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Lysen Biler
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FOR BOLIGBUT

BILM EDIE
JÆLL ANDS

4 stk Grand
porcelæn Cru Soft

Vælg ml. pakker
tallerken 27 cm, med 4 dele:
tallerken 23
cm, dyb tallerken
21 cm, tallerken 19 cm,
krus på 34 cl. skål 15 cm eller

d
ke Fiat-tilbu
Flere fantastis

FRIT VALG PR

PK

19995

Find din nye

VELKOM

bolig
i min bolig!

NY KIA
PÅ HELT

Vejl. 479,80

900,-

Fra 209.
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Ufattelig
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Salgskons
Jacob Hansen
15
56 64 39

S P E C
T R U M

Serveringsfad

Grand Cru på
fod.
Ø 33 cm i hvid
porcelæn.

Knivblok
med 4 knive

NU KUN

19995

Grillpande

26 cm. Støbejern
med keramisk
belægning.

Vejl. 499,95

NU KUN

9995 19995
Vejl. 249,95

E-mail:
e.dk
ll@maxdu endelig

Holsted

d
4700 Næstve
Park 23 I

66
I 55 72 76

E-mail:
ue.dk
tid@maxd
fair salær!

Slut med skyhøje

axdue.dk

Sæt din bolig

stved@m
I info-nae
axdue.dk

NU KUN

Brand Manager
Tim Due
83
55 74 09

ulent
Salgskons
Lars Lyberg
82
55 74 09

E-mail:
ue.dk
jh@maxd

Hvid knivblok
med 2 ass.
farver Spectrum
knive.

salærer!

til salg nu fra
kun 599,- pr.
måned
fairmægler basis
599,-/md.*
fairmægler plus
12.995,699,-/md.*
Salær

Salær ved salg

I www.m

*markedsføringomkostning

pr. måned

ved salg 15.995,-

*markedsføringomkostning

Hvad får du
Fairmægler

hos fairmægler:

rådgiver og

har ansvaret
for salget af
din bolig
ejendom og
beregner dit
overskud efter
salg
bolig i vores
velbeliggende
boligbutik
salgsopstilling,
markedsføringmateriale
Fairmægler
bestiller og
m.m.
gennemgår
ejendommens
Fairmægler
dokumenter
annoncerer
din bolig på
internettet
FairmæglerDQQRQFHUHUGLQEROLJS§EROLJVLGHQGNEROLJDGN
og de sociale
medier
Fairmægler
fremviser din
Pͥ
bolig
Fairmægler
følger op på
fremvisninger
og henvendelser
Fairmægler
forhandler
på dine vegne
med køber
Fairmægler
og købers rådgiver
laver købsaftalen
og afslutter
handlen når
Fairmægler
opkræver kun
køber er fundet
salær hvis
ejendommen
bliver solgt
Fairmægler
priser:
Markedføring
pr. md. inkl.
moms / salær
ved salg inkl.
moms:
Fairmægler

Fairmægler

Fairmægler

vurderer din

Internet
selvsalg

udstiller din

udarbejder

O
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O
O
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pr. måned

FairMægler

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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599,- / 12.995,-

Fairmægler

Vejl. 669,95

Næstved, Østergade

14, 4700 Næstved,
Tlf.

21304021,

4700@fairmaegler.dk,

FairMægler

O
O
O
O
O
O
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O
O
O
O
O
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699,- / 15.995,-

fairmægler
v/Jimmi Nagel
Jacobsen
Ejendomsmægler
og
Ansvarlig indehaver
www.fairmægler.dk
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u
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Foto: Dorte Rye Silbo

Thomas Thor hjemme igen
Emneuge om fodbold og Uganda på flere skoler. X SIDE 14

Kulturnat
byder på tur
til tårnuret
Fredag er der kulturnat i
Næstved, og Sct. Peders
Kirke åbner kirken og
trappen til tårnet.

