlige musik-
teaterforestilling.
Og i år har man valgt en fore-
stilling om hverdagens super-
helte og superskurke - frit ef-
ter kortfilmen: De fantastiske 
3, af filminstruktøren Esben 
Tønnesen.
- De Fantastiske 3, er forestil-
lingen om Kaspers fantasiver-
den og Idas mere realistiske 
tilgang til livet. To tankesæt 
der gennem stykket kommer 
på kollisionskurs, fortæller 
Michael Dunk, der er instruk-
tør på årets produktion. 

Professionelle rammer
Han lover scener med dans, 
musik og underfundige ud-
foldelser, opg som sidste år 
udspiller stykket sig på Vor-
dingborg Teater. 
- Professionelle rammer gi-
ver en anden følelese omkrng 
projektet, men også er med til 
at løfte elevernes engagement 
og indlevelse, siger Michael 

Dunk og tilføjer:
 - Vi glæder os til at præsente-
re De fantastiske 3, som alle 
skolens elever står sammen 
om, siger han.
Man spiller torsdag 22. marts 
klokken 11 og igen samme 
dag klokken 18.30. 
Ligeledes spiller man fredag 
klokken 11 og ditto 18.30 

og endelig lørdag 24. marts - 
også klokken 11. 
Der er 400 pladser pr. fore-
stilling, så hele familien er 
meget velkommen, og det er 
ganske gratis at se med, på-
peger instruktøren. Men kan 
melde sig til på skolens hjem-
meside: www.vordingborgsko-
len.dk/musikteater2018. 

Tre dage med fantastiske tre

Vordingborgskolen sætter deres forestilinger stort op - i år på 
Voridngborg Teater. Her ses holdet fra 2015.  Foto: Nina Lise
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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 18, Bårse, 4720 Præstø
.............................................................  55 99 02 13

AVISER 

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

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

DAGLIGVAREBUTIKKER

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

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

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

HAVECENTER

VORDINGBORG PLANTEHANDEL
Sigynsvej 3, 4760 Vordingborg
............................................................  55 34 20 20

HAVESERVICE 

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

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

KLOAKMESTRE

C. CHRISTENSEN
Kirkager Stræde 15, 4720 Præstø
.............................................................   61 75 71 01

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

KLOAKSERVICE

KCC Kloakservice
Kirkager Stræde 15, 4720 Præstø
.............................................................   61 38 71 01

LIFTUDLEJNING

Skorstensfejermester Bo Behrensen
Lundegårdsvej 22, Lundegård, 4720 Præstø
...........................................................   23 43 97 33

MALER OG MALING

NORDSJÖ IDÉ & DESIGN
Ny Esbjergvej 4, 4720 Præstø
......................................................... ... 55 94 33 34

MASSAGE

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

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
Juulsvej 7, 4720 Præstø
.............................................................. 21 63 49 50

PLANTESKOLER

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

RAMMER

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

RENGØRING

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

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

SKAL DIT FIRMA MED
PÅ TELEFONTAVLEN?

Ring 72 45 12 25
for mere info
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Telf. 55 99 13 61

PRÆSTØ
BEGRAVELSES-
FORRETNING

FROMBERG CHRISTENSEN
Klosternakken 1, Præstø

Din lokale Bedemand

Begravelser  
og ligbrænding

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: FK Distribution
OPLAG: 18.794

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 bude 
tirsdag og onsdag til hustande i 
Vordingborg, Præstø og dele af Fladså 
og Mogenstrup.

UDEBLIVER UGEBLADET
Ring 70 10 40 00 eller send en 
e-mail til adressen:
fkkvalitetost@fk.dk
Reklamationer kan først indgives fra 
torsdag morgen.

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, dødsfald 
(inklusiv adresse og alder) og enkelte andre navnebegiven-
heder omtales gratis. Personlige hilsner medtages ikke. 
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

v/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof

Din lokale 

bedemand

Skovbo - Solrød

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

Næstved Bedemandsforretning    Ringstedgade 48 ....... 55 70 26 90
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. 7.900,-
Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste, øko-urne, honorar, ilægning og 
iklædning. Prisen er ekskl. kørsel. Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Søren Ambjørn
Bedemand

Kristian Hartwich
Bedemand

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

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og de mange smukke blomster ved

Frede Andreas Rasmussens
begravelse fra Næstved Gl. kapel

Inge, Mogens, Merete og Bjarne

Tak for opmærksomheden
ved vores Kobberbryllup

9. marts 2018

Mod // Kristoffer Kjærulff Jen-
sen, der er opvokset på Ko-
stervig Gård på Møn, arbejder 
for at skabe arbejdsglæde, og 
forleden var han med i pro-
grammet »Løvens Hule« på 
DR med sin virksomhed Sta-
tum.

