
Ny café satser på 
økologien // SIDE 2

Beatles Revival i Bernhard
Gruppen The Beatles Revival kommer igen til Kulturhu-
set Bernhard i Præstø. Bandet gør ekstremt meget ud 
af detaljer - både i forhold til musikken og i forhold til 
originalt udstyr  // SIDE 10

Ny direktør i DGI
DGI Storstrømmen, der har base i Præstø, har per 1. 
oktober ansat Merete Røll Lærke som ny direktør.
  // SIDE 6

LÆS I DENNE UGE OM:

Handlende venter på hvidbog
En undersøgelse er sat i gang af handelslivet i Præstø. 
Resultaterne forventes fremlagt i efteråret.  // SIDE 2

Alle nyheder
samlet på et sted  

 

 

  
  

 

                             

 

 

          

SYDSJÆLLANDS
TØMMERHANDEL

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

UDSALG AF UDGÅET SORTIMENT 
NU UNDER ½ PRIS

AMALFI SOFASÆT  Før 6.500,-  NU 2.500,-  NU 2.500,-2.500,-2.500,

2 SÆT

PARMA STOL Sort. Før 800,-
NU 300,-

MARIA OLIELAMPE 
2 str. F.eks. ø22x20 cm. 

Før 120,-            
NU 50,-

EMMA 
OLIELAMPE 
2 str. F.eks. 

20x20x80 cm. 
Før 350,-

NU 150,-

MATHILDE KRUKKE
3 str. F.eks. ø30. Før 100,- NU 40,-  

NANNA KRUKKE 
3 str. F.eks. ø30 h13 cm. Før 80,-
NU 30,-

PARMA STOL Sort. Før 800,-

NANNA KRUKKE
3 str. F.eks. ø30 h13 cm. Før 80,-
NU 30,

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

Ugledigevej 48 - Præstø
Tlf. 55 99 61 15
ÅBENT man-fre kl. 9-17 og lør- søn kl. 9-16
BEMÆRK LUKKET TIRSDAG

Følg os på Facebook

NYHED

3 nye sorter af 
CLEMATIS
Begrænset parti

 CLEMATIS

Sydsjælland
Privat foto
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Sandvig // Da Sörine Gejl og 
hendes mand, Christian, så 
en idyllisk gård med vandud-
sigt på Nordvej 23 i Sandvig 
ved Mern i begyndelsen af 
2016, var de solgt.
- Vi blev simpelthen bjergta-
get af naturen og byen Sand-
vig, at vi blev enige om at slå 
os ned, fortæller Sörine Gejl. 
Parret kunne se muligheder i 
gården med en slags café. 
- Sydsjællandsleden, Munke-
vejen og Margueritruten går 
lige forbi. Vi vandrer selv me-
get og er naturelskere, og vi 
kunne se, at der manglede no-
get her. Vi snakkede om åbne 
en café som et hyggeprojekt, 
når vi engang blev pensioni-
ster, siger Sörine Gejl.
Men så lang tid kunne parret 
alligevel ikke vente. De åbne-
de Gæsteriet, som er indrettet 
som et traktør- og proviante-

ringssted og som et pitstop for 
C02-neutral kystturisme.  
På Gæsteriet serverer Sörine 
Gejl økologisk mad og drikke 
til turister og andre, som kig-
ger forbi.
- Vi vil gerne være miljørigtige 
og bæredygtige, og vi arbej-
der på at stedet her skal være 
Danmarks første landfaste bi-
osfære-område. Vi går ikke på 
kompromis med kvaliteten af 
råvarerne, som vi blandt an-
det får leveret fra de lokale, 
familiebaserede virksomhe-
der. Samtidig skal priserne 
være, så alle kan være med, 
fortæller Sörine Gejl.

Lokale leverandører
Gæsteri kommer af den oprin-
delige betydning fra middel-
alderen, hvor man forpligtede 
sig til at give de forbipasse-
rende forsyninger. 

- Gæsteriet ligger i slipstrøm-
men af Camønoen, og for de 
vandrende, eller kajakroere 
skal der være et sted, hvor 
de kan få et måltid mad og 
en god kop kaffe eller en kold 
drink. Det er et sted, hvor man 
kan komme ned i gear, og hvor 
den eneste musik er den, som 
kommer fra naturen, fortæller 
Sörine Gejl.

Peter Malberg i Sandvig
På gården, hvor Gæsteriet har 
hjemsted, boede den popu-
lære skuespiller Peter Mal-
berg fra de originale Far Til 
Fire-film gennem somre i en 
gul cirkusvogn.
- Han søgte simpelthen væk 
fra København for at slappe 
af. Man mener, at det var her 
på gården og i Sandvig, han 
fandt inspiration til mange af 
sine roller. Blandt andet sin 

dialekt, som han blev så be-
rømt for, fortæller Sörine Gejl.
Gæsteriet er ikke en café med 
faste åbningstider, blandt 
andet fordi Sörine Gejl indi-
mellem arbejder på Ugledige 

Planteskole og hendes mand 
hos TDC.
Man kan dog altid ringe på 
31 55 13 69 og melde sin 
ankomst. 
- Vi  servicerer gerne med 

lækre økoanretninger og kolde 
drinks, helst ved forudbestil-
linger og har plads indendørs 
til maksimalt 12 personer, ly-
der det fra Sörine Gejl.

Økologien blomstrer hos 
ny café i Sandvig

Sörine Gejl maler skilte til Gæsteriet i Sandvig.  Foto: Peer Rasmussen

Præstø // Sommeren er slut, og 
det samme er de tre måneder, 
hvor tidligere butiksindehaver 

og handelsforeningsformand 
Lennart Øster blev lønnet for 
at varetage de handlendes 

fælles aktiviteter i Præstø.
Han stoppede medio juni. 
Siden har næstformand Paul 
Schmolke været fungerende 
formand, men den løsning er 
ikke holdbar.
- Jeg er ansat som butikschef, 
og så har jeg alderen imod 
mig. Selvfølgelig er 72 år in-
gen alder, men der skal yngre 
kræfter til. Vi har en velfun-
gerende bestyrelse, så vi er 
ikke i krise. Men vi er nødt til 
at udvide skuldrene, fastslår 
Paul Schmolke og tilføjer, at 
der i efteråret vil blive ind-
kaldt til generalforsamling.

- Det vil være skrækkeligt, 
hvis Præstø Handels- og Er-
hvervsforening bliver nødt til 
at nedlægge sig selv. Så er det 
slut med »Sommerliv« og ju-
learrangementer.
Han tilføjer, at »Fransk Forår 
i Præstø«, der kører som en 
selvstændig arbejdsgruppe 
under handels- og erhvervs-
foreningen, også vil skulle fin-
de et nyt regi at virke i - og en 
ny økonomisk bidragyder.
I forbindelse med etablerin-
gen af Bycentrum Vording-
borg modtog foreningen af 
handlende i Vordingborg et 

engangsbeløb på 500.000 
kroner til opstartsstøtte.
Forud for etableringen var 
der arbejdet med udvikling af 
detailhandlen i Vordingborg 
by, og kommunalbestyrelsen 
ønskede, at resultaterne af ar-
bejdet fik en god start.
Støtten er brugt til at rekrut-
tere en event- og projektkon-
sulent.
Det blev bemærket i Præstø 
og Stege, hvorefter et lignen-
de arbejde blev sat i gang i de 
to købstæder.
Arbejdsgrupperne i de to byer 
er nu på trapperne med en 
hvidbog indeholdende en 
række udviklingsforslag, der 
præsenteres i løbet af efter-
året.
Hvidbogen vedrører byplan-
lægning, udvikling af butik-
ker, servicemålinger, kom-
petenceudvikling, events og 
netværk.

Penge på forhånd
For at sikre kræfter og res-
sourcer til at implementere 
anbefalingerne i 2018-2019, 
har Udvalget for Bosætning, 
Økonomi og Nærdemokrati 
på sit seneste møde bevilget 
200.000 kroner til Præstø og 
300.000 kroner til Stege.
Begge er engangsbeløb til 
udvikling og konsolidering af 
den organisatoriske under-
støttelse af aktiviteter ret-
tet mod handelslivet i de to 
købstæder.
Fordeling følger en ifølge 
sagsfremstillingen »længe ac-
cepteret fordeling på 50-30-
20 i arbejdet med detailhan-
del i de tre købstæder«.
Midlerne tildeles handels-
standsforeningernes bestyrel-
ser i de to købstæder.