X SIDE 40

Par bag opholdssted
på gård i Rønnebæk

Æbleåret blev
helt fantastisk
Sommeren har været
godt for æblehøsten. Det
mærker Bjarne Christensen på Strandbakkens
Frugtplantage.

RESTAURANT VINHUSKÆLDEREN

Sonny Johansen
Erhvervsmægler

Der holde

Få kompetent
rådgivning

4-retters menu
inkl. velkomstdrink

395,-

Nybolig Erhverv formidler
hver 4. erhvervsejendom på
det danske marked.

Tilpasset vinmenu

245,pr. pers.

HAPPY HO s
UR
i vinhusb
aren

KØB 2 BET kl. 21-00
AL FOR 1
Kom
og køb en
d
eller en ø rink
l

(gælde
helflasker r ikke på
vin
eller speci, spiritus
aløl)

Kulturnat
fredag 5. oktober

Nybolig Erhverv
Jørgen Klode
Markedsledende erhvervsmægler i Region Sjælland

Sct. Peders Kirkeplads 4 I Næstved
tlf. 5572 0807 I www.hotelvinhuset.dk

Tlf. 5950 1212

Skoda Octavia 1,6 TDi 105 Elegance
05/15 KM 105.000. Koksmet., 16” alufælge, 2 zone klima,
fjernb. c.lås, kørecomputer, fartpilot, udv. temp. måler, el-ruder,
el-spejle m/varme, cd/radio, Bluetooth, splitbagsæde, 6 airbags,
ruder, 1 ejer, multifunktionsrat, aft træk,
KR. 173.780
a.s.o.

Køkkenet
har åbent fra
kl. 18.00-21.30
denne aften

Volkswagen Næstved
Morten Hansen Automobiler A/S
Gavnøvej 1, 4700 Næstved Tlf. 55 72 15 15 www.morten-hansen.dk

36798

UGENS BIL
DST YR
ALT I U

Skal du have solgt?
OMGÅ

G!
EVERIN

EN DE L

04/18. KM 4.000. EKSTRAUDSTYR FOR KR. 120.000,- 7 SÆDER - aut.gear/tiptronic, 19”
alufælge, 3 zone klima, Driving Mode Selection inkl. off-road funktion, 8” touchskærm
navigation, panoramasoltag, parkeringsassistent inkl. trailer assist & Area View med 360°
kamera, træk m/ elektronisk frigørelse - 2.000 KG, og meget mere. KR.

588.880

Følg os på

Bassinbuen 24
ed ·· 4Tlf.: 55 72 14 88 · w
ŠKODA
8 · www.skoda-naestved.dk
Næstved

Martin
Iversen
Salgschef
Tlf. 55752402

Anders
Justesen
Sælger
Tlf. 55752401

BOLIG ◆ SERVICE

Vi tilbyder

FOR PRIVATE

Škoda Kodiaq Style 2,0 TDI 190 HK DSG 4x4

ŠKODA Næstved

X SIDE 44

X SIDE 24

Max
Olm
Salgstrainee
Tlf. 55752407

Salgsafdelingens åbningstider: Hverdag fra kl. 9-17 - lørdag fra kl. 11-15

*

Vi løser stort set alle små og store
håndværkeropgaver inden for tømrer- murerkloak- beton- og isoleringsarbejde
Kontakt os på: Telf. 55 72 50 27 eller på mail: hns@hns-as.dk

H. Nielsen & søn as
• Beton • Kloak
BOLIG◆SERVICE er H. Nielsen & er
søns
afdeling.hns-as.dk
for privatkunder

* home Næstved tilbyder ‘Solgt eller gratis’. El-installationsrapport,
tilstandsrapport og energimærket er ikke omfattet af ‘Solgt eller gratis’

tlf. 55 77 41 00

24 u

Uge 40 u Tirsdag 2. oktober 2018

Carsten Jensen inviterer indenfor hos Invita både lørdag og søndag.

