
NYKØBING HALLEN
NØRRE BOULEVARD 4A - NYK.

NYKØBING
MESSEN

9. - 10. MARTS
GRATIS ENTRE

HUSKBOLIG · ENERGI · FRITID · FAMILIE · LIVSSTIL 
www.multi-messerne.dk

KL. 10-16

Stand 1 Aloeveragaarden.com
Stand 2 Focus Forsikring
Stand 3 Venstre Guldborgsund
Stand 4 Broen Guldborgsund
Stand 5 Vordingborg Køkkenet
Stand 6 OK
Stand 7 Buono-terapi
Stand 8 Dream Team
Stand 9 Fladså Turist
Stand 10 Tune Krydderier
Stand 11 XL Aarslew
Stand 12 London Bilvask Nykøbing F.
Stand 13 Heidi`s Kreativitet
Stand 14 Pillemand.dk
Stand 15 Fotograf Jørgen Brandt
Stand 16 Ore Byg
Stand 17 PAVA Nykøbing
Stand 18 Unik Udestuer
Stand 19 RealMæglerne Jakob T. Nielsen
Stand 20 og 21 Byens Sycenter
Stand 22 3F Guldborgsund
Stand 23 BTB Vin, Øl og Delikatesser
Stand 24 Bailine
Stand 25 OJ Energi
Stand 26 AL-Sikring
Stand 27 AMJ-Nakskov
Stand 28 Data-Larsen & Co Aps
Stand 29 Slagter Zangenberg
Stand 30 og 31 Socialdemokratiet
Stand 32 Fuglsang Herregaard

Stand 33 Aqua Danmark
Stand 34 Tømrermester Søren Pedersen
Stand 35, 36, 37 og 38  Wecare4u
Stand 39 Mindbjergs Magnetsmykker +  
 Vegas
Stand 40 Senior Erhverv Lolland - Falster
Stand 41 Tupperware
Stand 42 Thyges VVS
Stand 43 Koihulen
Stand 44 IF Forsikring
Stand 45 Mindbjergs
Stand 46 Hærvejssalt
Stand 47 DF Guldborgsund
Stand 48 Informationsstand 
 - Multi-Messerne.dk
Stand 49 REFA
Stand 50 og 51 Colourplus Nykøbing Falster
Stand 52 og 53 GF Forsikring
Stand 54 CoPrint
Stand 55 og 56 NF Motion
Stand 57 Falck Danmark
Stand 58 TømrerFirmaet Morten Reitz
Stand 59 - forhallen Pejsemontøren
Stand 60 - forhallen Fibia
Stand 61 - forhallen Guldborgsund 
              Kommune
Stand 62 - forhallen LLO Nykøbing F
Stand 62a - forhallen Theta-metoden.dk
Stand 63 - forhallen Tip Top Læderbalsam
Stand 64 - HAL 2 Verisure A/S

Stand 65 Kulturelt Samråd
Stand 66 Støtteforeningen for Svanevig 
 Hospice
Stand 67 Sengespinderiet
Stand 68 og 69 SBservice & Lollands Net
Stand 70 og 71 Delta Fun
Stand 72 og 73 Sydhavsfest.dk
Stand 74 Farmorhuset Vordingborg  
Her står Konkurrencekassen, hvori din kupon skal 
ned i, hvis du vil deltage i messekonkurrencen
Stand 75, 76 og 77 Falster Haveservice
Stand 78, 79 og 80 Begravelses bureauet ApS
Stand 82 og 83 Hobby & Brugskunst
Stand 84 Nykøbing Garden
Stand 85 NærBrand Forsikring G/S
Stand 86 Biokube
Stand 87 NU-SKIN
Stand 88 og 89 BAKAOS
Stand 90 Ok Køkkenrenovering
Stand 91 LUMBYE BILER
Stand 92 Garant Tæpper, Gulve og Gardiner
Stand 92a Marielyst EL
Stand 93 og 94 Hærhjemmeværnsdistrikt Syd-
sjælland og Lolland-Falster
Stand 95 - udenfor The Pancake Man
Stand 96 - udenfor Falster Haveservice
Stand 97 - udenfor Algemesteren.dk
Stand 98 - udenfor Handcrafted by Wizard
Stand 99 og 100 - udenfor   Renoveringshuset

KL. 10.00 ÅBNINGSTALE VED
MARCUS KNUTH

Folketingsmedlem



Nystedvej 73, Toreby
Telefon 54 87 33 87

post@fuglsangherrergaard.dk
www.fuglsangherregaard.dk

Mærk historiens
vingesus i et intakt 
herregaardshjem

Mærk 
historiens
vingesus

Hos os får du det hele serveret

Lad vores historiske smukke 
lokaler danne ramme for dit 
næste arrangement.

Vi kan det hele; små som 
store fester, møder, konferen-
cer, seminare, overnatning 
samt længere ophold.

Gasværksvej 6B - 4930 Maribo
E-mail: post@seniorerhverv-lf.dk 
Web: www.seniorerhvervdanmark.dk/lollandfalster
Tlf.: 2140 8658 

Gasværksvej 6B - 4930 Maribo
E-mail: post@seniorerhverv-lf.dk 
Web: www.seniorerhvervdanmark.dk/lollandfalster
Tlf.: 2140 8658 

Besøg 
os på 

stand 40

Vi er en del af det landsdækkende netværk Senior 
Erhverv Danmark. Vi har stor succes med at skaffe 
jobsøgende over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet. 
Netværket sætter hurtigt og gratis virksomheder i 
kontakt med motiveret og erfaren arbejdskraft.

Tune K rydderi
Mød os på stand 11510

RealMæglerne Jakob T. Nielsen
Mød os på messen

GULDBORGSUND

HUSK

KOM OG FÅ EN 
SNAK OM SERVICE 
OG RÅDGIVNING

AGROVEJ 1 • Ø. TOREBY
4800 NYKØBING F.
TLF. 55 86 02 20

VI MØDES 
PÅ STAND

26-27

Forsikringscenter Maribo
v. Birger Christensen
Vestergade 3, 1.
4930 Maribo, tlf. 5475 5433

Få 15% tabet på dine
forsikringer med if...