Han og de tre andre stiftere af 
virksomheden gik derfra med 
en investering på 500.000 
kroner fra Birgit Aaby og Tom-
my Ahlers, der efter optagel-
serne forhøjede deres inve-
stering til en million kroner. 
Statum skaber match mellem 
jobsøger og arbejdsgiver.

Mønbo fik million med 
sig fra løvens hule

Kristoffer Kjærulff Jensen har en god idé.  Privatfoto

Medalje // Lønkonsulent i Vor-
dingborg Kommune Susanne 
Søgaard Leger, Stege, er til-
delt fortjenstmedaljen i sølv.

Ejerskifte // 5. marts overtog 
Jannyie Mathiassen blomster-
butikken »Hos Anna« i Vor-
dingborg efter Anna Hansen, 
der åbnede sin butik på Næst-
vedvej 307 tilbage i 2008.
Jannyie Mathiassen har arbej-
det i »Hos Anna« i syv år, så 
hun kender allerede stedet og 
kundekredsen godt. Butikken 
beholder sit velkendte navn.

Ny brolægger // Brian Kiehn 
Wilhelmsen, som er udlært 
hos D.T. Brolægning i Vor-
dingborg, har netop fået sit 
svendebrev. 
Her ses han flankeret af me-

ster Dennis Thun (tv.) og ol-
dermand i brolæggerlauget 
Claus Johnsen. I barnevogne-
ne ligger den nyslåede svends 
døtre Jasmin og Linnea.

70 år // Søndag 25. marts: 
Malermester N. Jakob Frede-
riksen, Wesselvej 19, Vording-
borg.

25-års jubilæum // Ulrik Bon-
nerup har netop fejret 25-års 
jubilæum som uddeler i Dag-
li’Brugsen på Bogø.
Ulrik Bonnerup, der i dag er 
55 år, er født og opvokset i 
Sønderjylland, kom i lære i 
1978. Han var udlært i 1982, 
men mangel på jobmulighe-
der på hjemegnen fik ham til 
at søge mod hovedstadsområ-
det. Efter stillinger som bu-
tikschef i Hørsholm og Hun-
dested, kom Ulrik Bonnerup i  
foråret 1993 til Bogø, og han 
har ingen planer om at stoppe 

lige med det samme.
Rekorden som uddeler på 
Bogø er 37 år, og den har Ul-
rik Bonnerup tænkt sig at se, 
om han ikke godt kan slå.

Pension // Fredag 23. marts 
har Palle Henriksen sidste 
dag hos Bilhuset Præstø.
Efter 38 års arbejde med biler 
heraf 30 år i Bilhuset er det 
tid at gå på pension. Derfor 
inviterer han til reception i 
forretningen på Jernbanevej 
mellem klokken 13 og 15. 
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Deadlines

omkring påske
UGE 13

Udgivelse:
Tirsdag 27. marts

Reservation/annoncedeadline: 
Tirsdag 20. marts kl. 12.00

Spar 3 - Vi hejser - Rubrik:
Tirsdag 20. marts kl. 12.00

Færdigt materiale:
Onsdag 21. marts kl. 16.00

UGE 14
Udgivelse:
Tirsdag 3. april
Reservation/annoncedeadline:
Mandag 26. marts kl. 12.00
Spar 3 - Vi hejser - Rubrik:
Mandag 26. marts kl. 12.00
Færdigt materiale:
Tirsdag 27. marts kl. 12.00

Algade 40, 4760 Vordingborg, Tlf. 72 45 12 25
ubs-salg@sn.dk

www.sn.dk/vordingborg

Åbningtider:

Mandag - onsdag kl. 09.00 - 13.00, Torsdag kl. 09.00 - 15.30, Fredag kl. 09.00 - 14.00

SYDSJÆLLAND

2018

Algade 40, 4760 Vordingborg, Tlf. 72 45 12 25

DØDSBOER

Statsaut.
Fodterapeuter

Helle Leithoff
Anne Wolsing

Jernbanevej 2D, st. tv.
Præstø

Tlf. 55 99 26 28
Behandling i hjemmet ydes

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

Præstø

Tlf. 55 99 26 28
Behandling i hjemmet ydes

Fremstilling af indlæg

Helle Leithoff
Maibritt Themsen

Kamilla Rørbye Tunow
Jernbanevej 2D, st. tv.

