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Brugsen i 
Karise fylder 
125 år
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Dansk 
Flygtningehjælp 
har brug for dig

           Side 16

Halloween 
i Faxe og 
Haslev
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ÅBENT: Mandag-torsdag 9-17.30 • Fredag 9-18.00 • Lørdag 9-13.00

FAXE•Torvegade 8•56713480

STÆRKT 
TILBUD

STRETCH JEANS
Flere muligheder.

Str. 30”-44” (76-112 cm.) 
3 skridtlængder.
Pr. par 400,-

TA’ 2 PAR FOR

500,--Vi er lidt friskere-

Egedevej 156 • Faxe • Tlf. 56 39 90 93
Tirsdag-fredag 9-17. Lørdag & søndag 9-15 

www.frenderupplanteskole.dk

planteskole

Hækplanter, træer, buske og blomsterløg

Flotte planter til efterårets krukker

i NÆSTVED & FAXE

RING OG FÅ EN GRATIS VURDERING! Tlf. 25 50 07 02
kim@minbolighandel.dk

Kim Sørensen
Ejendomsmægler og Valuar MDE
Ansvarlig for Næstved og Faxe

• 100% solgt eller gratis
• mange års erfaring
• stort lokalkendskab
• altid fast lavt salær
• hjælp til salgsoptimering og

samme mægler gennem hele salget

MIN BOLIGHANDEL GI’R DIG:

Vi samarbejder med

DØRE OG VINDUER

LB DØRE OG VINDUER ApS
Saksholmvej 26, Leestrup
4733 Tappernøje
Tlf. 56 72 56 14
post@lassebach.dk

Fast karm/topstyret vindue
Pris eksempel 120 x 120 cm 

incl. standard montage kr. 6.100,-
Håndværkerfradrag udgør 

heraf  kr. 4.300,-
Vi producerer døre og vinduer på alle mål, 
på eget værksted, derfor fradrag på selvangivelsen 
for både produktion og montage.

BEMÆRK!

lørdags åbent 

kl. 10-12

Tlf. 56 72 56 14
post@lassebach.dkwww.lassebach.dk

Hikmet Altun 

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
Hikmet Altun på tlf. 27 14 14 48,  
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.

SPIS
SAMMEN
ORDNING
i samarbejde med 
TORSDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 12
Gl. dags oksesteg med tilbehør
Dessert: Kokkens lagkage 
Inkl. 1 glas vin, øl eller vand.  Bagefter 1 kop kaffe med småkager

Pris kr. 60,-
Tilmelding tlf. 5631 3434 senest 2 dage før. 
Plads til 68 personer. Efter først til mølle princippet.

Lysholm Allé 2 • 4690 Haslev • Tlf. 5631 3434
www.haslevbowlingcenter.dk

26. oktober kl. 19.00

Stegt flæsk m. persillesovs

Pris kr. 119,-

HUSK

MORTENSAFTEN

lørdag den 10. november

Inner Wheel sponsor 
for Cecilie Eriksen

SE SIDE 16
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Mød os på
Kalbyrisvej 123 - 4700 Næstved

Mandag-fredag kl. 8-16 
Weekend efter aftale

Tlf. 55 73 70 75

Reparationer 
udføres på 
alle typer 

guld og sølv 
smykker

T&J Design I/S

HUGINSVEJ 10 · RINGSTED

TLF. 70 222 700 BILER KØBES

NIELS BOYE LARSEN
BILER

Udsalg
50% på alle varer 

undtagen lys

30. - 31. okt.
Vi modtager 

dankort og mobilepay.

Stationspladsen 2
Haslev

Tlf. 5631 7078

Alle maskiner 
til haven

F.eks.

Plæneklippere
Motorsave 

Græsslåmaskiner

Alle maskiner 
til haven

F.eks.

Plæneklippere
Motorsave 

Græsslåmaskiner

MILITARY-RIDNING: En af landets 
absolut bedste military-ryttere 
bor her i området - 24-årige Ceci-
lie Eriksen fra Tågerup ved Faxe, 

og hun har netop modtaget spon-
sorstøtte fra Faxe Inner Wheel.

Inner Wheel, der udelukkende 
består af kvinder, er søsterorgani-

Faxe Inner Wheel støtter 
Cecilie Eriksen

Calvin, Cecilie Eriksen og Lis Albrechtsen fra Faxe Inner Wheel

Calvin og Cecilie

sation til den mere kendte interna-
tionale organisation Rotary.