Du kan få en if-aftake på 2 forskellige måder:
1. Ved at tegne en Familie og Parcelhusforsikring
2. Ved at tegne en Familie-, Ulykkes- og Kaskobilforsikring

Det italienske køkken
www.detitalienskekøkken.dk
Italienske specialiteter:
- Vin
- Pasta 
- Ekstra jomfruolivenolie 
- Italienske køkkengrej i oliventræ 
   og håndmalet keramik

Vil du gerne videre med dig selv og dit liv? 
Det er, når vi spejler os i andre, vi kan se, hvem 
vi er, og at møde ligestillede får os til at handle.  
Vil du være tovholder på en selvhjælpsgruppe - 

eller vil du deltage i en selvhjælpsgruppe,  
så hører vi gerne fra dig 

Telefon 54 82 00 55 mail: bli@fri-villig.dk

Patientforeningernes Netværk 
Information og rådgivning for sygdomsramte

www.patientforeningernesnetvaerk.dk 
Tlf. 50 49 54 55 

Stop kalken i hele huset
www.antikalk.dk

MILJØ & VANDTEKNIK

Glæd dig til vores 
messetilbud

Besøg os på
stand 23

Høsten Torp Røgeri
Fedtfattige spegepølser

Hjemmelavet pålæg

Rygning for private

Mød os
 på stand 31

MUSLIMER FOR FRED OG LOYALITET 

byder velkommen på stand 12  

KÆRELIGHED TIL ALLE – HAD TIL INGEN

Amj. Lolland F.

Kom og få et godt tilbud af dine Kom og få et godt tilbud af
lokale assurandører

Spar Spar opopop til Spar Spar opopop
21 % 

på dine på dine på dine forsikringerikringer
KLINIK FOR SYNSTRÆNING 

v/ Malene Sværke
Aut. Optometrist og motorikvejleder
Lærkevænget 5 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30 33 30 83
Mail: info@synogbalance.dk

www.synogbalance.dk

Synet er mere end 
blot at se skarpt 
og tydeligt!
Oplever du problemer med?

· at knække læsekoden
· at du genlæser teksten
· køresyge/ svimmelhed
· hovedpine/migræne
· koncentration

Forkert
størrelse

Forkert
størrelse

Forkert
størrelse

Forkert
størrelse

Forkert
størrelseOK

OK

OK OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Kildegårdsvej 5 • 4800 Nykøbing F.
www.sundbyfodpleje.dk

Tlf. 30 29 38 41

Vind et
gavekort på 
OK-standen 
til en værdi 
af kr. 500,-

OK

BTB Vin
Øl & Delikatesser

Kom og smag vores spændende varer.
Vi har taget alle vores 6 mest
solgte varer med, og du har 

chancen for at smage og 
få en god messerabet.

Blåbærlikør - Kastanielikør 
 Hyldeblomstlikør

Pærelikør m/ Cognac,
 12 års Rom fra Venezuela.

Højbakken 11, Dalby, 4690 Haslev - 56 39 86 77
Åbningstider mm. ring eller www.btbvin.dk

OK

OK

V/Christina Christensen • Mobil +45 4094 6453
aloveragaarden@gmail.com • www.aloveragaarden.com

Få en Gratis Nakkemassage 
med den effektive Heat Lotion

 Aloe vera som kosttilskud, hudpleje, træning

HUSK

SPAR
varme og vedligeholdelse 

med...

PEJSEHUSET
Hos os finder du landsdelens største udvalg af brændeovne og pejse:

• Stort udvalg af ovne fra bl.a. Morsø, Hwam Heat Design, Wiking, 
   Varde og Aduro
• Pejseindsatse fra bl.a. Meteor, Hwam, Morsø, Varde, Wiking og Spartherm
• Træpillebrændeovne fra Morsø, MCZ og RED
• Stort lager af reservedele, gulvplader og pejsetilbehør
• Lager af stålskorstene
• Vi tilbyder opsætning af stålskorstene samt pejse/brændeovne og 
   træpilleovne ved egen montør
• Gratis opmåling (brofaste øer)
• Vi tilbyder automatisk årligt eftersyn af Deres brændeovn - vi kontakter Dem,
   når det er tid - og der tilbydes 10% rabat på reservedele i den forbindelse.
• Samt årligt eftersyn af Deres MCZ pilleovn - vi kontakter Dem, når det er tid.

Brænd ikke fingrene - køb din næste brændeovn, pejseindsats eller 
pilleovn hos os - vi ved hvad vi taler om!

 Stort udvalg af ovne fra bl.a. Morsø, Hwam Heat Design, Wiking, 
   Varde og Aduro
• Pejseindsatse fra bl.a. Meteor, Hwam, Morsø, Varde, Wiking og Spartherm
• Træpillebrændeovne fra Morsø, MCZ og RED
• Stort lager af reservedele, gulvplader og pejsetilbehør
• Lager af stålskorstene
• Vi tilbyder opsætning af stålskorstene samt pejse/brændeovne og 
   træpilleovne ved egen montør
• Gratis opmåling (brofaste øer)
• Vi tilbyder automatisk årligt eftersyn af Deres brændeovn - vi kontakter Dem,
   når det er tid - og der tilbydes 10% rabat på reservedele i den forbindelse.
• Samt årligt eftersyn af Deres MCZ pilleovn - vi kontakter Dem, når det er tid.

Brænd ikke fingrene - køb din næste brændeovn, pejseindsats eller 
pilleovn hos os - vi ved hvad vi taler om!

Her viser vi i form af flotte flisemiljøer og store flisetavler et stort udvalg af 
keramiske fliser til enhver smag og ethvert formål.

Vi tager os tid til råd og vejledning og tilbyder:
• Direkte import fra flere italienske fliseproducenter
• Altid restpartier til spotpriser
• Leveringsdygtig i 1.klasses natursten
• FILA pleje-/rengøringsprodukter (anbefales af de fleste italienske 
 fliseproducenter)

• Stort lager af fliseprodukter fra MIRA
• Flotte badmiljøer fra SCANBAD
• Udstillingskøkken og badmiljø fra AUBO

Kom og lad dig blive inspireret…Vi hjælper gerne med en tegning i 3D.

Åbent: Man-fre kl. 9.00-17.00 · Lør. 9.00-13.00

Få del i overskuddet
- kom ind på stand 53  

og hør nærmere

GF Lolland-Falster
Torvet 1B · 4990 Sakskøbing
Tlf. 5470 7784 · www.gf-lolland-falster.dk

52 & 53

DET HELE TIL DIN FEST - SAMLET ET STED

If forsikringscenter Slagelse
Kongstedvej 2, 1 sal

4200 Slagelse

forsikringscenter@if-slagelse.dk
Tlf. 61665427

S O C I A L D E M O K R AT I E T

Lennart Damsbo-Andersen

Marianne Vind

Kom og mød 
os på stand 

30 & 31

NYKØBING MESSEN 2019



Nykøbing 
Falster 
Garden

Kom og mød  
os på stand 84

NU SKIN • Stand 89

Mindbjergs
event  &  catering

Mail: info@mindbjergs .dk

www.mindbjergs.dk

Tlf. 61 41 56 69

 Facebook: mindbjergs

Mail: info@mindbjergs.dk
www.mindbjergs.dk

Tlf. 61 41 56 69
Facebook: mindbjergs

Få renset dine 
FLISER, TAG 
OG FACADER

Bæredygtige 
løsninger 

med fokus 
på miljøet

Aarhusvej 21 • 4800 Nykøbing F. 