Præstø

Tlf. 55 99 26 28
Behandling i hjemmet ydes

Fremstilling af indlæg

KLINIKKER

BEKENDTGØRELSER

BLANDEDE/DIVERSE

Skorstensfejerens liftudlejning
v. Skorstensfejermester

Bo Behrensen
Lundegårdsvej 22, Lundegård
4720 Præstø Tlf. 23 43 97 33
bo@skorstensfejeren.org

www.skorstensfejeren.orgDØDSBOER, restboer/teak/
palisander møbler med

mere købes/ryddes. Altid
gratis tilbud/fast pris. Også

med slut/salgsrengøring,
overlevering til

boligselskaber. Tlf.
29903650  www. Milato.dk

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Fremlægges af de revideret vedtægter.
3. Aflæggelse af regnskab med balance.
4. Budget.
5. Evt.
Beboerforeningen vil servere kaffe og brød.

Dagsorden for 

ekstraordinær generalforsamling
i Allerslev sogns Beboerforening
Mandag d. 9. april 2018 kl. 19.00 på Allerslev gl. skole/egnshus

KONTAKTANNONCE:
Hej, jeg er en enlig frisk
mand fra Nykøbing F.
fra 1958 - 162cm.
Søger enlig frisk Dame/
Kæreste til fast forhold.
Jeg er livsnyder, livsglad, til
hjemmelig hygge, god mad,
natur m.m. og har et
afslappet, naturligt forhold
til alkohol. Kan være flytbar
med tiden.
Skriv gerne et brev til  mig
og lad os mødes.                          
Sendes til Sjællandske
Medier, Algade 40, 4760
Vordingborg -  mrk. 561

INDUSTRIGAS
Alt i ombytningfl asker

CO2 - blandgas - oxygen - acetylen m.v.
samt fl askegas

Special~Butikken
Gas, svejs og værktøj
Ringstedgade 150 · 4700 Næstved · Tlf. 55 700 700

Alt i ombytningfl asker
 - blandgas - oxygen - acetylen m.v.

samt fl askegas
Special~Butikken

Gas, svejs og værktøj

 

             SB Gas & Værktøj 
                                 Ringstedgade 150  -  4700 Næstved 
                                  Info@sbbutik.dk  -  Tlf. 55739192 

              www.sbbutik.dk 

 

             SB Gas & Værktøj 
                                 Ringstedgade 150  -  4700 Næstved 
                                  Info@sbbutik.dk  -  Tlf. 55739192 

              www.sbbutik.dk 

Henvendelse til Torben Albertsen Tlf: 4011 2296

BRÆNDE SÆLGES
Hold varmen - med brænde fra Nysø Gods

SELVSKOVER BRÆNDE
A-løv ved fast vej 2,8 m. 
300,- /rm. incl. moms.

Bøg ved fast vej 2,8 m. 
350,- /rm. incl. moms

SAVET OG KLØVET BRÆNDE
A-løv 
500,- /rm. incl. moms.

Bøg 
550,- /rm. incl. moms.

Store evner // For nyligt deltog 
12 begavede unge musikere 
her fra kommunen i konkur-
rencen Unge Spiller Klassisk. 
Konkurrencen finder sted 
hvert år på tre musiksko-
ler rundt i Region Sjælland, 
Slagelse, Guldborgsund og 
Greve. Og der var masser af 
hæder til  de lokale deltagere. 
Lau Niclassen tog en første-
pris for sit sologuitarspil, li-
geså gjorde Stella Langhoff 
med sin violin samt Laurits 
Henrichsen på samme instru-
ment. 
Blandt andenprisvinderne var 
Marius Sønderup på violin, 
Julius Sønderup på obo, Taim 

Mohamad på guitar, Rasmus 
Andersen på guitar og Karl 
Birckner på fløjte. Det var so-
listerne. 
Desuden tog blokfløjteduoen 
Marie Axelsen og Mie Jons-
son, sidstnævnte fra Næst-
ved, også en pris.
Tredjeprisvindere var solo vi-
olinist Lærke Nøhr Larsen og 
guitartrioen med Taim Mo-
hamad, Sigrid Kirchhof, Aja 
Corfitsen. 
Unge Spiller Klassisk samar-
bejder med Ensemble Stor-
strøm og hovedpremieren 
er en chance for at spille en 
koncert med ensemblet til ef-
teråret.

