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Klip ud og hæng op. Priserne gælder hele NOVEMBER måned.
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HUSK:

VI HAR OGSÅ:

Cervelatpølser 

Bag selv  
leverpostej

Spegepølser  
i mange  
varianter
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P
LIGE FORAN DØREN

FLERE RØGVARER

Røget ål Pr. 100 g  
KUN .................................40,-
Røget makrel 
1 stk. 40,- 2 stk. ...............60,-
Røget sild 
1 stk. 15,- 3 stk.  ..............35,-
Røget makrelfilet 
mange varianter. 
1 stk. 12,- 2 stk.  ..............20,-
Varmrøget laks 
Mange varianter. 100 g ....25,- 

Hel røget ørred 
900 - 1200g. Pr. stk.  ........85,-  
Røgede rejer 
Pr. 100g.  ..........................25,-  
Røget stenbider 
1 stk. 35. 2. stk.  ..............55,-
Røget hornfisk 
Pr. stk.  .............................25,-

Rørt fiskefars

1/2 kg. 35,- 1 kg. 60,-

Elmedalsvej 5  l  4200 Slagelse

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag: 9.00 - 17.00
Lørdag 9.30 - 14.00

Koldrøget laks 100g 35,- Koldrøget hellefisk 
100g   ..................................35,-

Koldrøget tun 100g   ....30,-
Frisk fisk fra frost hos Slagelses største fiskebutik

Krebsehalesalat 500 g .............100,-
Rejesalat Luksus 500 g  ...........110,-
Krabbesalat 500 g  ...................65,-
Tunsalat 500 g  .........................65,-
Sildesalat 500 g  .......................35,-
Æggesalat 500 g  .....................45,-
Wienersalat 500 g  ...................40,-
Kyllinge/karry 500 g ..................60,-
Hønsekødsalat 500 g ................60,-
Skinkesalat 500 g .....................50,-
Fin skinkesalat 500 g ................60,-
Sommersalat 500 g  .................35,- 
Vintersalat 500 g  .....................30,-
Russisk salat 500 g ...................40,-
Fransk salat 500 g ....................30,-
Karrysalat 500 g  ......................35,-
Italiensk salat 500 g  .................30,-
Peberodsalat 100 g ...................10,-
Pickles 250 g ............................20,-
Tangsalat 100 g  .......................15,-
Tzatziki 500 g ...........................40,-
Mayonnaise 500 g ....................30,-
Bearnaise sovs 1000 g ..............40,- 
Bearnaise creme 950 g .............45,-
Dild dressing
(rævesovs) 250 ml  ...................20,-
Fiskesennep (groft) 200 g .........15,-
Remou hj. rørt 200 g ................25,-
Frugt dessert 500 g ..................35,-
Kartoffel salat 1000 g ...............40,- 
Kart.salat m/dild 1000 g ...........40,-

2 lune deller med rugbrød, smør,  
remoulade og bestik i æske 45,-
2 lune deller med kartoffelsalat 45,-
2 lune fiskefileter med rugbrød,  
smør, remoulade og bestik i æske. 35,- 

To-Go tilbud:

MÅSKE DANMARKS
BEDSTE SALATER

Torskeloins
 
uden skind og ben 4 x 100g    

Før 40,- NU KUN  ...............30,-

Lune fiskedeller

1 stk. 15,- 3 stk. 35,-

Hjemmerørt remoulade 25,-

Altid lune deller

mandag-fredag kl. 10-15

lørdag kl. 10-13.30

Norsk laksefilet 
Uden skind og ben  
900 – 1300g

Før 185,- Nu KUN ............125,-

SPAR 60,-
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Klip mig ud og hæng mig op
✁

Nye åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 9-17.30
Lørdag kl. 9.30-14.00
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Klip mig ud og hæng mig opKlip mig ud og hæng mig op
✁✁✁

Klip mig ud og hæng mig op
✁

Klip mig ud og hæng mig op
✁✁

Nye åbningstider: Nye åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 9-17.30Mandag-fredag kl. 9-17.30
Lørdag kl. 9.30-14.00Lørdag kl. 9.30-14.00

Italiensksalat 500 g 30,-
Peberodsalat 100 g .......... 15,-
Pickles 100 g ................... 10,-
Tang salat 100 g .............. 20,-
Tzatziki 500 g ................. 40,-
Mayonnaise 500 g ........... 40,-
Bearnaise sovs 1000 g ..... 40,-
Dild dressing
(rævesovs) 250 ml ........... 20,-
Fiskesennep (groft) 200 g 15,-

-10% på alle salater og 
Christiansøpigens sild 

i hele december

Nu har vi også 
Christiansøpigens sild, rød 

krydder, hvid krydder, karry 
krydder, tomat krydder, alle-
hånde, sherry, karry, marine-

ret, let krydret 
og saltet silde� let.