Formand mangler stadig

Fungerende formand Paul Schmolke ser frem til fremlæggelsen 
af hvidbogens resultater. Herefter indkaldes til en generalforsam-
ling, der kan være afgørende for foreningens fremtid.
 Arkivfoto 
 
 

KopK Butik/Showroom

Borupvej 2-4 (det gamle P2 møbler)
4683 Rønnede

Tlf. 71 99 28 30 (Åben alle hverdage fra kl. 10-15.30)

Åbningstider:

Mandag - fredag: 10-17
Lørdag: 10-14

Søndag: Lukket

KopK Præstø Boghandel & Isenkram

Adelgade 40
4720 Præstø

Tlf. 55 99 24 75

Åbningstider:

Mandag - fredag: 9.30-17.30
Lørdag: 9.30-13
Søndag: Lukket

NÆSTVED AUTOOPHUG
– i anden generation

I anledning af, at Peder i januar i år har overdraget
styrepinden til Frederik, vil det glæde os at se familie, 
kunder, forretningsforbindelser og venner af huset til

RECEPTION
Fredag den 21. september fra kl. 14.00 på
Gadevang 11, V. Egesborg, 4700 Næstved
Vi glæder os til at beværte jer med et krus fadøl og lidt 
godt fra grill’en!
På gensyn!
Peder Spandet · Frederik Spandet

NÆSTVED AUTOOPHUG A/S
Gadevang 11 · V. Egesborg · 4700 Næstved · 5576 1413
info@naestved-autoophug.dk · www.naestved-autoophug.dk
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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 11. sept. til og med lørdag 15. sept. med mindre andet er anført. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Købmand 
Kenneth Nielsen

SLAGTERMESTEREN TILBYDER DELIKATESSEN TILBYDER

BYENS FISKEBUTIK TILBYDER

FIRST 
PRICE 
SUKKER
Kg pris 5,00

PR. POSE

5,-

FRISK-
HAKKET 
DANSK 
SVINEKØD
Kg pris 35,90

PR. 1/2 KG

1795

NOMINERET TIL 
SLAGTERPRISEN 2018

NYHED!

THE WANTED 
ZIN, THE BIG 
BUCKLE 
SHIRAZ 
ELLER THE 
WANTED 
ZIN BLUSH
Italien, 75 cl.
Literpris 66,60

PR. FLASKE

4995

I perioden 31. august til og med 25. september 2018
Læs mere på meny.dk/bonkurrence

 

NYHED!

1/1 RØGET 
KYLLING
PR. STK.

3995 PRØV DEN SOM 
KOGT MED GRØNSAGER

OG ASPARGESSOVS

 

8-14%

Hakket her i butikken

PR. NET

 2995

Ca.
1 kg

FRISKE BLÅMUSLINGER
Max kg. pris 29,95

FRISKSMURT 
STJERNEKASTER 
MED 2 FISK
Rejer og pynt. 

PR. STK

2995

Italiensk Topkvalitet
The wanted zin zinfandel  er stor, rig 
og frugtig og fyldt med mørke bær, 
blommer, chokolade og krydderier. 
Lang generøs eftersmag.
ISWC sølv- outstanding

The Big Buckle Shiraz 
amerikansk i stilen og 
italiensk 
i sjælen. En fedmefuld 
og kraftig favoritvin.

Blush er oplagt på terrassen 
og til enhver hyggestund. 
100% Zinfandel.
Ekstra Blandet 5 stjerner 
og Godt Køb

SPAR
OP TIL

50,-

APPASSINERO
Italien   75 cl.
Literpris v/6 flasker 44,44

6 FLASKER

200,-

Moden frugt og fyldig og blød frugtsødme, som vi elsker de syditalienske vine for. 
Anbefales til kraftigt fjerkræ, vildt og stegt kød.
5 stjerner i BT

Din nye
favoritvin

SPAR OP TIL

15970

VILDMOSE 
KARTOFLER
Kg pris 2,50

PR. POSE

5,- 2 kg

1 kg

MAX 5 PS. 
PR. KUNDE 
PR. DAG TIL 
ANFØRTE 

PRIS

MAX 6 PS. 
PR. KUNDE 
PR. DAG TIL 
ANFØRTE 

PRIS

HARBOE 
SODAVAND
Liter pris 2,50

2 LITER

5,-+Pant

Flere 
 varianter

AFHENTNINGSPRIS

2 ltr

400 g

BKI EXTRA
Kg. pris 50,00

PR. POSE

20,-
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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.

“Best Travel er rejser, der er rige på kulturelle oplevelser. Du rejser 
med erfarne rejseledere, som kan fortælle og skabe tryghed på 
rejsen. Og vi har inkluderet alt det relevante hjemmefra, så du 
bare skal lade dig berige af de mange indtryk på rejsen. 
Med andre ord - rejs dig rig...

Ankomst til Malaga lufthavn og trans-
fer til hotellet.

Dag på egen hånd.

Halvdagsudfl ugt til den hyggelige 
landsby Antequera.

Heldagsudfl ugt til Gibraltar. Mulighed 
for på egen hånd at besøge naturre-
servatet Mount Tarik, som er kendt for 
de halvtamme berberaber.

Dag på egen hånd.

Heldagsudfl ugt til byen Ronda. 

Dag på egen hånd.

Transfer til lufthavnen og fl y retur til 
Danmark.

Rækkefølgen på udfl ugterne 
kan variere

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

DAG 7

DAG 8

Helpension 
inkl. vin til 
frokost & 

aftensmad

Costa del Sol
4-stjernet hotel, udfl ugter og rejseleder

• 8 dg, fl y København-Malaga inkl. bagage t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 7 nætter på Hotel Fuengirola Park

• Helpension på hotellet
• Vin (1/4 fl aske pr. pers.) og vand til frokost

og aftensmad på hotellet
• 3 udfl ugter ekskl. evt. entréer
• Dansk rejseleder

Datoer og priser
20/9, 4/10, 11/10  .......................................  UDSOLGT
18/10  .................................................................. kr. 5.795
7/11  ....................................................................  kr. 5.295
21/11  .................................................................  kr. 5.095

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse ..................................  kr. 1.000
Fast plads i bus (transfer/udfl ugter)  .......... kr. 150

Inkluderet i prisen

www.besttravel.dk/costadelsol

Ankomst til Agadir og transfer til ho-
tellet som ligger tæt ved stranden.

I løbet af opholdet indgår følgende 
3 udfl ugter:

Byrundtur med bus i Agadir gennem 
gamle og nyere kvarterer. Besøg på 
det traditionelle marked.

Udfl ugt med jeeps til de varierende 
landskaber syd for Agadir, gennem 
berber-landsbyer, plantager og ør-
kensand. Ophold i sølvsmedebyen 
Tiznit og hjemtur gennem national-
parken Souss Massa.

Udfl ugt med bus til byen Imouzzer. 
Vejen går gennem imponerende 
landskaber med store slugter og den 
smukke ”Paradis-dal”.

Transfer til lufthavnen og hjemrejse.

DAG 1

DAG 2-7

DAG 8 www.besttravel.dk/marokko

Marokko
Kystbyen Agadir inkl. udfl ugter

Vi bor på fl ot 
SPA-hotel med 
ALL INCLUSIVE

• 8 dage, fl y København-Agadir inkl. bagage t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 7 nætter på Hotel Kenzi Europa i Agadir
• All Inclusive på hotellet
• 2 x frokost inkl. vand og te på

heldagsudfl ugterne
• Udfl ugter ifølge program
• Lokal dansktalende rejseleder

Datoer og priser
21/11 2018 ............................................................ kr. 6.795
6/2, 6/3 2019 ....................................................... kr. 7.295

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Eneværelse ...............................................................kr. 1.200
Fast plads i bus på transfer/udfl ugter.............kr. 150

Inkluderet i prisen

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI

Skal du have nye tænder, garanterer vi, 
at du bliver tilfreds. Det får du skriftligt, 
inden behandlingen går i gang. Er du 
ikke tilfreds inden for 3 måneder, refun-
derer vi det fulde honorar. Og når du 
er tilfreds, får du 5 års landsdækkende 
garanti. Kom og få råd – og bliv tilfreds.

