Tillæg til Sydsjællands Tidende

VORDINGBORG

MESSEN

GRATIS ENTRE
BOLIG · ENERGI · FRITID
FAMILIE · LIVSSTIL
www.multi-messerne.dk

Lørdag – underholdning:
Kl 10.00: 	Åbningstale af Vordingborg Messen af Eva Sommer-Madsen i forhallen. Derefter byder Prins Jørgens Garde besøgende og udstillere velkommen og god messe med at spille
gående rundt på hele messeområdet.
Kl 10:05 Prins Jørgens Garde spiller i forhallen - ca 15 min
Kl 10.45: Butterflies i forhallen - ca 15 min
Kl 11.10: 	One-woman-show med danser / komiker Camilla Marienhof - ca 20 min - Præsenteret af Teaterforeningen Bøgestrømmen.
Kl 11.50: 	Happy Feet Line- & Coupledance optræder i teatersalen
- ca 20 min
Kl 12.15: Butterflies i forhallen - ca 15 min
Kl 12.40: Show af MyGym - ca 30 min
Kl 13:00: Storstrømmens Tambourkorps spiller ved madcafeen
- 15 min
Kl 13.30: 	Danseopvisning af Marie Christiansen og Karina Frederiksen fra det danske Landshold i kørestoledans i teatersalen
- ca 20 min
Kl 14:15: Butterflies i forhallen - ca 15 min
Kl 14:40: 	One-woman-show med danser / komiker Camilla Marienhof – ca 20 min Præsenteret af Teaterforeningen Bøgestrømmen.

Søndag – underholdning:
Kl 11.00: Bandet ”De Forkerte” spiller i teatersalen – 1 time.
Kl 12.00: 	Fætter Ballon og Strudsen Zara underholder børn og barnlige sjæle på messeområdet
Kl 12.30: Show af ATS danseklubben - ca 45 min
	Under showet er der workshop for børn og voksne, der
kan prøve små koreografier i forskellige dansestile ned på
scenen.
Kl 13.30: Show Salsa Latin Fitness optræder I teatersalen - ca 20 min
Kl 13:45: 	Fætter Ballon og Strudsen Zara underholder børn og barnlige sjæle på messeområdet
Kl 14.15: Michael Jackson danse show af Kasper Monrad - ca 20 min
Kl 14.45 Show af MyGym - ca 30 min

16.-17. FEB
VU HALLEN

Chr. Richardtsvej 45

KL. 10-16

VORDINGBORG

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar

MESSE

Kig ind på stand 18
og få inspiration

Blomsterpigen
Vordingborgvej 18
Stensved - Tlf. 55 31 10 12

Vordingborg
Messen
Messetilbud
20 punkts
service

S t and
51

BENCHMARK

ApS

Vi ses til

BILER

5%

bonus

kun kr. 992,max. 4 liter olie

Tilbud gælder kun ved booking
i weekendens messedage

Få idéen til din næste
prisrigtige bil.
Besøg os på Vordingborg Messen,
16.-17. februar 2019. Vi står klar
med skarpe messetilbud, og giver en
uforpligtende byttepris/bud på din bil
denne weekend.
“Vores benchmark er tilfredse kunder.”

Autohjørnet Vordingborg

Ronny Jensen
Indehaver

Hovedakslen 1 • 4760 Vordingborg
Tlf. 55 340 300 • autohjornet-vordingborg.dk

“Synes godt om”
Benchmark Biler på Facebook

Arbejdernes Boligselskab
deltager igen i år på messen.
I finder os på STAND NR. 56
Det er gratis at blive skrevet op til
Boligselskabets venteliste på messen.
Der vil være en konkurrence
på vores stand.

Arbejdernes
Boligselskab
Marienbergvej 79 · Vordingborg · Telf. 5537 1789
www.abvo.dk

Scan koden med mobilen og
gå til www.benchmarkbiler.dk

Kom og se mere på vores

Brewmaster
Scanfinava ApS
Telefon 2883 1414

VORDINGBORG

MESSE

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar

Stand 23 - 23 a - 24 a
Kom og få
en boligsnak
med os...

!

Kig ind på stand 88,
vi har også en bolig, der passer til dig...!

Uanset om du skal
sælge eller købe.