Åbent hus med demosalg
Interiørfirmaet Invita, der sælger alt til
køkken, bad, bryggers og garderobe
holder åbent hus i weekenden og
samtidig sælges ud af demo-varerne.
Af Per Witt

X NÆSTVED Invita i Holsted Park 8 inviterer
indenfor både lørdag og søndag 6. og 7.
oktober kl. 10 til 15, hvor man ikke blot
kan se det store udvalg - man kan også købe
demo-udstillingerne med hjem til lavpris.
Familiefirma
- Vi skal have gjort plads til alle efterårsnyhederne, så der vil være gode muligheder

for at finde lige det, man vil forny hjemmet
med, siger indehaver Carsten Jensen, der
begge dage har lokket bl.a. hele familien på
arbejde. Det har nu ikke været så svært, da
både hustruen Marianne samt de to sønner
Mads og Michael i forvejen er indretningskonsulenter i Invita i Næstved.
Ud over demo-modeller inden for køkken,
badeværelsesmøbler og garderobemøbler er
der demosalg af kvalitetshvidevarer, ovne,
kogeplader o.a. til at fuldende et nyt køkken med.
Dette åbent hus arrangement er det andet
i dette efterår. Næste gang er i november
og det gentages i januar, februar og marts.
n

HairTeam byder
vores nye frisør Line velkommen
- og Nathali vel tilbage fra barsel

Rebecca Uldall og kæresten Thomas Nøddelund kigger i de gamle fotoalbum. De har sammen
åbnet et opholdssted for børn på en gård tæt ved Rønnebæk. Foto: Dorte Rye Silbo

Rebecca var anbragt
i Rønnebæk:
Nu er hun forstander
Rebecca Uldall har
mærket det på egen
krop. Nu har hun med
kæresten Thomas
Nøddelund åbnet
Rønnebæk Opholdssted.
Et hjem, der oser af
hygge og med god plads
til syv anbragte børn.
Af Dorte Rye Silbo

Jeanne, Susanne, Ninette, Birgit, Nathali og Line

• Vi er alle klar
til at betjene dig!
• Vi har alle en
4 årig uddannelse
• Vi er klar med
de nyeste trends
Sct. Jørgens Park Butikcenter
4700 Næstved · Tlf. 5572 2980

H AIR
TEAM

X OPHOLDSSTED Det var allerede i børnehaven, at Rebecca
Uldalls psykisk syge forældre
bad om hjælp til at passe hende og søsteren Nadja.
De blev efterfølgende såkaldt
”svingdørsbørn”, der skiftevis
var i hjemmet, i aflastning og
i plejefamilier.
Men som 12-årig blev
Rebecca og Nadja Uldall
anbragt på det daværende
Opholdsstedet Rønnebæk.
Her kom de til at bo hos
Birgit og Tommy Olesen. De
var blandt husets første børn,
så de var med til at sætte deres
præg på stedet. Det var spændende.
Opholdet blev en skelsættende epoke i pigernes liv.
Kravlede ud af vinduet
Rebecca flyttede først derfra
19 år gammel, og året inden
var hun blevet kæreste med
Thomas Nøddelund. De gik
begge to på Næstved Gymnasium.
De mindes med et smil dengang Thomas kravlede ud af
vinduet fra Rebeccas værelse,
fordi man ikke måtte have en
kæreste sovende på hverdage.

Rebecca Uldall var glad for at hun kunne bo sammen med sin
søster Nadja på daværende Opholdsstedet Rønnebæk.
Privatfoto.

