
Jette sætter fokus  
på fødderne // SIDE 2

Everybody’s Talking spiller i Pakhus8
Når Everybody’s Talking går på scenen i Pakhus8 i Præstø, 
er de popdrengen, rocklegenden og kongen af Ribe. I det 
private er de Billy Cross, Jimmy Bacoll og Lars Maasbøl. 
Trioen serverer en aften med fortællinger og fortolkninger 
af pop- og rocknumre. // SIDE 19

Godsejer søger frivillige til æblehøst
På Oremandsgaard Gods kalder August Hage til høst af 
æbler den 29. september  // SIDE 5

2000 børn jagtede sandheden
DR’s i ”Sandhedens Tjeneste” var på besøg i Vording-
borg. Elever skulle lære om kildekritik.  // SIDE 4

LÆS I DENNE UGE OM:

Sydsjælland

Henrik Pedersen

GF Sydsjælland
Parkvej 46A ∙ 4700 Næstved
Tlf. 55 37 20 01 ∙ www.gf-sydsj.dk

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

Ring til vores assurandør 
Henrik Pedersen på tlf. 31 16 05 50, 
og aftal tid til en gennemgang 
af dine forsikringer hjemme  
hos dig selv.

Har du brug for at forsikre 
landbo eller din  virksomhed, 
kan jeg også hjælpe dig.

 

 

  
  

 

                             

 

 

          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

Tirsdag 25. september
kl. 19.00-21.00
Pris 100 kr. 
inkl. kaffe og kage
Tilmelding i butikken

BLOMSTERBINDER

KURSUS 
i Vordingborg Plantehandel

HANS GROHE

KØKKENARMATUR 
ECOS M 
Før 650,-
NU 450,-

SPAR
 200,-

SPAR
 200,-

HÅNDVASKARMATUR 
ECOS M (Planis M)
Før 650,-
NU 450,-

HÅNDBRUSER  
CROMETTA 
Før 175,-
NU 100,-

BRUSESTANGSÆT 
CROMETTA 
Før 399,95
NU 275,-

SYDSJÆLLANDS
TØMMERHANDEL

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

FÅ PÅ LAGER

FÅ PÅ LAGER

FÅ PÅ LAGER
FÅ PÅ LAGER

HAMBORGSKOVLØBET ER DANMARKS 

NÆSTÆLDSTE MOTIONSLØB Side 6
sydhavsNYTUGE 37 - 2018 // TILLÆG TIL SØNDAGSAVISEN-FRITIDSNYT

 ■ // Byhusforeningen i Nysted er utroligt glade for og stolte over, at det er lykkedes at få Peter 

Sommer til Nysted Biograf-Teater for at give koncert.

Efter at have udgivet sit nye album ”Elskede At Drømme, Drømme Om At Elske”, har der været 

bud efter Peter i medierne og på spillestederne. 

“Der er nok ikke nogen indenfor rock- og popmusik musik i Danmark, der har været spillet så 

meget i radioen, fået så mange anmeldelser og omtale i aviserne, givet så mange interviews 

og spillet så meget i fjernsynet som Peter Sommer i begyndelse af 2018,” lyder det fra Henrik 

Juul i en pressemeddelelse fra arrangørerne.

PLUS PALLE HJORT

Til koncerten i Nysted får Peter Sommer hjælp fra Danmarks nok mest benyttede og kendte 

tangentspiller Palle Hjort, der i flere forskellige sammenhænge før har spillet i Nysted Biograf-

Teater. Derfor er overskriften for koncerten Peter Sommer alene i verden med Palle Hjort. Det 

bliver helt sikkert en ganske anden oplevelse på den lille intime scene i Nysted end koncerten 

med Peter Sommer på Orange Scene ved dette års Roskilde Festival. Billet til koncert og buffet 

kan købes på www.billetto.dk.

STOR KUNSTNER PÅ LILLE SCENE: 

PETER SOMMER SPILLER I 

NYSTED BIOGRAF-TEATER

Fra Orange Scene på Roskilde Festival til Nysted Biograf-Teater. 

Peter Sommer rykker fra den helt store scene til den helt lille, når han giver 

koncert fredag den 21. september

Peter Sommer optræder sammen med Palle Hjort, der flere gange har spillet i Nysted.

Følgende dage er der Søndagsfrokost:

7. oktober, 4. november, 11. november

(2. december kl. 12.00 Stor Julebuffet kr. 119,-)

PRIS KUN 89,- 
Børn kun 39.-

PR. PERSON

VIG-GAARDENS SELSKABSLOKALER

Vigvej 41. Nørre Vedby /  Tlf.: 54 44 64 10 / 22 65 64 14 / viggaarden2@gmail.com

Alt om festarrangementer på www.vig-gaarden.dk

Find os på

START DEN 13. SEPTEMBER

Bordbestilling nødvendig på:

22 65 64 14

Husk at sætte kryds i kalenderen til vores inspirerende 

SØNDAGS FROKOST

kl. 12.00 på VIG-GAARDEN

Husk at sætte kryds i kalenderen 

NYHED PÅ VIG-GAARDEN

BUFFET HVER TORSDAG KL. 17.30-20.00

Stegt fl æsk med persillesovs

Spareribs med salat, kartofl er og sovs

PR. PERSON

 

99,-
STEGTE ÅL AD LIBITUM med dinnermusik

LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 18.00

PR. PERSON 219,-
STEGTE ÅL TIL FROKOST

SØNDAG DEN 28. OKTOBER KL. 12.00

PR. PERSON 219,-

NYKØBING FALSTER: Nygade 14B - Tlf. 5485 2228 / 28 59 86 88 - Åbningstider: Man.-torsdag kl. 12-22 Fre.-søndag kl. 12-23

www.huaxin.dk - Husk at bestille bord i god tid!

Mandag-torsdag: ..............
... 128.- (normalpris: 148,-)

Fredag-søndag: ..............
..... 128.- (normalpris: 158,-)

Mandag-torsdag: ..............
... 158.- (normalpris: 178,-)

Fredag-søndag: ..............
..... 158.- (normalpris: 198,-)

BØRNEPRISER:  Under 2 år gratis

2-4 år kr. 40,- 5-8 år kr. 60,- 9-11 år halvpris

Vi forkæler alle fødselarer med et

gavekort til buffet, der kan bruges

til næste besøg hos os!

Gælder både i

Nykøbing F og

Vordingborg

Alle dage efter

kl. 21.00
Chinabox to go

kr. 40,-
Sushibox
kr. 45,-

Gælder

kun i

Nykøbing F

SEPTEMBER TILBUD
Buffet, suppe, barbecue og is. Kaffe, te, kage og meget mere

RUNNING SUSHI & BUFFET

TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2018    //    UGE 38    //    ÅRGANG 104
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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

VI TILBYDER FINANSIERING AF DERES BEHANDLING 

VI TILBYDER  0  UDBETALING  0  RENTER  0 GEBYRER 

VI TILBYDER AT FREMSTILLE  DERES  TANDPROTESE  PÅ 24 TIMER 

VI TILBYDER REPARATIONER – TILPASNINGER FORETAGES  SAMME  DAG 

VI BENYTTER  BEDSTE  MATERIALER – NYESTE TEKNIKKER 

VI TILBYDER OGSÅ BEHANDLING  I HJEMMET – PLEJEHJEM  - HOSPITAL 

BILLIGSTE  EGENBETALING FOR  PENSIONISTER  MED  HELBREDSTILLÆG 

VI  HAR  INDGÅET  OVERENSKOMST  MED  KOMMUNERNE 

GRATIS FORUNDERSØGELSE – RING OG BESTIL TID 

     NÆSTVED                               VORDINGBORG
     RINGSTEDGADE 23                    ALGADE 83                                                            
     Tlf. 5573 0143                            Tlf. 5537 1604

Med Venlig Hilsen
AUT. KLINISK TANDTEKNIKER

MERETE BENDIX EIBYE

Præstø // Foreningen Tids-
lerne Sydsjælland arran-
gerer foredrag med Milena 
Penkowa om cannabis som 
medicin. Det sker tirsdag 
25. september klokken 19 
på Idrætshøjskolen Bosei, 
Evensølundvej 5, Præstø.
Her giver Milena Penkowa 
sit bud på, hvordan og 
hvorfor cannabis og især 
cannabinoidet CBD virker 
mod smerter og cancer.
Deltagerne lærer om 
»kroppens eget cannabis« 
og får forklaret, hvordan de 
forskellige indholdsstoffer 
i cannabis virker på hjer-

Penkowa fortæller om cannabis

Præstø // Sextetten Taxi Horns spiller arrangeret swing-
musik hos Restaurant Siv&Co., Havnepladsen, Præstø 
torsdag den 20. september klokken 19-21.30.
Der er gratis adgang.

Sekstet spiller swingmusik

Milena Penkowa holder 
foredrag om cannabis 25. 
september. Foto: Mik

nen og immunsystemet.                                                                               
Deltagelse koster 70 kro-
ner for medlemmer - 140 
kroner for ikke-medlem-
mer. Tilmelding senest 21. 
september på www.tidsler-
ne.dk. Alle er velkomne.

Skibinge // Søndag 23. sep-
tember klokken. 10,30 er der 
høstgudstjeneste i Skibin-
ge Kirke, Rones Banke 19, 
Præstø.
Prædikant er Helge Rørtoft 
Madsen og kirkens Spirekor 
og Børnekor deltager.
Børn fra kirkens spirekor og 
børnekor vil syngende bære 
frugt og grønt ind i kirken og 
godt hjulpet af korene, synger 
kirkegængerne høstens dejli-
ge salmer.
Gudstjenesten varer cirka en 
time og alle er velkomne.

Korbørn 
bærer 
høsten ind

Vordingborg // Bokseklubben Tårnet 74 arrangerer in-
ternational Box Camp for unge. Det sker fra 21. til 23. 
september, hvor 130 boksere fra Danmark, Holland, Bel-
gien, Sverige og Tyskland skal træne og dyste med og 
mod hinanden. Også flere eliteboksere deltager.
Hører man til de morgenfriske, kan man opleve de mange 
unge løbe gennem byen klokken 7 både lørdag og søndag 
morgen, når dagens program for deltagerne starter med 
en frisk løbetur på fem kilometer.

130 boksere løber rundt i byen

Præstø // De statsautoriserede 
fodterapeuter i Danmark har 
valgt at gøre den 20. septem-
ber til Fodens Dag i Danmark.
Også Jette Fisker hos Klinik 
for Fodterapeut på Adelgade 
67 vil deltage i Fodens Dag, 
hvor der bliver sat fokus på 
den danske fodsundhed.
Jette Fisker vil have åbent hus 
i klinikken fra klokken 10-16.
- På dagen vil interesserede 
kunne komme forbi og få lidt 
informationer om deres fød-
der. Det vil ikke være konsul-
tationer, men en snak på et 
kvarters tid om fødder og fod-
pleje, fortæller Jette Fisker.
- Folk vil komme til at sidde 
i stolen og jeg vil give dem 
mulighed for at stille sig på 
et podobaroskop. Det er en 
slags lyskasse, hvor man kan 
se, hvordan man træder på fo-
den. Derved kan jeg fortælle 
den enkelte om skoene støt-
ter de rigtige steder. Jeg kan 
give nogle råd til fodøvelser, 
og man har mulighed nogle 
brochurer med hjem, hvor der 
også er øvelser. Det hele vil 
være vejledende råd, uddyber 
hun.