MØD OS PÅ STAND 30

Rengøring

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

Vinduespolering

Gigtforeningen for Sydsjælland - Møn
Kom og få en snak med os på
Vordingborg Messen

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

Overvejer du at sælge eller
vil du vide mere om hvad
der sker på boligmarkedet?
Så kom forbi stand 61 til en
hyggelig og uforpligtende snak!

DER SPILPLATZ FÜR ALLE
bAsebAll

cAge

Allgolf
footbA

Adventure minigolf

frisbeegolf

17
NYT I 20 F

FIRMAFEST, FAMILIEUDFLUGT,
EN HYGGELIGE DAG MED
MANGE VENNER?

LLGOL
FOOTBA
LLGOLF
HANDBA
BALLS
BUMPER

RING OG FÅ
ET GODT TILBUD
MED MAD, DRIKKE OG TURKORT.

segwAy
driving rAnge

www.henrikejby.dk

Nu sker der igen noget...
DreamTeamCleaning.dk

LEGEPLADSEN FOR ALLE

FOR DE MINDSTE:
Western by • legeplads • bumper boats m.m

Bøtø Ringvej 2E · Marielyst · 4873 Væggerløse
Tlf. +45 54 130 130 · info@golffunpark.dk · www.golffunpark.dk

HomeOptik’s

Brillebus

Se og prøv de nyeste brillestel
Flere store messetilbud
Vi ses på stand 75
www.homeoptik.dk - telefon 70 111 444

Besøg os på
stand 120 og få en
snak omkring dine
forsikringer
GF Sydsjælland
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 5537 2001
www.gf-sydsj.dk

danbolig Vordingborg ApS.
Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
Prins Jørgens Alle 6, 4760 Vordingborg · Tlf. 55 37 70 80 · vordingborg@danbolig.dk

I verdens værste vejr...
!

Messe-tilbud
Mød mig på
stand 66 & 67
& Få et godt
tilbud!

÷20%

NYHED!
Dæmp støj
fra dæk og vej
med Dinitrol
Lyddæmpning.
Få et godt
TILBUD!

...har du brug for verdens
bedste rustbeskyttelse
Det danske klima er et af verdens mest rustfremkaldende
og din bil
er konstant under rustangreb – året rundt.
Hos Dinitrol er din bil i de bedste hænder.
Vi behandler din bil ud fra mange års erfaring
og indgående kendskab til, hvordan lige netop din bil
skal behandles – og beskyttes!

DINITROL CENTER
VORDINGBORG
Stokkedrevet 9, 4760 Vordingborg
T: 55 35 00 80 l mail@dinitrol-vordingborg.dk
www.dinitrol-vordingborg.dk

Kom - Se - Hør og Prøv

Oplev verden med...
Udflugter · Pakke/ gruppe rejser
Turistkørsel ind- og udland
Special opgaver – ring og hør mere

Healingsmassage - Reiki-healing - Ørekerter
Øre-akupunktur - Ansigtsbehandling
Hånd-/Fod-peling
Få en snak om vitaminer og mineraler - Biosym
Smag og prøv produkter af
Aloe Vera fra FLP

Fit4ever
v. Marianne
Telefon 3259 3865 eller 2327 0567
www.marianne-fit4ever.dk
fit4ever@mail.dk

Se mere på: www.fladsaaturist.dk
Hovedgaden 7, Lov – DK 4700 Næstved
Tlf.: +45 5576 1829 – Fax. +45 5576 1825
E-mail: info@fladsaaturist.dk

VORDINGBORG

MESSE

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar
Størrelse 1

HÆRVEJSSALT

Stand 44

JP

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.

Tlf: 55 38 23 80 - 40 87 23 80
Vi handler med nye kvalitetscykler
- meget i godt brugt og alt i reparationer.
Køb - Salg - bytte
www.lone.magnetix-wellness.com
Magnetssmykker der giver energi og lindrer smerter

Alt i klargøring...
Vask • Polering • Lakforsegling • Sæderens • Støvsugning •
Læderpleje af sæder • Vinylpleje • Fjernelse af
flyverust • Fjernelse af dårlig lugt • Fælgerens
• Montering af sommer/vinterhjul •
og meget mere...