Samme værelse har parrets
to små børn, Claudia og Victor
på to og fire år i dag overtaget
efter at mor og far har taget
en større og meget spændende
drejning i deres liv.
Birgit og Tommy Olesen
valgte sidste år at gå på pension. 31-årige Rebecca og
Thomas, 33 år, tog tyren ved
hornene. Efter 10 år i København ville de gerne overtage
opholdsstedet, der genåbnede
1. juli.
- Jeg er blevet uddannet psykolog. Det er min søster i øvrigt
også, smiler Rebecca Uldall
og fortsætter, mens vi sidder i
husets personalekontor, der er
placeret ved siden af det store
og hyggelige køkken-alrum.
- Thomas har iværkersættergenet og er opholdsstedets
leder. Han er uddannet lærer

med en pædagogisk overbygning, fortsætter hun.
Krævede en godkendelse
Da parret havde fået godkendelsen fra Socialstyrelsen var
det bare om at gå i gang. De
havde heldigvis Tommy Olesen med på sidelinjen med
råd og vejledning. Han er
også bestyrelsesformand på
opholdsstedet.
Med stor hjælp fra familie
og venner er der foretaget en
større istandsættelse, hvor
Rebecca og Thomas har fået
sat deres eget præg.
Hjemlige omgivelser
- Det har været vigtigt for
os, at her er så hjemligt som
overhovedet muligt, fortæller
de to forstandere, der også har
indrettet en privatafdeling til
Fortsættes side 26

26 u
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Rebecca var anbragt...
Fortsat fra side 24
familien i det godt 700 kvadratmeter store hus.
- Vi flyttede ind sammen
med opholdsstedets første
anbragte barn, en pige på 16
år, der bor i det værelse, som
jeg også boede i, da jeg første
gang kom til huset, fortæller
Rebecca.

- Men jeg havde det da også
svært, og var på et tidspunkt
selvskadende. Jeg kunne godt
lide at male og skrive digte.
- Vi havde nogle regler, der
skulle følges. Det kunne jeg
godt blive frustreret over, fordi var det også sådan i andre
familier?

Tæt på virkeligheden
Hun glæder sig over at være
en del af noget, som hun selv
har mærket på egen krop.
- Jeg tror, at jeg var et fedt
barn at arbejde med. Jeg ville
rigtig gerne voksenkontakt og
fik omsorg. Det flyttede mig.

Husets værdigrundlag
Som nævnt er hjemlig indretning i fokus på Rønnebæk
Opholdssted. Der er heller
ikke noget skilt, der viser vej
til stedet.
- De børn og unge, der bor
her skal ikke udstilles, fortæl-

Vide rammer
i naturen

Her ses Rebecca dengang hun som ung boede på det
daværende opholdssted Rønnebæk. Privatfoto

Til middag hos nogle venner ses Rebecca Uldall sammen med husets tidligere forstander Tommy Olesen, der nu er bestyrelsesformand i Rønnebæk Opholdssted. Privatfoto.

ler Thomas, der også bemærker at arbejdsglæden blandt
de fire ansatte er meget vigtig.
- Vi holder personalemøder,
hvor vi dykker ned i de mindste
detaljer, hvis der er noget vi
kan gøre bedre.
To af de fire ansatte glæder
sig over at være tilbage. De
arbejdede også i huset dengang Rebecca var anbragt.
Opholdsstedet har haft en
god start. De er i gang med
at etablere et samarbejde med
forskellige kommuner på Sjælland, og et barn mere er på
vej til at flytte ind.
- Det er en spændende tid,
og vi har travlt - indimellem så
travlt, at jeg næsten glemmer
hvor særligt det egentlig er, at
vi har startet opholdsstedet i
samme hus, hvor jeg selv var
anbragt, slutter Rebecca.
n

Rønnebæk Opholdssted ligger i naturskønne omgivelser for
enden af en blind vej
fire kilometer fra Næstved city.
Af Dorte Rye Silbo

X OMGIVELSER Som beskrevet på Rønnebæk.dk stammer bygningerne tilbage
fra 1873, og har gennem
flere omgange fungeret til
forskellige sociale formål.
Indtil 1952 var stedet en
fattiggård.
Bygningerne er gennem
de seneste 10-15 år blevet
gennemrenoveret både ude
og inde.
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Kom forbi din lokale butik i Næstved
og hent den nyeste Blå Pris brochure
på 28 sider
Size

1.999,-

EKSKL. MOMS

BASIXX savblad Bi-metal
longlife japaner fortanding, SuperCut

29,-

BASIXX savblad
Bi-metal longlife
universal fortanding, SuperCut

VED 25 STK.20

28x68
m mm 39364040
20m mm 39364042
34x40
:42x32x68 mm 39364044
Size
45x50 mm 39364046
40x68 mm 39364048
68x40 mm 39364050

75,PR. STK.