Gratis arrangement
Jette Fisker opfordrer til, at 
man kigger forbi klinikken, 
hvor det på dagen er gratis.
- I det hele taget er det godt 
med en dag, hvor der er fokus 
på fødderne. Folk har forskel-
lige problemer med fødderne, 
som kan forplante sig i knæ 
og hofter. Mange gange kan et 
indlæg i skoen hjælpe, erklæ-
rer hun.
- Indlæg er ikke kun for ældre 
mennesker. Faktisk har man-
ge unge mennesker ryg- og 
knæproblemer, fordi de ikke 
passer på deres fødder. Der er 
også flere og flere, som dyrker 
ekstremsport og træner mere, 
og her vil et indlæg måske 
også kunne hjælpe, fortæller 
Jette Fisker.

To travle måneder
Jette Fisker åbnede sin klinik 
i Adelgade 67 den 16. juli i 
år. 
Hun var egentlig pædagog, 
men besluttede, at der skulle 
ske noget andet.
Hun påbegyndte derfor på en 
uddannelse som statsauto-
riseret fodterapeut, og blev 

færdig den 6. juli 2018.
Jette Fisker har på ingen 
måde fortrudt, at hun etab-
lerede sig som selvstændig i 
Præstø.
- For det første bor jeg i 
Præstø, så det var naturligt at 
åbne klinik her. Det har gået 
fantastisk de første to måne-
der. Folk har været utroligt 

søde. Nogle gange er folk bare 
kommet ind for at sige hej og 
for at se på lokaliteterne. Jeg 
har stort set haft fuldt hus i 
bookningerne lige siden første 
dag. Det er virkelig dejligt, at 
folk har taget så godt imod 
mig, siger hun med glæde i 
stemmen.

Fodens Dag i Præstø

Fodterapeut Jette Fisker opfordrer borgerne til at kigge forbi klinikken på Fodens Dag.
 Fotos: Thomas Olsen

På Fodens Dag kan man blandt andet prøve at stille sig på et podobaroskop, hvor man selv kan se, 
hvordan man træder på foden.
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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 18. sept. til og med lørdag 22. sept. med mindre andet er anført. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Købmand 
Kenneth Nielsen

SLAGTERMESTEREN TILBYDER DELIKATESSEN TILBYDER

BYENS FISKEBUTIK TILBYDER

DANSKE
SVINE-
KOTELETTER
Uden ben
Kg pris 45,90

PR. 1/2 KG 

2295

NOMINERET TIL 
SLAGTERPRISEN 2018

Shiraz eller 
chardonney
Australien
Listerpris 29,98

PR. BOKS

8995

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

 

Nemt 
og lækkert

LASAGNE, 
MOUSAKKA, 
CHILI CON CANE 
ELLER TORTILLA 
MED KØDFYLD
PR. BAKKE

4995

PRINGLES 
CHIPS
Kg. pris 48,184

PR. STK.

795

SUN LOLLY 
DRIKKEJUICE
Listerpris v/8 stk. 8,09
Æble, appelsin eller cola
PR.PAKKE

1295

GEVALIA 
ELLER 
CAFÉ NOIR
Kg. pris 74,87

PR. POSE

2995

Vildt billigt

DANSK 
KALVE-
CULOTTE
Kg. pris 119,90

PR. 1/2 KG

5995

Mør og lækker Dansk svinekød og lækkert

MOUSAKKA, 
CHILI CON CANE 
ELLER TORTILLA ELLER TORTILLA ELLER TORTILLA 

Nok til 

2 pers.

FRIT VALG

HAVFRISK DANSK-
FANGET KULMULEFILET 
MED SKIND
Kg pris. 150,00

PR. 1/2 KG 

 75,-

400- 

500 gMAX 6 PS. 
PR. KUNDE 
PR DAG TIL 
ANFØRTE 

PRIS

95

billigt

3 l

PRINGLES 

Flere 
 varianter

Vildt billigt

8×
200 ml

GRØN BALANCE 
ØKOLOGISKE 
GULERØDDER
Kl. 1
Kg pris 5.95

1 kg

PR. POSE   

 595

SPAR
OP TIL

60,-
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TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI

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

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

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

Hele kommunen // En skole er 
truet af en bombe. En pige 
er - måske - taget som gidsel. 
Hvad nu?
Det var det dilemma, knap 
2000 elever fra 8. til 10. klas-
se i Vordingborg Kommune og 
nabokommuner blev stillet 
overfor, da de deltog i DR’s 
»I Sandhedenes Tjeneste«. 
Via quizzer skulle de stemme 
sig gennem vinklingen af en 
nyhed, der undervejs tog en 
uventet drejning. Målet var at 

lære de unge at forholde sig 
kritisk til nyhedsstrømmen, 
de med en smartphone i hån-
den selv er en del af.
- Det var mega fedt. De fik 
publikum med. Der var sat 
en masse muligheder op, så 
man blev fanget af det, lød 
det efter dagens første show 
fra vinderholdet, Mads Ørtoft 
Jensen, Halima Hosta, Nata-
sja Christiansen, Lamia Aziz, 
Oscar Fanø og Gustav Kolbo 
fra 8.b på Gåsetårnskolen Af-

deling Iselinge i Vordingborg. 
De vandt slik til klassen men 
var også opmærksomme på 
det faglige.
- Vi lærer hele tiden, at vi skal 
forholde os kritisk til vores kil-
der. Fremover vil vi nok tænke 
os om en ekstra gang, inden 
vi deler noget. Og noget vil vi 
måske slet ikke dele, siger de.

Et idealistisk projekt
Værter på »I Sandhedens 
Tjeneste« var TV-Avisens Er-

kan Özden, P3 Nyhedernes 
Cecilie Lange og sportskom-
mentator Henrik Liniger. Med 
sig i marken havde de Snap-
chat-journalist Lasse Winther, 
der hentede oplysninger hjem 
til redaktionerne. Det hele var 
en leg, og alle indslag var op-
taget på forhånd.
- For mig er det et idealistisk 
projekt om at gøre de unge 
mere bevidste. Det vigtigste er 
ikke, hvilken platform de får 
deres nyheder fra, men at de 

2000 børn jagtede sandheden

- Enhver med en Youtube- eller Snapchatkanal kan kalde sig nyhedsvært, fastslog P3-nyhedsvært Cecilie Lange ved det røde runde 
bord medbragt fra DR’s Newsroom. Her skulle udvalgte redaktører forholde sig til de dilemmaer, redaktionerne blev stillet overfor. Den 
første nyhed, Cecilie Lange husker gjorde indtryk på hende, var, da Anders Breivik i 2011 skød og dræbte 69 unge på den norske ø 
Utøya.  Foto: Thomas Olsen

TV-Avisens Erkan Özden guidede de unge med overordnede 
journalistiske betragtninger, inden han tilsidst præsenterede det 
færdige nyhedsindslag.  Foto: Thomas Olsen

Vinderne af dagens første show. Fra venstre er det Mads Ørtoft 
Jensen, Halima Hosta, Natasja Christiansen, Lamia Aziz, Oscar 
Fanø og Gustav Kolbo.  Foto: Nina Lise

bliver oplyste, fortæller Erkan 
Özden, der erkender, at han 
med sine 40 år er en dinosaur 
i nyhedsstrømmen. TV-Avisen 
er blevet mere moderne og 
funky med årene, men den er 
stadig stærkt præget af, hvor-
dan forgængerne gjorde det.
- Ingen af os kan spå om, 
hvordan TV-Avisen ser ud om 
30 år. Formodentlig findes 
den ikke i samme form som 
nu. Alligevel har der med det 
fragmenterede mediebillede, 

vi ser i dag, aldrig været mere 
brug for en troværdig nyheds-
dækning end nu, fastslår Er-
kan Özden.
Han er imponeret over, hvor 
kloge de unge er.
- Jeg bliver opmuntret af at 
være sammen med dem. Ef-
ter sådan en dag bliver man 
lidt mindre gammel og sur, 
griner han.

Præstø //  Der var fest og balla-
de på Præstø 4H Gård, da de 
forleden holdt åbent hus.
Her viste de deres kunnen in-
den for ponytræk, kaninhop, 
rollespil og kreativt værksted. 
Desuden kunne man gætte 
koordinator og plante et flag 
for at se, om man komme tæt-
test på, og vinde præmier.
Mormors bedste porcelæn 
kunne sendes på genbrugen 
i det muntre køkken. Flotte 

gevinster kunne vindes i tom-
bolaen sponseret af lokale for-
retninger.
Man kunne købe 4H-gårdens 
egen honning i cafeen og riste 
pølser på rollespillernes bål, 
hvis man turde. Blandt de nye 
tiltag var en hoppeborg, og så 
kom Falck forbi med to lokale 
brandbiler, så børnene kunne 
dytte og sprøjte vand på he-
stefolden.
De fire H’er står for hjerte, 

Aktiv dag hos Præstø 4H

Ilyas på to et halvt år var så 
vild med ponytræk på hesten 
Paplo, at hans mor måtte købe 
en ekstra tur. 
Foto: J.C. Borre Larsen                 

Præstø-Vordingborg //  Har 
man lyst til at lære at pro-
grammere, er der nu en god 
mulighed. På bibliotekerne i 
Præstø og Vordingborg holder 
Kirsten Dam Pedersen works-
hops for børn fra otte til 14 år 
i det gratis program Scratch 
2.0.

Her lærer deltagerne at lave 
en tegnefilm, der kan bygges 
på til et labyrintspil, der siden 
kan udvides med forskellige 
spilelementer.
Det sker lørdag 22. september 
på Præstø Bibliotek og lørdag 
13. oktober på Vordingborg 
Bibliotek.

Der stilles pc’er til rådighed, 
men deltagerne skal på for-
hånd have lavet sig en konto 
på www.scratch.mit.edu 
Det er gratis at deltage, men 
der er kun 12 pladser pr. 
workshop. Billetten kan hen-
tes på biblioteket eller på 
www.vbdetsker.dk.

Lær at programmere

hånd, hoved og helbred.
I 4H tror man på, at børn og 
unge lærer bedre ved at bruge 
deres hænder, og at de lærer 
gennem hele livet, deraf et 
kvikt hoved.
Gode kostvander skal gerne 
give et sundt helbred, og uan-
set hvad man laver, skal der et 
varmt hjerte til. 
Filosofien begyndte i USA 
og nåede siden til Danmark. 
I dag er der 4H-afdelinger i 
hele landet, der er drevet af 
frivillige kræfter. 
I Præstø er det Keith Duddles 
som er formand. Og der sker 
noget året rundt på Rosager-
gård.
Der er heste, kaniner, katte, 
høns og marsvin. Man kan 
have sin egen hest eller kanin 
opstaldet.
Der er også fokus på at dyrke 
grøntsager og hvordan en køk-
kenhave skal passes. 
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Præstø // Æblehøsten på 
Oremandsgaard Gods syd for 
Præstø udgør en forsvindende 
lille del af omsætningen. Fak-
tisk kun enkelt procent ifølge 
godsets ejer, August Hage.
Det er de 500 hektar under 
plov, som er hovedforretnin-
gen. 
Men August Hage drømmer 
om at gøre langt mere ud af 
æbleproduktionen. 
- Lige nu er det bare et hobby-
projekt, men jeg håber, at jeg 
en dag kan lave en seriøs for-
retning ud af det, siger han. 
Det er først i de senere år, at 
Oremandsgaard har kastet sig 
over æblemost. Tilsyneladen-
de ikke noget dårligt valg. 
- Vi har udsolgt fire-fem må-
neder i forvejen. Hotel Fre-
deriksminde (michelinrestau-
rant i Præstø, red.) aftager 
80 procent, fortæller August 
Hage, der også pønser på at 
lave Calvados, som er æble-
brændevin.
- Det kræver, at jeg finder nog-
le folk, som kan finde ud af at 
lave det, siger han.   
I det tidlige forår plantede 
Oremandsgaard en halv hekt-
ar nye æbletræer. Det var med 
nerverne uden på tøjet.   
- Hjertet sad helt oppe i hal-
sen, men der var kun 5-10 
træer, som knækkede. Det er 

langt under, hvad man kan 
forvente. Vi har været heldige, 
selvom jorden er god, siger 
August Hage. 