Mindbjerg smykker.

lone@livsterapeut.dk
Tlf. 11.30-12.00 30270012
Tlf. 17.00-19.00 30276105
CVR.nr. 31016290
4800 Nykøbing Falster

Kontakt:

Ingemann´s Bilpleje

Næstvedvej 70 . 4760 Vordingborg . Tlf. 25 54 97 91
www.ingemanns-bilpleje.dk

Læs mere her. www.livsterapeut.dk

Bedre velvære

Giver perfekt støtte

Lindrer smerter
i ryg og nakke

Forebygger hovedpine

VORDINGBORG

KV

Kom og mød kandidaterne

man-ons+fre

17

Din lokale leverandør af IT-udstyr og -ydelser.

v/ Jan Petersen
www.jp.kastelev.dk

E-mail: jpcykler@kastelev.dk

Din bil bliver som ny

Tlf. 70 222 912

C y kler

Ta’ en snak med en rigtig fagforening

STAND 62 og 63
De er til for dig.

Vordingborg vælgerforening

Kom og besøg os på

Blik & Rør, El, Metal, Tele, 3F, FOA, HK,
Malerne, NNF, SL, TL.

Hærhjemmeværnsdistrikt
Sydsjælland
og Lolland-falster

STAND 72

Her kan i få en lille snak om
vores virke i kommunen, hente folder/flyers og ikke mindst
deltage i en konkurrence.
Vi vil også gerne have input fra
jer, så vi kan udvikle
hjertecaféerne, hjertemotion
osv.
Læs mere på:

vordingborg.hjerteforeningen.dk

HVK Ulvsund
Tambourkorpset

VORDINGBORG

MESSE

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar

- Udestuer
- Skydedøre
- Pavillon m.m.
Tlf.: 56 26 82 77

www.unikudestuer.dk

S T L Å SE – & A L A R M

Luksus – alle har råd til
Siden 1963  www.vordingborg.com

Låsesmed/Tekniker
Tlf. 7248 8811
Direkte 2219 5110
E-mail: kontakt@snydtyven.dk
Autoriseret af Rigspolitiet

Robotter, CNC, 3D-tegning, 3D-scanner, 3D-print, Mød nørderne på stand nr. 58

MØD OS PÅ STAND 78+79
TIL EN VVS SNAK

Få en snak om muligheden for dig, din virksomhed
eller institution i Makerspace Vordingborg. Vi
mødes hver tirsdag og torsdag 18.30 og hjælper
hinanden med at lære og udvikle i fremtidens
tekniske løsninger.
Er du til programmering og mellem
7- 17 år? – Kom og mød gruppen
Coding Pirates Vordingborg.

Have- og parkmaskiner
Gaffeltrucks
Entreprenørmaskiner
Lifte
Diverse materiel
Lovpligtige hovedeftersyn
Vinteropbevaring af maskiner
Skallegårdsvej 4
4700 Næstved
Tlf. 5362 0487

Koglevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 5537 4550

www.mf-maskinservice.dk

Bare rolig...
- vi er ikke den slags fitnesscenter

Her og nu

1

Første 30 dage

LOOP KIDZ
Vi har også
træning for de
8-14-årige

*

Track din
træning med
Beefit

LOOP er for dig - uanset din alder, vægt,
højde eller form. Her er træningen enkel
og overskuelig, stemningen afslappet og
spejlene gemt langt væk.
Din træning foregår i et fastlagt program,
som er nemt at gå til og træner hele din krop
effektivt på kun 24 minutter. Vi glæder os til
at byde dig velkommen!
Vi ses i LOOP Fitness.

Oprettelse 0
- 24 minutters fitness, det er nok

LOOP Vordingborg
Rådhustorvet 4D
4760 Vordingborg
Tlf: 41 74 63 05

Følg os på facebook

loopfitness.com

*Gælder nye medlemmer d. 16. og 17. februar 2019. Fast pris pr. 30 dage 219 kr. KIDZ
99 kr. Mindstepris 220 kr. KIDZ 100 kr. Betalinger tillægges adm. gebyr på 4,50 kr.
Betaling skal ske med betalingskort.