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

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

hele kommunen // Vordingborg 
Kommune tager et ordentlig 
hop i den gale retning, når 
det kommer til at kræse for 
de lokale virksomheder. 
Sidste år opnåede Vording-
borg en 66. plads på Dansk 
Industris rangliste over det 
lokale erhvervsklima i kom-
munerne.
På dette års liste dratter Vor-
dingborg ned på en 86. plads 
blandt 93 adspurgte kommu-
ner. 
Bundplaceringen sendte hu-
møret i bund hos borgmester 
Mikael Smed (S): 
- Det er ærgerligt. Vi har en 
ambition om at ligge i den 
bedste tredjedel, siger Mikael 
Smed.  

Borgmester vil følge op
Resultaterne fra undersøgel-
sen er kombineret i ni katego-
rier, der tilsammen tegner et 
billede af, hvor godt kommu-
nerne klarer sig på forskellige 

områder.  
I Vordingborg Kommune står 
det særlig slemt til med »Ud-
dannelse«.
Her tænkes der blandt andet 
på uddannelsesniveauet og 
skolernes samarbejde med 
virksomhederne. Her ligger 
Vordingborg nummer 91, alt-
så tredjesidst. 
- Vi har stor fokus på området, 
men det er et langt, sejt træk, 
siger Mikael Smed. 
Vordingborg Kommune ligger 
også i den absolut tunge ende, 
hvad angår »information og 
dialog med kommunen«.
Mikael Smed afviser, at virk-
somhedsejerne ofte løber 
panden mod en mur.  
- Jeg synes, at jeg fører en 
åben dialog. Det samme gjor-
de min forgænger. Rent poli-
tisk forsøger vi at komme ud 
til virksomhederne for at fin-
de ud af, hvor skoen trykker. 
At det står så skidt til undrer 
mig. Det skal vi have fulgt op 

på, siger Mikael Smed. 
Til gengæld glæder borgme-
steren sig over topplaceringen 
som nummer 24 inden for 
»Brug af private leverandø-
rer«.
- Jeg tror,at vi får kredit for, at 
vi har en god udbudsproces, 
siger Mikael Smed. 

Det kører i Midtjylland 
Svarene i undersøgelsen er 
afgivet af 64 virksomheder i 
Vordingborg, der repræsente-
rer blandt andet produktion, 
transport, fødevarer, engros-
handel, rådgivning og service. 
Besvarelserne fra de 64 
virksomheder repræsenterer 
1.002 arbejdspladser. Det 
svarer til cirka 10 procent af 
de privat-beskæftigede i kom-
munen. 
Nummer et på ranglisten 
over et godt erhvervsklima er 
endnu en gang Ikast-Brande 
Kommune, efterfulgt af Her-
ning Kommune. 

Hårde lussinger til 
kommunen 

Præstø // På Palle Knudsen 
Kunststoffabrikken i Præstø 
er administrerende direktør 
Peter Rosenkrands forbavset 
over resultatet af DI’s nye un-
dersøgelser, der sender Vor-
dingborg Kommune næsten 
helt i bund på erhvervsområ-
det. 
- Jeg er overrasket over, at det 
ser så dårligt ud. Det er slet 
ikke min opfattelse, siger Pe-
ter Rosenkrands. 
Det er 15 år siden, at han 
begyndte at arbejde hos den 
lokale fabrik på Ny Esbjerg-
vej, der producerer plast til 
industrien. 
- Jeg synes generelt, at kom-
munen gør en god indsats, si-
ger Peter Rosenkrands, inden 
han dog tilføjer, at han ikke 
har nogen verserende bygge-
sager. 

Peter Rosenkrands har ikke 
umiddelbart noget bud på, 
hvorfor Vordingborg klarer så 
sig dårligt i undersøgelsen, 
der baserer sig på anonyme 
besvarelser fra 64 lokale virk-
somheder.  
- Det kan være, at der ligger 
noget historik gemt. At folk 
siger: »der var engang ...«, 
og det er man stadigvæk util-
freds med, siger Peter Rosen-
krands.
Den administrerende direktør 
hæfter sig ved, at den politi-
ske farve efter seneste kom-
munalvalg er skiftet fra blåt til 
rødt flertal.  
- Det kan have en betydning 
for opfattelsen af kommunens 
fokus på erhvervslivet. Selv 
synes jeg, at den nye borgme-
ster og hans administration 
har sat en række positive ini-

tiativer i gang.   
Peter Rosenkrands er både 
som administrerende direktør 
og som medlem af DI Syd-
sjællands bestyrelse i kontakt 
med masser af lokale virk-
somheder.  
- Det er de samme virksomhe-
der, som deltager på de mø-
der, vi holder. Derfor kan det 
være lidt svært at få feedback, 
vurderer Peter Rosenkrands, 
der kommer med følgende 
opfordring: 
- Hvis vi skal blive endnu klo-
gere på, hvor skoen trykker, 
ville det være befriende, hvis 
flere af de virksomheder, der 
oplever konkrete udfordringer, 
fortalte os om det. Så kan vi få 
et bedre indblik i, hvor kom-
munen bør sætte ind.

Direktør forbavset 
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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.

Præstø 
Erhvervsvej 1-3 - Bårse - 5599 0098

Rønnede 
Møllevej 22 - 5671 1696

Fensmark/Holmegaard  - 5556 1333

Næstved Grimstrupvej 123 - 5573 7077

Møn - 5581 1020

www.pelvvs.dk
REPARATION OG SERVICE af 
olie-, gasfyr og varmepumper

Kontakt service 
afdeling
Tlf  5013 1415

Vi udfører installation af: 
Solvarme • Jordvarme • Varmepumper Solceller

Biobrændsel-, Gas- og Oliekedler. 

Vi har erfaringen og markedets bedste priser.

Brug din energibesparelse til at betale varmepumpen

Hurtig tilbagebetaling
Har du et olie- eller gasfyr, kan du hente store energibe-
sparelser på op til 70% ved at skifte det ældre olie- eller 
gasfyr ud med en varmepumpe. Ofte kan energibespa- 
relsen dække investeringen. Med en varmepumpe som 
opvarmning betaler du lavere elpris, og det gør bespa- 

relsen endnu større. Vælges en 
finansiering af varmepumpen, 
kan energibesparelsen alene 
betale afdrag og renter, og dét 
er et meget attraktivt tilbud. 
Derudover forbedrer varme-
pumpen husets energimærke.

Viessmann kan i en begrænset periode frem til 31.12.2018  
tilbyde husejere en unik og attraktiv finansiering.

Finansiering gælder til 31.12.2018

Finansiering via besparelse

Få betalt varmepumpen

Lydsvag
helt ned til 35 decibel

   24 timers  
overvågning

Økonomiske fordele 
• Energitilskud på ca. 7.500 kr.
• Håndværkerfradrag på installation
• Billigere strøm - lavere elpris 
• Attraktiv finansering
• Energibesparelse på op til 70 %
• Forbedrer husets energimærke

Ved bestilling af et varmepumpetilbud bliver du kontaktet af Viessmanns  
autoriserede varmepumpeinstallatør, som hjælper med en energiberegning  

og den bedste varmepumpe til din bolig. Den attraktive finansiering 
 tilbydes i samarbejde med Resurs Bank og er uforpligtende. 

Bestil et tilbud på en luft-/vand-varmepumpe

www.tilbud-varmepumper.dk

Tilskud på ca. 7.500 kr. Miljøet vinder

A++

Kreditbeløb 100.000 kr. Månedlig afdrag 1.050 kr. Løbetid 120 måneder. 
Debitorrente 2,95 %. Administrationsgebyr 39 kr. pr. måned. ÅOP 4,9 %. Samlede 
kreditomkostninger 26.000 kr. Samlet beløb til tilbagebetaling 126.000 kr. Der er 14 
dages fortrydelsesret. Tilbydes i samarbejde med Resurs Bank. 

Ved at udskifte et ældre oliefyr til  
en ny varmepumpe får du et  
energitilskud på ca. 7.500 kr.  

Din installatør hjælper dig med 
tilskuddet* og beregner samtidig din 
årlige besparelse på varmeregningen 
– og den besparelse har du glæde af 

hvert eneste år mange år frem.

  * Statens regler for energtilskud.   
** Standardinstallation på 8 kW varmepumpe. Få et tilbud fra din VVS-installatør.