Frivillige hjælper til
Lørdag den 8. september tyv-
startede Oremandsgaard med 
årets æblehøst.  
Den lange, varme sommer har 
bevirket, at æblerne allerede 
nu er plukningsmodne, selv-
om de seneste måneder ikke 
har budt på meget nedbør. 
På Oremandsgaard beskærer 
man ikke trærødderne. Det 
betyder, at de stikker dybt ned 
i jorden, og derfor har træer-
ne ikke manglet vand under 
tørken.  
Det vrimler da også med æb-
ler på træerne. De hænger 
næsten lige så tæt som klaser 
på vinstokke.
Der var med andre ord nok at 
gå i gang med, da omkring 
10-15 frivillige iført gummi-
støvler og praktisk tøj tog fat 
om spandene. 
De plukkede æblerne fra den 
gamle æblelund, som svarer 
til 0,7 hektar æblelund.
Ifølge Peter Zeberg, der hjæl-
per til på godset, var frugter-
ne i æblelunden oprindeligt 
tiltænkt fødekilde til godset. 
- Der er 15 forskellige sorter. 
Spiseæbler, madæbler og 

gemme-æbler, fortæller Peter 
Zeberg.  

God syre
Æblerne bruges nu til most, 
og det giver ifølge August 
Hage god mening. 
- Vi har nogle sjældne sorter, 
som andre æbleavlere ikke 
har, siger han. 
Det gælder blandt andet 
Møllerens Venus, Danziger 
Kanzafpel og Alfred Hage. 
Sidstnævnte er en sort, der 
er opkaldt efter August Hages 
bedstefar.
Oremandsgaard Gods har 
også æblet med det løjerlige 
navn ”Nonnetit Bastard”.
Det er ifølge Peter Zeberg 
krydsningen mellem Nonne 
og Tit, der tilføjede navnet 
”Bastard”.
Selve æblet er lidt aflangt, 
og formen kan minde om en 
flaske. 
- Nonnetit Bastard giver en 
god syre. Vi bruger den til 
vores luksusmost, som Hotel 
Frederiksminde køber, siger 
Peter Zeberg. 
Lørdagens plukning var første 
omgang ud af to.
Lørdag 29. september ind-
kalder Oremandsgaard revl 
og krat til den helt store pluk-
ning. Frivillige hænder er vel-
komne.

Godsejer søger frivillige 
til æblehøst

Et-årige Alfred August oplevede sin første æblehøst i favnen på farmand, August Hage. 
 Foto: J.C. Borre Larsen

Vordingborg // Der er bog-
byttedage på Vordingborg 
Bibliotek fredag 21. sep-
tember klokken 11-18 og 
lørdag 22. september klok-
ken 10-13.
Her kan man komme og 
lægge bøger, dvd’er, cd’er, 
spil og andre ting, man ikke 
længere har brug for, men 
som er for gode til bare at 
smide væk. Man kan også 
komme med eksempelvis 
garn- og stofrester, møn-
stre, håndarbejdsblade og 
lignende.
Man behøver ikke aflevere 
noget for at tage noget.
Biblioteket er vært ved en 
kop kaffe/te og kage, og det 
hele er ganske gratis.

Bogbyttedage på 
biblioteket

Vordingborg // FN’s interna-
tionale fredsdag markeres 
i Kulturarkaden. Det sker 
fredag 21. september fra 
klokken 15 til 17 på Syd-
havnsvej 6, Vordingborg.
Traditionen tro fortæller 
Vordingborg Fortællerkreds 
deres historier på bibliote-
ket bag den store reol. Del-
tagerne er Marianne Chri-
stensen, Inge Silz, Karsten 
Mathiasen, Bjørn Bensby 
og Herbert Silz.
- Vi fortæller om ting, vi 
selv har oplevet, samt nye 
historier hovedsageligt om 
fred, fortæller Herbert Silz 
og tilføjer, at biblioteket 
serverer kaffe, te og små-
kager i pausen. Arrange-
mentet er gratis. Alle er 
velkomne.
FNs internationale freds-
dag markeres over hele 
Europa. I år mindes 100-
året for afslutningen på 
1. verdenskrig, starten på 
trediveårskrigen (1618) 
og dens afslutning i 1648 
med 15 minutters klokke-
ringning fra klokken 18 til 
18.15 fra mange kirker og 
rådhuse.

Fortællerkreds 
markerer fredsdag

Ulla Abdullas Cocobongoband 
giver familiekoncert på Stars. 
 Arkivfoto

Vordingborg // Ulla Abdul-
las Cocobongoband spil-
ler den første koncert i en 
række familiekoncerter, 
som tidligere hed »Kamæ-
leonkoncerter«.
Familiekoncerterne hen-
vender sig til børn fra fem 
til otte år og deres familier.
Lørdag den 22. september 

Familiekoncert på 
Stars

klokken 11.00 på Stars, Al-
gade 84, Vordingborg spiller 
Ulla Abdullas Cocobongob-
and teaterkoncerten »Karla 
Splyff«.
I forestillingen møder pi-
gen Karla en ny ven gennem 
»Spacebook«, og det bliver 
indledningen på en færd ud i 
rummet med store udfordrin-
ger og spændende oplevelser.
I forhold til stilen kommer 
musikken også langt omkring 
lige fra jazz og bossanova til 
funk, rock og pop.
Og som altid når Cocobongo-
band går på scenen, er der 
masser af godt humør og ga-
ranti for at publikum inddra-
ges.
Billetter til koncerten koster 
50 kroner og de købes på 
www.billetten.dk.
Er der overskydende billetter, 
sælges de på døren i Stars.

SØNDAGS  
FROKOST BUFFET 

12.00 -15.30  
 
 
 
 
 
 

MARINERET SILD. 
. 

 STEGTE SILD, HERTIL SYLTEDE RØDLØG OG CAPERS. 
. 

GRAVED LAKS MED SENNEPS DRESSING. 
. 

ÆG MED MAYONAISE OG CAVIAR. 
. 

REJESALAT. 
. 

PANDESTEGT RØDSPÆTTEFILET MED 
 HJEMMELAVET REMOULADE OG CITRON. 

. 

TARTELETTER MED HØNS I ASPARGES. 
. 

KOLD ROASTBEFF MED PEBERROD. 
. 

LUN LEVERPOSTEJ MED TILBEHØR. 
. 

RIBBENSTEG MED RØDKÅL OG AGURKESALAT 
. 

FISKE FRIKADELLER MED REMOULADE. 
. 

OSTEFAD MED TILBEHØR 
HERTIL

SØNDAGS  
FROKOST BUFFET 

12.00 -15.30  
 
 
 
 
 
 

MARINERET SILD. 
. 

 STEGTE SILD, HERTIL SYLTEDE RØDLØG OG CAPERS. 
. 

GRAVED LAKS MED SENNEPS DRESSING. 
. 

ÆG MED MAYONAISE OG CAVIAR. 
. 

REJESALAT. 
. 

PANDESTEGT RØDSPÆTTEFILET MED 
 HJEMMELAVET REMOULADE OG CITRON. 

. 

TARTELETTER MED HØNS I ASPARGES. 
. 

KOLD ROASTBEFF MED PEBERROD. 
. 

LUN LEVERPOSTEJ MED TILBEHØR. 
. 

RIBBENSTEG MED RØDKÅL OG AGURKESALAT 
. 

FISKE FRIKADELLER MED REMOULADE. 
. 

OSTEFAD MED TILBEHØR 
HERTIL 

SMØR, FEDT, 
HJEMMELAVET FULDKORNS RUGBRØD  

OG LYST BRØD 
 

     175,- 

MARINERET SILD  ✩  STEGTE SILD, HERTIL SYLTEDE RØDLØG 
OG CAPERS  ✩  GRAVAD LAKS MED SENNEPSDRESSEING  

ÆG MED MAYONAISE OG CAVIAR  ✩  REJESALAT  
PANDESTEGT RØDSPÆTTEFILET MED HJEMMELAVET REMOULADE 

OG CITRON  ✩  TARTELETTER MED HØNS I ASPARGES 
KOLD ROASTBEEF MED PEBERROD  ✩  LUN LEVERPOSTEJ 

MED TILBEHØR  ✩  RIBBENSTEG MED RØDKÅL OG AGURKESALAT  
FISKE FRIKADELLER MED REMUOLADE  ✩  OSTEFAD MED TILBEHØR

Herti l smør, fedt, hjemmetlavet fuldkornsrugbrød 
og lyst brød.

Havnepladsen 2  -  4720 Præstø  -  Tlf. 55 99 30 30  -  www.sivogco.dk

175,-PR. COUV.

Børn under 12 år halv pris

SØNDAGS FROKOST BUFFET
kl. 12.00 - 15.30

KAN OGSÅ 
BESTILLES

UD AF HUSET
NYT 

MENUKORT 
-se det på
sivogco.dk



6    //   UGEBLADET   //   TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2018   //   UGE 38

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...

Nytår i Rom
6 dage med dansk rejseleder

Ankomst til Rom om formiddagen og 
transfer til vores hotel.

Byvandring i Rom som afsluttes med 
frokost på et typisk romersk trattoria.  

Besøg i Vatikanet på Peterspladsen og 
i Peterskirken. Middag på historisk re-
staurant i bydelen Trastevere. Aftentur 
i bus med ophold ved Trevi-fontænen.

Byvandring i Rom om formiddagen. 
Nytårsaften-arrangement på hyggelig 
restaurant i gå-afstand fra hotellet.  

Udfl ugt til det naturskønne bjergom-
råde udenfor Rom, Castelli Romani. 
Besøg i gamle fæstningsbyer. Frokost i 
Nemi på byens kendte restaurant.

Hjemrejse ud på formiddagen.

Programmet varierer alt efter dato

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6
www.besttravel.dk/rom-nytår

Vi bor centralt 
lige mellem 
Engelsborg 

og Vatikanet

• Fly København-Rom inkl. bagage t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 5 nætter på centralt beliggende Hotel

Domus Carmelitana

• 5 x morgenmad på hotellet
• 2 x frokost
• Nytårsarrangement inkl. 5-retters

nytårsmenu på restaurant L’Orso80
• Aftentur i Rom inkl. spisning i Trastevere
• 3 byvandringer
• Udfl ugt til Castelli Romani
• Erfaren dansk rejseleder

Datoer og priser
28/12, 29/12, 30/12  .....................................  kr. 8.395

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse .....................................kr. 1.000
Tillæg for eneværelse Superior .................kr. 1.500
Turistskat på hotellet pr. pers./nat .................€3,50

Inkluderet i prisen

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

DAG 7

DAG 8

Fly til Malaga og transfer til vores 
4-stjernede Hotel Antequera.