VORDINGBORG

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar

A
S

MESSE

PILLEMAND.DK
KVALITETS TRÆPILLER
LEVERET LIGE TIL DØREN

v/ Ole Trommer . Broværket 1 . 4760 Vordingborg
Fax 55 34 50 58 . info@otskabe.dk

TLF.: 6172 8080

55 37 70 58
Køkken • Bad • Garderobe • Skabe, skuffer, låger efter mål

Nye låger



STAND 2

– monteret på 1 dag

Deltag i konkurrencen om
en undervognsbehandling.
Vi trækker en vinder
lørdag og søndag

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 …
ȋǡȌ

Mød os på messen
- og hør om dine
muligheder for et
nyt flot køkken!



Lad os tjekke dine forsikringer og pension:
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KØKKENRENOVERING

KØKKEN · BAD · GARDEROBE
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”Kom og se hvem
der holder deres
fest på messen”
”Det bliver et brag
af en fest”
MESSETILBUD

De 30% får du og de sidste 10%
går til Stafet for livet
www.stafetforlivet.dk

F.eks: Helpakke til den store fest...
Telt, gulv, service kr. 8000,÷30% rabat
Vi støtter
= 5600,- din pris

10% går til
Stafetten
= 800,-

Køng PAVA Center
Bygaden 66-68
4750 Lundby
Tlf: 26324000
køng-pava.dk

Ring og bestil
et gratis
hjemmebesøg!
JOHN JOHANSEN
T: 40 902 115
WWW.OKKR.DK

Danmarks eneste landsdækkende kæde
– din garanti for tryghed og kvalitet

KOM OG FÅ EN FESTLIG SNAK!

Køb og betal et
værdibevis på messen
Vi gir 40% på
udlejningsvarer

BESTIL TID TIL EN
RUSTBESKYTTELSE
OG SPAR MOMSEN

Telte - gulve
Bord - stole
Stofduge
Service

Flagstænger
Grill
Musikanlæg
Fotograf

Fadøl
Bar
Slush Ice

Køleskabe
Isterninger
Popcorn

Like os på

Ørslev Rejser
Her starter forventningens glæde i 2019
17966_PAVA_Køng_86x120mm_Vinter_Vejr.indd 1

11/01/2019 10.13

Se Ørslev Rejsers udvalg af gode tilbud i vores katalog
MØD OS PÅ VORDINGBORG MESSEN 2019

08.04.19
12.04.19
15.04.19
23.04.19
20.05.19
17.06.19
30.06.19
03.07.19
05.07.19
15.07.19
02.08.19
05.08.19
20.09.19
27.09.19
18.10.19
29.11.19

5 dage
4 dage
5 dage
7 dage
5 dage
5 dage
8 dage
5 dage
5 dage
5 dage
2-3 dage
3 dage
4 dage
3 dage
3 dage
3 dage

Det klassiske Holland
kr. 4.235,Holland - Blomsterparade
kr. 3.350,Det klassiske Holland
kr. 4.235,Krakow, Polen
kr. 6.650,Lübbenau-Spreewald
kr. 4.755,Nordjylland
kr. 4.565,Østrig
kr. 6.635,André Rieu i Maastricht
kr. 5.198,André Rieu i Maastricht
kr. 4.640,Flyrejse til Færøerne
kr. 7.980,Ølfestival i Berlin
fra kr. 1.598,Århus, Grenå og Ebeltoft
kr. 3.135,Stade i Nordtyskland
kr. 3.870,Oktoberfest i Linstow
kr. 1.985,Bremen Freimarkt
kr. 1.650,Eksklusivt weekendophold
kr. 2.875,-

MUSIK & DANSEWEEKEND I LINSTOW, TYSKLAND

01.11.19

2-3 dage

Jacob Haugaard, Kandis

fra kr.

2 eller 3 dages busrejse med halvpension, udflugtsmuligheder, musik og
drikkevarer ad libitum om aftenen. Kun 60 km syd for Rostock.

og vind premier

Vi har telte og udstyr til enhver festlig lejlighed. Se mere på vores hjemmeside
eller ring og hør nærmere om de mange muligheder.

Torben Høgh Johansen
Mob. 2620 2244 · Granvej 24 · Neder Vindinge · 4760 Vordingborg
info@holddaheltfest.dk

1.298,-

ØRSLEV REJSER

Tlf. 5598 6004 • info@orslevrejser.dk • www.orslev-rejser.dk

MØD OS PÅ VORDINGBORG MESSEN - STAND 81 + 82

Mød os på

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



6:45:59

Rengøringsmidler

VORDINGBORG

MESSE

Rengøringsartikler

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar

Rengørings- og affaldsvogne
Håndsæbe- hudpleje og desinfektion
Rengøringsmaskiner

05 - 23 alle 365 dage om året!