Eksemplet er ud fra et forbrug på 2.500 liter olie pr. år  
Ny varmepumpe Vitocal 222-S C08 ..................... 82.500,00 
Standardinstallation** ........................................... 25.000,00 
Energitilskud (variabelt) .......................................... -7.500,00 
Samlet pris ............................................................... 100.000,00 
Finansiering 120 md. til 2,95 % rente ved ......... 100.000,00 
 
Månedlig afdrag og rente ................................... 1.050,00 

Månedlig energibesparelse ................................1.100,00 
 
Håndværkerfradrag på installation .................ca. 8.500,00 

Få betalt varmepumpen
Godt tilbud

   24 timers 

Ved tilkøb af Vitoconnect 100  
kan du styre varmepumpen fra 
din smartphone, samtidig får  
du 24 timers overvågning. 

Skifter du fra oliefyr til varme-
pumpe, sparer du miljøet for 

over 3,5 tons CO2 pr. år. 
Det svarer til ca. 31.000 km i 

en almindelig personbil.  

 Besparelse (kg/år)
 Ny CO2 udled- 

      ning (kg/år)

Miljørigtig

opvarmning

3.537
53%

3.113
47%

        

-6.900,00

-100.600,00
-100.600,00

Brug din energibesparelse til at betale varmepumpen

Hurtig tilbagebetaling
Har du et olie- eller gasfyr, kan du hente store energibe-
sparelser på op til 70% ved at skifte det ældre olie- eller 
gasfyr ud med en varmepumpe. Ofte kan energibespa- 
relsen dække investeringen. Med en varmepumpe som 
opvarmning betaler du lavere elpris, og det gør bespa- 

relsen endnu større. Vælges en 
finansiering af varmepumpen, 
kan energibesparelsen alene 
betale afdrag og renter, og dét 
er et meget attraktivt tilbud. 
Derudover forbedrer varme-
pumpen husets energimærke.

Viessmann kan i en begrænset periode frem til 31.12.2018  
tilbyde husejere en unik og attraktiv finansiering.

Finansiering gælder til 31.12.2018

Finansiering via besparelse

Få betalt varmepumpen

helt ned til 35 decibel

   24 timers  
overvågning

 
 
 
 
 
 
 

Ved bestilling af et varmepumpetilbud bliver du kontaktet af Viessmanns  
autoriserede varmepumpeinstallatør, som hjælper med en energiberegning  

og den bedste varmepumpe til din bolig. Den attraktive finansiering 
 tilbydes i samarbejde med Resurs Bank og er uforpligtende. 

Bestil et tilbud på en luft-/vand-varmepumpe

www.tilbud-varmepumper.dk

Tilskud på ca. 6.900 kr. Miljøet vinder

A++

Kreditbeløb 100.000 kr. Månedlig afdrag 1.050 kr. Løbetid 120 måneder. 
Debitorrente 2,95 %. Administrationsgebyr 39 kr. pr. måned. ÅOP 4,9 %. Samlede 
kreditomkostninger 26.000 kr. Samlet beløb til tilbagebetaling 126.000 kr. Der er 14 
dages fortrydelsesret. Tilbydes i samarbejde med Resurs Bank. 

Ved at udskifte et ældre oliefyr til  
en ny varmepumpe får du et  
energitilskud på ca. 6.900 kr.  
P.E.Larsen hjælper dig med 

tilskuddet* og beregner samtidig din 
årlige besparelse på varmeregningen 
– og den besparelse har du glæde af 

hvert eneste år mange år frem.

  * Statens regler for energtilskud.   
** Standardinstallation på 8 kW varmepumpe. Få et tilbud fra din VVS-installatør.

Eksemplet er ud fra et forbrug på 2.500 liter olie pr. år  
Ny varmepumpe Vitocal 222-S C08 ..................... 82.500,00 
Standardinstallation** ........................................... 25.000,00 
Energitilskud (variabelt) .......................................... -6.900,00 
Samlet pris ............................................................... 100.000,00 
Finansiering 120 md. til 2,95 % rente ved ......... 100.000,00 
 
Månedlig afdrag og rente ...................................1.050,00 

Månedlig energibesparelse ................................1.100,00 
 
Håndværkerfradrag på installation ................. ca. 8.500,00 

Godt tilbud

Ved tilkøb af Vitoconnect 100  
kan du styre varmepumpen fra 
din smartphone, samtidig får  
du 24 timers overvågning. 

Skifter du fra oliefyr til varme-
pumpe, sparer du miljøet for 

over 3,5 tons CO2 pr. år. 
Det svarer til ca. 31.000 km i 

en almindelig personbil.  

 Besparelse (kg/år)
 Ny CO2 udled- 

      ning (kg/år)

Miljørigtig

opvarmning

3.537
53%

3.113
47%

Økonomiske fordele 
• Energitilskud på ca. 6.900 kr.
• Håndværkerfradrag på installation
• Billigere strøm - lavere elpris 
• Attraktiv finansering
• Energibesparelse på op til 70 %
• Forbedrer husets energimærke
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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

UDLEJNING

Pulterkammertastselvannoncer.dk

DØDSBOER, restboer, 
teak/palisander møbler 
med meget mere købes/
ryddes. Flytninger/
salgsrengøringer, 
overlevering til 
boligselskaber. 
Totalløsninger, GRATIS 
tilbud.

Se mere på
www.milato. dk
Tlf. 29903650 / 71200919

Tyske effekter købes.
Tyskerhjelme, bajonetter,
kikkerter, medaljer, flag.
SS, Frikorpsting,
signalpistoler, daggerter,
ambind. Hverveplakater.
Tysk dansk modstand.

Ring: 20211446.
kthansen@email.dk

Afhentning af gammelt 
jern og metal. 
Landbrugsmaskiner, 
tomme olietanke og 
kedler. Tilbud på 
opgravning af olietanke 
samt oprydning fra 
dødsbo. Tilbud på 
nedskæring af maskiner 
m.m.
Preben
Tlf. 25478718

200 kvm. loppemarked i 
Engelstrup søndag d. 16. 
september. Flere familier 
går sammen om at holde 
oprydningsloppemarked. 
Mange fine ting. Retro, 
almue, lamper, møbler, 
service, nips, tæpper m. 
m.

Engelstrupvej 24 og 26 
4733 Tappernøje
kl. 10.00 - 16.00

Kræmmerhallerne Lov,
Svinget 1, Næstved 4700
ved Mogenstrup.
Sjællands hyggeligste.
Møbler, lamper, smykker,
ure, sølv, glas, porcelæn,
B&G, kgl. figurer, retro.
Mange gode brugsting,
voksdug, prismekroner.
Kom og gør en god
handel. Åben lør & søn
10 til 17. Lej en Stand.
52940230. Jonny

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 Dania 38, 4700 Næstved - Tlf. 55 73 50 00

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

Søndagsavisen Sydsjælland 
og Ugebladet Sydsjælland
Samlet oplag ca. 88.000

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

Kuponen afleveres med betaling i kontanter.
Senest torsdag kl. 11.00 ugen før ønsket indrykning.

SYDSJÆLLAND

BLANDEDE/DIVERSE

RØN EL ApS

• 23 m arbejdshøjde
•  12,7 m arbejds-

radius
•  Kurvelast 

max 200 kg
• Drejning 400°

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

Lift 
udlejes

Skorstensfejerens liftudlejning
v. Skorstensfejermester

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

www.skorstensfejeren.org

KLINIKKER Præstø // DGI Storstrøm-
men har pr. 1. oktober ansat 
42-årige Merete Røll Lærke 
som ny direktør. 
Merete Røll Lærke kommer 
fra en stilling som vicedirek-
tør i Ungdommens Røde Kors, 
hvor hun har været ansat de 
seneste 11 år.
Hun afløser Anne Colbe Vil-
lum, der opnåede mindre end 
et halvt år på direktørposten. 
Der har i det hele taget på 

det seneste været godt gang i 
svingdørene i DGI Storstrøm-
men, der har base i Præstø.
Først skiftede event- og pro-
jektchef Jim Rasmussen job 
sidste efterår til DGI Midt- og 
Vestsjælland.  
I marts stoppede den tidlige-
re professionelle cykelrytter 
Frank Høj noget overrasken-
de.
Kort efter gik direktør Gitte 
Nielsen på pension, hvorefter 
Anne Colbe Villum, der var 
forholdsvis nyansat konsu-
lent, blev konstitueret som ny 
direktør. Nu er hun altså også 
fortid. 