Byrundtur til fods i Antequera.

Udfl ugt til Córdoba og besøg på vin-
gård med sherry-smagning.

Udfl ugt til Granada og Alhambra inkl. 
rundvisning på paladset.

Besøg i naturparken El Chorro og 
frokost hos appelsinbonden Juanito. 
Her bliver vi budt på frokost i form af 
autentisk andalusisk paella med vin til.

Udfl ugt til den smukke by Sevilla, An-
dalusiens hovedstad, med byrundtur.

Udfl ugt til naturparken El Torcal, som 
byder på fantastiske udsigter og ku-
riøse stenformationer.

Hjemrejse til Danmark.

Andalusien
Sevilla, Córdoba og Granada

www.besttravel.dk/andalusien

• Fly København - Malaga inkl. bagage t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 7 nætter på Hotel Antequera

• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad inkl. vand & vin
• 1 x frokost inkl. vin og vand hos

appelsinbonden Juanito (dag 5)
• Vingårdsbesøg med smagsprøve
• Udfl ugter og entréer ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder

Datoer og priser
21/9, 7/10  .....................................................  UDSOLGT
5/11, 12/11, 19/11 ...........................................  kr. 7.595

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse ..................................  kr. 1.500
Tillæg for værelse med balkon  ..................  kr. 850

Inkluderet i prisen

Halvpension 
inkl. vin til 
aftensmad

Udby // 8. september ville 
N.F.S. Grundtvig være fyldt 
235 år. Samme dag fyldte 
mindestuerne i Udby 90 år.
Begge mærkedage blev et 
tilløbsstykke, da Grundtvigs 
Mindestuer holdt åbent hus. 
Den ene bus efter den anden 
satte besøgende af foran den 
Udby Kirke og ved den nærlig-
gende Udby Præstegård, hvor 
Grundtvig blev født i 1783. 
Én af busserne kom helt over 
fra Varde. Her var 22 med-
lemmer fra menighedsrådet i 
to små sogne taget på udflugt.
De var kørt hjemmefra klok-
ken seks om morgen og havde 
inden ankomsten til Udby be-
søgt Stevnsfortet. 

Veloplagt guide
Såvel de sydvestjyske gæster 
som alle andre, der havde 
lyst, fik en gratis rundvisning 
i Grundtvigs Mindestuer af 

den veloplagte kustode Dorrit 
Røtting, der mestrer forfatter-
præstens historie til finger-
spidserne. 
Hun fortalte med stor ind-
levelse om Grundtvig liv fra 
fødsel til død, om hans koner 
og børn og om billederne, der 
hænger i mindestuerne.  
- Det er gået forrygende, for-
talte Dorrit Røtting, da hun 
netop var færdig med det sid-
ste hold. 
Der er ikke meget plads i de 
små rum i mindestuerne, og 
der bliver hurtigt varmt, når 
så mange mennesker er sam-
let på én gang. Men det var 
ifølge Dorrit Røtting ikke no-
get problem.
- Normalt tager en rundvis-
ning 30 minutter, men hvis 
jeg kan se, at folk er ved at fal-
de om, så korter jeg den ned 
til 20 minutter ved at finde 
en hurtig afslutning, smilede 

Dorrit Røtting.
Hun glædede sig især over, at 
gæsterne var godt forberedte 
til en rundtur i Grundtvigs liv.
- Mit foredrag passede per-
fekt til de oplysninger, som 
de enkelte hold havde fået i 
busserne på vej hertil, siger 
Dorrit Røtting. 
Det var hendes fornemmelse, 
at de besøgende holdt ørerne 
mest stive, når snakken faldt 
på Grundtvigs hustruer. 
- Konerne er fascinerende. 
Det er også nogle kønne da-
mer, lyder det fra Dorrit Røt-
ting.

Ekstrarundvisninger
Grundtvigs Mindestuer i Udby 
er lukket for denne sæson, 
men større selskaber er vel-
komne til at booke en tid til 
en rundtur i mindestuerne. 
Dorrit Røtting kan kontaktes 
på telefon 60 48 58 20.

Tilløbsstykke ved 
dobbelt fødselsdag 

Kustode Dorrit Røtting i døråbningen var i sit es, da hun til åbent hus fortalte om Grundtvigs liv. 
 Foto: J.C. Borre Larsen                

Vordingborg // Overalt i landet 
var der søndag 9. september 
»Havens Dag«. 
Temaet var børn og leg i ha-
ven, og i Vordingborg Plante-
handel var man selvfølgelig 
med på noderne med forskel-
lige aktiviteter for de yngste. 
- Børn går altid og keder sig, 
når de er med forældrene i 
havecenter, siger Lene Gam-
meljord fra Vordingborg Plan-
tehandel. 
Denne søndag behøvede bør-
nene dog ikke at kede sig. 
I Vordingborg Plantehandel 
kunne man til Havens Dag 
blive ansigtsmalet, bage sno-
brød over bål med de lokale 
KFUM-spejdere og se på 
høns, som Fjerkræklubben fra 
Vordingborg og omegn havde 
med på udstilling.
Tip: Plant nu
 Efteråret lurer lige om hjør-
net, og ifølge Lene Gammel-
jord egner den kommende tid 

Havens Dag var for børn

Denne lille spejderpurk fik lov til at kæle en »ukkelse skæghøne«, 
da Vordingborg Plantehandel holdt »Havens Dag«. Manden med 
hønen i hånden er Per Rasmussen fra Fjerkræklubben i Vording-
borg og omegn.  Foto: J.C. Borre Larsen.                               

sig fortrinligt til at plante nyt 
herunder hæk. 
- Det er nu, man skal plante, 
for så er man et skridt foran, 
hvis næste sommer igen bli-
ver tør, siger Lene Gammel-

jord, inden hun kommer i 
tanke om et ordsprog:  
- Det, man planter, om foråret, 
kan gro. Det, man planter om 
efteråret, skal gro.
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 ■ // Byhusforeningen i Nysted er utroligt glade for og stolte over, at det er lykkedes at få Peter 
Sommer til Nysted Biograf-Teater for at give koncert.

Efter at have udgivet sit nye album ”Elskede At Drømme, Drømme Om At Elske”, har der været 
bud efter Peter i medierne og på spillestederne. 

“Der er nok ikke nogen indenfor rock- og popmusik musik i Danmark, der har været spillet så 
meget i radioen, fået så mange anmeldelser og omtale i aviserne, givet så mange interviews 
og spillet så meget i fjernsynet som Peter Sommer i begyndelse af 2018,” lyder det fra Henrik 
Juul i en pressemeddelelse fra arrangørerne.

PLUS PALLE HJORT
Til koncerten i Nysted får Peter Sommer hjælp fra Danmarks nok mest benyttede og kendte 

tangentspiller Palle Hjort, der i flere forskellige sammenhænge før har spillet i Nysted Biograf-
Teater. Derfor er overskriften for koncerten Peter Sommer alene i verden med Palle Hjort. Det 
bliver helt sikkert en ganske anden oplevelse på den lille intime scene i Nysted end koncerten 
med Peter Sommer på Orange Scene ved dette års Roskilde Festival. Billet til koncert og buffet 
kan købes på www.billetto.dk.

STOR KUNSTNER PÅ LILLE SCENE: 
PETER SOMMER SPILLER I 
NYSTED BIOGRAF-TEATER
Fra Orange Scene på Roskilde Festival til Nysted Biograf-Teater. 
Peter Sommer rykker fra den helt store scene til den helt lille, når han giver 
koncert fredag den 21. september

Peter Sommer optræder sammen med Palle Hjort, der flere gange har spillet i Nysted.

Følgende dage er der Søndagsfrokost:
7. oktober, 4. november, 11. november
(2. december kl. 12.00 Stor Julebuffet kr. 119,-)

PRIS KUN 89,- 
Børn kun 39.- PR. PERSON

VIG-GAARDENS SELSKABSLOKALER
Vigvej 41. Nørre Vedby /  Tlf.: 54 44 64 10 / 22 65 64 14 / viggaarden2@gmail.com

Alt om festarrangementer på www.vig-gaarden.dk

Find os på

START DEN 13. SEPTEMBER

Bordbestilling nødvendig på:

22 65 64 14

Husk at sætte kryds i kalenderen til vores inspirerende 

SØNDAGS FROKOST
kl. 12.00 på VIG-GAARDEN

Husk at sætte kryds i kalenderen 

NYHED PÅ VIG-GAARDEN
BUFFET HVER TORSDAG KL. 17.30-20.00
Stegt fl æsk med persillesovs
Spareribs med salat, kartofl er og sovs

PR. PERSON

 
99,-

STEGTE ÅL AD LIBITUM med dinnermusik
LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 18.00

PR. PERSON 219,-
STEGTE ÅL TIL FROKOST
SØNDAG DEN 28. OKTOBER KL. 12.00

PR. PERSON 219,-

NYKØBING FALSTER: Nygade 14B - Tlf. 5485 2228 / 28 59 86 88 - Åbningstider: Man.-torsdag kl. 12-22 Fre.-søndag kl. 12-23
www.huaxin.dk - Husk at bestille bord i god tid!

Mandag-torsdag: ................. 128.- (normalpris: 148,-)

Fredag-søndag: ................... 128.- (normalpris: 158,-)

Mandag-torsdag: ................. 158.- (normalpris: 178,-)

Fredag-søndag: ................... 158.- (normalpris: 198,-)

BØRNEPRISER:  Under 2 år gratis
2-4 år kr. 40,- 5-8 år kr. 60,- 9-11 år halvpris

Vi forkæler alle fødselarer med et
gavekort til buffet, der kan bruges

til næste besøg hos os!

Gælder både i

Nykøbing F og

Vordingborg

Alle dage efter
kl. 21.00

Chinabox to go
kr. 40,-
Sushibox
kr. 45,-

Gælder

kun i

Nykøbing F

SEPTEMBER TILBUD
Buffet, suppe, barbecue og is. Kaffe, te, kage og meget mere

RUNNING SUSHI & BUFFET
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 ■ // Sydfalster Folkeuniver-
sitet åbner efterårssæsonen 
2018 med et foredrag af en 
kendt ankermand fra DR’s 
Sproghjørnet. Det er Ole Lau-
ridsen, der er ansat ved Arhus 
Universitet som lektor for un-
dervisning og læring, hvor 
han udvikler metoder for den 
enkelte til at opbygge og la-
gre viden. Han holder derfor 
foredraget “Det gode liv at 
lære”.