Grønlandske rejer
1000 g
Før 120,- Nu 90,-
Store grønlandske 
rejer
2,5 kg. Før 270,-

 Nu kun 240,-

Paneret � ske� let
2,5 kg.
Før 130,- Nu 90,-

Til nytåret:
Canadisk hummer
350 g
før 100,- Nu kun 75,-
450 g
før 120,- Nu kun 100,-
600 g
før 160,- Nu kun 150,-

1000 g 
Før 230,- 
 Nu kun 200,-
Kæmpe tigerrejer
6-8 stk., pr. 1000 g 
Før 250,- 
 Nu kun 215,-
Helle� sk � let 
u/skind og ben
1000 g 
Før 120,- 
 Nu kun 95,-
Vildsvin kølle
2,0-2,5 kg. Pr. stk. 
Før 205,- 
 Nu kun 180,-

SPAR 30,-

SPAR 30,-

SPAR 40,-

SPAR 35,-

SPAR 25,-

SPAR 25,-

1 spand 
gammeldags 

saltsild 
15 stk. 

85,- 

Paneret fiskefilet 2,5 kg

KUN  ................................140,-
RØGVARER  
FRA EGET RØGERI

Før 65,- Nu KUN  .................55,-

Sildefiléter store 
900g
Drænet vægt: 750g 

 
15 stk. i spand 15 stk. i spand

Gammeldags saltsild

KUN  ................................140,-

Rødspættefilét 
u/ skind og ben,  
1.000 g 

KUN  ....................................95,-
Drænet vægt: 800g 

Grønskalsmuslinger  
i halv skal, 1.000g 

Før 120,- Nu KUN  ............100,-

Indbagte blæksprutteringe  
1.000g 

Før 60,- Nu KUN  ..................50,-

Indbagte rejer  
1.000g 

Før 110,- Nu KUN  ................95,-

Drænet vægt: 500g 

Rødtungefilet  
u skind og ben, 600g

KUN  .....................................90,-

Drænet vægt: 800g 

Black tiger rejer  
rå med skal,  
uden hoved 
21/25 1000g

Før 145,- Nu KUN  ...........100,-
SPAR 45,-

Stegeål

Flåede og rensede  
 
Pr ½ kg          147,50

Nu har vi også  
Christiansøpigens sild. Rød krydder,  
hvid krydder, karry krydder, tomat  
krydder, allehånde, sherry, karry,  

marineret, let krydret og  
saltet sildefilet.

Bestil dine stegte 
fiskefiléter og  

deller til  
julefrokosten

Kig ind eller ring på 40 32 15 04 senest  
2 dage før du skal bruge lækkerierne.

To-Go tilbud:

Lune panerede fiskefiléter

1 stk. 10,- 3 stk. 25,-

Også i butikken:

Kunst og Kirker afholdes for 

første gang i weekenden d. 

10.-11. november i en række 

mindre kirker i Slagelse og 

omegn. 

Bag projektet står fire lo-

kale ildsjæle: Per Thuesen, 

formand for Slagelse Tu-

ristforening, Ulla Thorbjørn 

Hansen, provst for Slagelse 

Provsti, samt kunstnerne 

Estrid Maria Eriksen og Bran-

ka Lugonja .

Det er første gang et projekt 

af den karakter gennemføres 

i Danmark, oplyser Per Thue-

sen.- Der er ingen tvivl om 

at der har været gennemført 

kunstudstillinger i en enkelt 

kirke ad gangen, men ti kir-

ker på een gang, det er ikke 

sket før.

Ideen har Branka taget 

med sig efter hun udstillede 

på en stor kunstfestival på en 

ø i Holland.

- Kan de på en ø i Holland, 

kan vi også i Slagelse.. 

- Om efteråret lukker den 

lille turist-ø normalt helt ned, 

men en idé om at lave en in-

ternational kunstfestival har 

ændret det hele, så der nu 

kommer flere hundredetu-

sinde besøgende til øen i hele 

november måned, fortæller 

Branka.

- Udstillingen i Holland be-

gyndte på samme måde, som 

vi nu gør det i Slagelse. I Hol-

land udstiller de stort set alle 

steder,og da jeg var der sidste 

gang, lagde jeg mærke til, hvor 

fantastisk det virkede med ud-

stillingerne i kirkerne. Den idé 

blev hos mig, og så tog jeg fat 

i Per Thuesen, for at høre om 

vi kunne gøre den virkelig her, 

siger Branka Lugonja.

Ny inspiration
Kunst og Kirker er nu en reali-

tet, og kunstnerne og kirkerne 

er nøje udvalgt, så der venter 

gæsterne en unik oplevelse.