Ingen gennemtræk
Landsdelsformand for DGI 
Storstrømmen Henrik Holmer 
afviser, at den lokale afdeling 
lider af gennemtræk.  

- Jeg har været leder i den 
kommunale sektor i mange 
år, og jeg har altid sagt, at det 
gælder om at have værdifulde 
medarbejdere, som også kun-
ne være værdifulde for andre 
organisationer, siger Henrik 
Holmer, der blandt andet har 
en fortid som borgmester i 
Langebæk og Vordingborg 
Kommune.
Hvad Frank Høj angår, op-
lyser Henrik Holmer dog, at 
det var den tidligere direktør, 
som blev enig med ham om 
at stoppe. 
DGI Storstrømmens kommen-
de direktør blev udvalgt i et 
felt, der bestod af 63 ansø-
gere. 
- Merete kommer med en stor 
erfaring fra arbejdet i en frivil-
ligbaseret NGO, der har været 
igennem en rivende udvikling 

og professionalisering. Den 
erfaring håber vi at kunne 
gøre brug af i vores fremtidige 
arbejde i DGI Storstrømmen, 
siger Henrik Holmer. 
Merete Røll Lærke glæder sig 
til at tage fat i en for hende 
ny verden. 
- Idrætten er et nyt felt for 
mig, og jeg er sikker på at jeg 
kommer til at lære en masse 
af både dygtige medarbejdere 
og engagerede frivillige. Sam-
tidig ser jeg store ligheder 
med det, som jeg har beskæf-
tiget mig med i mange år i 

blandt andet Ungdommens 
Røde Kors, lyder det fra Me-
rete Røll Lærke. 
DGI er Danmarks næststørste 
idrætsorganisation med flere 
end 1.5 millioner medlem-
mer.

Ny direktør i DGI

Fodbehandlinger
hjemmebehandlinger, samt indlæg

Gratis journaloptag.

V / Jette Fisker
Adelgade 67, Præstø - Tlf. 53 83 00 06 w

w
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Ørslev // Ørslev GIF har åbnet 
dørene for et nyt jumping fit-
ness hold.
Holdet mødes hver onsdag til 
sjov konditionstræning, hvor 
man kombinerer hurtige og 
langsomme hop, så hele krop-
pen bliver styrket.
Undervisningen foretages af 
Katrine Nielsen, som er ud-
dannet jumping fitness in-
struktør, og er klar til at tage 

imod øvede såvel som helt 
nye deltagere på holdet.
Indkøbet af de 20 trampoliner 
er blevet muligt ved af en do-
nation på 25.000 kroner fra 
Nordea Fonden.
Pengene blev overleveret af 
filialdirektør i Nordea Vording-
borg, Peter Brendstrup.

Penge til trampoliner

42-årige Merete 
Røll Lærke er per 1. 
oktober ny direktør i 
DGI Storstrømmen.  
Pressefoto

Ørslev GIF har fået penge til 20 trampoliner til jumping fitness. 
På billedet ses fra venstre Peter Brendstrup, Tina Frederiksen og 
instruktør Katrine Nielsen.  Privat foto

Vordingborg // I samarbejde 
med StORDstrømmen byder 

Vordingborg Bibliotek inden-
for til ”Ord på Biblioteket”. 

Derfor har borgerne den 12. 
september klokken 16-17 

mulighed for at høre oplæs-
ning af lokale forfattere, der 
præsenterer egne værker. 
Denne dag, som er den første 
af to arrangementer, kan man 
høre Birgit Lynge fortælle.
Hun står bag flere bøger om 
selvudvikling, visualisering og 
musikterapi.
Maria Kerkling er visesanger 
og komponist. Musikken bru-
ger hun også som kirkesanger, 
men her er det altså en prøve 
på skrivekunsten, vi skal høre.
”Ord på Biblioteket” kan op-
fattes som en smagsprøve på 
forfatternes værker, og imens 
man nyder ordene, byder bib-
lioteket på en kop kaffe.  
Arrangementet foregår i udlå-
net på Vordingborg Bibliotek, 
Sydhavnsvej 6, og der er gra-
tis adgang.
Man behøver ikke tilmelde 
sig.

Ord på biblioteket
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danbolig Præstø.
Ejendomsmægler MDE · danbolig.dk

Adelgade 18, 4720 Præstø · Tlf. 55 99 18 66 · praestoe@danbolig.dk

Vi vil så gerne hjælpe dig med at finde hjem.

NYHED. Skøn toplansvilla i den
hyggelige by Bårse.

Præstø Villa, 1 fam.
Næstvedvej 44

Der er flere ting, der gør Bårse til et dejligt sted at slå sig ned. Imødekom-
menhed karakteriserer ofte et mindre samfund, og det er netop gældende
for landsbyen, hvor man hilsner på hinanden. Omgivelserne er naturskøn-
ne, og selvom i kommer til at bo tæt på naturen, giver I ikke afkald på
hverdagens fornødenheder. Byen har nemlig både institutioner og indkøbs-
muligheder, og foruden en skøn adresse kan I se frem til en rummelig top-
lansvilla, et spændende udhus og en garage.

Kontant: 1.650.000
Ejerudgift pr. md.: 2.416
Udbetaling: 85.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 7.268/6.110

Bolig m2: 204
Stue/vær: 2/4
Byggeår: 1959
Sag: 306PRA18154

Grund m2: 1.389
Kælder m2: 30
Udhus m2: 40
Garage m2: 36Energi: D

NY PRIS. Charmerende byhus.

Præstø Rækkehus
Grønnegade 8
På Grønnegade i Præstø ligger farverige og charmerende byhuse side om
side og minder om livets gang i 1700-tallet. Byhuset, der udbydes, blev op-
ført i 1775 og tæller inden døre hele 134 m2. Ude får I en fin gårdhave og en
dejligt stor have.

Kontant: 1.595.000
Ejerudgift pr. md.: 1.773
Udbetaling: 80.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 7.051/5.927

Bolig m2: 134
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1775
Sag: 306PRA18098

Grund m2: 352
Udhus m2: 14

Energi: C

NY PRIS. Stort fritidshus med have
nær vandet ved Præstø.

Præstø Fritidshus
Pilevænget 4
Vil I have god plads og fredelige rammer om ferier og fridage, så er ejen-
dommen her på Pilevænget 4 måske lige noget for jer. Det 121 m2 store
fritidshus er opført i 2003, og det ligger på en sydvendt grund på hele
1.280 m2.

Kontant: 1.195.000
Ejerudgift pr. md.: 1.871
Udbetaling: 60.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 5.299/4.453

Bolig m2: 121
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 2003
Sag: 306PRA18123

Grund m2: 1.280
Udhus m2: 22
Carport m2: 20

NY PRIS. Enderækkehus i skønne
Skibinge nær Præstø.

Præstø Rækkehus
Ronesstræde 24
I hyggelige Skibinge bor man naturskønt og samtidig tæt på byen. Den lille
landsby ligger en kort cykeltur fra Præstø, der blandt andet byder på et
charmerende havnemiljø. Dette toplansrækkehus har en god beliggenhed i
den nordlige del af Skibinge.

Kontant: 975.000
Ejerudgift pr. md.: 1.561
Udbetaling: 50.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 4.328/3.637

Bolig m2: 128
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1987/2003
Sag: 306PRA18131

Grund m2: 166

Energi: C

Skøn lejlighed midt i Præstø.

Præstø Ejerlejlighed
Torvet 16A

Denne skønne ejerlejlighed har en formidabel beliggenhed lige midt i Præ-
stø med blot et øjebliks gang til marinaen, vandkanten og Præstø Privat-
skole. I kan nyde sommeren i fulde drag på den tilknyttede terrasse eller i
jeres private have, som I har brugsret til. Ejendommen er i god stand og
tilknyttet matriklen er et isoleret anneks. Boligens gennemgående tema er
lyst og indbydende, og I får et badeværelse, et gæstetoilet, to reelle værel-
ser, et køkken med gasblus og to lækre stuer en suite.

Kontant: 1.395.000
Ejerudgift pr. md.: 2.573
Udbetaling: 70.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 6.174/5.190

Bolig m2: 154
Stue/vær: 2/2
Byggeår: 1827/1981
Sag: 306PRA18133 Energi: E

Har du styr på værdierne?
Tilmeld dig Vurderingsweekend og bliv klog på din boligs værdi.
Uanset om du skal sælge eller ej, er det sund fornuft løbende at få en vurdering af
dit livs investering.