DER SKER I HJERNEN
I programmet står der 

om foredraget: Vi ved det 
jo godt. Det er i hjernen, 
læring sker. Men hvad ved vi 
egentlig om det, der går for 
sig i hjernekisten? Hvordan 

bygger vores hjerner viden 
op? Og hvad betyder f.eks. 
bevægelse for vores evne 
til at lære? Hjernen hjælper 
os med at skabe mening og 
lagre viden. Den er konstant 
i gang, både når vi daser og 
dovner, og når vi skal være 
kreative, fokuserede eller 
løse problemer. Nok ligner 
den mest af alt havregrød, 
men ikke desto mindre er det 
der, det hele foregår: Hjernen 
gør os til dem, vi er, hjernen 
er vores pilot på turen gen-
nem livet. De mange neu-
rologiske processer er i sidste 
ende altafgørende for, hvor-
dan vi lever, lærer og oplever 
livets kvalitet – og de proces-
ser kan påvirkes og styres 

ved ret enkle greb, så hjernen 
kan udfolde sit fulde poten-
tiale og bidrage til det gode 
liv. Faktisk viser det sig, at vi 
lærer bedre, når vi bevæger 
os; men hvornår har du sidst 
gået en tur eller siddet på en 
motionscykel, mens du læste 
en bog?

RENT PRAKTISK
Foredraget foregår - som 

alle øvrige foredrag i regi af 
Sydfalster Folkeuniversitet 
- på Højskolen Marielyst, 
Bøtøvej 2 i Væggerløse. Pris-
en for foredraget er inklusiv 
kaffe og kage. Alle er vel-
komne.

HJERNEN ER VORES PILOT GENNEM LIVET
Mag. art. lektor Ole Lauridsen holder foredrag om hjernen og læring på Højskolen Marielyst tirsdag den 25. september kl. 19.30

 ■ // Nu, hvor sommeren er 
forbi, og det måske ikke læn-
gere så tillokkende at stå un-
der den elskedes balkon om 
aftenen og synge serenader 
for ham/hende. Men derfor 
kan man stadig have behov 
for at lytte til smuk, behage-
lig og stemningsfuld musik. 
Det får man mulighed for, når 
Ensemble Storstrøm lørdag 
den 22. september spiller i 
Gedser kirke, Langgade 36, 
hvor de vil præsentere fire 
fantastiske kompositioner 
inden for genren serenader. 
Alle stykker er for små besæt-
ninger, herunder Wolfgang 
Amadeus Mozarts Sonate KV 
292 for fagot og cello.

UDEN DIRIGENT
Ensemblet arbejder ofte 

uden dirigent, og det gør de 
også i Gedser Kirke. Derved 
får publikum en stærk og 
nærværende koncertoplev-
else helt tæt på musikerne.

”Vi er meget glade for og 
stolte over, at Ensemble Stor-
strøm kommer til Gedser og 
giver koncert i vores smukke 

kirke, som jo er en arkitek-
tonisk perle, så arrangement-
et er i den grad med til at 
sætte Danmarks og Nordens 
sydligste by på landkortet,” 
siger menighedsrådsfor-
mand Kim Ole Grützmeier. 

Ud over Mozart byder pro-
grammet også på Ludwig 
v. Beethovens Serenade op. 
25 D-dur for fløjte, violin og 
bratsch, Heitor Villa-Lobos’ 
Bachianas Brasileiras for 
fløjte og fagot samt Ernö 
Dohnányis Serenade op. 10 
C-dur for violin, bratsch og 
cello. Koncerten spilles kl. 
15.00 og varer 1,5 time inkl. 
pause. Der er gratis adgang.

De fem kommuner i Kultur-
region Storstrøm står sam-
men med Statens Kunstfond 
bag ensemblet, der består af 
otte fastansatte topprofes-
sionelle musikere. Læs mere 
om Ensemble Storstrøm og 
ensemblets koncertprogram 
på http://www.ensemblet.
dk.

STORSTRØMS 
ENSEMBLE SPILLER 
SERENADER
Der er gratis koncert med Storstrøms Ensemble i 
Gedser kirke lørdag den 22. september

Denne koncert byder på genren serenader.

Program

ØVRIGE AKTIVITETER 
I EFTERÅRET 2018:

 � Tirsdag den 9. oktober 
”Sygdomsbehandling i 
fremtiden – hvad kan vi 
forvente..?” ved Stephan 
Kantak

 � Tirsdag den 23. okto-
ber kl. 19.30 ”Johannes 
Wilhjelm, fra Italien 
til Skagen” ved Tine 
Fabienke

 � Tirsdag den 13. novem-
ber kl. 19.30 ”Silkevejen 
fra Beijing til Istanbul” 
ved Lene Kohlhoff Ras-
mussen

 � Lørdag den 15. decem-
ber Tur til DR’s koncert-
hus i København med 
koncerten ”Pigekorets 
jul”

Lektor Ole Lauridsen fortæller om hjernen og læring. Hjernen gør os til dem, vi er, hjernen er vores pilot på turen gennem livet, fortæller lektoren.



H.E.P. Møbler
Valdemarsgade 65 . 4760 Vordingborg . Tlf. 55 37 44 00 . Mobil 60 86 84 58 . www.hep-moebler.dk

Åbent: Torsdag+fredag kl. 10-17.30. Lørdag kl. 10-13. OBS: Eller efter aftale dag og aften.

KOM TIL H.E.P. MØBLER I VORDINGBORG
OG SE LANDETS STØRSTE UDVALG AF MØBLER FRA SIKA-DESIGN

KOM OG TØM BUTIKKEN - ALT SKAL VÆK!

SPAR FRA 20-50%

Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

Frit leveret overalt på Sjælland og Lolland Falster. 2000 kvm. med alt i møbler.
Kom trygt til os - vi står for kvalitet og service. 40 år med møbler. Altid et godt tilbud at køre efter.

Vi matcheralle netpriser.Ring for etgodt tilbud.

Vi har færdige hynder til alle slags Manilla møbler på lager og vi sy’r hynder efter mål

Classic Loom

Paris
Arne Jacobsen

Madame
Nanna Ditzel

Monet
Gyngestol

Monet
Stol

Charlot

Daonnatello
2 personers Sofa

Due 
2 personers Sofa

London Høj Stol

Daisy
Solseng

Davinci Stol

Charlot
2 personers sofa

Milano Arm Stol

Grace
Spisebord

120 Ø

Rossini Stol

Georg
Bord i teak

120 Ø/160

Classic Loom

Classic Loom

Piano Stol

Colonial
Bord i teak

90x160
90x200



RULLER FRA 
GULV TIL LOFT - 
OG VI HAR HØJT 
TIL LOFTET...

KÆMPE 
UDVALG I STORE 
TÆPPERESTER

UNDER
1/2 PRIS

KRAFTIGT 
STUETÆPPE
Bredde 4 meter

NU KUN pr. m2 

5995

SPAR 

30,- pr. m
2

LOOPY STUE/
VÆRELSESTÆPPE
Fåes i 3 gode farver

Før 139,- 
NU pr. m2 

11995

KÆMPE 
UDVALG 
I VINYLER

Fra pr. m2

9995

BØRNETÆPPE 
Flere forskellige motiver
Findes i 4 el. 5 meter

KUN pr. m2

7995

STORT UDVALG I 
AFPASSEDE TÆPPER
F.eks. fladvævet tæppe med 
gummibagside
133x180 cm

KUN

64995

TRÆGULV
Bøg

KUN pr. m2

19995

Du får næsten 
penge for at handle
Holger Brodthagensvej  10
4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 82 19 72

G U L V B E L Æ G N I N G

TAG DIN TRAILER MED OG FÅ VARERNE MED - MED 
DET SAMMEN - INDGANG GENNEM BOLIGHUSET

KÆMPE UDVALG I 
LAMINATGULVE 
NU FRA M2

6995

TÆPPEFLISER/
RESTER
Langt under 
normalpris
Før op til 450,-
KUN fra m2

699595
LAGERSALG

VI DELER INDGANG MED BOLIGHUSET



subaru.dk

Subaru XV standardudstyr bl.a.
• Lineartronic automatgear

• EyeSight førerassistancesystem

• 7 airbags og whiplashbeskyttelse

• Apple CarPlay/Android Auto™ infotainmentsystem

• Permanent fi rehjulstræk

Brændstofforbrug 14,5-15,6 km/l. CO2 151-160 g/km. Vi tager forbehold for trykfejl. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er inkl. leveringsomkostninger. * For kompakte familiebiler.

5-STJERNET SIKKERHED FOR DIG OG DIN FAMILIE
Ingen kompakt SUV tilbyder større sikkerhed end Subaru XV, kåret som klassevinder af Euro NCAP. Et væld af 

hjælpe- og sikkerhedssystemer, fi rehjulstræk, komfortudstyr og intelligent teknologi bringer dig og din familie 

sikkert frem. I en begrænset periode endda med rabat på op til 37.500 kr. Kom ind og besøg os for en prøvetur.

Euro NCAP klassevinder
Kampagnerabat på 4 stærke XV modeller

Fra kr. 303.880,-

FAMILIEBIL*

SPAR OP TIL 37.500,- PÅ

FAMILIEBIL*

SPAR OP TIL 37.500,- PÅ
KLASSENS SIKRESTE
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 ■ // Løbet blev afviklet første 
gang i 1970, hvor den første 
motionsbølge rullede ind 
over landet. Sidenhen er der 
kommet et meget stort an-
tal andre motionsløb til, og 
Hamborgskovløbet har også 
i nogen grad skiftet karakter. 
I de første mange år havde lø-
bet rod i atletikkens verden, 
med mange aldersklasser, 
fokus på klassevindere og 
tider i de enkelte klasser mv. 
I dag har løbet ændret sig til 
at være en motionsaktivitet 

for hele familien, hvor fokus 
er på at have en god og aktiv 
dag i skoven.  

LIGNER SIG SELV
På andre måder ligner løbet 

sig selv. Der er start og mål på 
Hamborgskovvej. Fra starten 
løber man forbi Middel-
aldercentret og hurtigt ind 
i skoven og passerer senere 
gennem det meget natur-
skønne område ’Rævebak-
kerne’. Herfra kan man enten 
sætte kursen direkte mod 

målet, og så bliver distancen 
5,1 kilometer. Eller man kan 
tage en ekstra sløjfe rundt i 
Hamborgskoven, og så kom-
mer man op på 9,6 kilometer, 
inden man når til mål. Den 
længste af disse to ruter blev 
også løbet helt fra starten.

NYT GRUS PÅ STIER
I mål vil der være frugt og 

drikkevarer, og der vil være 
en række præmier, som 
fordeles ved lodtrækning 
blandt alle deltagere. 

“I år kan vi glæde os ekstra 
over, at en række stier i Ham-
borgskoven er rettet op og 
forsynet med nyt grus,” lyder 
det fra formand for Guld-
borgsundløberne Søren Møl-
ler-Madsen i en pressemed-
delelse.

For at sikre, at ingen farer 
vild i skoven har arrangør-
erne posteret et antal ve-
jvisere ude på ruterne.

TOG HANDSKEN OP IGEN
Hamborgskovløbet var 

i mange år et kæmpe ar-
rangement, og blandt lokale 
løbere i de mere modne år-
gange har ordet Hamborg-
skovløbet derfor en næsten 
mytisk klang. Men efterhån-
den svandt tilslutningen ind, 
og efter løbet i 2002 opgav 
den daværende arrangør, 
atletikklubben NA80, at føre 
løbet videre. I 2009 tog Guld-
borgsundløberne som nys-
tartet løbeklub handsken op 
igen og har arrangeret løbet 
siden, for 4. år i træk i samar-

bejde med Guldborgsund 
Triathlonklub. Det bliver 
dermed det 43. Hamborgs-
kovløb. Tilmelding til løbet 
kan ske på www.guldborg-
sundløberne.dk eller www.
guldborgsundtriathlon.dk.

