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GULV:
Rasmus Sthur, tlf. 25 39 25 06
mail rs@garant.nu

GULV:
Bent Sthur, tlf. 22 33 89 02
mail farvemessengulve@hotmail.com

GARDIN/MARKISER:
Kristian Riff, tlf.  23 67 61 46
mail gardinbussen.nu@gmail.com

GARDINER – RARDINER – RARDINER INGStED:
Kurt Tofft, tlf. 20 83 11 25
mail kurt@tofft.dk

Erantisvej 47
4700 Næstved

Butikken er Corona lukket, men du træffer os
for aftaler - udbringning og andet se kontakt nedenfor

Corona 
Hjælp

MALING
Åbent 6.45 – 16.30 for håndværkere og forudbestillinger
Farvemessen Grossist/Nordsjö Farver  - Erantisvej 41, 4700 Næstved

Tlf. 55 77 01 77
Ring og forhør dig på dagen eller for aftaler om udbringning.

Mandag - Fredag: 9.30 - 17.30, Lørdag: 9.30 - 14.00

På vej mod lysere tider
Godt nytår fra os i Garant og Farvemessen

Petersgaard skovbegravelsesplads er nu godkendt af 
Kirkeministeriet og åben for urnebegravelser. 

NYRÅD Skovbegravelses-
pladsen i Vintersbølle Skov 
ved Nyråd er en af de første 
herhjemme, som etableres i en 
privatejet skov. Pladsen bliver 
ikke indviet som en kirkegård, 
så alle på tværs af religioner og 
livssyn kan købe et gravsted. 
Det har flere allerede benyttet 
sig af. De første seks urner er 
allerede blevet sat i jorden på 
det cirka to hektar store areal.
Fredningstiden for gravene 
bliver ti år – med mulighed 
for forlængelse. 
Som noget ganske unikt lig-
ger Petersgaard urnegravplads 
helt ud til havet. Denne særlige 
kystnære placering betyder, at 
der ikke må placeres elemen-
ter, der ikke naturligt forefin-
des i skoven. Naturen står for 
udsmykningen og ”vedligehol-

delsen” af pladsen. Der bliver 
kun tale om urnebegravelser 
- og vel at mærke i urner, der 
er biologisk nedbrydelige. 
Begravelsespladsen ligger i 
skovens sydligste spids med 
adgang fra parkeringspladsen 
ved Dehnshytten. 
Området er typisk bøgeskov 
med høje, slanke træer og her 
får man en klar fornemmelse 
af at være ”i skovens dybe, 
stille ro”. 
Det samlede skovstykke er 
på cirka to hektar og har 244 
træer med plads til 20 urne-
pladser om hver. det betyder, 
at der i alt kan blive plads til 
små 3.000 grave.
Vordingborg Kommune får 
det overordnede ansvar for 
og tilsyn med begravelses-
pladsen. Den daglige drift vil 

Petersgaard Gods tage sig af i 
samarbejde med administra-
tionsselskabet Skovbegravelse 
ApS. 

Fakta
 • På www.skovbegravelse.nu 
kan man finde yderligere 
information om skovbegra-
velser generelt og specifikt 
om skovbegravelsesplad-
sen i Vintersbølle Skov.

Bliv begravet i 
Vintersbølle Skov

Skovbegravelsespladsen ligger tæt på Dehnshytten og ned til vandet. 
 Arkivfoto: Jørgen Jørgensen

Det skraverede område markerer det cirka to hektar store sko-
vområde, der nu er blevet godkendt som skovbegravelsesplads 
for borgere af alle trosretninger.

DØGNRAPPORT  
fra ugen der gik

I byen mad hash og kokain
I forbindelse med en almindelig patruljering traf et par betjen-
te mandag 21. december klokken 18.15 en 20-årig mand på 
Valdemarsgade i Vordingborg. Ved en nærmere undersøgelse 
af manden viste det sig, at han havde både hash og kokain på 
sig. Han blev derfor sigtet efter lov om euforiserende stoffer.

Hastighedskontrol udløste syv klip
Ved en hastighedskontrol på Ørslevvej ved Mern mandag 21. 
december blev der i tirsrummet 8.19–11.27 målt fart på 192 
køretøjer, hvoraf 26 kørte for stærkt. På strækningen, hvor der 
højst må køres 50 kilometer i timen blev den højeste hastighed 
målt til 78 kilometer i timen. I alt blev givet seks klip i kørekortet.
På Mønsvej ved Vordingborg blev der samme dag kun givet 
et enkelt klip i kørekortet. Klokken 13.13–14.35  blev i alt 284 
køretøjer målt. Ni kørte for stærkt og højeste hastighed var 
104 kilometer i timen på strækningen, hvor der må køres 70 
kilometer i timen.


