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AUTOGÅRDEN
SØRBY

Tlf. 51 22 88 86
v/John Anker Kristiansen, Vollerupvej 1, 4200  Slagelse

www.autogaardensørby.dk

BIL
SALG

Kig efter din næste bil hos Autogården Sørby

Hos Autogården 
Sørby får du en 

ordentlig bil til en 
ordentlig pris

Vi tilbyder både 
finansiering eller leasing...

Se alle vores biler på www.autogaardensørby.dk

UDBETALING FRA 0,-FINANSIERING MED

DYRENES 
ELDORADO
Specialbutik for foder, rideudstyr og tilbehør

Rugvænget 30 - Slagelse - tlf. 58 52 63 53 
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30. Lørdag 9.00-14.00. Søndag 10.00-14.00

Det gør det for os. Derfor leverer vi kun kvalitets foder og 
udstyr til dig og dine kæledyr. Vi sætter en ære i at give 
dig den bedste vejledning i netop fodring og pleje af dit 

kæledyr- kig ind i vores nye 1500 m2 butik og oplev 
hvad vi ellers kan tilbyde inden for brændsel, brodering, 

staldartikler, bure, rideudstyr og meget mere. 

Vi glæder os til at se dig. 

Betyder kvalitet 
noget for dig? 

På Slagelse 
Løve Apotek 
Hurtig og kompetent 

service, gratis 
p-pladser + handicap 

venligt apotek

Slagelse Løve Apotek - VestsjællandsCentret - Tlf. 88 44 01 33

Følg alle vores aktiviteter på 

Slagelse

FERIE OG NYE TÆNDER

- Vi fik nye tænder og alligevel råd til 
ferie. Tandprotetikeren hjalp os med 
en afdragsordning, der passer til vores 
økonomi.
Tandproteser holder i mange år, 
så hvorfor betale dem på én gang, når 
finansiering er mulig?

Smedegade 6, 1. sal · Slagelse
www.tpt.dk · Tlf. 58 52 22 37

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret

Reception
Onsdag den 21. november 2018 markerer vi, at vi er  
kommet godt på plads som en del af Beierholm. 

Herudover vil vi gerne markere, at Christian Hansen  
er optaget som partner i Beierholm.

Det fejrer vi ved en uformel sammenkomst, hvor det vil glæde os  

at hilse på kunder, samarbejdspartnere og andre venner af huset.  

Udover hyggeligt samvær byder vi på lidt godt til ganen.

Det vil glæde os, hvis du har mulighed for at deltage.

Receptionen er fra kl. 14.00 – 17.00 på Ndr. Ringgade 70 A i Slagelse.

Vi har fokus 
   på vandværkers 
       økonomi

Sletten 45  |  7500 Holstebro  |  97 41 22 11
Munkehatten 1B  |  5000 Odense  |  66 15 85 55

www.beierholm.dk

Kontakt os for beregning af årsopgørelser, 
 opkrævningsservice, bogføring, udarbejdelse 
af regnskab, budgettering samt rådgivning.
 
Besøg os på messerne i Roskilde 27. januar 
og i Aars 24. marts 2017.

Glæde og begejstring fyldte 

i weekenden ti lokale kirker. 

Her afvikledes for første gang 

Kunst & Kirker, hvor 21 pro-

fessionelle kunstnere fra hele 

landet samt Holland udstillede 

i Helligåndskirken og ni loka-

le landsbykirker, og det blev 

en succes, som oversteg alle 

forventninger. Arrangementet 

høstede udelukkede begej-

strede tilbagemeldinger og ros 

for et godt initiativ. Den eneste 

kritiske bemærkning gik på at 

åbningstiden godt måtte have 

været længere, fortæller Per 

Thuesen, formand for Slagelse 

Turistforening. Efter en hur-

tig opgørelse af besøgstallene 

de enkelte steder anslås det 

at sammenlagt 2000-2500 har 

besøgt de ti udstillinger, som 

hvert enkelt sted blev fulgt 

godt på vej af menighedsrå-

dene, som bød på alt fra kon-

certer til kaffe og småkager. 

Gæsterne nød den gode stem-

ning, og benyttede lejligheden 

til at beundre både de smukke 

kirkerum og kirkegårde.  Ar-

rangørerne er da også godt 

tilfredse med forløbet.

- Det ser lovende ud og alle 

er glade, vi er meget godt til-

fredse - det er langt bedre end 

vi havde regnet med, lød det 

fra turistforeningsformanden, 

som fremhæver den indsats 

som Branka Lugonja og Estrid 

Eriksen har lagt i opgaven. 

-De har været gode til at væl-

ge kunstnere og til at placere 

kunstnernes værker, så de tog 

sig godt ud i de enkelte kirker.  

Det var fine udstillinger med 

lidt for enhver smag, konsta-

terer Per Thuesen.

Allerede nu er der mange 

ideer til udvikling af arrange-

mentet. - Forhåbentlig kan vi 

udvikle det, så vi får  Korsør og 

Skælskør med, fortæller Thue-

sen, som håber at inddrage 

turistforeningerne fra de to 

byer, evt. også busmuseet fra 

Skælskør med shuttlekørsel 

blandt kirkerne. 

Men i første omgang skal 

weekendens arrangementer 

evalueres med de implicerede. 

- Vi sender evalueringsskema-

er ud med forslag til justerin-

ger, fortæller Per Thuesen. 

Ideen kommer som tidlige-

re omtalt fra Slagelse-kunst-

neren Branka Lugonja, som 

blev inspireret i forbindelse 

med at hun selv udstillede 

på en lille hollandsk ø, som 

hvert år tiltrækker tusindvis 

af turister til kunstudstillinger. 

Bag det lokale projekt står fire 

lokale ildsjæle, Per Thuesen, 

formand for Slagelse Turist-

forening, samt provst for Sla-

gelse Provsti, Ulla Thorbjørn 

Hansen og kunstnerne Estrid 

Maria Eriksen og Branka 

Lugonja. 

På billederne glimt fra lør-

dagens åbning af Kunst og 

Kirker, som trak stuvende 

fuldt i Helligåndskirken midt 

i Slagelse, samt fra søndagen 

i Kirke Stillinge kirke.

Foto: Georg Hemmingsen

Rigtig god idé med kunst i kirkerne

 ” Ualmindelig 
dejligt at besøge 
vore kirker og 
se nye initiativer 
med spændende 
kunstnere - Bliv 
bare ved - vi 
kommer!
Fra »gæstebog« i 
Hejninge

– kun et klik væk

L PSSST! KALE NYHEDER


