
2.000 nye kunder 
skifter hver måned til 
Nykredit Bank. 
Vil du være den næste?

Ring 70 10 29 40

FISKERI: En havbiolog betegner det som helt usædvanligt, at det lykkedes fiskeskipper Henrik Martens Petersen 
at bjærge en levende klumpfiske-unge på 15 kilo ved Glænø ud for Karrebæksminde. Fisken er nu hentet af folk fra 
Danmarks Akvarium.

Sensationel fangst: Fisker 
fik klumpfisk i garnet
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Naturstien Fodsporet 
bliver også for heste
■ SEKTION 2 SIDE 10

■ SIDE 6
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Den unge Stege-kunstner, Liza Krïger-
meier, Stege, oplever, hvordan hendes 
begejstring for frugter som motiver 

pludselig har vist sig som et pletskud. Det 

mønske designfi rma, Brix Design, faldt for 
hendes chili-frugter, og nu har fi rmaet fået 
Liza Krügermeiers chilier omsat til et billede 
på et glasskærebræt. Og det er bl.a. lykkedes at 

få skærebrædder solgt til to store forretnings-
kæder i U.S.A.. Direktør Christian Brix-Han-
sen fra Brix Design er betaget af Liza Krüger-
meiers kunst.

Pletskud med chilier

VORDINGBORG: Under-
viserne på Vordingborg 
Gymnasium og HF er 
landets mest tilfredse 
- med deres job i hvert 
fald.

■ SIDE 14

Tilfredse 
gymnasielærere

VORDINGBORG KOM-
MUNE: Birgitte Steen 
Jørgensen (R) lover at 
stå ved konstituerings-
aftalen og ikke svigte 
Holmer (S).

■ SIDE 18

Radikale svigter 
ikke Holmer

HERLUFMAGLE: Land-
mand Henrik Nordling 
og hans søn Christian 
Nordling vil udvide 
deres produktion af 
minkskind på Trælløse-
vej til 5.000 dyr.

■ SIDE 9

5.000 mink til 
Trælløsevej

Strafbart at give 
killinger væk før 12. uge
■ SEKTION 2 SIDE 2

Regeringen dumper 
i uddannelse
■ SEKTION 2 SIDE 3

■ SIDE 19
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AF SVEND KLARSKOV

Liza Krügermeier, som 
driver Liza's Gallery i 
Farverstræde og selv 

er en fl ittig og ihærdig 
kunstner, har begået kunst, 
som nu har sikret hende 
et virkeligt scoop. Hun har 

malet nogle chili-frugter, 
der er blevet omsat til et 
billede på et skærebræt, 
som nu også er lanceret i 
U.S.A.

Brix Design A/S i Stege 
har indledt et samarbejde 
med Liza Krügermeier 
angående fremstilling og 

distribution af skærebræd-
der.

- Et af Liza's rigtig fl otte 
malerier, Red Chilies, skab-
te så stor begejstring i fi r-
maet, at motivet omgående 
blev sat i produktion i form 
af et skærebræt i hær-
det glas, fortæller direktør 

Christian Brix-Hansen, 
Brix Design.

- Det både smukke og 
funktionelle glasskærebræt 
er allerede blevet solgt til 
to amerikanske storma-
gasinkæder via en ameri-
kansk samarbejdspartner, 
og det er også kommet godt 

fra start på det europæiske 
marked.  

På kort tid er der således 
blevet solgt cirka 3.000 stk. 
af dette nye, mønske stykke 
kunstindustri. 

Ud over at være smukt, 
stilrent og dekorativt i køk-
kenet er skærebrættet også 
meget hygiejnisk.  Det er, li-
gesom f.eks. bilruder, frem-
stillet af hærdet glas, et 
meget slidstærkt og robust 
materiale. Man kan endda 
placere brandvarme gen-
stande som f.eks. tekedler 
og gryder på det uden pro-
blemer. Glasskærebrættet 
tåler en tur i opvaskema-
skinen og står godt fast på 
fi re skridsikre gummifød-
der.  

- Måske kunne dette bli-
ve en interessant julegave 

for mange. Butiksprisen 
er på cirka kroner, og pro-
duktet kan købes lokalt hos 
Liza's Gallery i Stege samt 
hos Imerco i Stege, Vor-
dingborg og Præstø, oplyser 
Chrsitian Brix-Hansen, der 
kan tilføje, at skærbrættet 
er at fi nde i en af landets 
mest fornemme butikker, 
Illums Boglighus. Desuden 
sælges skærebrættet i for-
retningen, Contrast.