 ■ // Nogle af Danmarks sjo-
veste komikere vil sørge 
for en aften med masser af 
grin og god stemning tors-
dag 20. september kl. 19.30 
på Teatret Masken. Vært er 
komiker Valdemar Pustelnik 
der styrer showets gang og 
hygger om publikum, med 
på scenen er Dan Andersen 
og Heino Hansen. Dan An-
dersen.

ALENE PÅ SCENEN
Efter flere år i branchen som 

hardcore stand-up komiker, 
gjorde Dan en gang for alle 
op med fordommen om, at 
en stand-up komiker står 
alene på scenen med en 
mikrofon, da han udvidede 
genren og tog sin guitar med 

på scenen. Dan har gjort 
sig landskendt med sit spe-
ktakulære guitarshow. Han 
har været med i stort set alt, 
der er værd at tale om i dansk 
comedy. Han er kendt for 
have et virkeligt godt tag i 
publikum, der elsker mixet af 
sange og rendyrket stand-up. 

FAST OPVARMER
Heino Hansen har skabt sig 

en kometkarriere inden for 
stand-up. Han debuterede 
i 2008 og var allerede året 
efter fast opvarmer for Linda 
P. Heino kunne efterfølgen-
de opleves til Zulu Comedy 
Galla i både 2009 og 2010, 
hvor han også var nomineret 
til Talentprisen, samt i “DM 
i stand-up” i 2010 og 2015, 

hvor han begge gange blev 
en publikumsfavorit og nr. 2 
i selve finalen. 

KENDT FRA TV
Valdemar Pustelnik kender 

du fra DM i stand-up på TV2 
samt sketch-karakterer i tv-
showet Dybvaaaad på TV2 
Zulu (sæson 2), Danish Dy-

namite på TV2 Zulu (sæson 
1), Det Feministiske Talk-
show på DR K, og i starten af 
2016 kunne han ses i Simon 
Talbots Sketchshow på TV2 
Zulu. Billetter kan købes på 
www.masken.dk eller på 
telefon 54 73 27 32.

Valdemar Pustelnik er vært.

Heino Hansen 
optræder.

Dan Andersen optræder.

KOMIKERE SIKRER ET GODT GRIN TIL STAND UP COMEDY NIGHT
Der er Stand Up Comedy Night på Teatret Masken i Nykøbing F. torsdag den 20. september kl. 19.30

Danmarks næstældste motionsløb runder september måned af.

HAMBORGSKOVLØBET ER DANMARKS NÆSTÆLDSTE MOTIONSLØB
Søndag den 30. september kl. 11.00 afvikles Intersport Hamborgskovløbet. Det er landets næstældste motionsløb, aldersmæssigt kun overgået af 
Eremitageløbet ved København

Det bliver det 43. Hamborgskovløb.



ÅBENT: Mandag-fredag kl. 9.00-17.00 · Lørdag 9.00-13.00
Gåbensevej 44 | 4800 Nykøbing Falster | Telefon 5485 3111
-en del af XL-BYG C. Aarslew Jensen

KÆMPE UDVALG I

GULVE SPAR 25%
på Mido serien fra Dansani

MCZ EGO AIR 3,0 UP
m/sorte sider.
• Drift område 2,3-8,1 KW
• 6 mm. træpiller
• Magasin: 21 kg.
• Topudgang Ø 80 mm.
• Varenr. 9137250

MCZ EGO 3,0 AIR
• Driftområde 8,1 KW
• Bagudgang Ø 80 mm.
• Til 6 mm træpiller
• Magasin: 24kg
• Varenr. 9140137

MCZ BOXTHERM 70
pilleovn til indbygning.
• Drift område 2,6-8,8 KW
• 6 mm. træpiller
• Magasin: 17kg
• Bagudgang Ø 80 mm.
• Varenr. 9140137

UDSTILLINGSPRIS

19.995,-

UDSTILLINGSOVN
UDSTILLINGSOVN

MCZ STAR 3,0 AIR
m/hvide kakler.
• Drift område 2,3-8,1 KW
• 6 mm. træpiller
• Magasin: 24 kg.
• Bagudgang Ø 80 mm.
• Varenr. 9137251

UDSTILLINGSPRIS

21.695,-
UDSTILLINGSPRIS

22.395,-

ÅBENT: Mandag-fredag kl. 9.00-17.00 · Lørdag 9.00-13.00
Gåbensevej 44 | 4800 Nykøbing Falster | Telefon 5485 3111
-en del af XL-BYG C. Aarslew Jensen

KØB EN NY UDSTILLINGS PILLEOVN FRA
OG FÅ 1 PALLE 6 MM. TRÆPILLER GRATIS
Udstillingsovnene har ikke været i brug. Træpiller leveres gratis (Samlet værdi kr. 2495,-). Træpiller: 6 mm. (84 x 11 kg.)

MCZ DECO AIR UP
• Drift område 3,8-7,6 KW
• 6 mm. træpiller
• Magasin: 13 kg.
• Bagudgang Ø 100 mm.
• Varenr. 9131099

UDSTILLINGSPRIS

29.995,-

UDSTILLINGSOVN

UDSTILLINGSOVN

UDSTILLINGSOVN

Vi har egen montør, til montage af
pejseindsatse, brændeovne, stålskorstene,

MCZ- og Aduro pilleovne.
Vi er altid klar til en gratis opmåling til ovn/pilleovn

med stålskorsten. Ring og bestil tid!

UDSTILLINGSPRIS

26.395,-

Mido serien 
er grebsfri 
og fås i fl ere 
varianter. Hvid, 
Havanna, Latte 
eller Mocca.

Tilbuddet gælder t.o.m. lørdag den 29. september 2018.

Vidste du at vi har et
kæmpe stort udvalg i gulve?

Kom og bliv inspireret i vores 
store udstilling med mere end 

150 forskellige prøver!



DESIGNA GARANTIER

TIL DIN HVERDAG

Lige nu sparer du 25% ved køb af køkken i hvid grebsfri design i 
højglans eller mat.

Vælg mellem modellerne Orra Opaco, Orra Lucido, Va Bene, Apollo, 
Cassiopeia og Colore (hvid) samt alle elementer og tilbehør.

Besøg DESIGNA, bliv inspireret og få et rigtigt godt tilbud med hjem.

SLOTSGADE 32  .  NYKØBING F  .  TLF. 54 86 00 56

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE PÅ DESIGNA.DK

DESIGNAdesignakitchen

5år
BORDPLADER

10år
SKABE OG

LÅGER

25år
SKUFFER OG
HÆNGSLER

KAMPAGNEPRIS

KR. 45.109,-
Prisen er for skabe, sokkel og bordplade.

Tilbuddet gælder ovenstående modeller samt alle elementer
og tilbehør til 30/9-18 ved køb af komplet køkken for min.
20.000,-. Levering inden 2/12-18. Kan ikke kombineres

med andre rabatter.

25%
HVID GREBSFRI
DESIGN
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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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Medalje // Hoffet meddeler, at 
plejer i Center for Socialpsy-
kiatri, Claus Helweg Christi-
ansen, Vordingborg, er tildelt 
fortjenstmedaljen i sølv.

Vordingborg // Det går stry-
gende for revisions- og råd-
givningsfirmaet Beierholm i 
Vordingborg. De scorer top-
karakter i en ny undersøgelse 
om medarbejdertilfredshed, 
Great Place to work. 
- Når folk er glade for deres ar-
bejde, smitter det af på kun-
derne, lyder det fra Ole Nør-
relund Hansen, sektionsleder 
for Beierholm i Vordingborg. 
 - Vi har i Vordingborg nogle 
ekstremt loyale kunder. Sam-
tidig får vi også hele tiden nye 
kunder. Generelt har erhvervs-
livet i Vordingborg og omegn 
det godt, så det er en fornøjel-
se at hjælpe med rådgivning 
og forretningsudvikling, fort-
sætter han. 

Pilen peger opad
Beierholm har 25 ansatte på 
kontoret i Algade 76. Men 
man kan sagtens bruge flere. 
- Vi har travlt, og vi regner 
med at få endnu flere opga-
ver i fremtiden, siger Ole Nør-
relund Hansen, der har været 

revisor siden 1981. 
Det er ikke kun lokalt, at det 
kører for Beierholm. Tilsam-
men bidrager alle afdelinger-
ne til en omsætning på næ-
sten en milliard kroner.  
Omsætningen landede i sene-
ste regnskabsår på 888 mil-
lioner kroner mod 806 milli-
oner kroner året før svarende 
til en vækst på 10,2 procent. 

Væksten er fortrinsvis kommet 
via opkøb, der i seneste regn-
skabsår tæller blandt andet 
revisionskontorer i Næstved, 
Nykøbing Falster og Vejle. 
Beierholm beskæftiger nu cir-
ka 1.200 medarbejdere, og 
kontoret i Vordingborg er nu 
ét blandt hele 29 fordelt over 
hele Danmark.

Flere folk til revisorfirma 

Ole Nørrelund Hansen, sektionsleder for Beierholm i Vordingborg, 
har god grund til smil på læben.  Foto: J.C. Borre Larsen

Præstø // Søndag 9. septem-
ber var ikke en helt almindelig 
dag for Tommy Andersen.
Han blev nemlig overrasket 
med 100 liter gratis benzin 
på Uno-X stationen på Ny Es-
bjergvej i Præstø.
Tommy Andersen vandt i en 

konkurrence, som var en del 
af en kampagne for lavprissta-
tionens nye prismaster.
Det var Gorm Brøgger, der er 
distriktspartner hos Uno-X i 
Præstø, som overrakte Tommy 
Andersen værdibeviset.

Vandt 100 liter benzin

Tommy Andersen vandt 100 liter benzin på Uno-X tanken i 
Præstø.  PR foto

Ny elev //  Hos Møn Maskinbyg 
i Stege er Martin Errebo, Bor-
re, komme i lære som auto-
matiktekniker.

vordingborg // Lollands Bank 
har travlt. Derfor har banken 
pr. 1. september ansat Maria 
Garde Hansen som erhvervs-
rådgiver i filialen i Vording-
borg. Maria Garde Hansen har 
været ansat i den finansielle 
sektor siden 1999, og hun har 
således en bred erfaring og er 
godt rustet til de nye udfor-
dringer. Maria Garde Hansen 
bor i Jungshoved ved Præstø 
og har således et godt kend-
skab til lokalområdet.

Ny erhvervsrådgiver i 
Lollands Bank

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

Christina Petersen
Salgssupport

T: 72 45 12 25
M: 31 63 30 08

christina.petersen@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 
Henrik Børjesson
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

Peer Rasmussen
Journalist

T: 72 45 13 73
M: 25 45 68 27

peer.rasmussen@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

TAK for opmærksomheden 
ved min 90 års fødselsdag
Kærlig hilsen
Mogens Geert-Jørgensen,
Snesere



UGEBLADET   //   TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2018   //   UGE 38   //    17

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

Fodbehandlinger
hjemmebehandlinger, samt indlæg

Gratis journaloptag.

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

w
w.

je
tte
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ke
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k

Pulterkammertastselvannoncer.dk Pulterkammertastselvannoncer.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

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
Tlf. 21 68 55 00

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

Sælges:
Blå fodertønder, 100 ltr.
Har De hest, så har jeg
fodertønder m/låg, 65 ltr.
4 stk. ialt kr. 100,-
eller plasttromler kr. 75,-
pr. stk, 3 stk. kr. 200,-.