- Vi har gjort os mange tan-

ker omkring opbygningen af 

projektet. Det er bevidst, at 

vi har valgt kunstnere udefra 

og ikke de lokale. Vi vil ger-

ne hente ny inspiration ind i 

vores område og præsentere 

nogle værker, som vi ikke er 

vant til at se her. Der har ikke 

været stillet krav om at der 

skal være et religiøst motiv 

eller budskab, for det er ikke 

det vigtige i den her sammen-

hæng. Det er alle mulige slags 

kunst. Kunst som kan sætte 

gang i tanker og følelser hos 

gæsterne, siger Estrid Maria 

Eriksen, og Ulla Thorbjørn 

Hansen fortsætter:

- Kirkerne er valgt ud fra 

nogle overvejelser omkring 

beliggenhed. Vi har spurgt 

de kirker, der ligger i oplandet 

til Slagelse by og så Hellig-

åndskirken inde i byen. Det 

har vi gjort, fordi vi gerne vil 

vise nogle af vores fantastiske 

landsbykirker frem, samtidig 

med at de skal ligge så tæt på 

hinanden, at man som gæst 

kan nå flere kirker på en dag. 

Her kan man se kunsten, op-

leve kirkerne og lære om dem. 

Vi har opfordret lokalområ-

derne til at deltage i Kunst og 

Kirker, derfor vil der mange 

steder også være aktiviteter i 

kirkerne. Jeg synes, og det har 

både præster og menigheds-

rådene heldigvis været enige 

i, at et der en spændende og 

berigende måde at åbne kir-

kerne op på, og vi er glade for 

at være med.

Privat indkvartering
Kunstnerne ankommer til kir-

kerne fredag d. 9. november, 

hvor de klar gør udstillinger-

ne, og derefter indkvarteres, 

de fleste af dem hos loka-

le familier, hvor de skal bo 

indtil udstillingen slutter om 

søndagen.

- At de indkvarteres privat 

er med til at give en anden 

oplevelse, og forhåbentlig en 

forståelse for det lokalområde, 

hvor de skal udstille. Heldig-

vis har vi fået meget positive 

tilbagemeldinger fra kunst-

nerne, der glæder sig til at 

deltage i projektet. Vi håber 

selvfølgelig på at kunne give 

en masse mennesker en helt 

særlig oplevelse, men samtidig 

ser vi det også som en succes, 

at vi har fået det til at lykkes. 

Det har krævet en stor indsats 

og en del velvillige sponsorer 

og frivillige. Drømmen er, at 

det vil blive en tilbagevenden-

de tradition, der kan brede sig 

ud over hele kommunen og 

måske over flere dage.  

- Men nu glæder vi os 

først og fremmest til at byde 

velkommen d. 10. november, 

siger Per Thuesen.

Kunst og kirker forenes i spændende lokalt projekt
I weekenden d. 10.-11. november er der mulighed for at opleve professionel kunst i de smukke kirkerum i 10 lokale kirker. 
Kunst og Kirker er den første event af sin art i Danmark. 20 professionelle kunstnere fra hele Danmark deltager - samt en 
enkelt fra Holland

Kunst og Kirker løber af stabelen 
d. 10.-11. november. Mandag blev 
konceptet præsenteret i den fine, 
lille Gudum kirke. På billedet ses fra 
venstre Per Thuesen, Anders Yttrup, 
Estrid Eriksen, Branka Lugonja, Ulla 
Thorbjørn,Rasa Dzimidaviclute Olesen, 
Line Burglin og Jørgen Frisbjerg 
Nielsen.
Foto: Georg Hemmingsen

FAKTA 

Kunst og Kirker åbnes officielt lørdag d. 10. november kl. 

10.00 i Helligåndskirken i Slagelse. Her vil være åbningstaler 

ved Per Thuesen, Slagelse Turistforening, kunstner Thomas 

Kluge, lokalpolitiker Sten Knuth og provst Ulla Thorbjørn 

Hansen. Der er gratis adgang til alle udstillinger, og værkerne 

kan købes og afhentes søndag efter kl. 16.00. Programmet 

kan ses på kunstogkirker.dk. Her kan man også se hvornår 

der er gudstjenester og andre aktiviteter de enkelte steder

Kirker
Lørdag d. 10. kl. 11-16 og søndag d. 11. november kl. 10-16 

vil der være udstilling i Hejninge Kirke, Kirke Stillinge Kirke, 

Havrebjerg Kirke, Gudum Kirke, Nordrup Kirke, Sønderup 

Kirke, Sørbymagle Kirke, Kirkerup Kirke, Lundforlund Kirke 

og Helligåndskirken.

Kunstnere
Finn Andersen, Sys Svinding, Frank Buchgraitz, Gerda Buch-

graitz, Henrik Fischer, Peter Bjørn Olsen, Beth Mohr, Mari-

anne Schultz, Ina Christensen, Jens Ingvard, Rasa Dzimida-

viclute Olesen, Yrsa Dunvad, Lars Waldemar, Vike Pedersen, 

Doron Silberberg, Inger Skive, Jytte Høeg, Jette Reinert, Bodil 

Arbjerg Lundby, Else Pia Martinsen Erz, Jan von Strien.