TLF. NR. 29 33 30 38

Få renset dine 
FLISER, TAG 
OG FACADER

Bæredygtige 
løsninger 

med fokus 
på miljøet

Aarhusvej 21 • 4800 Nykøbing F. 

TLF. NR. 29 33 30 38

Få renset dine 
FLISER, TAG 
OG FACADER

Bæredygtige 
løsninger 

med fokus 
på miljøet

Aarhusvej 21 • 4800 Nykøbing F. 

TLF. NR. 29 33 30 38

Få renset dine 
FLISER, TAG 
OG FACADER

Bæredygtige 
løsninger 

med fokus 
på miljøet

Aarhusvej 21 • 4800 Nykøbing F. 

TLF. NR. 29 33 30 38
Aarhusvej 21 • 4800 Nykøbing F.

www.algemesteren.dk

Farmorhuset
Legecafé og oplevelseshus
Algade 34 (i gården)
4760 Vordingborg

Kontakt Farmorhuset
Tlf. 61549994

Mail@farmorhuset.dk

Dit lokale vagt- og alarmfirma
Autoriseret af 

Rigspolitiet

AL-SIKRING

Kirkevej 8 · 4800 Nykøbing F.
Telefon 54 86 36 36
Mail: info@al-sikring.dk . www.al-sikring.dk

DØGNVAGT 40 14 70 85

Salg & leje af tyverialarmer til både private og
erhverv - Kontakt os og hør nærmere...

Luksus – alle har råd til

Siden 1963 � www.vordingborg.com

ALT INDEN FOR TØMRER 
OG SNEDKERARBEJDE

RING OG FÅ 
ET TILBUD

NYKØBING MESSEN 2019

- Vi har brug for  
nærvær og det  
får man på en messe
Nykøbing Messen byder 
på to dage med masser af 
lokale virksomheder.

En ting er at surfe rundt på 
nettet blandt udbydere af 
ting og sager, se billeder og 
læse om produkterne...

Noget helt andet er at se 
tingene ”in real”, røre ved 
dem, have en dialog med 
rigtige mennesker og få råd 
og vejledning samt svar på 
sine spørgsmål.

De sidste kan man ihvert-
fald, når der lørdag og søn-
dag igen er Nykøbing Mes-
se i Nykøbing F. Hallerne 
- både inde og ude.

Her vil der være ikke 
færre end 100 stande - 
langt de fleste med lokale 
firmaer - hvor man kan se 
og opleve alt fra lige fra bil-
ledkunst og biler til varme-
pumper, fitness og gulvbe-
lægning for kun at nævne 
en brøkdel af hvad der ven-

ter et forhåbentligt stort 
publikum. 

- Jeg synes det er vigtigt, 
at vi værner om det lokale 
erhvervsliv. Vi har brug for 
nærvær og det får man jo 
ved en messe. Her kan man 
ikke blot se og røre ved tin-
gene men også se virksom-
hedsejerne og få den per-
sonlige dialog. Det er der 
stadig mange der foretræk-
ker, lyder det fra Eva Peter-
sen, der for sjette år i træk 
står bag Multimessen i Ny-
købing F., og som også er 
kvinden bag Vordingborg 
Messen. Denne fandt sted 
for et par uger siden - i øv-
rigt for 12. gang.

Klar til at vise flaget
- Det er skønt, at der også 
er opbakning til en messe 
her på Falster. Og for virk-
somhedsejerne er messen 
jo også et positivt afbræk i 

hverdagen og en god lejlig-
hed for at vise flaget og 
komme i kontakt med po-
tentielle nye kunder. Man 
får uddelt en slags levende 
visitkort, understreger Eva 
Petersen.

Det bliver medlem af Fol-
ketinget, Marcus Knuth (V), 
der holder åbningstalen på 
lørdag. Og så er messen el-
lers også krydret med un-
derholdning leveret af 
blandt andet Nykøbing Fal-
ster Garden, en messekon-
kurrence med jævnlige ud-
trækninger om attraktive 
præmier fra udstillerne og 
besøg af messebamsen, der 
er klar til at hygge om mes-
sens mindste besøgende.

Der er gratis entré og fri 
parkering.

Eva Petersen står bag Nykøbing Messen for sjette år i træk og igen i år er der 100 stande. 
 Foto: Flemming Keith Karlsen



Gåsetorvet 5. 4760 Vordingborg
Telefon 55 86 70 90

Bestil online: moremeatZ.dk

HÆRVEJSSALT
Vi er en familie virksomhed fra Midtjylland som 
laver kryddersalt af sydesalt.

Det har vi gjort i 20 år en periode også lavet det til 
sydecenteret i Mariager.

Kom og smag og prøv duften af salten.

Vi har gode rabatter på messen.

Art by BAKAOS
stand 88 & 89

50% rabat
På alle kunstkort  (løssalg) ved fremvisning 
af denne annonce  +  på nettet hele marts. 
Brug rabatkode: KORT-50
Se udvalget på  bakaos.dk

Biologisk minirensningsanlæg til spildevand 
 
Vi ses på stand 83 
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Hurtig hjælp
Til en stressfri hverdag, og bedre livskvalitet

• Er du eller dit firma gearet til de høje krav der i
 dag forventes?
• Har du/I stress, angst, depression tæt ind på livet?
• Er dit liv fyldt med bekymringer der begrænser dig?
• Er du/I på rette „kurs“ i livet?
• Forebyg og invester i dit liv/firma, det betaler sig 
 på bundlinjen?

Telefon 30 24 91 00 · www.buono-terapi.dk

The Pancake Man 
Udsøgte mad og dessert pandekage til en-
hver smagsløg, lavet af lokale råvare på et 
sjovt og humoristiske måde, kom og smage 
på verdens bedste pandekager til Nyk. F 
messen d. 1o - 11 Marts 

 Vi Ses På Gade og Stræde

 Hilsen 
The Pancake Man

  

Ny Dacia Duster

Dacia SANDERO STEPWAY
fra 134.980 kr.

Ny Dacia SANDERO 
fra 109.980 kr.

Dacia LODGY
fra 144.980 kr.

Dacia LOGAN MCV
fra 119.980 kr.

Forhandler nr.: 356

Lumbye Biler
Ndr. Ringvej 1 · 4800 Nykøbing F · Tlf.: 54 85 37 77 · www.skoda-nykobingf.dk

Dacia Sandero
LUMBYE tilbyder dig nok Danmarks bedste Daciatilbud!

KÆMPEBESPARELSE
Dacia Sandero 1,5 diesel Ambiance i sølvmetal med airconditioning, komfortpakke og reservehjul.
Listepris 147.905 kr.

Køb den for kun 119.990 kr. alt. incl.
www.dacia.dkENERGIKLASSE: A++ A  Brændstoføkonomi fra 19,6 – 28,6 km/l, CO2-udledning fra 90-115 g/km. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. * Inkl. leveringsomkostninger på 3.980 kr.