4733
Tlf. 21 68 55 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

KLINIKKER

Algade 83E • 4760 Vordingborg 
Tlf. 55 37 01 44 • www.nielsove.dk

Mr. Niels Ove i Vordingborg 
søger butikschef hurtigst muligt
Har du mod på et job som vores nye stjerne? 
Kan du svare JA til følgende?:

•   Du er struktureret, ordensmenneske, perfektionistisk,  
 analytisk og strategisk orienteret.

• Du er handlekraftig og motiveres af at sælge.
• Du er udadvendt og positiv.
• Du har min 2 års erfaring indenfor modebranchen.
• Du er teamplayer, men skal være forberedt på 
 at arbejdet er meget selvstændigt.
• Du er opsøgende og formår at kunne samle relevant  
 markedsinformation og bruge det til vores fordel.
• Du er resultatorienteret med et højt drive.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Send din ansøgning vedlagt foto på mail: 84@mr.dk

we’re
hiring!

Vordingborg // Gåsetårnet 
knejser mod øst. Alligevel kan 
Iben Samson se det fra sit 
baglokale i Algade vest.
Det skyldes et samarbejde 
med kunstner, illustrator og 
fotograf Merete Helbech Han-
sen fra Skibinge.
Ved at tegne skilte og illustra-
tioner til i Rafi Kontorforsy-
ning får Merete Helbech Han-
sen sine streger på tryk.
Iben Samson får et blikfang, 
der på en opsigtsvækkende 
måde viser kontorforsynin-
gens formåen.

- Folk stopper op og kigger på 
mine gadeskilte. Nogle gange 
ser jeg også et smil. Da jeg 
havde Meretes valgplakater 
i vinduet, var der flere, der 
stoppede op og tog billeder, 
fortæller Iben Samson, der 
oplever, at de håndlavede 
skilte gør en forskel.
- Jeg er vokset op med godt på 
væggene, så jeg nyder at have 
en huskunstner. Det giver liv, 
og kunderne nyder at komme 
herind. Det er fedt at vise no-
get andet end det, alle andre 
har. Det sætter snakken i gang 

og giver mig mulighed for at 
fortælle om alt det, jeg også 
kan - for eksempel at printe 
børnetegninger eller invitati-
oner.

Humor på bestilling
Normalt elsker Merete Hel-
bech Hansen at arbejde med 
store armbevægelser, abstrakt 
og med masser af farver.
Hun praler normalt med, at 
hun ikke kan slå en lige streg, 
men til Iben Samson stram-
mer hun grebet.
Især hendes cykelillustratio-

ner er populære. Folk kan få 
tegnet deres egen cykel på 
bestilling og hente billedet 
hos Iben Samson, så snart 
filen er nået frem og printet.
- Det er lokalt, og det er on de-
mand. Folk kan godt lide skæ-
ve streger med humor. Der er 
ikke meget humor i mine ma-
lerier, griner Merete Helbech 
Hansen og tilføjer, at de to 
holder månedlige møder, hvor 
de planlægger årshjulet og 
udvikler nye idéer.
Blandt andet vil de i løbet af 
efteråret arrangere en dag, 
hvor Merete Helbech Hansen 
sidder i butikken og tegner på 
bestilling, hvorefter man kan 
få tegningen med hjem som 
professionelt print.
wI det hele taget får kunsten 
frie tøjler.
- Hvis man koncepter mig, 
kan jeg ikke. Så er det ikke 
mig. Det er vigtigt for mig at 
kunne prøve ting af, men jeg 

har ikke kunnet ryste Iben 
endnu, siger Merete Helbech 
Hansen og fortsætter:
- Vi får begge noget ud af det, 
uden at det koster noget. Når 

man er selvstændig med et 
enmandsfirma, er man meget 
alene. Så er det godt med den 
slags samarbejder.

Huskunst i stort format

En ekstraudgave af Gåsetårnet printet i storformat på folie. I baggrunden skimtes en af de populære 
cykler. Til venstre er det Merete Helbech Hansen - til højre Iben Samson.  Foto: Nina Lise

Folk er vilde med at få tegnet deres cykel. 
 Illustration: Merete Helbech Hansen

Bårse // Aggerhus Vennefor-
ening inviterer til Tip et Hit 
med Karin og Klaus Strand-
Holm i Aggerhus Centret, 
Parkvej, Bårse, onsdag den 
26. september klokken 14.
Ved arrangementet disker Ka-
rin og Klaus Strand-Holm op 
med underholdning for alle, 
som kan lide de gode, gamle 
hits.
Der vil være Tip et Hit, når 
Klaus Strand-Holm spiller 
og synger, mens Karin stiller 
spørgsmål og gæsterne gæt-
ter.
Der vil være fine præmier til 
de dygtige og heldige.
Arrangementet koster 100 
kroner inklusiv kaffe og kage. 
Dog betaler beboerne på Ag-
gerhus kun 50 kroner.
Tilmelding og betaling skal 

finde sted til Lene Kirk på 
telefon 25 67 54 20 eller til 
Aggerhus på telefon 55 36 
30 96 senest fredag den 21. 
september.

Tip et hit på plejecenter

Karin og Klaus Strand-Holm 
inviterer til Tip et Hit i Agger-
hus Centret den 26. septem-
ber.  Arkivfoto
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Det årlige loppemarked på Stensbygård plejer at være et tilløbs-
stykke.  Arkivoto: Bjørn Armbjørn

I Kalvehave får deltagerne udsigt til Dronning Alexandrines Bro 
ved Politikens store Margueritløb.  Pressefoto

Kalvehave // Det handler om 
fællesskab, motion og sam-
menhængskraft, når Politiken 
sammen med idrætsforenin-
ger og løbeklubber landet 
over inviterer til en løbetur 
langs vores nationalrute, Mar-
gueritruten. Det sker søndag 
23. september, og Kalvehave 
Havn er med.
Her venter der deltagerne en 
naturoplevelse, når de løber 
og går med udsigt til Dronning 
Alexandrines Bro, Stege Bugt, 
Stege og øen Lindholm, hvor 
der er virusforskning. De kom-
mer også forbi Viemose skov.
Løbet er for naturelskere, 
familier, halvmaraton- og 
maratonløbere samt mageli-
ge motionister. I Kalvehave 
tager halvmaraton- og mara-
tonløberne selv tid, og løbet 
gennemføres for dem i over-
ensstemmelse med regler 

Margueritter inspirerer til løb

udfærdiget af Klub100 Ma-
rathon og Klub100 Halvma-
raton. Men ellers tages der 
ikke tid, og dagen slutter med 
spisning i Den Gule Stald ar-

rangeret af Kalvehave-famili-
er med støtte fra Møn Banks 
Jubilæumsfond.
Tilmelding sker på www.poli-
tiken.dk/margueritloebet. Da 

Dronning Alexandrines Bro 
er på forsiden af 500-kro-
nesedlen, er alle tilmeldin-
ger før 16. september med 
i lodtrækningen om en 500 
kronesedel. Lodtrækningen 
finder sted i Den Gule Stald 
klokken 13.30 på løbsdagen, 
og vinderen skal være tilstede 
for at få sin præmie. »Kartek« 
fra Nyråd er sponsor.
Lokal arrangør er Nyråd Løbe-
klub. Børn op til 15 år delta-
ger gratis, og alle får en mar-
guerit-medalje på målstregen. 
Dagli’Brugsen Kalvehave do-
nerer snackposer til voksne 
og medaljer til børnene.
Margueritruten er på 4217 
kilometer. Ruten præsenterer 
byer, naturfænomener, histo-
riske seværdigheder, kulturarv 
og moderne arkitektur uden 
på noget tidspunkt at krydse 
samme vej to gange.

Vordingborg // Omkring 80 
deltagere mødte op, da Lokal-
historisk Forening for et års 
tid siden besøgte Vesthavnen 
på Masnedø, Vordingborg. Si-
den er der sket en massiv ud-
videlse - den kan man følge, 
når Jan Cramer åbner porten 
lørdag 22. september klokken 
14.
Storstrøms Bridge Joint Ven-
ture, der står bag byggeriet af 
den kommende Storstrøms-
bro, har for nylig underskre-
vet en aftale om etablering 
af et nyt kajanlæg. Dermed 

kan brobyggerne udskibe be-
tonelementerne til broen di-
rekte fra fabrikken, der bliver 
placeret på den store tomme 
grund, hvor gartneriet tidli-
gere lå. Der er også indgået 
aftale om, at Vesthavnen, når 
byggeriet er overstået, overta-
ger det 150 meter store ka-
janlæg.
Alle er velkomne til arrange-
mentet. Desuden arbejder 
Lokalhistorisk Forening på et 
arrangement om et besøg på 
Radarstationen i Skovhuse 6. 
oktober.

Lokalhistorie folder sig ud på havnen 

Stensved // Lions Club Lan-
gebæk er klar til stormløb 
ved årets store loppemarked. 
Det sker søndag 23. septem-
ber fra klokken 10 til 14 på 
Stensbygård, Stensbyvej 52, 
Stensved.
- Vi har igen samlet rigtig gode 
ting ind i hele kommunen, så 
det forhåbentlig bliver et end-
nu bedre marked end de fore-
gående år. Der vil være telte, 
så der er god plads til de ting, 
der ikke kan være i de byg-
ninger, fortæller Jens A. Niel-
sen fra Lions Club Langebæk.
Stensbygård stiller velvilligt 

bygningerne til rådighed. 
Der vil være et stort udvalg 
af møbler, glas, porcelæn, 
bøger, lamper, billeder, gram-
mofonplader, elektronik og 
tøj. Desuden vil der være en 
brilleindsamling.
- Så tag de gamle briller med 
- de kan gavne svagtseende 
mennesker i den fattige del af 
verden, siger Jens A. Nielsen, 
der med den store opmærk-
somhed om lopper alle ste-
der - også i tv - håber på stort 
fremmøde. Der vil være mu-
lighed for at købe kaffe, kage, 
øl, vand og sandwich.