Unge spiller mere klassisk

Taim Mohamad spiller klassisk guitar til konkurrence i Nykøbing. 
Han tog en andenpris for sit spil.  Foto: Ingrid Riis

Hele kommunen // Til efteråret 
bliver det nemmere at komme 
af med affald til genbrug her i 
kommunen. 
Det mener man hos Vording-
borg Kommune, for alle hel-
årshuse og sommerhuse får 
nemlig to nye beholdere på 
hver 240 liter, som er indret-
tet med skillevæg, der deler 
beholderen i to rum. Den ene 
beholder er til indsamling af 
madaffald og restaffald. Den 
anden beholder, »Genbrugs-
beholderen«, har et rum til 
indsamling af emballage-
affald i metal, glas og plast 
samt et andet rum til papir.
- Formålet med at indsamle 
mere affald til genbrug er at 
sikre de værdier, som gemmer 
sig i vores affald. Når det er 
sorteret rigtigt, kan størstede-
len forarbejdes og genbruges i 
nye produkter, så vi sparer på 
ressourcerne og skåner mil-
jøet, siger miljømedarbejder 
ved kommunen Anne Mette 
Evind-Poulsen. 
De nye beholdere vil blive 
leveret fra 1. oktober og otte 
uger frem og i samme om-
bæring bliver de nuværende 
beholdere hentet og genan-
vendt.

Nye spande til alle

Af Arlette Walsøe  
Anmelder

Koncert //  [HJEM] er navnet 
på mønbo Mette Outzens nye 
musikalske univers. 
Og på mange måder genken-
der man sit eget - hjem - i san-
gerens musik.
Fra kaos i køkkenet til de blø-
de puder i lænestolen. Fra 
den rå garage til den åbne dør.
[HJEM] er fortællingen om 
livets mange facetter fortalt 
i et nærmest dokumentarisk 
tekstunivers  - nogle af numre-
ne ganske fine og varme som 
en sommerdag i barndommen 
med »De Røde Træsko« på,  
tanker om gammel kærlighed 
i nummeret »Spøgelser«
Mens andre kigger tæt på li-
vets mere barske sider som 
»På Altanen« og »Valsen«
Fælles for dem alle er dog at 
de giver dig små musikalske 
historier, som aldrig bliver 
hverken naive eller dømmen-
de.
Selv siger sangeren om sin 
musik:
- Mit tekstunivers kredser om 
temaet hjem, da det både 
drager mig, forskrækker mig 
og følger mig, hvad enten jeg 

har et hjem eller ej.
Men Stars føltes som hjem-
me, da Mette Outzen berigede 
publikum med sin ærlige, po-
etiske og omfavnende vokal, 
sin guitar og sin harmonika. 
Hun får en til at læne sig til-
bage , lytte og drages med ind 
i et univers. 
Smukt og subtilt akkompag-

nieret af Bassisten Johan 
Segerberg og Guitaristen 
Maja Romm, som begge spil-
ler hver deres instrument så 
legende og kompetente at de 
har overskud til at give numre-
ne plads med samme intuitive 
og følsomme klang, således 
at man ikke fornemmer andet 
end historierne. 

Hjemkomst for fuld musik

Mønbo Mette Outzen leverede for nyligt en hjemlig stemning 
med sit musikalske projekt [HJEM] på Stars i Vordingborg. 
 Privatfoto
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det sker
21.03.2018 - 27.03.2018

ONSDAG 21. marts

09.30-11.30  Langebæk Lokalhistoriske Arkiv, Østergårdsstræde 1A: 
Åbent

13.00-14.00 Ungecenteret, Chr. Richardtsvej 45: Åben rådgivning
14.00-17.00  Lokale 315, 2. sal, Brænderigården, Vordingborg:  

Senior kort- og brætspilsdag
16.00  Kulturarkaden: Verdens Fortælledag ved Vordingborg 

Fortællekreds
18.30 Medborgerhuset Lundby, Banevej 4: Banko
19.00  Viemose Forsamlingshus: Generalforsamling i Museums-

foreningen for Sydsjælland og Møn
19.00 Bio Bernhard, Præstø: »All the Money in the World«
19.00-21.00 Jungshoved Gl. Skole: Dialogmøde i lokalrådet
19.00  Kulturarkaden: Naturfilmforevisning ved Pernille Semler 

og Bent Yde Jørgensen
19.00 VU Hallen, Vordingborg: Lions Banko-show
19.00  Caféteriets Mødelokale, Kastruphallen: Generalforsamling 

i KGIF Badminton

TORSDAG 22. marts

10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Petanque
11.00-13.00 Vordingborg Bibliotek: IT-værksted
15.00-18.00  Innovationsrummet, 1. sal, Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 

Vordingborg: Åbent
17.00  Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg: 

Advokatvagten
18.30 Allerslev Gl. Skole/Klubhuset: AUIFs bankospil
19.00 Bio Bernhard, Præstø: »All the Money in the World«
19.00  Kulturarkaden: Foredrag ved museumsleder Thomas Tram 