Vi har fået
nogle biler til

overs i
forbindelse med

en stor ordre.

Se og prøv
den i

Nakskov eller
Nykøbing F. 

PER TOMMY DAN RASMUS THOMAS MICHAEL

www.dacia.dk

Oplev den på 
LUMBYE’s stand

mere bil end forventet?
at få

A+ - B Brændstoføkonomi 12,0-22,2 km/l. CO₂-udledning 118-188 g/km. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle kontantpriser gælder t.o.m. 31.03.2019. 
Der tages forbehold for trykfejl samt pris- og afgiftsændringer. 

Fra 148.980 kr.
Besøg LUMBYE og få et attraktivt fi nansieringstilbud

SUPER 
messetilbud 
på ALLE biler 

LUMBYE 
udstiller på 

messen



- mød os på messen 

og opnå 25% rabat 

på dine nye gardiner…

NYKØBING MESSEN 2019

Når det handler om varmepumper
- Vi er klar med modeller 
med både luft til luft og 
luft til vand, fortæller Lars 
Pedersen, indehaver af Mari-
elyst El, som man finder på 
stand 92.

Hvis man går med tanker 
om for eksempel at skrotte 
sit gamle oliefyr, pillefyr el-
ler andet med med en mere 
energirigtig og billigere op-
varmning af huset, bør man 
nok kigge forbi hos Mari-
elyst El på stand 92.

Her kan man møde Lars 
og Simon, der blandt andet 
udstiller de populære Pana-
sonic og Mitsubishi varme-
pumper. Her kan man så få 
masser at vide om teknik-
ken bag varmepumperne 
og - ikke mindst - til-
skudsmulighederne ved 
konvertering varmepumpe.

- Vi er klar med modeller 
med både luft til luft og luft 
til vand, fortæller Lars Pe-
dersen, indehaver af Mari-
elyst El.

Og de ved, hvad de snak-
ker om. Marielyst El er 
nemlig KMO-godkendt var-
mepumpeinstallatør (Køle-
branchens Miljøordning), 
der sikrer, at man som for-
bruger kan føle dig tryg 
ved installationen.

Varmepumpen bliver in-
stalleret af en montør, som 
er godkendt til at arbejde 
med kølemidler. Derfor bli-
ver installationen også 
trykprøvet efter gældende 
regler, så man sikrer at var-
mepumpen vil køre helt op-
timalt og allermest energi-
rigtig i mange år fremover.

Det kunne for eksempel 
være Mitsubishis seneste 
skud på stammen - Hero. 
Der er tale om en luft til 
luft varmepumpe, der ikke 
kun dominerer både varme 
og kulde, men styrer kom-
forten i dit hjem, så det pas-
ser til de krav du stiller til 
indeklima.

Du får mere en blot var-
me om vinteren, men også 
køling på de varme som-
merdage, som vi har ople-
vet i 2018. HERO kommer 
med funktioner som:

- I-See sensor, der registe-
rer mennesker i lokalet og 
minimerer/øger temperetu-
ren herfter, for at opnå den 
maksimale energibesparel-
se.

- Night mode, en unik 
funktion i udendørsenhe-
den, der gør den næsten 
lydløs om natten. Det gør 
HERO til en af de mest støj-
svage luft til luft varme-

Lars Pedersen og Marielyst EL er eksperter, når det drejer sig om varmepumper. Kom forbi deres stand og hør mere om fordelene ved 
en varmepumpe. Foto: Flemming Keith Karlsen

pumper.
- Indbygget WiFI, så du 

kan kontrollere din varme-
pumpe fra din telefon eller 
computer.

- Plasma Quad Filter, så 
du bliver fri for virus, aller-
gier og baktierer i din in-
dendørsluft.

Kom og hør mere hos 

Marielyst EL, hvor man og-
så fremviser de nyeste 
alarmprodukter fra Pro-
sec. Og som rosinen i pøl-
seenden vil der også være 

særdeles skarpe tilbud og 
spændende konkurrencer 
på standen.



OREBY
BYGGEENTREPRISE

APS
Mød os på stand 16

NY GULVKONSOL
med nyt nanoe™-luftrensningssystem: 
enestående effektivitet, A+++ og komfort 
kombineret med et banebrydende design. 
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-35°C*
*LAVESTE 

UDENDØRSTEMPERATUR TESTET 
AF TREDJEPARTSLABORATORIUM 

DTI

NY VÆGMONTERET HZ FLAGSHIP
Med nyt nanoe™-luftrensningssystem: enestående 
effektivitet, A+++ og komfort kombineret med et 
banebrydende design. Indbygget WLAN til 
internetstyring.
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Vi er klar med gode 
”messetilbud” 

Konkurrencer med 
præmier fra PANASONIC

Kig forbi Marielyst El og se de nyeste 
varmepumper fra PANASONIC

Marielyst El  Københavnsvej 17 
4800 Nykøbing Falster
Marielyst El  Marielyst Strandvej 5A
4873 Væggerløse • 2947 0587lp@marielyst-el.dk • www.marielyst-el.dk
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Gaabensevej 44 | 4800 Nykøbing Falster | Telefon 5485 3111
Flisevenlige åbningstider: Man-tors: 8 -16.30 · Fre: 8-16 · Lør 10-13

Åbent: Man-fre kl. 9.00-17.00 · Lør. 9.00-13.00

PEJSEHUSET
Hos os finder du landsdelens største udvalg af brændeovne og pejse:

• Stort udvalg af ovne fra bl.a. Morsø, Hwam Heat Design, Wiking, 
   Varde og Aduro
• Pejseindsatse fra bl.a. Meteor, Hwam, Morsø, Varde, Wiking og Spartherm
• Træpillebrændeovne fra Morsø, MCZ og RED
• Stort lager af reservedele, gulvplader og pejsetilbehør
• Lager af stålskorstene
• Vi tilbyder opsætning af stålskorstene samt pejse/brændeovne og 
   træpilleovne ved egen montør
• Gratis opmåling (brofaste øer)
• Vi tilbyder automatisk årligt eftersyn af Deres brændeovn - vi kontakter Dem,
   når det er tid - og der tilbydes 10% rabat på reservedele i den forbindelse.
• Samt årligt eftersyn af Deres MCZ pilleovn - vi kontakter Dem, når det er tid.

Brænd ikke fingrene - køb din næste brændeovn, pejseindsats eller 
pilleovn hos os - vi ved hvad vi taler om!

FLISEHUSET
Ved siden af pejseudstillingen finder du beliggende ud til Gaabensevej vores 
fliseudstilling - FLISEHUSET.

Her viser vi i form af flotte flisemiljøer og store flisetavler et stort udvalg af 
keramiske fliser til enhver smag og ethvert formål.