Løver klar til stormløb

det sker
19.08.2018 - 25.09.2018

ONSDAG 19. september

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

09.30-11.30 Motionsgymnastik, Allerslev Klubhus, Enghavevej 2
10.00-16.00  Holberggård, Strandgaardsvej 8, Vordingborg: Vordingborg 

Erhverv holder kursus og digital kvalitetssikring
13.00-14.15  Rejsegilde på Vordingborg Kommunes nye job- og borger-

service, Algade 63
13.15-14.45 Bækkebundstræning på Brænderigården
13.00-14.00 Ungecenteret, Chr. Richardtsvej 45: Åben rådgivning
17.00-21.00  Gåsetårnsskolen, afdeling Iseling, Christian Richardtsvej 

33: FOF Sydøst holder folkeoplysning om døden
18.30 Medborgerhuset Lundby, Banevej 4: Banko
19.00 Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: »Lykke-Per«
19.00  Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6: 

Foredrag med fotograf Per Rasmussen
19.00-22.00 Præstø og omegns frimærkeklub. Skolevej 15: Miniauktion

TORSDAG 20. september

10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Petanque
10.00-16.00  Fodens Dag hos statsautoriseret fodterapeut Jette Fisker, 

Adelgade 67, Præstø
11.00-13.00 Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6: IT-værksted
14.00  PIF’s lokaler, Stadionvej 2, Præstø: Ældre Sagen Præstø 

arrangerer foredrag med journalist Per Østerlund
15.00-18.00  Innovationsrummet, Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 

Vordingborg: Åbent
17.00 Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg: Advokatvagten
18.00  Vordingborg Rådhus, Valdemarksgade 43, Vordingborg: 

Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
18.00-20.00  Sværdborg Sognearkiv, Tinghøjvej 6, 1., Over Vindinge: 

Åbent
18.30 Allerslev Klubhuset, Enghavevej 2: AUIFs bankospil
19.00-21.30  Restaurant Siv&Co, Havnepladsen, Præstø: Swingmusik 

med sekstetten Taxi Horns
19.00 Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: »Lykke-Per«

FREDAG 21. september

11.00-18.00 Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6: Bogbyttedag
13.00-16.00  Matas, Svend Gønges Torv 2, Præstø: 

Hjerteforeningen holder blodtryksmåling
17.30-21.30  Vordingborg Medborgerhus, Skovvej 2, Vordingborg: 

Discofest for udviklingshæmmede med Klaus Strand-Holm
20.00 STARS, Algade 84: »Young Sounds

LØRDAG 22. september

11.00-18.00 Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6: Bogbyttedag
11.00  Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: 

»Bien Maja på nye honningeventyr«
11.00  STARS, Algade 84, Vordingborg: 

Familiekoncert med Ulla Abdullas Cocobongoband
11.00-14.00  Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, Vordingborg: 

Åbent hus
13.00-21.30 Traktortræk i Jungshoved

SØNDAG 23. september

10.00-12.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Petanque
10.00-14.00  Lions Club Langebæk holder loppemarked på Stensbygård, 

Stensbyvej 52, Stensved
10.30  Skibbinge Kirke, Rones Banke 19, Præstø: 

Høstgudstjeneste med to kor
19.00 Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: »Lykke-Per«

MANDAG 24. september

10.00  Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: »Vi ses deroppe«. 
Det er den første film i serien »Læs bogen - se filmen« i 
samarbejde med Præstø Bibliotek

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

Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde: Banko
18.30 Mern Forsamlingshus: De tre foreningers bankospil

TIRSDAG 25. september

09.30-15.30  Præstø Multicenter, Rosagervej 37, Præstø: 
Billardturnering i »Skomager« som makkerpot

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  Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5, Præstø: 

Foredrag med Milena Penkowa om cannabis som medicin
19.00-21.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Petanque
19.00 Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2: Præmiewhist
19.00  Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø: Livestreaming fra 

Aarhus Universitet af foredraget »Smagen af øl«

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

HØSTGUDSTJENESTE  
SØNDAG 23. SEPTEMBER

BÅRSE KIRKE 
KL. 10.30

BELDRINGE KIRKE 
KL. 14.00

Kollekt vedr. Børnenes Fælles sag

Bårse Beldringe Menighedsråd

Kom og spis frokost i hyggeligt selskab i sognegården i Vordingborg 
den sidste fredag i måneden kl. 13-16. Vi samles omkring et vel-
dækket frokostbord, det daglige liv drøftes, og vi nyder samværet 
med hinanden.

Kl. 14 kommer der en taler, så vi også får lidt inspiration udefra, 
og vi indleder med forfatteren, journalisten og samfundsdebattøren 
Gretelise Holm, som holder et stemningsfyldt og humoristisk fore-
drag på baggrund af hendes bog ”Jesus, pengene og livet”.

Der synges et par salmer eller sange fra højskolesangbogen hver 
gang. Pris for frokosten 20 kr.

Alle er hjertelig velkomne!

FREDAGSCAFEER I 2018:
 Fredag den 28. september kl. 13
 Fredag den 26. oktober kl. 13
 Fredag den 30. november kl. 13

Se mere på: www.vordingborgkirke.dk

FREDAGSCAFÉ 

P.S. Krøyer: Hip, Hip, Hurra! Kunstnerfrokost på Skagen (1888).
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BIO
BERNHARD

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

Frarådes under 7 år

90 kr. - Helaftensfilm

70 kr. - Tilladt for alle

BIOGRAFKLUB
Onsdag 19. sep. kl. 19.00
Torsdag 20. sep. kl. 19.00
Søndag 23. sep. kl. 16.00
Danske undertekster
Søndag 23. sep. kl. 19.00
Danske undertekster
SENIORBIO 
Fredag 21. sep. kl. 13.00
Danske undertekster

Lørdag 22. sep. kl. 11.00

NÆSTE UGES FILM:

VI SES DEROPPE
(LÆS BOGEN - SE FILMEN)
Mandag 24. sep. kl. 10.00
Mandag 24. sep. kl. 19.00
Fredag 28. sep. kl. 19.00

FOREDRAG FRA ÅRHUS:
Smagen af øl
Tirsdag 25. sep. kl. 19.00

DOMMERENS VALG
Onsdag 26. sep. kl. 19.00
Torsdag 27. sep. kl. 19.00
Søndag 30. sep. kl. 19.00

Denne uges Suduko-løsninger:

Præstø // I uge 38 har Bio 
Bernhard Bille Augusts film 
»Lykke-Per« på programmet. 
Filmen er baseret på Henrik 
Pontoppidans klassiker af 
samme navn. 
I filmen flytter Per væk fra det 
landlige Jylland, sin strenge 
opvækst i det stærkt religiø-
se hjem og sin patriarkalske 
præstefar.
Han tager til København for at 
studere til ingeniør og realise-
re et stort visionært og moder-

ne energiprojekt, baseret på 
vind- og bølgeenergi. 
I hovedstaden kaster Per sig 
ud i storbylivet og indgår med 
livsappetit og glæde i det 
muntre og ubekymrede sel-
skabsliv.
Han får kontakt med den 
jævnaldrende Ivan fra den 
rige jødiske familie Salomon, 
som fascineres og begejstres 
af Pers ambitioner, og som vil 
hjælpe ham med at føre det 
ud i livet.

Hos familien Salomon får 
Pers projekt næring, og han 
får øje på mulighederne ved 
deres venskab og forelsker sig 
i datteren Jakobe, som i første 
ombæring ikke har meget til-
overs for den unge visionære 
præstesøn.
Jakobe fascineres dog af Pers 
ihærdighed og stædighed og 
må til sidst give efter for kær-
ligheden.
Nu burde Pers lykke være 
gjort, men trods al sit held og 

fremgang har Per svært ved 
at bryde båndene og slippe af 
med de sår, hans strenge, reli-
giøse baggrund har givet ham.
»Lykke-Per« vises den 19. og 
20. september, begge dage 
klokken 19, den 21. septem-
ber klokken 13 samt den 23. 
september klokken 16 og 19.
Lørdag den 22. september 
klokken 11 vises filmen »Bien 
Maja på nye honningeventyr«.

Lykke-Per i biografen

Lykke-Per er på programmet i Bio Bernhard i uge 38.  Arkivfoto

Trioen Everybody’s Talking spiller i Pakhus8 25. september.  Arkivfoto

Havnepladsen 8 • 4720 Præstø 

- Vi glæder os til at se jer! - 

6. OKT.

LYSERØD LØRDAG

kl. 21.00

LOPPEMARKED & CAFÉ

EVERYBODY´S TALKING

25. SEP.
kl. 19.30

225,-

MIKE ANDERSEN

15. SEP.
kl. 21.00

PRÆSTØ HARMONIKATRÆF

31. AUG + 1. SEP.
kl. 18.00/13.00

60,-

30. NOV. + 7. DEC. + 14. DEC.

ROCKLETT • JONAS HANSEN M. BAND • GRASSOLIN´

ÅRETS
 JULEFROKOSTER!
INKLUSIV MENU 

OG MUSIK 
SKYND DIG - 

HURTIGT UDSOLGT

Kl. 11-16 • FRI ENTRÉ
DONATIONER I DØREN GÅR TIL 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

135,-

11. OKT.
kl. 19.00

BOB DYLAN OG MIG
75,-

9. DEC.
kl. 16.00

CLUB KLONDYKE
250,-

14. NOV.
kl. 19.30

FBI COMEDY TOUR
135,-

350,-

1. NOV.
kl. 19.00

SPIL DANSK DAGEN
25,-

kl. 18.30

26. OKT.
kl. 21.00

OKTOBERFEST

6. OKT.
kl. 21.00

TRILLEBAND
135,-

Detaljer på facebook/
KulturforeningenPakhus8

pakhus8 - 
kp8snap

  @pakhus8
 #pakhus8 #præstø #præstøhavn

Billetter på:
pakhus8.safeticket.dk

UDSOLGT

375,-

Vordingborg // Sydsjællands 
Frimærkeklub indleder sæso-
nen tirsdag den 25. septem-
ber fra klokken 19-21.45 på 
Færgegårdsvej i lokale 34.

På dagen holder Theis auk-
tion og har de nye kataloger 
med.

Frimærkeklub åbner

Præstø //  På scenen i Pakhus8 
er der tre barstole, tre mikro-
foner og et hav af guitarer. 
Blander man dem med uover-
truffet vokalarbejde, sublimt 
guitarspil og venskabeligt 
mundhuggeri, har man Every-
body’s Talking. Tirsdag 25. 
september fra klokken 19.30 
til 22.30 giver de koncert hos 
Kulturforeningen Pakhus8, 
Havnepladsen 8, Præstø.
Der er gået over 14 år, siden 
trioen spillede sin første kon-
cert, og siden er det blevet til 
fire cd-udgivelser, to dvd’er 
med liveshows samt et utal af 
koncerter landet over på loka-
le scener og i de store musik-

huse.
Når Everybody’s Talking går 
på scenen er de popdrengen, 
rocklegenden og kongen af 
Ribe, og når de er private er 
de Billy Cross, Jimmy Bacoll 
og Lars Maasbøl. En aften 
med trioen er fortællinger 
og fortolkninger af etablere-
de pop- og rocknumre som 
blandt andet Peter Framtons 
»Baby, I Love Your Way«, 
Pink Floyds »Wish You Were 
Here«, Roy Orbisons »I Dro-
ve All Night« og Bob Dylans 
»Mighty Quinn«.
Billetter købes på https//pak-
hus8.safeticket.dk.

Everybody’s Talking på 
scenen

Jungshoved // I weekenden 
den 22. og 23. september fin-
der det traditionsrige »Jungs-
hoved Power Pull« sted.
Der plejer at være mange men-
nesker med i arrangementet, 
og der plejer at være mange 
flotte maskiner og traktortræk 
at se på for publikum.

Arrangementet foregår fra 
klokken 13-21 lørdag, mens 
der er gang i aktiviteterne fra 
klokken 10 til 16 søndag den 
23. september. 
Havetraktorerne kører ræs 
klokken 12 lørdag og klokken 
10 søndag.

Klar til Power Pull i 
Jungshoved



Mød kendte, spændende og sjove gæster når Søren Dahl på Cafe Hack hygger med lytt erne, over en kop kaff e 
sammen med et veloplagt publikum. Det er hver søndag kl. 10 – 12 på Radio SLR.

    Kom med på Cafe Hack med 

    Radio SLR. Søren Dahl sender 

   fra Cafe Hack hver søndag fra 

   kl. 10 -12 på SLR i programmet 

            
      Dahl på Hack

            
      Dahl på Hack

            
      Dahl på Hack