Pedersen »Kold krig på Sydsjælland«
19.00 Mern Forsamlingshus: Generalforsamling i Mern Vandværk
19.00 Restaurant Siv&Co, Præstø: Koncert med Taxi Horns (jazz)
19.00 Kalvehave Kirke: Koncert med Real Moments (vokalister)

FREDAG 23. marts

13.00-15.00 Bilhuset, Præstø: Afskedsreception for Palle Henriksen
16.00  Bio Bernhard, Præstø: Kuffertkoncert med Ulla Abdullas 

Congobongoband
19.00 Bio Bernhard, Præstø: »Dobbeltspil«

LØRDAG 24. marts

10.00-14.00 Jungshoved Gl. Skole: Åbent hus
10.00-15.00 Viemose Mølle: Åbent hus
11.00 Bio Bernhard, Præstø: »Hodja fra Pjort«
13.00 Bio Bernhard, Præstø: »Den skjulte tråd«
13.00-15.00 Galleri Guldgåsen, Vordingborg: Fernisering
16.00 Bio Bernhard, Præstø: »Den skjulte tråd«
17.00  Mern Forsamlingshus: Spring Dance med livemusik af 

blandt andre Holtsø/Wittrock samt Wild Wax Combo

SØNDAG 25. marts

10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Petanque
15.00 Snesere Kirke: Koncert med Herlufs Vokaler (vokalister)
19.00 Bio Bernhard, Præstø: »All the Money in the World«

MANDAG 26. marts

10.00  Bio Bernhard, Præstø: 
»American Pastorale« (Læs bogen - se filmen)

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
18.00 Præstø Multicenter: Årsmøde i LOF Vordingborg
18.30 Mern Forsamlingshus: De tre foreningers bankospil
19.00  Ågården, Lekkendevej 4, Mern: 

Generalforsamling i Vandløbslavet for Mern Å
19.00  Psykiatrisk Museum Oringe, Færgegårdsvej 15: 

Generalforsamling i Museumsforeningen
19.00  Caféteriet, Kastruphallen: 

Generalforsamling i Kastrup Neder Vindinge Vandværk

TIRSDAG 27. marts

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

10.00-16.00 Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, Sydhavnsvej 6: Åbent
14.00-16.00  Præstø Multicenter, Rosagervej 37: 

Strikkeklubben »Nørklerne«
19.00-21.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Petanque
19.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Præmiewhist
19.00  Viemose Forsamlingshus: 

Generalforsamling i Kalvehave Vandværk
19.00 Bio Bernhard, Præstø: »Wonder«

UDSTILLINGER 

Danmarks Borgcenter, Slotsruinen 1, Vordingborg: Alle dage kl. 10-17
Galleri Hestestalden, Præstø: Fredag kl. 14-17, lørdag kl. 10.30-14.30
Køng Museum, Bygaden 27: Lørdag-søndag kl. 12-16
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. 13.30-14.30 samt 18 til 19. 
Søn- og helligdage kl. 10 til 12 samt 18 til 19. Tlf. 5537 0033 

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

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

BIO
BERNHARD

GRATIS FOREDRAG
JORDEN OG LIVETS 
UDVIKLING 
Tirsdag 20. marts kl. 19.00
Mere info på hjemmesiden

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

Fredag 23. marts kl. 19.00

70 kr. Tilladt over 15 år

Lørdag 24. marts kl. 13.00
Søndag 25. marts kl. 16.00

70 kr. Frarådes under 7 år

70 kr. Tilladt over 15 år

Onsdag 21. marts kl. 19.00
Torsdag 22. marts kl. 19.00
Søndag 25. marts kl. 19.00

Lørdag 24. marts kl. 11.00

70 kr. Tilladt for alle

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

NÆSTE UGES FILM:

WONDER
Tirsdag 27. marts kl. 19.00
Onsdag 28. marts kl. 19.00
Torsdag 29. marts kl. 19.00

HODJA FRA PJORT
Torsdag 29. marts kl. 16.00

BIO
BERNHARD

70 kr. Tilladt over 15 år

LÆS BOGEN - SE FILMEN
Mandag 26. marts kl. 10.00

HAR DU BRUG FOR FRED, RO OG STILHED?
Meditationsandagt med Taizésang

Torsdag den 22. marts kl. 17.00 i Beldringe kirke

Mange mennesker længes i dag efter fred, ro og stilhed, 
så de fornemmer kontakt med noget, som er større, 

som kan inspirere, trøste og hjælpe.
 