Tilmeld dig på danbolig.dk/vurderingsweekend
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Sydsjælland // Ved Erhvervs-
skolerne Aars har 12 elever 
netop bestået svendeprøve 
som landbrugsmaskinmeka-
niker.
Blandt dem er Marcus Christi-
ansen, Lundby, der har været 
i lære hos Semler Agro A/S, 
Næstved.

Svendeprøve

Emma Krøldrup

Vordingborg // I Lollands 
Banks Vordingborgfilial er 
Emma Krøldrup ansat som ny 
finanselev.

Ny elev

Vordingborg // Vordingborg 
ærede under den nationale 
flagdag 5. september danske 
kvinder og mænd for den sto-
re indsats, de har ydet som 
udsendt for Danmark.  
Det skete under blå himmel 
og i behageligt solskin på 
Slotstorvet. Seancen blev 
overværet af veteraner, solda-
terforeninger, værnepligtige 
og almindelige tilskuere.
De hørte taler og overværede 
kransenedlæggelsen, der blev 
fulgt op med et minuts stilhed 
til ære for dem, som har måt-
tet betale den ultimative pris. 
Lokaludgaven af den natio-
nale flagdag bød på en række 

officielle taler. 
Vordingborg Kommunes borg-
mester, Mikael Smed (S) bød 
velkommen. 
- De tre første ord der falder 
mig ind er frihed, tryghed og 
håb, sagde borgmesteren. 
Den næste taler var folketings-
politikeren Markus Knuth (V), 
der selv er veteran.
Ligesom flagdagen har 
10-årsjubilæum, er det 10 år 
siden, at Markus Knuth for for 
første gang blev udsendt som 
soldat til Helmand-provinsen 
i Afghanistan. 
- Det er en skøn tradition, I 
har her i Vordingborg med at 
mødes, sagde Markus Knuth. 

Den tredje og sidste taler var 
Annemette Sølling Hommel, 
der repræsenterede sprogof-
ficererne.
Annemette Hommel er også 
er veteran, og hun fortalte om 
menneskelige relationer som 
udsendt. 
Annemette Hommel har selv 
med egne øjne i Irak over-
været, at en sheik under et 
skænderi byttede en lille pige 
væk, som var pigen blot en 
handelsvare. 
Efter talerne og kransened-
læggelsen var der samlet 
march op til Vor Frue Kirke, 
hvor der blev holdt en offent-
lig højtidelighed. 

Vordingborg mindede soldater 

Deltagerne ved flagdagen viste respekt med honnørhilsen på Slotstorvet i Vordingborg. 
 Foto: J.C. Borre Larsen                   

Stensved // Søndag 16. sep-
tember fylder Rita Lind, 
Parkvej 48, Stensved, 80 år.
Rita Lind er trods den høje 
alder stadig meget aktiv. Hun 
ordner selv sin have, og hun 
går lange ture med sin hund 
hver dag.
Tidligere har hun beskæftiget 
sig med hundetræning, og 
hun var således i mere end 10 
år formand for DCH Fladså, 
hvor hun blandt andet træne-
de i lydighed og agility.
I mere end 40 år har hun væ-
ret medlem af søsterlogen i 
Vordingborg, hvor hun har be-
stridt mange lederposter.

Hun er også medlem af såvel 
lejren og Canton (overbygning 
i Odd Fellow ordenen). 
Den store dag fejres sammen 
med familien og gode venner.

80 års fødselsdag
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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

SB AUTO OG DÆKCENTER
Erhvervsvej 18, Bårse, 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

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
Vordingborgvej 6, 4773 Stensved
............................................................. 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

HEALING

WELLNOW/WEISS METODE DANMARK
Under Egen, 4735 Mern
.............................................................  23 25 81 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

MASSAGE

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

YSG KLINIKKEN
Adelgade 71, 4720 Præstø
............................................................. 23 32 39 77

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

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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det sker
12.08.2018 - 18.09.2018

ONSDAG 12. september

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

09.30-11.30 Motionsgymnastik, Allerslev Klubhus, Enghavevej 2
13.00-14.00 Ungecenteret, Chr. Richardtsvej 45: Åben rådgivning
16.00 Ord på biblioteket, Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6
19.00 Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: »Papillon«
20.00  Skibbinge Kirke, Ronesbanke 19A: 

Koncert med vokalgruppen Real Moments

TORSDAG 13. september

10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Petanque
10.00  Vordingborg Kirke, Kirketorvet 14A: 

Dialoggudstjeneste om liv og identitet
11.00-13.00 Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6: IT-værksted
17.30  Vor Frue Kirke, Kirketorvet 14A: 

Hverdagsgudstjeneste om hovmod
18.30 Allerslev Klubhuset, Enghavevej 2: AUIFs bankospil
19.00 Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: »Papillon«

FREDAG 14. september

16.00-19.00 Jazzdag i Einstein Bar & Café, Algade 66, Vordingborg
19.00  Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6: 

Vordingborg Viseforening holder viseaften
20.00  Kulturhus Bernhard, Adelgade 41, Præstø: 

Koncert med Beatles Revival

LØRDAG 15. september

11.00 Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: »Bien Maja«
13.30-15.00  Sognegården, Færgegaardsvej 3, Vordingborg: 

Foredrag med Rasmus Birkerod
18.00-23.55  Høstfest hos Beldringe Borgerforening, Hovedvejen 123, 

Præstø
19.00  Pakhus8, Havnepladsen 8, Præstø: 

Koncert med Mike Andersen

SØNDAG 16. september

10.00-16.00 Klassiske biler og motorcykler på Præstø Havn
10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Petanque
10.30  Præstø Kirke, Adelgade  129: 

Høstgudstjeneste med deltagelse af fire kor
15.00  Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg: 

Koncert med Copenhagen Piano Quartet
19.00 Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: »Papillon«

MANDAG 17. september

13.00-14.00 Ungecenteret, Chr. Richardtsvej 45: Åben rådgivning
13.00-16.00 Præstø Lokalhistoriske Arkiv, Lindevej 45, Præstø: Åbent
14.00  Kirkehuset, Adelgade 127, Præstø: 

Foredrag i OK Klubben med Mariane Josefsen
18.30 Mern Forsamlingshus: De tre foreningers bankospil
19.00-21.00  Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: 

Foredrag med Fatima Osborne

TIRSDAG 18. september

09.00-12.00 Røde Kors, Algade 43, Vordingborg: Legestue
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
20.00  Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: Koncert med Blue 

Rain Orchestra og Henrik »Sinatra« Egholm

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

Præstø // Gruppen Beatles 
Revival kommer igen til Kul-

turhuset Bernhard. Det sker 
fredag den 14. september 

klokken 20.
Verdens største boyband gen-
nem tiderne, The Beatles, 
nåede kun at spille ganske få 
koncerter i Skandinavien.
Til de mange, som ikke nåede 
at opleve The Beatles live, en-
ten fordi der var udsolgt, eller 
fordi man simpelthen ikke var 
født dengang, findes erstat-
ningen The Beatles Revival. 
Orkestret er hjemmehørende i 
Prag, og er blandt de få ko-
piorkestre, som udover succes 
i hjemlandet, også har formå-
et at skabe sig popularitet på 
internationalt plan.
Ægte passion for musikken 
udtrykkes tydeligt hos orke-
stret, og netop dette sam-
men med målrettet arbejde i 
retning af at skabe et perfekt 
image såvel musikalsk som vi-
suelt, er hemmeligheden bag 
The Beatles Revivals succes 
overalt i Europa.
Bandet gør ekstremt meget 
ud af detaljer. Ikke kun hvad 

angår musikken, men også 
med hensyn til brugen af ori-
ginalt udstyr, scenekostumer, 
sceneopstilling, koreografi og 
lignende.
Gruppens højrehåndede bas-
sist har endda lært sig at 
spille venstrehåndet bas i er-

kendelse af, at dette er af af-
gørende betydning for et totalt 
autentisk Beatles image.
Bandets optræden er således 
i international klasse, og pla-
cerer orkesteret blandt tidens 
allerbedste tributebands.
Ved koncerten kan man kom-

me med i The Beatles Revi-
vals tidsmaskine tilbage til 
Liverpool i 60’erne, og ople-
ve en illusion af, at det er de 
rigtige Beatles, som står på 
scenen.
Billetter købes på www.kultur-
husbernhard.dk.