Ligesom „storebror” er Inner 
Wheels formål at støtte sandt 

venskab, fremme hjælpsomhed 
og medmenneskelig forståelse 
samt international forståelse.

Faxe inner Wheel er med til at 
støtte velgørende formål i hele 
verden - men også helt lokalt. 
Foreningen har således støttet 
julehjælp i Faxe, Hylleholt, Ro-
holte og Kongsted sogne. De har 
støttet Sorggruppen for børn i 
Faxe Ladeplads, foreningen TUBA 
der hjælper børn af misbrugende 
forældre.

Derudover støtter Faxe Inner 
Wheel SOS Børnebyerne og Sva-
nevig Hospice, ligesom man på 
landsplan er med til at støtte Lu-
kas Huset, der er hospice for børn.

Og nu har Faxe Inner Wheel 
også støttet Cecilie Eriksen med 
en ridevest og et økonomisk bi-
drag, fordi de gerne vil være med 
til at sikre, at Cecilie og hendes 
hest Calvin, også fremover kan 
begå sig i ridesportens top.

Og det må man sige at Cecilie 
gør - altså hører til toppen. Hun er 
på det danske military-landshold 
for seniorer, og har netop været til 
Nations Cup i Belgien. 

Det var første gang Danmark 
stillede op i Nations Cup, og Ceci-
lie blev bedst placerede dansker. 
Hun blev nr. 28 ud af 105 deltage-
re fra hele verden.

Cecilie var også kvalificeret til 
Verdensmesterskabet der blev 
afholdt i USA, men kom ikke der 
over. Rideforbundet vendte tom-
melfingeren nedad. De ville kun 
sende hende til VM hvis hun hav-
de haft en oplagt medaljechance.

Calvin og Cecilie blev Dan-
marksmester i 2017, og deltog 

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP:
Søndag den 4. november er der 
landsindsamling - og her er der 
brug for din hjælp som indsamler 
i Haslev.

Koordinator for indsamlingen 
i Haslev er Jette Schmidt, som 
fortæller at indsamlingen foregår 
fra kl. 10 til 12, og at man mødes i 
den store sal på Haslev Bibliotek.

Du kan melde dig som indsam-
ler ved at ringe til Jette Schmidt 
på 3110 1599 eller ved at sende 
en mail til jette.bent.schmidt@
gmail.com - men du kan også bare 
møde op på dagen.

Pengene fra årets landsind-
samling bliver brugt til at hjælpe 
mennesker på flugt i de områder, 
hvor der er mest brug for det lige 
nu.

I år vil en del af pengene blandt 
andet gå til at hjælpe rohingyaer-
ne i verdens største flygtningelejr 
i Bangladesh og familier på flugt i 
og omkring Syrien

- De indsamlede penge vil også 
sikre, at vi hurtigt kan rykke ud, 
når der opstår nye krige og kon-
flikter, og der akut bliver brug for 
at hjælpe mennesker i nød, oply-
ser Dansk Flygtningehjælp.

Organisationen hjælper blandt 
andet med tag over hovedet, mad 
og beskyttelse. Dansk Flygtnin-
gehjælp gennemfører selv deres 
projekter og har fra start til slut 
fuld kontrol med de penge, de 
samler ind. Under 7 procent af 
pengene går til administration.

Hjælp verdens allersvageste 
- bliv indsamler

Jette Schmidt opfordrer alle til at melde sig som indsamler

samme år ved Europamesterska-
bet i Polen, og har tidligere delta-
get i EM for Young Riders.

Lige nu er Calvin „gået på ferie” 
men til marts går det igen løs ved 
stævner rundt om i hele verden 
- og til august næste år, skal de 
deltage ved Europamesterskabet.

Sideløbende med karrieren in-
denfor military læser Cecilie til sy-
geplejerske. Det sker via e-læring, 
så hun kan studere på alle døg-
nets timer, og ikke er afhængig af 
at skulle møde til timer på skolen.

Havde hun ikke denne mulig-
hed, ville hun ikke kunne opret-
holde sit høje niveau sammen 
med Calvin.

Fakta om...
� Military dækker tre 

grene indenfor ridning: 
dressur, spring og 
terrænridning.

� Cecilie har en egen 
facebook-side hvor du 
kan følge hende. Søg 
på Eventingrider Cecilie 
Eriksen. 

� Læs om den lokale afde-
ling af Inner Wheel på 
faxe.innerwheel.dk

Tekst og foto: Torkild Svane Kraft

Nyheder: Faxenyt.dk og sn.dk/faxe