Vi synger sammen, beder og går ind i stilheden, hvor verden 
kan åbne sig. Vi har oplevet, at det kan lykkes.

Denne uges Suduko-løsninger:

Vordingborg // Formanden 
kunne berette om en forening 
i vækst, da Ældre Sagen Vor-
dingborg forleden holdt års-
møde. 
De 141 frivillige i Vordingborg 
lokalafdeling er engageret i 
forskellige social-humanitære 
støtteopgaver. Og formanden 

nævnte flere resultater Ældre 
Sagen som organisation har 
opnået, blandt andet afskaf-
felse af lægeattest ved forny-
else af kørekort, permanent 
fritagelse for digital post og at 
få bankgebyrer for ikke-digita-
le manet i jorden.
Årsmødet sluttede med over-

rækkelse af hæderstegn til 
Lene Carlsen for 10 års ind-
sats som frivillig i Ældre Sa-
gen, primært i Langebæk. 
Desuden har Karen Jensen, 
Kirsten Garn Jørgensen og 
Lonny Hansen også været fri-
villige i Ældre Sagen Vording-
borg i ti år.

Seniorer mærker fremgang

kort & godt

Mern // Illa Westrup Stephensen er direktør i Lær for Livet, som hjælper udsatte børn 
med at finde en mentor, der kan støtte dem i deres skolegang. De står og skal bruge tre 
mentorer, som ønsker at arbejde i Mern.
- Man skal kunne et barnet med skolearbejde og faglige udfordringer tre til fire gange om 
måneden i et par timer. Som mentor gør du en vigtig forskel i et barns liv. Du bidrager til 
barnets lyst til at lære og er en rollemodel, siger direktøren. 
Læs mere om, hvordan man kan blive mentor på www.laerforlivet.dk.

Hjælp anbragte børn

Præstø // - Jeg holder af Præstø, min fædrene by. Jeg gæster dig atter og atter på ny. For 
mig er du barndommens hvilende havn, du drager mig ind i den skærmende favn.
Sådan går første vers til en for Knud Holm Nielsen ukendt sang. Derfor er han nu gået på 
jagt efter forfatteren til visen, som han senest sang til en 80-års fødselsdag. 
- Melodien gik på »Jeg ved, hvor der findes en have så skøn«, forklarer han og tilføjer:
- Forneden stod der så »ukendt forfatter«, men det navn tænker jeg da må være til at 
spore, siger Knud Nielsen, der gerne hører fra folk, som ved, hvad forfatteren til sangen 
hedder. Han kan kontaktes på mail: knuboholm@yahoo.dk.

Efterlysning: Sang søges

Præstø-Skibinge // Gennem en del år er man i Præstø og Skibinge sogne udkommet med 
bladet Kirkenyt fire gange om året. Det er imidlertid slut nu, fortæller Kjeld Lorenzen fra 
menighedsrådet.
- Vi har besluttet at spare penge, så vi har nedlagt bladet, siger han og henviser til 
ugeavisen Sydsjællands Tidende eller nettet, hvis man ønsker at vide, hvad der foregår 
i sognene. 
- Man vil stadig kunne finde alle arrangementer og gudstjenester på de to kirkers hjem-
mesider www.praestokirke.dk og www.skibingekirke.dk og på Facebook, siger han.

Slut for kirkenyt
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SØNDAG 25. MARTS 2018
Højmesse i Præstø kl. 10.30

Børnekoret medvirker sammen med 
børnekoret fra Roskilde Domkirke

v. Hans Jørgen Østergaard

PALME
SØNDAG

www.besttravel.dk 
Tlf. 70 20 98 99

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: NÆSTVED

Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.  
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Ankomst Roms lufthavn og indkvar-
tering på Hotel Domus Carmelitana i 
centrum af det historiske Rom. 

Byvandringer i Rom til kendte og min-
dre kendte seværdigheder.

Ophold i byen Tivoli og besøg i den 
smukke Villa d’Este. Besøg på Mon-
tecassino-klostret. Herefter fortsætter 
vi mod vores hotel i byen Vietri Sul 
Mare på Sorrento-halvøen.

Udfl ugt til Pompei og vulkanen Vesuv.

Udfl ugt til øen Capri, som altid har til-
trukket folk med sans for skønhed.

Dag på egen hånd - besøg f.eks. smuk-
ke Amalfi  eller Positano.

Med bus mod Rom. Ophold i den lille 
by Frascati, hvor vi spiser en let frokost. 
Herefter fortsætter vi til lufthavnen.