Klinikartikler

Bliv medlem af Støtteforeningen
for Svanevig Hospice

Handsker- og sikkerhedsudstyr

Mød os på
messen
og få en avis snak
Maskinopvaskeprodukter

”Støt det frivillige arbejde”

Tøjvaskeprodukter

Mød os på stand nr. 103
Marienbergvej 108 - 4760 Vordingborg - 55 37 06 05

Servicevogne- og rulleborde

HUSK, du behøver ikke at børste alle
dine
MURER
FagligMåtteprodukter
fleksibilitet til tiden
tænder, kun dem du gerne vil beholde.
TØMRER
Min primære funktion er at forebygge med så fåMALER
indgreb som
Kaffeog gerne
chokoprodukter
muligt.
Jeg står
til rådighed ved evt. spørgsmål.
JORD
Det være muligt at få en aftale til eftersyn og tandrensning
til et
KLOAK
Kopper-bæger-servietter-engangsartikler
speciel
messe tilbud.
BETON
v/A Westborg

Madfilm-alufolie-fryseposer

kom hen på

StaNd

4

og få

HEGN
Algade
103 D Stth,
GRUS
& STEN
4760
Vordingborg
TRANSPORT
Tlf.: 55 37 10 77

Har du ondt i ryg, nakke,
skuldre, hofte eller knæ?
Den mobile Rygskole
står klar til at hjælpe dig som privat person,
i virksomheden eller
i idrætsforeningen med bl.a.:
At mindske og forebygge smerter og symptomer
At undgå unødigt nedslig og øge livskvaliteten
Vejlede og rådgive omkring effektive øvelser
Reducere og forebygge sygefravær
på arbejdspladsen
Udvikle og inspirere dig som instruktør

BOLIG · ENERGI
FRITID · FAMILIE · LIVSSTIL
www.multi-messerne.dk
Den Mobile Rygskole har udviklet
et unikt koncept med:
Foredrag og en kursusrække, med stor effekt.

PILLEMAND.DK
Kom og mød rygskolen på stand 59
og få en snak med mig om,
hvordan rygskolen kan hjælpe dig.

gratiS

Strikketanten.dk
LækrE:
kkekit, opskr
VIL DUstriSNAKKE
OM
ifter,
strikkepinde
og garn.
GODE VARMELØSNINGER
tlf. 54 13 13 50
TIL DIT HUS?
strikketanten@hotmail.com
MaNgE

Lupinvej 1
4873 Væggerløse

www.strikketanten.dk

Vi står klar på stand 19 med
materiale og information om
”Min sidste vilje”
”Elysium Begravelsesopsparing”
Kom og få en
uforpligtigende
snak

Vi er på listen over NBE´s
top 3 certificerede forhandlere.

Mød os
på stand

86

Susanne og Michael Christensen
www.stegebegravelse.dk

KVALITETS TRÆPILLER LEVERET LIGE TIL DØREN

r til

OMSORG - NÆRVÆR - RESPEKT

Vi har vores demo RTB pillefyr med
og glæder os til, at vise det frem.

Tlf. 61 72 80 80

at vi har 49 filialer
og 4 erhvervscentre
fordelt på Sjælland
og Fyn?

Mød os på stand 115

skopuds

Messe tilbud på foredraget og kurset
”Din krop er din fremtid”

Vidste du...

Tune Krydderi

MØD OS PÅ

KUNSTEN
AT DØ
Paolo Nani &
Kristján Ingimarsson

STAND 17

Med AL Boligklar rydder vi
skrivebordet, når dit boligkøb
kræver det. Book et boligmøde
med 1 times varsel, og få
Algade 107 - 4760 Vordingborg
svar inden forTelefon
24 timer.
5534 0534

VORDINGBORG
TEATER
22. FEB. Chr. Richardtsvej 43
kl. 19.30

Info & billetter:

TEATERFORENINGEN.DK

teaterforeningen.dk

VORDINGBORG

MESSE

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar

Gåsetorvet 5. 4760 Vordingborg
Telefon 55 86 70 90

Bestil online: moremeatZ.dk

CHARLOTTE
BISSERUP BECHFELDT

Socialistisk Folkeparti Vordingborg
FT kandidaterne
Jacob Mark og Anne V. Berthelsen
EP kandidat Troels Stru Schmidt

Kom og mød
dit lokale apotek
og få en snak om
sundhed, sygdom
og forebyggelse

Falunvej 8
4760 Vordingborg
Telefon: 55 37 18 84
Mail: info@vorbo.dk

Dit lokale boligselskab med lejligheder
på hele Sydsjælland, Møn og Bogø

Vi har også en
lejlighed til dig!
Besøg os på stand 37-38 og skriv dig
GRATIS på venteliste til en lejebolig
Sven-Erik Petersen
2628 0306
svep@26280306.dk

Din antenneforening tilbyder masser af fordele
– her er bare tre muligheder
1

Bland din helt egen pakke
med både tv og streaming

Du har nu mulighed for at blande en underholdningspakke med både tv-kanaler og
streamingtjenester. Og du kan endda skie
dem ud, lige når det passer dig.
Vælg mellem mere end
50 tv-kanaler og streamingtjenester som Viasat Film
inkl. Viaplay, HBO Nordic,
C More og Nordisk Film+.

2

Få de bedste tv-oplevelser
med YouSee tv-boksen

Så kan du nemlig pause, optage, spole og
starte programmer forfra. Få fri adgang til et
stort tv-arkiv og masser af film og serier. Det
bedste er næsten, at du kan skie indholdet i
din tv- og streamingpakke ud, lige når du vil –
direkte via tv-boksen.

3

Meget mere end
lynhurtigt bredbånd

I vores antenneforeninger har vi en aale, der
betyder, at du får YouSee Bredbånd med særlig
prisfordel. Der følger et wi-fi-modem med, når
du bestiller bredbånd, som Force Technology*
i september 2018 har kåret som bedst i test
bedømt på, hvor kraigt wi-fisignalet er, og hvor høj den
trådløse hastighed er.

BEDST
I TEST
Wi-fi-modem

Kom og oplev alle dine fordele på Vordingborg Messen. Du finder os på stand nr. 16 og 17
Vordingborg Antenneforening, Stensved Antenneforening, Mern Antenneforening,
Ørslev Antennelaug, Nyraadnet og YouSee

Test af 6 modems hos Force Technology sep. 2018. Læs rapporten på yousee.dk/bredbaand

VORDINGBORG

MESSE

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar
GITTE NIELSEN
Behandler

Uddannet hos Body SDS
Plantagevej 14 - Ørslev
4760 Vordingborg
Telf.: 2624 5744
info@vordingborgkropsterapi.dk

Mød seniorkonsulenterne på STAND 83
Få en samtale om Det Sunde Seniorliv

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.

Mange gode messetilbud
og HUSK, derudover
kr. 2215,- i skrotningspræmie,
hvis din gamle ovn er fra før 1995.

VI KÆMPER FOR
DIG LOKALT...
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

Bryggervangen 5 - 4760 Vordingborg
Telefon 5534 2101

Vi står på hovedet...
...for dig i
Vordingborg!
I Møns Bank finder
du lokale folk, gode
priser, hurtig sagsbehandling – og
højt humør!
Lad det komme an
på en prøve. Kig
ind i Algade 86
eller ring til os på
tlf. 55 31 24 00.
Du kan selvfølgelig
også møde os på
messen... 

MESSEKUP!
8 KG

Se ﬂere gode tilbud
på stand 13+14...

8 KG KAPACITET

1600 O/MIN.

VARMEPUMPETEKNOLOGI

KULFRI MOTOR

SÆTPRIS
AEG vaskemaskine

og tørretum bler

9999,-

Vaskemaskine
L8FSK865E

VIND
EN STØVSUGER
FRA NILFISK

RAM
OG FÅ ET
LOD

SKOUSEN VORDINGBORG
Prins Jørgens Alle 3A
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 10 20
vordingborg@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk

Kondenstørretumbler
T8DSK844E

SUPER TILBUD
FRA NILFISK
FÅ EN STARTPAKKE MED
PÅ ALLE KØB

VÆRDI 499,-

... eller kig forbi butikken
på Prins Jørgens Alle

FRIT
VALG

25,Vordingborg

VORDINGBORG

MESSE

Mød os på messen lørdag 16. - søndag 17. februar

Masser af show til årets messe
Vordingborg Messen er nok engang fyldt, Med 125 stande er der et
væld af oplevelser og i år er der lidt mere show, og nye samarbejder.
VORDINGBORGMESSEN Der er efterhånden styr på sagerne, og Eva Petersen har stort set lagt ”bordplanen”,
for hvor de forskellige stande skal være
på den store Vordingborg Messe, som
finder sted i den kommende weekend
16. og 17. februar.
- Vi har igen 125 stande og de fleste er
fra Vordingborg og er lokale, fortæller
Eva Petersen, der dog også har lidt folk
udefra.
- Der er både lidt nye, men også mange
gengangere, fortæller hun.
Pointen er dog at det skal være en god
blanding af alt muligt, og listen over
standholdere tæller alt fra foreninger
og politiske partier til håndværkere,
butikker og arrangements-arrangører.
Der sker dog også en del nyt på underholdningsfronten, der som altid er en
vigtig del af messen.

Et nyt samarbejde med teaterforeningen Bøgestrømmen, har betydet, at
man kan arrangere professionelt teater
- et danse-komiker-show, med Camilla Marienhof.
Derudover kommer Garden selvfølgelig og Butterflies er i forhallen om lørdagen, mens Fætter Ballon og Strudsen
Zara overtager om søndagen. Desuden
er der masser af anden optræden - eksempelvis Marie Christiansen og Karina Frederiksen, fra landsholdet i kørestoledans.
Endnu en lokal - Michael Jacksonshow-manden Kasper Monrad, er også
på, ligesom der søndag er en times
koncert med bandet ”De Forkerte”.
Noget for alle
I forhold til standene er der i år flere af
de politiske partier, men også forenin-

Renoveringshuset
• Salg og montering af stålplader
• Facaderenovering/Efterisolering

Tag - anlæg - facade teknik

ger og kommunale tilbud. Desuden er
der foreninger og konkrete forretninger i enhver afskygning - blandt andet
en gut der sælger ting til ølbrygning,
forskellige former for behandling, senge, tøj og meget mere.
For de handy er der igen et stort hjørne
med lokale håndværkere, hvoraf flere
også har selvstændige stande. Desuden
kommer en række af bilforhandlerne
også og viser nogle af de firhjulede
frem.
Flere steder vil der også være opvisninger og mange af standene har egne
konkurrencer, hvor man kan vinde
fine præmier. Der er dog også en hovedkonkurrence, som messen har arrangeret, med en række flotte sponsorpræmier fra standholderne. Her
kræver det bare, at man afleverer sin
kupon
- Det giver lidt ekstra krydderi og der
er ligesom på messen, gratis deltagelse
- man skal bare huske at klippe kuponen i messeavisen, fortæller Eva Petersen, der knokler på med at skabe en
flot messe for 12 år i træk, hvor alle er
velkomne og hele byen samles.
Årets åbningstaler er i øvrigt kommunalbestyrelsesmedlem Eva SommerMadsen (V).
Eva Petersen er klar til at invitere til Vordingborg Messe.
MITH
Foto: Michael Thønnings

www.renoveringshuset.dk
v. Kim Jensen - Møllevej 2B - 4894 Øster Ulslev

Kontakt: 5486 6900 - 2225 5683
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Malermester Björn Forsberg A/S
Gammelsøvej 26 · 4760 Vordingborg tlf. 40560601

Malermester Björn Forsberg A/S
Gammelsøvej 26 · 4760 Vordingborg tlf. 40560601

Kom og få
en snak om din
totalløsning
på dit næste
byggeprojekt
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K
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Deltag i vores store messe
konkurrence og vind masser af
præmier til en samlet værdi af over

33.650 kr.