I øvrigt er de oven for 
omtalte kæder i U.S.A - 
Shopko-kæden og Meijer-
kæden. 

- Det er fantastisk, siger 
Liza Krügermeier om ople-
velsen af, at hendes kunst 
nu har fået en omfattende 
udbredelse. ■ 

STEGE: Den flittige og succesfulde kunstner, Liza Krügermeier, er gået sammen med det lokale designfirma, 
Brix Design, som tager sig af fremstillingen og distribueringen af skærebrædder med hendes kunst.

Skærebræt-kunst står også på 
hylderne i U.S.A.

AF SVEND KLARSKOV

SKYDNING: Da de indleden-
de runder af skoleskydning 
2009 blev afviklet, viste det 
sig, at ikke mindre end fem 
hold fra Stege Skole kva-
lifi cerede sig til fi nalen, 
som dækker hele det gamle 
Storstrøms Amt. 

Og amtsfi nalen blev 
afholdt i weekenden i 
Eskildstruphallen, hvor 
Stege Skole 5. B vandt fi na-
len foran Stege Skole 5. A, 
og begge hold skal således 
repræsentere det gamle 
Storstrøms Amt i landsfi -
nalen som de eneste fra 
amtet. 

- Alle kommunens sko-
ler får tilbud om at være 
med i skoleskydning, som 
er en årligt tilbagevenden-
de konkurrence for elever 

i 5. klasse. Konkurrencen 
kulminerer i en landsfi na-
le, hvor der er pengepræ-
mier til klassekassen på 
spil. Sidste år deltog 9.208 
elever fra hele landet i sko-
leskydning. Fortæller Peter 
Hansen, Stege Ndr. Skytte-
forening.

Det er De Danske Skyt-
teforeninger og Dansk 
Skoleidræt, der står bag til-
budet. Og det er de lokale 
skytteforeninger, som in-
viterer eleverne på skyde-
banen og sørger for, at de 
bliver undervist i at skyde, 
men også at de får indsigt i 
sikkerhed og våben. Det er 
gratis for eleverne at del-
tage. 

Landsfi nalen fi nder sted 
i Vingsted på lørdag, den 
28. november. Der er me-
daljer til nummer 1, 2 og 

3 samt pengepræmier på 
henholdsvis 7.000 kroner, 
4.000 kroner, 2.000 kroner 

og to gange 1.000 kroner 
til de fem bedst placerede 
hold. ■ 

Dygtige skytter fra Stege Skole

Da Sjællandske indfandt sig i Liza's Gallery, kom der netop en kunde, Merete Holst (t.h.), som ville købe et skærebræt. 
Kunden ses sammen med kunstneren, Liza Krügermeier, og direktør Christian Brix-Hansen. Foto: Svend Klarskov

Det var den allestedsværende Steff. Steffensen, der fi k kob-
let Liza Krügermeier sammen med Brix Design, og hun ses 
her sammen med direktør Christian Brix-Hansen i nærmest 
et chili-orgie. Foto: Svend Klarskov

Det vindende hold fra Stege Skole. Fra venstre Lukas Peter-
sen, Tobias Garn Hansen, Cæcilie Pedersen og Mie Ander-
sen. Privat foto

HÅRBØLLE: Johnni 
Buch fortæller, at »i 
Butik Ympehaven i 
Hårbølle vil juletræet 
i år blive tændt 16 ti-
mer, før det sker i Ste-
ge by«. 

- Butik Ympeha-
ven inviterer til ju-
letræstænding med 
julemand, julehygge, 
risengrød og gløgg 
fredag 27. november 
klokken 16.30. Der vil 
være pyntet op med 
gran og nisser, og sel-
veste julemanden vil 
dukke op og trykke på 
knappen. Han vil også 
være parat til at snak-
ke ønskesedler med 
børn og voksne, og har 
man specielle ønsker, 
vil det nok være en 
god idé at dukke op 
her, da der stadig er 
godt fi re uger til jule-

aften. Så kan selv de 
vanskeligste opgaver 
klares. 

- Vi håber, mange 
vil lægge vejen forbi 
Hårbølle denne fre-
dagsaften, hvor der er 
den sædvanlige hyg-
gelige stemning i byen 
- ifølge Jonni Buch. ■ 

Juletræet tændes i Hårbølle