DAG 1

DAG 2-3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

DAG 7

DAG 8

Inkluderet i prisen
• 8 dage, fl y fra København til Rom t/r
• Bustransport i Italien
• 3 nætter på centralt hotel i Rom
• 4 nætter på hotel på Sorrento-halvøen
• 7 x morgenmad og 4 x frokost
• 4 x aftensmad på Sorrentohalvøen
• Byvandringer i Rom, udfl ugter og entréer

ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder

Datoer og priser
10/5, 17/5, 24/5  .............................................  kr. 7.995
30/8, 6/9, 13/9 20/9  ...................................  kr. 8.295  

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Værelse med havudsigt 
på Sorrentohalvøen ........................................... kr. 250
Vær. med balkon/terrasse og havudsigt 
på Sorrentohalvøen ...........................................kr. 500 
Eneværelse ............................................kr. 1.200-1.500
Aftenarr. i Trastevere dag 3 .............................kr. 375
Fast plads i bussen ..............................................kr. 150
Turistskat i Rom pr. nat ......................................€ 3,50

www.besttravel.dk/sorrento

Rom, Sorrentohalvøen
og øen Capri

Spændende 
program 

med meget 
indhold

Toscana
Kultur, historie og det toskanske køkken

Inkluderet i prisen
• 8 dage, fl y København - Pisa t/r
• 7 nætter på Hotel RossanaBBB

i kurbyen Chianciano Terme
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• 1 x frokost
• Vinsmagninger
• Alle udfl ugter ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder

Datoer og priser
7/4, 21/4, 28/4  ...............................................  kr. 6.395
5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6 ..................  kr. 6.695
11/8, 18/8, 25/8  .............................................  kr. 6.895
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9  ...........................  kr. 6.895
6/10, 13/10  ....................................................... kr. 6.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse ..................................  kr. 1.000
Tillæg værelse med balkon  .......................... kr. 400
Fast plads i bus på transfer/udfl ugter  ...... kr. 150
Oblig. turistskat til hotellet pr. pers./nat  ....€0,80

Fly til Pisa og transfer til vores hotel i 
kurbyen Chianciano Terme.

Udfl ugt til hyggelige små middelalder-
byer og vinsmagning.

Udfl ugt til Assisi med den danske fran-
ciskanermunk Broder Theodor.

Udfl ugt til smukke Firenze.

Mulighed for besøg på typisk italiensk 
marked. 

Udfl ugt til byen Siena og byen San Gi-
mignano.

Den umbriske by Orvieto, berømt for 
”Miraklet i Bolsena” og hvidvinen Est! 
Est!! Est!!!

Afsked med Chiantiano Terme, op-
hold i Pisa og hjemrejse.

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

DAG 7

DAG 8

www.besttravel.dk/toscana

Halvpension
Alle udfl ugter 

inkluderet
Dansk 

rejseleder

STEGT FLÆSK

HVER TORSDAG  
fra kl. 17.30
Pris pr. couv.

 99,-

PÅSKE BUFFET

1. påskedag
Søndag 1. april

Pris pr. couv.

 188,-
PÅSKE PLATTE

Marinerede sild
Æg m. rejer

Fiskefilet m. hj.lavet 
remoulade

Mørbradbøf m. løg
Ost

Pris pr. couv.

 169,-

UDBY KRO
Københavnsvej 588
Udby - 4750 Lundby

TLF. 2424 1543
www. udbykro.dk

Åbningstider:
Torsdag, fredag, lørdag

og søndag
fra kl. 12.30

Se også www.udbykro.dk

Venlig hilsen

Käthe Fugl

HUSK BORDBESTILLING

BUFFET & MUSIK
Søndag 27. maj
kl. 13.00-17.00

Pris pr. couv.

 125,-
HURTIG TILMELDING

ÆLDREFEST

GL. DAGS OKSESTEG

HVER FREDAG  
fra kl. 17.30
Pris pr. couv.

 99,-

PÅSKE MENU

Laksesnitte m. røræg  
og asparges

Lammesteg m. smør-
stegte kartofler, sovs, 
grønsager og mintgelé

Citronfromage
Pris pr. couv.

 238,-www.fjordkroen.com
info@fjordkroen.com

Tlf. 55 96 58 10

HOTEL
FJORDKROEN

Stort overdådigt
PÅSKE  

ta’ selv bord
Skærtorsdag  
Langfredag 

1. og 2. påskedag
fra kl. 12.00

Kr. 238.- pr. couv.