GRATIS
ENTRÉ

125
de
udstillerstan
Masser af
g
underholdnin

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

Læg
p
ku onen i
kassen
konkurrence g 110
9o
ved stand 10 2
i område

De heldige vindere ringes op og bliver oﬀentliggjort i højttaleren.
Præmier afhentes ved stand nr. 5 - straks efter oﬀentliggørelse.
Alle præmier er sponsoreret af ﬁrmaer som deltager på Vordingborg Messen.
Præmierne kan ikke byttes, eller veksles til kontanter.
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PRÆMIER:
Stege og Vordingborg Apoteker
Apotekets heat protection spray – værdi 180 kr

Møns Bank
2 stk. rygsække a 150 kr – værdi 300 kr

TP VVS Teknik ApS
Vinpakke med 2 flasker vin – værdi 200 kr

Den Mobile Rygskole
Foredrag ”Din krop er din fremtid” til forening, virksomhed
eller privat personer– værdi 3600 kr

Benchmark Biler ApS
2 flasker vin – værdi 150 kr
KFUM Spejderne
12 gavekort til 1 kop kaffe og 1 stk kage – værdi 180 kr
LOOP Vordingborg
3 gavekort af 30 dages gratis træning + goodiebag med
håndklæde og drikkedunk værdi pr gavekort 306 kr
værdi 918 kr
Kaffebønnen ApS
Gavekurv – værdi 500 kr
Ørslev Rejser A/S
1 x gave kort på 1 dags tur til Samsø 13. August
værdi kr. 665 kr
Blomsterpigen
Sammenplantning – værdi 350 kr
BTB Vin & Spiritus
70 cl kastanielikør i gavekarton med opskrifter
værdi 200 kr
Golf & Fun Park Marielyst
2x5 spil a 325,- pr. stk – værdi 650 kr
Stege, Stensved og Vordingborg Begravelsesforretninger
Gavekurv – værdi 400 kr

Kok og Rul
2 flasker husets rød og hvidvin – værdi 270 kr
Danbolig
En sportstaske med paraply & merchandise, samt 1 værdikupon til danboligs billede pakke på kr. 7.000 hvis man sætter til salg hos os – værdi 7250 kr

OK
3 stk Select læder fodbolde
(butikspris små 200 kr. pr stk) - værdi 600 kr
3 stk. rygsække
(butikspris ca 300 kr. pr stk) – Værdi 900 kr
Brewmaster Scandinavia
4 udlodninger med 5 oplevelses billetter til vores “Tasting
is believing” arrangement i vores bryggeri på Næstvedvej
193. Vi giver 5 billetter a 2 personer i de 4 udtrækninger i har
annonceret altså ialt 20 par eller 40 personer samlet værdi
10.000 kr.
MyGym
Et gavekort til 1 mdr gratis træning - Værdi 299 kr
Makerspace Vordingborg
v./Vordingborg Bibliotekerne
1 karaffel og 6 glas incl. besøg i Makerspace Vordingborg
hvor der gratis kan graveres navne, mønster e.lign. i gavenVærdi 500 kr.
SF – Socialistisk Folkeparti Vordingborg
4 Rød Axel Larsen øl - SF karklude og et par skuresvampe.
Vi kalder det ” socialistisk rengøring og brandslukning ! ” –
Værdi 100 kr
Hærvejssalt
Et lille salt sæt med 3 slags sydesalt - værdi 150 kr
Danlej 2 x bamse sæt – værdi 600 kr

Hjerteforeningen
i Vordingborg Kommune
2 kogebøger og koster 100 kr. pr. gave. – værdi 200 kr

Gigtforeningen Sydsjælland-Møn Kreds
One Hand Box, et sæt med 3 – værdi 100 kr.
GF Forsikring
2 stk. Paraplyer + 2 stk. termokrus – værdi 350 kr
PVA Antenneforeningerne
i samarbejde med Yousee
2 x 5 biografbilletter med guf – værdi 1000 kr
Socialdemokratiet i Vordingborg
En kurv – værdi 400 kr.
Socialdemokratiet i Region Sjælland
En kurv – værdi 400 kr.
Tupperware
En kurv – værdi 250 kr.
Autohjørnet Vordingborg
1 stk. Park Life, elektrisk P-skive med min. 10 års levetid
værdi 499 kr
Gade og Juul
3 Tørklæder, værdi 660 kr - Smykkeoveraskelse, værdi 400 kr.

✂

Deltag i Vordingborg Messens Store Konkurrence
Hvem underholder søndag kl. 12.00?

Læg kuponen i
konkurrencekassen
ved stand 109 og 110
i område 2

Navn:
Adr. :
Tlf. :

✂