Beatles Revival spiller

The Beatles Revival spiller i Kulturhuset Bernhard den 14. september.  Arkivfoto

Lyt med, når Søren Dahl hver 
 uge inviterer kendte, aktuelle 
 og spændende gæster ind
på den traditionsrige Cafe Hack  

Søren Dahl og gæster flytter ind på Radio SLR hver søndag fra 10-12.
Du kan også komme med til optagelserne af programmet
- se mere om billetter på dahlpaahack.dk

Præstø // Christoffer Knuth 
fra Knuthenborg Gods skul-
le have besøgt OK Klubben 

Præstø mandag den 17. sep-
tember, men har desværre 
meldt afbud på grund af en 

rejse.
Christoffer Knuth vil gæste 
klubben på et senere tids-
punkt. 
Den 17. september kommer i 

stedet historiefortæller Maria-
ne Josefsen.
Hun fortæller eventyr og for-
tællinger omhandlende livet 
- det vi frygter, det vi griner af 
og det vi drømmer om.
Denne eftermiddag vil det 
blive et par historier af Selma 
Lagerlöf og en mere munter 
historie om pigen Irma, der 
kommer til København fra 
Jylland.
Mødet begynder klokken 14 
og det er i Kirkehuset, Adel-
gade 127, Præstø.
Onsdag den 19. september 
klokken 14 begynder senior-
dansen. Dette foregår i danse-
lokalet i Præstø Multicenter, 
Rosagervej 37.
Her møder man bare op, men 
man skal huske skiftesko og 
noget at drikke i pauserne.
Alle kan være med, da der 
danses i stille og roligt tempo.

Ny foredragsholder

Præstø // Søndag den 16. 
september klokken 10,30 er 
der høstgudstjeneste i Præstø 
Kirke.
Prædikant er Maren Pitter 
Poulsen og kirkens fire kor 
deltager.
Børn fra Kirkens spirekor og 
børnekor vil syngende bære 
frugt og grønt ind i kirken og 
godt hjulpet af ungdomskoret 
og voksenkoret, synger kir-
kegængerne høstens dejlige 
salmer.
Gudstjenesten varer cirka en 
time og alle er velkomne.

Høstgudstjeneste i 
kirken
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Har du en go’ historie
- så skriv til os

redaktion-ubs@sn.dk

BIO
BERNHARD

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

70 kr. - Tilladt for over 15 år

70 kr. - Tilladt for alle

Onsdag 12. sep. kl. 19.00
Torsdag 13. sep. kl. 19.00
Søndag 16. sep. kl. 19.00

Lørdag 15. sep. kl. 11.00

NÆSTE UGES FILM:

BIOGRAFKLUB
LYKKE PER
Onsdag 19. sep. kl. 19.00
Torsdag 20. sep. kl. 19.00
Søndag 23. sep. kl. 16.00
Søndag 23. sep. kl. 19.00
Danske undertekster

SENIORBIO
Fredag 21. sep. kl. 13.00
Danske undertekster

BIEN MAJA
Lørdag 22. sep. kl. 11.00

Præstø // Bio Bernhard, Adel-
gade 41, har to film på pro-
grammet i uge 37,
I filmen »Papillon« beskyldes 
Henri Charriéres for at have 
slået en alfons ihjel.
På trods af at Charríere fast-
holder, at han er uskyldigt 
dømt, deporteres han snart 
efter til en fjerntliggende ø, 
der fungerer som straffekoloni 
i Fransk Guinea. 
For Charriére, også kaldet Pa-
pillon, er der kun én ting, som 

holder modet oppe hos ham, 
og det er den tid, han bruger 
på at planlægge sin flugt væk 
fra øen. 
Danske Michael Noer har in-
strueret genindspilningen af 
det klassiske thriller og drama 
fra 1973.
I hovedrollen som Papillon 
ses Charlie Hunnam (Sons of 
Anarchy, Kong Arthur). I de 
øvrige roller ses blandt andre 
Roland Møller, Rami Malek 
(Old Boy) og Eve Hewson 

(Bridge of Spies).
»Papillon« er baseret på Henri 
»Papillon« Charrières autenti-
ske bestseller.
»Papillon« er på programmet 
den 12., 13. og 16. septem-
ber, alle dage klokken 19.
Ugens anden film er »Bien 
Maja«. Bien Maja har en 
drøm. Hun vil nemlig gerne 
deltage i De Olympiske Lege 
for honningbier.
Desværre har biernes over-
hoved kejserinden helt an-

dre planer. Hun har nemlig 
besluttet sig for at gøre krav 
på halvdelen af den honning, 
som Maja og de andre bier har 
høstet.
Derfor bliver der ikke mulig-
hed for Maja at træne til le-
gene, men hun giver ikke op.
Sammen med sin gode ven 
Will beslutter hun sig for selv 
at tage af sted for at overtale 
kejserinden til at ændre me-
ning.
»Bien Maja« er på program-

met lørdag den 15. septem- ber klokken 11.

To film i biografen

»Papillon« bliver vist i Bio Bernhard i uge 37. 
 Arkivfoto

Vordingborg // Efter at Vor-
dingborg Bibliotek i foråret 
kunne holde foredrag for fuldt 
hus med Per Rasmussen, og 
han nu er på trapperne med 
en ny bog med fantastiske bil-
leder, tilbyder biblioteket igen 
et fotoforedrag med ham.
Denne gang tager Per Ras-
mussen udgangspunkt i bo-
gen ”Moments”, der i smukke 

billeder og korte historier for-
tæller om fantastiske oplevel-
ser i naturen.
Det er oplevelser, der står i 
stærk kontrast til arbejdet 
som nyheds- og reportagefo-
tograf. 
Gennem 40 år har Per Ras-
mussen med sit kamera for-
talt historier om smerter, gru 
og glæde.

I 2013 begyndte Per Ras-
mussen at fotografere natu-
ren i det tidlige morgenlys. 
Det blev til bogen ”Når lyset 
bryder frem”, som udkom i 
2014.
Bogen dannede rammen om 
et tidligere foredrag med Per 
Rasmussen. 
Siden er naturbillederne ble-
vet en fast del af hans virk-
somhed, og i foredraget den 
19. september klokken 19 vil 
fotografen med billeder og vi-
deo fortælle om at gå på opda-

gelse i livet og i naturen.
Det foregår Vordingborg Bibli-
otek, Sydhavnsvej 6, Vording-
borg. 

Billetter kan købes på www.
vordingborgbibliotekerne og 
på biblioteket.

Foredrag med fotograf

Fotograf Per Rasmussen holder foredrag på Vordingborg Bibliotek 
den 19. september.  PR foto

Denne uges Suduko-løsninger:

Bårse // Efterårsprogrammet 
skydes i gang lørdag 22. sep-
tember, hvor Bårse Hushold-
ningsforening tager bussen til 
Nørrebro Bryghus.
Her er der rundvisning med 
smagsprøver, og derefter er 
der frokost med en øl/vand til.
- Vi prøver hvert år at finde mi-
nimum et arrangement, hvor 
gemalen kan komme med, og 
i år er det bryghuset, der kal-
der. Turen foregår med bus fra 
Bårse og retur, så vi alle har 
mulighed for at smage på øl-
let, fortæller foreningens for-
mand Karina Fromberg. Hun 
understreger, at både med-

lemmer og ikke-medlemmer 
kan deltage.
- Det kunne være hyggeligt, 
hvis vi kunne fylde bussen op. 
Jeg har tidligere været inde på 
bryghuset, og jeg kan love, at 
det bliver en spændende ef-
termiddag med gode smage.
Der er afgang klokken 10.30 
fra parkeringspladsen ved 
Bårse Samlingshus. Deltagel-
se koster 300 kroner for med-
lemmer og 385 for ikke-med-
lemmer.
Tilmelding senest 16. sep-
tember til Ingelise på telefon 
55 99 11 25.

Husmødre tager på 
øl-tur
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Tilbud gælder så længe lager haves. Alle priser er ekskl. lev. omk. (kr. 3.780) og evt. metallak. Foto kan vise udstyr, som ikke er standard. *Beløbet på kr. 20.000 for den gamle bil ved køb af Kick modellerne gives som kombination af rabat på den nye bil og indbytningspris for en registreret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil).  
**Første års forsikring til kr. 3.600 gælder for bil med op til og med 94 hk, og bilejere, der er fyldt 40 år. Suzuki kan tilbyde attraktive startforsikringer til alle aldersgrupper og motorstørrelser. Spørg hos forhandleren. Der tages forbehold for trykfejl.