Vi tager os tid til råd og vejledning og tilbyder:
• Direkte import fra flere italienske fliseproducenter
• Altid restpartier til spotpriser
• Leveringsdygtig i 1.klasses natursten
• FILA pleje-/rengøringsprodukter (anbefales af de fleste italienske 
   fliseproducenter)
• Stort lager af fliseprodukter fra MIRA
• Flotte badmiljøer fra SCANBAD
• Udstillingskøkken og badmiljø fra AUBO

Kom og lad dig blive inspireret…Vi hjælper gerne med en tegning i 3D.

Åbent: Man-fre kl. 9.00-17.00 · Lør. 9.00-13.00
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Besøg os på

STAND NR. 11

Gaabensevej 44 | 4800 Nykøbing Falster | Telefon: 5485 3111

     MUSLIMER FOR FRED OG LOYALITET 

      byder velkommen på stand 27 

KÆRELIGHED TIL ALLE – HAD TIL INGEN 

 Amj. Lolland F. 

DreamTeamCleaning.dk
Rengøring
Anne Høy
Mobil: 61 76 15 87
Mail: annej@email.dk

Vinduespolering
Heino Høy
Mobil: 61 76 65 87
Mail: heinos@email.dk

HOBBY OG BRUGSKUNST
Nygade 20 A Nykøbing F.

Find os på stand 82

WORKSHOP

demonstration af
CUT’N BOSS og GEMINI

Glæder os til at se jer

Messetilbud 
fra din lokale afdeling i Nykøbing

Juridisk gennemgang af 
din lejekontrakt  Messetilbud  100 kr.

Medlemskab for resten af 2019  
  Messetilbud  500 kr.

LLO Nykøbing F. Afdeling - du finder os på stand 62

NYKØBING MESSEN 2019

Ny Skoda, Renault eller Dacia?
Se de lækre bilnyheder på 
messen hos Lumbye Biler, 
der er klar med kanontilbud.

Lumbye Biler har også 
meldt sin ankomst på 
weekendens Nykøbing 
Messen, hvor vi finder det 
lokale bilfirma .

Og det betyder jo, at man 
kan få sig et kig på både fra 
Skoda, Renault og Dacia.

Her er et udsnit, af de bi-
ler, der kan opleves:

Skoda
- Vi har købt stort ind af 
modellen Citigo, der står 
klar til hurtig levering. Det 
betyder, at du ved at købe 
bilen inden 1. april kan få 
den til 89.990 kroner og 
dermed spare 12.000 kro-
ner, hvilket er en uhørt stor 
besparelse på en mikrobil, 
lyder det fra direktør Mi-
chael Lumbye.

Udover det tilbyder Lum-
bye også frem til 1. april en 
2-års tryghedspakke for 
kun 995 kroner. Denne 
dækker reparationsom-
kostninger i 2 år/60.000 ki-
lometer efter garantien er 
udløbet.

- Så det er nu, du skal slå 

til, hvis du vil have en vir-
kelig billig fabriksny bil, ly-
der opfordringen fra direk-
tøren.

Renault
På Lumbye’s stand kan du 
også komme til Danmarks-
premiere på Lolland-Fal-
ster på den nye el-bil Re-
nault Zoe.

Lumbye er nu også blevet 
elbilsforhandler, og går du 
med tanker om at gå over 
til el som ”brændstof”, så 
har LUMBYE et tilbud, du 
får svært ved at sige nej til. 
Se her:

For en udbetaling på kun 
4.995 kroner. og 2.995 kro-
ner pr. måned kan du pri-
vatlease den rummelige 
Zoe i 3 år.

- Den giver dig hele 300 
kilometer. i reel kørsel og 
prisen dækker over en elbil 
med parkeringssensor med 
bakkamera, håndfrit nøgle-
kort, navigation og fjern-
styring af blandt andet for-
opvarmning, så bilen altid 
kan være tilpas varm eller 
kold, når du skal bruge den 
- uden det går ud over bat-
teriet, forklarer Michael 
Lumbye.

Lumbye Biler har købt stort ind 
af modellen Skoda Citigo, der 
står klar til hurtig levering. Det 
betyder, at man ved at købe bi-
len inden 1. april kan få den til 
89.990 kroner. Men det kan 
Thomas Lumbye fortælle mere 
om på messen.
 Foto: Flemming Keith Karlsen

Er du mere til traditionel-
le brændstofbiler, tager 
Lumbye også kampagnebi-
len Renault Clio Go med i 
stationcarversionen til 
143.990 kroner.

Her sparer du hele 15.000 
kroner i forhold til normal-
prisen - samtidig med at du 
får en masse ekstraudstyr 
med gratis - for eksempel 
nøglekort med håndfri 
funktion samt elruder bag. 
Bilen er i forvejen højt ud-

styret med blandt andet na-
vigation, bluetooth, led kø-
relys, læderrat, fartpilot og 
mange, mange andre lækre 
udstyrsdetaljer.

Dacia
Hvad angår Dacia kommer 
du naturligvis til at opleve 
den nye Duster, som du nok 
har set reklamerne for. En 
høj SUV til priser fra 
148.980 kroner, som også 

fås som 4-hjulstrækker til 
kun 209.980 kroner.

Er behovet mere til en 

Kom hen på 

STAND 

63 
og få 

GRATIS 
skopuds

kæmpestor stationcar kan 
du tage et kik på den Dacia 
Logan, der også vil blive 
præsenteret på Lumbyes 
stand. En stor bil til en lille 
pris - fra 119.990 kroner.

Ja, der bliver virkelig me-
get at kikke på hos Lumbye 
Biler på Nykøbing Messen.



rustbeskyttelse
BANGSEBROVEJ 2

HAR 

BILENS 

BEDSTE

Pava rustbeskyttelse nykøbing F.
Bangsebrovej 2  

               Tlf. 54 85 73 80
nykoebing_f@pava.dk

VI HAR 

PAVA 
BEHANDLET 

MERE END 
20.000 BILER

Rustbeskytter alle bilmærker 
uden tab af fabriksgaranti!

Branchens bedste garanti = behandling
Over 20 års erfaring

Gratis lånebil

Den originale

Mindbjerg Smykker

www.lone.magnetix-wellness.com
Magnetsmykker der giver energi og lindre smerter

Tlf. 10.00-14.00: 30270012 eller SMS
Tlf. 17.00-19.00: 30276105 eller SMS

Læs mere her: www.livsterapeut.dk

BTB Vin
Øl & Delikatesser

Kom og smag vores spændende varer.
Vi har taget alle vores 6 mest
solgte varer med, og du har 

chancen for at smage og 
få en god messerabet.

Blåbærlikør - Kastanielikør 
 Hyldeblomstlikør

Pærelikør m/ Cognac,
 12 års Rom fra Venezuela.

