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Op til helligdage
- ring og hør nærmere.

KØB OG SALG KUPON   Indryk din annonce i Ugebladet og Sjællandske.

Bemærk venligst! Regler og krav for optagelse bedes

overholdt, i modsat fald medtages annoncen ikke i KØB

OG SALG. Der henvises til avisens respektive rubrik-

markeder. Boliger optages heller ikke i KØB OG SALG. 

Her henvises ligeledes til avisens rubrikmarkeder.

Tekst (max 25 ord):

Pris (skal angives, men bliver ikke indrykket): Kr. ,-

Sæt kryds (kun et pr. kupon):

n  Autotilbehør
n  Beklædning & Udstyr
n Byggeartikler & Redskaber
n  Børneartikler
n  Diverse
n  Fritid & Sport
n  Husholdningsartikler
n  Indretning & Have
n  Kontorartikler
n  Kæledyr
n  Lyd & Billede
n  Møbler

n  Køb    n  Salg

n  kr. 50,- KUN private med effekter under kr. 5.000,-
n  kr. 100,-  Momsregistrerede og private m. effekter ml. kr. 5.000,- og 15.000,-

Vedlagt i check eller kontanter. Frimærker modtages ikke.
Kuponen afleveres senest tirsdag ugen før ønsket indrykning.

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Postnr.:

By:

E-mail:

Korsgade 6, 4200 Slagelse
Algade 40, 4760 Vordingborg

Dania 38, 4700 Næstved
Tlf. 72 45 11 00

#

Du får indrykket annoncen i:

Sjællandske, Ugebladet Næstved
samt Ugebladet Sydsjælland.

Samlet oplag ca 80.000 i Syd-,
Øst- og Vestsjælland samt Møn.

Personlige data skal udfyldes!
Kuponen, mrk.”KØB & SALG”, kan afleveres på et af 
vores kontorer eller sendes til:

Børneartikler

SALG: 

Har de hest så har jeg fodertønder 
m/låg, 65 ltr. 4 stk. ialt kr. 100,- 
eller 80 ltr. 3 stk. ialt kr. 100,- 
210 ltr. plasttromler kr. 75,- pr. 
stk., 3 stk. kr. 200,-.
4733                    55 96 55 00

SMID IKKE UD! Alt har interesse.
Hele indbo samt dele deraf.
                            22 53 22 33

SEAT Codobra. Årgang 2000. Ny-
ere model, m. VW-teknik, 4-dørs. 
Nysynet 2.1-2014. kr. 15.000,- 
4200                    28 50 68 62

Børneartikler sælges: Hvidma-
let udtræksseng, weekendseng, 
badekar i forsk. str., legetæpper, 
barnevogn til f.eks. altan, klap-
vogn sælges samlet eller delt.
4700                    55 72 25 12

KØB: 

Købes: Næsten alt i bedre brugte 
møbler, hjørnesofaer og sofasæt i 
stof og læder, spisestuer, kommo-
der, teak/palisandermøbler, kaffe/
spisestel: B&G, Kgl. Dødsboer. 
v/Ole Petersen. 
4700 40 36 50 06

Møbler

Købes, gl. knallerter til privat 
samling fra årg. 1950-1980. 
Kreidler, Florett, Puch, Tomos, 
Honda, Gilera, Casal, Fantic, 
Everton, Suzuki, SCO, Garell, 
KTM m.v.
4700                    40 74 25 94

KØB: SALG: 

Kæledyr

Lyd og
billede

Violin: Spillemandsviolin med 
bue/kasse.
4270                    58 85 20 58

SALG: 

SALG: 

Nissan, Kingcab Pick-Up Varebil 
diesel 1988. God motor. Skal sy-
nes 04.02.2014. Kr. 3.500,00
4760                    55 37 06 99

Diverse

SALG: 

VI GIVER TILBUD PÅ...
RYDNING AF HELE DØDSBOER.
VI KØBER OGSÅ KLASSISKE 
MØBLER I TEAKTRÆ OG PALI-
SANDER. 
RING TIL CHRISTIAN:
4720                    30 87 07 07

Inges Kattehjem, Næstved. Katte
og killinger søger nye hjem. Alle
katte er dyrlægeefterset, neutra-
liseret, øremrk., chippet og vac-
cineret. Tlf. tid hverdage 13-15. 
Adoption tirsdag og torsdag 15-
18 samt søndag 11-14, Kaser-
nevej 1
4700                    70 20 35 50

Autotilbehør

KØB OG SALG

Fuglebjerg // Tirsdag den 28.

januar klokken 19-21 kom-

mer forfatter og familierådgi-

ver Camilla Semlov på Fug-

lebjerg Bibliotek og taler om

sin nyligt udgivne bog, ’Det

næstbedste - når far og mor

ikke bor sammen’.

I sin nye bog fortæller social-

og familierådgiveren historien

om sit eget opbrud med ker-

nefamilien, og hun vil tale

om, hvor afgørende betydning

selv små detaljer kan have for

børnenes trivsel og mulighed

for at navigere ubesværet

mellem to hjem. Da Camilla

Semlov blev skilt fra sin mand

i 2004, ønskede hun at give

sin dengang knapt fireårige

søn et trygt familieliv. Selvom

hun læste masser af artikler

og bøger om skilsmisse, var

der primært negative aspek-

ter i læsestoffet. Det lykkedes

hende og eksmanden at finde

de rigtige ingredienser til op-

skriften på den gode skilsmis-

se. Og med dette i baghove-

det har hun nu skrevet bogen,

som er tænkt som inspiration

til forældre, der skal skilles.

Camilla Semlov har arbej-

det med skilsmissefamilier i

14 år, og vil gerne svare på

spørgsmål efter foredraget.

Billetter, som koster 25 kro-

ner, kan købes på alle biblio-

tekerne i Næstved fra tirsdag

den 14. januar.

Den gode
skilsmisse

Herlufsholm // Det går godt for

pigefodbolden i HG Fodbold.

Så godt, at det lokale U16-

hold i efteråret har kvalificeret

sig til DBU’s eliterække.

Det er første gang, at et lokalt

ungdomshold på pigesiden

har spillet sig i landets fine-

ste række. Flere af spillerne

er således også blevet spottet

af den lokale fodboldunion

SBU. Nicoline Hansen, Alber-

te Hallgren og Katja Nielsen

er jævnligt til træningssam-

linger hos lokalunionen.

Desuden er målmand Christi-

na Kese med i et udviklings-

projekt hos DBU.

For tiden spiller pigerne en

masse indendørs fodbold,

og her fejler teknikken heller

ikke noget.

De har vundet flere stævner,

og lokale sponsorer har også

fået øjnene op for pigerne.

Det har ført til, at de har fået

nye spilletrøjer, som dog ale-

ne kan bruges indendørs,

hvor pigerne ikke stiller op i

klubregi, men rent privat.

Pigehold kvalificerer sig
til eliterække

De dygtige
piger er Christina
Jensen, Helena
Jensen, Alberte
Hansen, Emelie
Købmand, Katja
Nielsen, Freja
Hoppe, Burcu
Avcil, Emma
Bro, Nicoline
Hansen, Emma
Nøtrup, Sofie
Morgenstjerne,
Alberte Hallgren,
Josephine Visti,
Simone Tandrup
og Katrine. Og så
er indendørstræ-
ner John Avcil (tv)
med på billedet.
Privatfoto

På Fuglebjerg Bibliotek kan man 
komme til et foredrag med
forfatter og familierådgiver Ca-
milla Semlov, der giver råd 
omkring skilsmisser og delebørn. 