A+ Alto: 23,3-24,4 km/l, CO2 94-99 gram/km. Splash: 21,3 km/l, CO2 109 gram/km. Swift: 20,0-23,3 km/l, CO2 99-116 gram/km. A S-Cross Benzin: 18,2-18,5 km/l, CO2 125-127 gram/km. B  SX CombiBack: 16,1 km/l, CO2 141 gram/km. Benzinøkonomi er i hht. EU-norm. 

Model i 
standardfarve

Månedlig ydelse Varighed Pris inkl. lev. omk. Udbetaling Samlet kreditbeløb Samlede kreditomk. Samlet 
tilbagebetalingsbeløb

ÅOP Variabel debitorrente

Alto 1.0 GA Kr. 956 84 mdr. Kr. 73.770 Kr. 20.000 Kr. 53.770 Kr. 16.909 Kr. 71.939 8,2% 1,99%

SX CombiBack1.6 Tour Kr. 1.795 96 mdr. Kr. 165.979 Kr. 33.196 Kr. 132.783 Kr. 29.016 Kr. 163.239 5,2% 1,99%

S-Cross 1.6 Family Kr. 1.995 96 mdr. Kr. 186.769 Kr. 37.354 Kr. 149.415 Kr. 30.757 Kr. 181.612 4,9% 1,99%

ÅBENT HUS HOS SUZUKI PÅ SØNDAG KL. 11-15

Kom ind på søndag og kom langt for dine penge. 
F.eks. er det jo helt normalt, at crossovers koster 
en kvart million. Men vores lækre S-Cross får du fra 
kr. 189.990 – og du kan endda få den til en ydelse 

fra kr. 1.995 pr. måned inkl. service i de første 3 år! 
Dine penge rækker også langt i Alto, Danmarks bil-
ligste 5-dørs bil. Den koster fra kun kr. 956 pr. måned 
- ligeledes inkl. service i de første 3 år. Eller få 20.000 

for din gamle bil. Eller hvad med at opleve den nye 
Swift DUAL JET med bl.a. aircondition fra kr. 127.990? 
Eller sikre dig forsikring fra kun kr. 3.600 om året? 
Kig ind på søndag og få mere bil for dine penge.

Få mere bil for mindre hos Suzuki

FÅ KR. 20.000 FOR DIN BRUGTE BIL*

Ved køb af en ny Alto Kick til kun kr. 104.990 eller Splash Kick til kun kr. 119.990

En kvart million 
for en crossover?
– ikke hos Suzuki

Suzuki S-Cross. 
Stor, moderne familie crossover

KUN KR. 189.990
BILLIG FINANSIERING INKL. 3 ÅRS SERVICE

F.eks. SX CombiBack 1.6 Tour. En praktisk familiebil med alt i udstyr: 
16” alu-fælge • Fuldautomatisk klimaanlæg • Nøglefri betjening • El-betjente sidespejle med varme 

• Integreret cd-radio og 9 højttalere • Tagræling. Fra kr. 1.795 pr. måned inkl. 3 års service.

De viste forslag til fi nansiering inkl. 3 års service (max. 45.000 km) ved eBil Finans i samarbejde med Nordea Finans:

FINANSIERING
Fra kun kr. 956 pr. måned

inkl. service de første 3 år

DANMARKS BILLIGSTE 5-DØRS BIL!
Suzuki Alto giver mere for pengene end andre små biler.
Alto har 5 døre og fuld sikkerhedspakke med 6 airbags og ESP

ALTO FRA KUN KR. 69.990

FØRSTE ÅRS 
FORSIKRING FRA

 kr. 3.600**

FINANSIERING
Fra kun kr. 1.995 pr. måned

inkl. service de første 3 år

SUZUKI SX
COMBIBACK
1.6 TOUR

Praktisk familiebil til kun kr. 169.990

SUZUKI SWIFT DUALJET
Forener høj ydelse med lavt forbrug. Comfort 5-dørs med aircondition

FRA KUN KR. 127.990
Swift fås fra kr. 109.990

Åbningstider:
Mandag
til fredag 09.00-17.30
Lørdag 10.00-14.00

Jesper B. Schramm
Telefon 55 75 24 51

Mikkel Madsen
Telefon 55 75 24 53

Niels Chr. Petersen
Telefon 55 75 24 54
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Dennis Kristensen
Tlf. 92 44 89 82

Daniel Jakobsen
Tlf. 92 44 89 96

Casper Saabye
Tlf. 92 44 89 86

Peter Bonde
Tlf. 92 44 89 98

Niels Chr. Petersen

SWIFT HAR
OVERHALET 

SIG SELV

 Swift: 21,7 - 25,0 km/l, CO2 90 - 104 gram/km.  Swift Sport: 17,9 km/l, CO2 125 gram/km. Alle priser er inkl. lev.omk. (3.980 kr.), men ekskl. evt. metallak. Foto viser biler med ekstraudstyr. Prisen på Swift Sport 
på 224.990 er betinget af Folketingets endelige godkendelse af lovforslag L237 (regulering af afgift). Alle tilbud gælder, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

I enhver Swift er der tænkt på komfort, sikkerhed, praktik 
og økonomi. Men især er der lagt vægt på alt det, som gør 
bilen sjov at køre i: Fedt design, lækkert udstyr og ikke 
mindst fantastiske køreegenskaber. Det har gjort Swift til 
klassens køregladeste bil. Og nu har den simpelthen over-
halet sig selv. Den nye Swift Sport har nemlig endnu flere 
af de tekniske detaljer og flabede features, der gør naboen 

gul af misundelse. Kom og hils på den nye charmetrold og 
mød hele den køreglade Swift-familie. Vi fejrer familiefor-
øgelsen med gode tilbud på både Swifter og udstyr. Oplev, 
hvor meget xtra du får for pengene i de veludstyrede Swift 
Xtra-modeller. Eller tjek de skarpe priser på de fedeste 
stylingpakker, du kan få med til din nye Swift eller Swift 
Turbo. Vi køreglæder os til at se dig!

SWIFT STYLINGPAKKER
TIL SUPER SKARPE PRISER

SWIFT XTRA MED AEB
 FRA KUN 129.990 KR.

DEN HELT NYE SWIFT SPORT
MED FULDBLODS KØREGLÆDE

FRA 224.990 KR.
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SIG SELV

 Swift: 21,7 - 25,0 km/l, CO2 90 - 104 gram/km.  Swift Sport: 17,9 km/l, CO2 125 gram/km. Alle priser er inkl. lev.omk. (3.980 kr.), men ekskl. evt. metallak. Foto viser biler med ekstraudstyr. Prisen på Swift Sport 
på 224.990 er betinget af Folketingets endelige godkendelse af lovforslag L237 (regulering af afgift). Alle tilbud gælder, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

I enhver Swift er der tænkt på komfort, sikkerhed, praktik 
og økonomi. Men især er der lagt vægt på alt det, som gør 
bilen sjov at køre i: Fedt design, lækkert udstyr og ikke 
mindst fantastiske køreegenskaber. Det har gjort Swift til 
klassens køregladeste bil. Og nu har den simpelthen over-
halet sig selv. Den nye Swift Sport har nemlig endnu flere 
af de tekniske detaljer og flabede features, der gør naboen 

gul af misundelse. Kom og hils på den nye charmetrold og 
mød hele den køreglade Swift-familie. Vi fejrer familiefor-
øgelsen med gode tilbud på både Swifter og udstyr. Oplev, 
hvor meget xtra du får for pengene i de veludstyrede Swift 
Xtra-modeller. Eller tjek de skarpe priser på de fedeste 
stylingpakker, du kan få med til din nye Swift eller Swift 
Turbo. Vi køreglæder os til at se dig!

SWIFT STYLINGPAKKER
TIL SUPER SKARPE PRISER

SWIFT XTRA MED AEB
 FRA KUN 129.990 KR.

DEN HELT NYE SWIFT SPORT
MED FULDBLODS KØREGLÆDE

FRA 224.990 KR.

ÅBENT HUS I WEEKENDEN 15. & 16. SEPTEMBER
LØRDAG KL. 10-16 & SØNDAG KL. 11-16