Højbakken 11, Dalby, 4690 Haslev - 56 39 86 77
Åbningstider mm. ring eller www.btbvin.dk

 
 
 

Vi håndterer alt indenfor forsikring & pension 
til private og erhverv: 

 

Focus Pension & Rådgivning: 
”firmapension til mindre og mellemstore virksomheder”

i samarbejde med Skandia…

Focus Forsikring & Rådgivning: 
”private forsikringer” – til de lokale husstande …

Lad os tjekke dine forsikringer og pension: 

–

 

Mød os på 

STAND 2 
 

Vi ses på Nykøbing Falster 
Multi messe 2019

Hærhjemmeværn, 
Flyverhjemmeværnet og 
Virksomhedshjemmeværnet

Nyder du din infrastruktur?
- Så vær med til at 
passe på den.

Bliv medlem af 
Hjemmeværnet.

SMERTE OG SLANKEKLINIK

Vægttab og velvære:
 Vægttab 
 Figurformning
 Opstramning
 Cellulite
 Kostvejledning
 Velvære
 Afspænding

Smertelindring:
 Gigt
 Fibromyalgi
 Nakke/skulder/ryg smerter
 Sclerose
 Nervebaneskader
 Muskelspændinger
 Massage

bailine kan være hjælp til:

Frisegade 18  |  4800 Nykøbing F.  | Tlf. 54 85 50 50 |  nykoebingf@bailine.dk  |  www.bailine.dk

STOP

Vi tilbyder dig en GRATIS prøvebehandling

...måske kan
bailine hjælpe 

dig?

NYKØBING MESSEN 2019



Ressourcer  \  Energiproduktion  \  Forsyning  \  Affaldshåndtering

TÆT PÅ REFA
Stand 49

BLIV KLOGERE PÅ DIT AFFALD
Besøg REFA på vores messestand og bliv klogere på alt det,
vi kan hjælpe dig med - blandt andet indsamling af affald, genbrug, 
produktion af energi og formidling. Du kan også få gode tips til sortering  
og viden om, hvorfor det er vigtigt at sortere korrekt.

Tør DU tage quizzen ”Klog på affald”?
Der er præmier til de klogeste. 

Rikke 14 år, 7 klassetrin og Mie 13 år, 6 klassetrin har begge været til 10 behandlin-
ger hos Eva.
Inden vi startede, havde de ikke lyst til at læse, fordi det var for svært, og gik alt for 
langsomt, syntes de. Men de er begge meget gode til matematik, Så deres problem 
er primære læsningen.
Vi tog en læse prøve på pigerne, de skulle læse 10 min. og så talte vi hvor mange 
ord, de havde nået at læste, vi talte også læse fejl.
Men bare efter 2 behandlinger læste, vores piger mere jævnt og ikke så mange 
læse fejl, som første gang og havde ca. 25% � ere ord med, det var bare så � ot. Men 
det blev ved.
Efter 8 behandlinger tog vi en ny læseprøve og denne gang havde.
Rikke læst ca. 53% � ere ord på de 10 min. næsten ingen fejl og læste helt jævnt, og 
forståelsen er der stadigvæk.
Hun læste også i en bog, de skulle læse på klassen. Det gik bare så godt, næsten 
ingen fejl, og tempoet var i top. Rikke har også fået meget mere lyst til at læse, jeg 
tror det er fordi, det ikke er svært at læse mere. Hun har også fået mere selvværd 
og selvtillid.    
Mie efter 8 behandlinger læste hun ca. 63% � ere ord på de 10 min, næsten ingen 
fejl og jævnt, forståelsen er også blevet meget bedre. Får næsten lavet alle lektierne 
oppe i skolen, det blev kommenteret af dansk læren efter ca. 3 behandlinger. (er 
du allerede færdig) 
Mie har også fået meget mere lyst til at læse, og har fået mere selvværd og selvtillid.
Rikke og Mie var glade hver gang  vi tog turen fra Næstved mod Vordingborg til 
Eva´s hyggelige kælder. Det var bare så dejligt, at pigerne følte sig trygge, og vel-
kommen hver gang.

Mange hilsner
fra John og Anne
(forældre til Rikke og Mie)

Har dit barn svært ved....
-  at læse?
-  at stave?
-  at følge med i undervisningen?
-  at koncentrere sig i længere tid af gangen?
-  at blive ved med at huske det indlærte?

KIG IND 

PÅ STAND 5 OG 

FÅ EN SNAK

DE TYPISKE TEGN
Dårlig lytteopmærksomhed •  Dårlig øjenkontakt 
Forsinket taleudvikling •  Udtalevanskeligheder 
Langsom adgang til ordforrådet
Kan have svært ved at færdiggøre en ting ad gangen 
Dårlig korttidshukommelse 
Mindre fyldigt ordforråd
Svag verbal hukommelse

Theta-metodener til for børn, unge og voksne

Jeg læser fl ere lange ord

Jeg har fået større selvtillid

Jeg er blevet bedre til at stave

Jeg har fået lyst til at gå i 
skole igen, nu hvor det er 
blevet lettere

Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig

Det er blevet lettere at følge 
med i timerne

Jeg kan nu høre lyde og 
stavelser i ordene

Jeg forstår bedre nye ting, 
der bliver forklaret på tavlen

SAGT AF VOKSNE OG BØRN SOM HAR 
PRØVET THETA-MEDTODEN:

DE TYPISKE TEGN
Dårlig lytteopmærksomhed •  Dårlig øjenkontakt 
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Dårlig korttidshukommelse 
Mindre fyldigt ordforråd
Svag verbal hukommelse

Theta-metodener til for børn, unge og voksne

Jeg læser fl ere lange ord

Jeg har fået større selvtillid

Jeg er blevet bedre til at stave

Jeg har fået lyst til at gå i 
skole igen, nu hvor det er 
blevet lettere

Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig

Det er blevet lettere at følge 
med i timerne

Jeg kan nu høre lyde og 
stavelser i ordene

Jeg forstår bedre nye ting, 
der bliver forklaret på tavlen

SAGT AF VOKSNE OG BØRN SOM HAR 
PRØVET THETA-MEDTODEN:

Læs mere på Theta-metoden.dk
eller ring på tlf.: 29 40 65 15 for en uforpligtende snak
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PÅ STAND 5 OG 

FÅ EN SNAK
FÅ EN SNAKSe mere på 

STAND 62a

Birgit Holse

Rene Christensen

Per Christian 
Larsen

Katrine 
Christiansen

Chris Veber 
Østergaard

Kom og få en snak med Folketings-
medlem René Christensen, og 
byrådsgruppen, samt medlemmer 
af lokalbestyrelse.
Der er flere grunde til at besøge vores stand. 
Du kan deltage i vores konkurrence, hvor du har 
mulighed for at vinde en flot præmie.