59,VED 5 STK.

BASIXX savblad Bi-metal
longlife japaner fortanding,
MultiMaster
34x40 mm 39364010
68x40 mm 39364012

Side 4-6
Skruer og beslag

Side 7-10
Fugemasse, maling og spray

2.508,75 INKL. MOMS OG AFGIFTER

34x40 mm 39364056
45x50 mm 39364058
55x40 mm 39364060
68x40 mm 39364062

m

m

DEWALT 18 V XR slagbore-/
skruemaskine DCD796P2T
5,0 Ah. - kulløs

39,VED 10 STK.

BASIXX savblad Bi-metal
longlife universal fortanding,
MultiMaster
28x68 mm 39364000
34x40 mm 39364002
45x50 mm 39364004
40x68 mm 39364006

Metal gearhus, 2 gear og 15 pos.
moment. 3 pos. LED-lys, en med 20
min. lys. Batteriindikator. 2 batterier
5,0 Ah. og lader. 39056385

Side 11-14
Håndværktøj

Livsvarig garant
i!

699,STROXX topnøglesæt 1/4”-1/2”, 79 dele

Side 15-18
Bor og skærende værktøj

Side 19-21
Maskiner

Alle tilbud kan købes på carl-ras.dk
eller i dit lokale engroscenter:

Side 24-26
Sikkerhed

• Farum
• Frederiksberg (NY BUTIK)
• Herlev
• Hillerød
• Holstebro
• Hørsholm
• Ishøj
• Kolding

• København Ø
• Næstved
• Odense
• Ringsted
• Roskilde
• Sydhavnen
• Aarhus
• Aalborg

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer. Alle priser er ekskl. moms og
afgifter og er gældende frem til den 31. januar 2019.

2

Læs mere om produkterne på carl-ras.dk

Spline toppe 1/4” korte og lange 4-13 mm, 1/2”
toppe 10-32 mm, skraldenøgler, bits, bitsholder,
forlængere. 30714407

Side 22-23
Stiger, lys og strøm

for næ
bes rmere
eller øg carl-ras.info.
ring på
dk
4485 551
1

2.999,-

Kulløs - 50 % længere drifttid

Festool dyksav 55 mm TS 55 REBQ-plus
- inkl. føringsskinne FS 1400

1200 W. Smigskæring mellem -1 og 47°. Kan
skære til 12 mm fra en væg. 39228048

Læs mere om produkterne på carl-ras.dk

3

Næstved – Gl. Holdstedvej 24 - carl-ras.dk
Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.
Varerne kan købes i dit lokale engroscenter og på carl-ras.dk frem til d. 31. januar 2019.

Telefon 44 22 56 20, naestved@carl-ras.dk
Man. til tors. 6.30 – 16.00, fre. 6.30 – 15.00

Store lyse værelser
Rebecca Uldall og Thomas
Nøddelund er gået op i
indretningen, og det har
de gjort godt.
Der er store lyse, rummelige værelser, hvor naturen
mærkes, samt hyggelig stue
og køkken-alrum.
Rønnebæk Opholdssted er et døgnbemandet
behandlingstilbud, og der er
i stueplan indrettet et personaleværelse til overnatning
af personale. I tilknytning
er der værelser til de yngste
børn.
Ude rummer staldbygningen to garager, en stald
og et værksted, som børnene
også kan benytte.
n