Restaurant · Selskabslokaler 
Værelser · Juniorsuiter  

Suite

ÅBENT hele året
Køkken

ma-fr 17-21 og lø-sø 12-21

Den nye bestyrelse. Fra venstre er det kasserer Jens Erik 
Caspersen, næstformand Jan Magnussen, suppleant Lis Scou 
Nyklit, Annalise Nielsen, Hans Chr. Thomsen, suppleant Dorit 
Nexø, referent Irene Mørch, formand Jørgen Damøe og suppleant 
John Dybsø. Bestyrelsesmedlem Elly Sølvtofte var ikke tilstede. 
Privatfoto

Præstø // Ældresagen i Præstø 
har fået ny formand. Anneli-
se Petersen har været nødt til 
at trække sig - i stedet blev 
tidligere næstformand Jør-
gen Damø valgt til posten på 
det netop afholdte årsmøde i 
klubhuset ved Præstø Stadi-
on, hvor 48 deltog.
Ældresagen Præstø har 1511 
medlemmer med en frem-
gang på 83. Der er i årets løb 
holdt fem cafémøder, mad- 
og vinsmagning i Meny, åbent 
hus i anledning af jubilæum, 
julefrokost, Danmark Spiser 
Sammen, vaccination samt 
arrangementer for besøgsven-
ner og værter.
Regnskabet blev godkendt 
med en likvid kapital på cirka 
52.000 kroner inklusiv en arv 
efter Else Riis på 25.000 kro-
ner, der er båndlagt til glæde 
for medlemmerne.
Bestyrelsen opfordrede med-
lemmerne til at komme med 
forslag til nye aktiviteter. Lige 
nu er der litteratur, bowling, 
bevar/bevæg dig, petanque, 
it, besøgsvenner, spis sam-
men, Kvindeligt Selskab, to 
madhold og Herreværelset
Herefter var der valg til besty-

relsen. For to år blev valgt Jan 
Magnussen, Hans Chr. Thom-
sen og Annalise Nielsen. For 
et år blev valgt Elly Sølvtofte. 
Til suppleanter blev valgt Do-
rit Nexø, Lis Schou Nyklit og 
John Dybsø.
Under eventuelt blev der ori-
enteret om, at Annelise Peter-
sen fortsat vil være ansvarlig 
for besøgsvennerne, samt at 
lokalerne til gymnastik efter-
hånden er for små. Desuden 
blev der gjort opmærksom på, 
at Herreværelset ikke er en 
loge, at snerydning ved ind-
gangspartiet er et fælles an-
liggende, og at der arbejdes 
på yderligere et Spis Sam-
men-arrangement i Bårse.

Ældre fik ny formand

Oplæg // Fortællekredsen i 
Vordingborg har i flere år del-
taget i Verdens Fortælledag, 
og i år er ingen undtagelse. 
Derfor står fire fortællere 
klar på Kulturarkaden i Vor-
dingborg onsdag 21. marts 
klokken 16, hvor de vil levere 
historier om »Vise Tåber«. Ar-
rangementet er gratis og kræ-
ver ingen tilmelding. 

Vise tåber fortæller



Præstø

FLERE END 1000 

GEVINSTER TIL EN SAMLET 

VÆRDI AF OVER

KR. 100.000
ALLE SELVFØLGELIG FRA 

MENY PRÆSTØ

GRATIS IS

TIL BØRNENE

PRÆSTØ IF PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED

MENY-BINGO-SHOW MED TEAM BANKO-CARL
KINESISK BANKO 1 & 2
•  1 års forbrug af brød fra 

bageren - værdi 10.800,- 
(1 valgfrit brød pr. dag)

•  1 års forbrug hjemmelavede 
produkter fra eget pølsemageri 
- værdi 9.000,- (1 kurv om ugen)

• 2×1/2 grise - værdi 2.800,-

•  1/2 års forbrug af Libero 
- værdi 2.299,-

•  1 års forbrug af Rynkeby 
juice - værdi 3.000,- 
(16 liter om mdr.)

•   1 års forbrug af 
Neutral vaskemidler 
- værdi 1.858,25

Kom til stort familie-bingo i Præstø Multicenter, 
Rosagervej 37, 4720 Præstø

ADGANGSBILLET KR. 75,-, der ombyttes med
6 spilleplader ved indgangen fra kl. 13.30

KØB I FORSALG hos MENY PRÆSTØ. 
Så er du sikker på en plads.

Dørene åbnes kl. 13.30 - KOM I GOD TID!

SØNDAG 8. APRIL KL. 15.00

DET BLIVER LEGENDEN BANKO-CARL SOM STYRER DIG IGENNEM EN SPEKTAKULÆR BANKO OPLEVELSE OG SHOW INDSLAG I LØBET AF EFTERMIDDAGEN