Du har også mulighed for, at melde dig ind i Dansk Folkeparti, og blive en 
del af et aktivt foreningsliv, samt at være en del af et stærkt fællesskab.
Du støtter derved Dansk Folkeparti til at stå stærkere.
Vi passer godt på Danmark, og de danske værdier.

Vi står klar til at modtage dig på stand nr. 47

MØD OS PÅ

STAND 47

Energivej 5, 4800 Nykøbing F,
Tlf. 54 85 31 45.
www.garant.nu 

Nykøbing F.
Energivej 5, 4800 Nykøbing F,
Tlf. 54 85 31 45.
www.garant.nu 

Nykøbing F.
Tæpper og gulveFølg os på Facebook

OleBoBjørn LarsMartine Nina

Arbejdende stand

Christina

BOLIGINDRETNING       
 Vi ses på stand 92

NYKØBING MESSEN 2019



Få en samtale med en bedemand og 
få svar på dine spørgsmål vedr. begravelser.

Hør om muligheden for at nedskrive 
din sidste vilje for dine efterladtes skyld.

Begravelser uden udgift for pårørende 
udføres sobert og personligt

Begravelsesbureauet

 Troldmanden & Co.        wizard@lite.dk 

Borde-
bænke 
Info –
tavler 

Alt i rå-træ 

Savværk 

Bålhuse  

Varieret holdtræning • HiiT Boxing • HiiT Circle 
Bokwa • kropstræning • Biking

Nyt cardioudstyr • Crossfi t kælder
Børneafdeling • Hyggeligt caféområde

Mød os på
Nykøbing Messen

Bliv medlem og træn resten
af marts for kun 99 kr.

G¾lderÊkunÊ9.ÊogÊ10.Êmarts.ÊTilmeldÊdigÊiÊvoresÊstand.

Følg os på Facebook
FŒÊsenesteÊnytÊomÊtr¾ningÊogÊmotionscenter.ÊF¿lgÊosÊogÊdeltagÊiÊ

enÊbonusÊkonkurrenceÊomÊenÊlilleÊgoodiebag.
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Erstatning eller bonus - år efter år -
kun på Lolland og Falster.

Se mere på www.nærbrand.dk

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved  
at udskifte til DANSK- 
producerede låger, 
skuffer, bordplader mv. 
Alt efter mål – passer  
til ALLE køkkener!

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK JOHN JOHANSEN

T: 40 902 115 
WWW.OKKR.DK

Ring og bestil  
et gratis  

hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde  
– din garanti for tryghed og kvalitet

– monteret på 1 dag

Mød os på messen  
- og hør om dine 

muligheder for et 
nyt flot køkken!

NYKØBING MESSEN 2019

Svejsearbejde  
og flot brugskunst
Garant Tæpper, Gulve og 
Gardiner satser blandt andet 
på en arbejdende stand.

Hos Garant Tæpper, Gulve 
og Gardiner, der i det dag-
lige har domicil på Energi-
vej i Nykøbing, ser man 
frem de kommende messe-
dage.

Garant’s udstilling bliver 
en arbejdende stand.

- Vi har et par gulvlægge-
re klar som arbejder på 
standen. Planen er at de la-
ver svejsearbejde i vådrum 
med videre. Så kan messe-
besøgende se hvordan vi 
arbejder med materialet 
som opvarmet vinyl. Og 
måske kommer der en trap-
pe, en kasse eller andet 
sjovt frem når de står på 
standen, fortæller Nina 

Rasmussen fra Garant.
Ud over, at der bliver tale 

om en arbejdende stand, vil 
Garant også byde på et 
bredt udsnit af de andre 
ting man sælger i butikken. 
Så som tæpper, trægulve, 
brugskunst, vinyl med me-
re.

- Det nye vi medbringer 
inden for afpassede tæpper 
er tæpper lavet af gen-
brugs- plastflasker, røber 
Nina Rasmussen.

Hvad angår brugskunst 
er Garant klar til at vise 
ting og sager, der har noget 
anderledes og spændende 
over sig - blandt andet i 
håndskåret i træ. Der er 
flotte træ trofæer, sjove 
glas på træstub og en mas-
se andet. Håndskåret Pi-
nocchio og ænder er også 

et hit.
Og så kan man se desig-

npuder og vægtæpper 
kreeret af  designer Gustav 
Klimt fra Belgien.  

- Vi har ikke været med 
på messe i mange år. Men 
vi glæder os meget til at 
være med. Jeg var meget 
aktiv på den hedengangne 
Gammel Jul for mange år 
siden. Så vi glæder os til at 
vise en masse nye ting 
frem, til at svare på spørgs-
mål og til at have tid til 
kunderne i hyggelige ram-
mer, lyder det fra en for-
ventningsfuld Nina Ras-
mussen og resten af staben 
hos Garant.

Nina Rasmussen med en forsmag på noget af den brugskunst man vil kunne se på messen. 
 Foto: Flemming Keith Karlsen



Oplev verden med...

Hovedgaden 7, Lov – DK 4700 Næstved
Tlf.: +45 5576 1829 – Fax. +45 5576 1825

E-mail:  info@fladsaaturist.dk

Se mere på:  www.fladsaaturist.dk

Udflugter  ·  Pakke/ gruppe rejser 
Turistkørsel ind- og udland  

Special opgaver – ring og hør mere

Radio • TV • Parabol • Antenne www.sb-service.dk

TLF.
54 60 70 16

Trådløst internet • EDB • Overvågning
SB service Lollands.Net

Vind et 
Canal Digital
abonnement 

Besøg SB Service
på Multimessen og 
vind et halvt års gratis TV

Guldborgsund Hallerne
Nykøbing F. Teater
Bibliotek & Borgerservice
Guldborgsund Musikskole
Kultur & Fritid
Culthus - Kulturfabriken

VI SES PÅ
MULTIMESSEN
STAND 61

WWW.GULDBORGSUND.DK
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BYENS SYCENTER

ved Jette                             Madsen
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Polterabend -  Firmafest -  Bødekassefest -  Blå Mandag

 ”Støt det frivillige arbejde”
Bliv medlem af Støtteforeningen 

for Svanevig Hospice

Mød os på stand nr. 66

Messe priser på 
brændeovne og 
pilleovn.
Spar fra 
kr. 4200,- til 2500,- 

Se nyhederne fra 
Edikamin Pilleovne.

Pejsemontøren kan 
levere varmen til lillemor...

Jim Jørgensen
Tlf. 61609331• www.pejsemontoren.dk

Vi ses på 
Stand 59 
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Damp er særdeles effektiv
Falsters Haveservice ved 
hvordan man ukrudtsbe-
kæmper uden at det går ud 
over drikkevandet.

- Rent drikkevand er i dag 
en selvfølge. Men er det og-
så det for de kommende ge-
nerationer?

Sådan lyder det fra Peter 
Blauenkjær, Falster Have-
service, som man også kan 
møde på messen og få sig 
en snak om blandt andet 
miljørigtig ukrudtsbekæm-
pelse.

- Vi bruger blandt andet 
damp eller andre mekani-
ske midler til ukrudtsbe-
kæmpelse, som ikke påvir-
ker vores vandmiljø med 
nedsivning af pesticider fra 
roundup og andre sprøjte-
midler.

Varmt vand har i tyske 
undersøgelser vist sig som 
det mest effektive middel 
mod ukrudt. Sammenlig-
nende undersøgelser viser, 
at energiforbruget er rela-
tivt lavt og effekten høj ved 
brug af varmt vand i for-
hold til de andre metoder 
med damp, gasbrænding, 
skum osv.

Blandt fordelene ved det 
varme vand er, at det ikke 
alene rammer væksten 
over jorden, men også i et 
vist omfang trænger ned til 

rødderne og svækker eller 
ødelægger dem. Dermed 
bliver effekten øget i for-
hold til andre termiske be-
kæmpelsesmetoder 98 gra-
der varmt vand i gør kål på 
ukrudt helt uden kemi eller 
med skum, som indeholder 
palmeolje fra palmeplanta-
ger på bekostning af ned-
hugget regnskov. Energien 
i det varme vand ødelæg-
ger ukrudtsplanternes cel-
lestruktur. Plantedelene 
over jorden dør efter hver 
behandling. Under jorden 
slides og nedbrydes rød-
derne og efter to til fire be-
handlinger er det slut.

Det er rigtig godt allle 
steder også langs bygnin-

ger, hvor der ikke kan bru-
ges gasbrænder på grund 
af brandfare og sø/perle-
sten, hvor almindelig lug-
ning er næsten umuligt.

- Vi kan også klare be-
kæmpelse med ukrudtsbør-
ste. Ukrudtsbørsten er et 
meget effektivt værktøj på 
miljørigtig måde. Den kan 
børste ukrudt og jord væk 
fra revnerne mellem fliser 
på smalle steder, der ellers 
kræver at blive luget med 
håndkraft, fortæller Peter 
Blauenkjær.

Fremfor at anvende pesti-
cider eller behandle med 
gasbrænder fjernes ukrud-
tet meget efektiv og allige-
vel skånsomt for miljøet.

Peter Blauenkjær fra Falsters Haveservice demonsterer her den 
effektive ukrudtbekæmpelse med varmt vand, som firmaet tilby-
der. Få mere at vide på Nykøbing Messen i Peters stand.
 Foto: Flemming Keith Karlsen



MESSE

KONKURRENCE
Deltag i vores store messe 
konkurrence og vind masser af 
præmier, til en samlet værdi af over

18.250 kr.
Vinderne trækkes lørdag og søndag kl. 12.00 
og kl. 15.00 ud fra de kuponer som er indleveret
i konkurrence-kassen i de forløbne timer inden  
trækningen, både lørdag og søndag.

De heldige vindere ringes op og bliver offentliggjort i højtaleren.
Præmier afhentes ved stand nr. 48 - straks efter offentliggørelse.
Alle præmier er sponsoreret af firmaer som deltager på Nykøbing Messen. 
Præmierne kan ikke byttes, eller veksles til kontanter.

PRÆMIER
Koihulen
2  Lanterne i rustfrit stål xl  - værdi 598 kr.

Marielyst EL
Et par Panasonic trådløse hovedtelefoner  
Værdi 500 kr.

Folketingsmedlem Marcus Knuth 
Bogen ”Marcus Knuth – ny mand på Borge 
Værdi 300 kr.

Mindbjergs
2 gavekort a 500 kr til Mad ud af huset 
værdi 1000 kr.
2 billetter a 250 krtil Johnny Cash koncertforedrag 
ved Dennis lydom, inkl middag 
Værdi 500 kr.

XL Aarsew
Optændingsbeholder med tændstikker 
Værdi 200 kr.

Heidi’s kreativitet 
3 præmier hver bestående af dækkeservietter (pakke 
med 4 stk) + kortpakke a 5 stk A5 kort  
Værdi 200 kr. 

NF-Motion
Gavekort på 2 måneders træning inkl et skræddersyet 
trænings program 
Værdi 917 kr.

BAKAOS
1 signeret højkvalitets gicléeprint af kunstneren  
BAKAOS/ Barbara Kaad Ostenfeld. 
Højkvalitets pigmentprint, 21 x 30 cm, på 100 %  
bomuldspapir monteret i sortlakeret træramme.
Værdi 700 kr.

Mindbjerg Magnetsmykker
1 AloeVera drik naturel -  værdi 280 kr.
1 AloeVera drik Graviola - værdi 270 kr.
1 AloeVera håndcreme - værdi 105 kr.
1 AloeVera thermo active - værdi 125 kr.
2 stk AloeVera tandpasta -  værdi 100 kr.
2 stk taskeholdere - værdi 200 kr.
 
Realmæglerne Jakob T. Nielsen
1 sports taske og 1 paraply
Værdi 300 kr.

Nærbrand Forsikring G/S
1 KeySafe nøglebox
Værdi 800 kr. 

Care4you – Tupperware
Gavepakke
Værdi 250 kr.

Buono-terapi
2 timers caaching
Værdi 1.100 kr

Biokube
Gave - værdi 100 kr.

Garant Tæpper, Gulve og Gardiner
2 kludetæppe puder  - værdi 560 kr.
Tæppe Vintage str 120 x 180 cm – værdi 2.499 kr.

Delta Fun
10 rabatkoder a 250 kr - Værdi 2.500 kr.

AMJ Nakskov 
Bog - værdi 300 kr.

Multi-Messerne.dk
4 x 2 flasker vin – værdi 400 kr.

Byens Sycenter
6 stk broderi – værdi 936 kr.
2 pk strømpepinde fra ADDI – værdi 143 kr.
2 pk broderi (nålepude og magnet) – værdi  115 kr.
4 ps. sytilbehør – værdi 400 kr.

OK
2 fodbolde og 2 sportstasker - værdi 600 kr.

Thyges VVS
Et stk. Børma Ceratherm 50 brusetermostat 
Værdi 700 kr.

Hobby og Brugskunst 
1 stk mini Tauros – værdi 350 kr

Deltag i Nykøbing Messens Store Konkurrence
På hvilket stand nummer i hal 2 står 
konkurrencekassen, hvor du skal 
putte din kupon i, hvis du ønsker 
at deltage i den store Messe-konkurrence?

Navn

Adresse

Tlf.

E-mail

Læg kuponen i konkurrencekassen som findes i hal 2ved stand 74.

Folketingsmedlem Marcus Knuth

åbner messen med tale og klipper snoren 

over sammen med messebamsen. 

Derefter byder Nykøbing Garde besøgende 

og udstillere velkommen og god messe 

med at spille gående rundt på 

hele messeområdet.
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