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Velkomst ved formanden
Døllefj elde Musse Marked er ved at 

være klar. Klar til at modtage fl ere 

hundrede kræmmere og udstillere, 

der hver især opstiller salgsboder og 

med ihærdighed 

forsøger at skabe 

opmærksomhed på 

deres salgsvarer for 

derigennem at tjene 

en skilling for de 4 

dages hårdt arbejde.

Vores Marked i Døl-

lefj elde er som altid 

en stor og meget 

bred blanding af op-

levelser - lige fra den 

tidlige 

ostemad i Cafe Cor-

ner kl. 8 til den sene 

markedspølse kl. 02 

i Grillen på vejen hjem i bus, bil eller 

tog.  

Døllefj elde er så meget…  vi oplever 

tit, at vores gæster bruger fl ere dage 

på markedet for ”lige” at nå det hele.

Der er igennem hele vinteren blevet 

arbejdet med planlægningen af vores 

store underholdningsprogram, der 

med det nye bestyrelsesmedlem Pe-

ter Jensen ved roret, her sidst i april 

blev præsenteret. Jeg må bare ”løfte 

på hatten” og konstatere, at Døllefj el-

de igen i år på underholdningssiden 

er førende og meget nytænkende og 

derfor som altid vil give alle vores gæ-

ster en masse oplevelser i markedsda-

gene. 

Afslutningsvis vil vi i Markedsbesty-

relsen benytte denne lejlighed til 

igen at takke alle vore sponsorer,  le-

verandører, kræmmere og udstillere 

for opbakningen til årets marked. I er 

grundstenen for vores arrangement 

hvert eneste år. Vi er også rigtig glade 

for, at der i år ikke foretages arbejder 

på veje eller broer i 

markedsdagene.

Det helt umulige ... 

at samle næsten 100 

kaptajner tidligere 

på året til møder. Og 

så efterfølgende i op-

stillingsweekenden 

og under hele marke-

det, at kunne se over 

700 frivillige stille op 

til hårdt arbejde med 

tanke på at ”have det 

sjovt”, samtidigt med 

at man hjælper det 

lokale foreningsliv 

økonomisk i form af uddeling af hele 

vores markedsoverskud.

Vi er så taknemlige for jeres hjælp.

Jeg ønsker alle 

velkommen til årets Marked.

Leif Chortzen

Formand for Døllefj elde 

Musse Marked

VI SER FREMAD
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Det bliver en kæmpe fest 

i teltet, og vi skal sikkert 

have teltdugen af i siderne, 

for at alle kan følge med på 

scenen. Djämes Braun spil-

ler torsdag kl. 21.  Dernæst 

kommer Gulddreng. En 

kunstner som er en af Dan-

marks absolut mest spil-

lede kunstnere i år.  Tror at 

alle kender sange som Ked 

af det, Se mig lige nu, Mo-

del, Utro. Det kan kun blive 

smukt, når Gulddreng fører 

festen ind i natten på vores 

åbningstorsdag på marke-

det.  Gulddreng spiller tors-

dag kl. 23.30

Djämes og Gulddreng

MARKEDSTELTETTORSDAG DEN 11. MAJKL. 21.00

MARKEDSTELTETTORSDAG DEN 11. MAJKL. 23.30

 KREATIVITET TIL DIG OG DIT 
HJE

M

IG OG DIT 
HJ

00

MØD OS PÅ STAND 4344 OG BLIV INSPIRERET TIL HAVEN

Tomater 

mere end 

30 forskellige sorter Chili og peber 

mere end 

20 forskellige sorter

Krydderurter 

mere end 

35 forskellige sorter

AgurkplanterRADSTED GARTNERI:
Åbningstider:

Mandag til fredag 9.00-17.00

Lørdag 9.00-14.00

Søndag og helligdage 10.00-14.00

Se mange andre 

gode tilbud på:

http://www.bo-groent.dk 
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WESTERNKROEN
Flæskesteg med sovs,
kartofler og rødkål ............ kr. 8000

Flæskestegssandwich
m/rødkål og agurkesalat .... kr. 5000

Bøf med løg, sovs, 
kartofler og agurkesalat .... kr. 8000

Westernburger i chilibolle 
m/bacon, salat og dressing .. kr. 6000

Kebab-mix ......................... kr. 5000

Durumrulle 
m/salat og kebab ............... kr. 5000

Pommes frites med 
dyppelse ............................ kr. 3000

MENU 2017
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ÅBNINGSTIDER:
Fredag og lørdag kl. 11.00-22.00

Søndag kl. 11.00-16.00

Prøv en detektor og hør om spændende 
detektorfund, danefæ og arkæologi!

Kom og mød arkæologer fra Museum Lolland-Falster og detektorfolk fra Detektorforeningen Heimdal. 

For de 

mindre børn er der 

”Arkæolog for en dag”, 

hvor man selv kan 

prøve at lede efter 

spændende fund 

i jorden.

Mød arkæologerne og detektorfolkene hver dag på Dølle. Vi er fl est detektorfolk klar på disse tidspunkter:kl. 11-12 og igen kl. 14-15 For børn: ”Arkæolog for en dag”.kl. 12-13 og igen kl. 15-16
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Stærke udfordringer med 

Chili-Klaus. Åbningskoncer-

ter med Djämes Braun og 

Gulddreng. Totalt udsolgte 

dame- og herrefrokoster. 

Massevis af kræmmere. 

Gynger, karruseller – og så-

dan cirka fem tons marked-

spølser.

Arrangørerne har endnu en 

gang lagt grundlaget for 

fi re dages fantastisk mar-

kedsstemning i Døllefj elde 

Musse. Jeg glæder mig! 

Jeg glæder mig til masser af 

hygge, godt humør, chan-

cen for at gøre en god han-

del - og så nok også lige en 

markedspølse.

Det er 38. gang, at Dølle-

fj elde Musse lægger jord til 

et af landets største kræm-

mermarkeder og op mod 

120.000 gæster fra hele lan-

det. 

For mig er Døllefj elde Mus-

se Markedet i St. Bededags-

ferien en tradition. Jeg skal 

lige nå forbi i løbet af de fi re 

dage og snuse til stemnin-

gen. Og så er det jo også så-

dan, at når ”Dølle” kommer, 

så er vi tæt på sommer.  Så 

man kan næsten ikke undgå 

at blive i ekstra godt humør. 

Jeg krydser i øvrigt fi ngre 

for, at vejrguderne sender 

sol og varme mod Døllefj el-

de Musse i St. Bededagsferi-

en. Det manglede da bare.

Men uanset vejret så ved 

jeg, at Døllefj elde Musse 

Markedet endnu en gang 

vil samle folk fra nær og 

fj ern. Fra hele landet, i biler, 

busser og tog ankommer de 

glade markedsgæster. Børn 

og voksne, unge og gamle, 

krejlere og landevejsridde-

re, gøglere og de, der lige 

skal se, om den kaff ekop de 

mangler i stellet, er der i år. 

Døllefj elde Musse er for alle 

– her føler man sig velkom-

men.

Og det kommer ikke af sig 

selv. Endnu en gang vil jeg 

understrege, at jeg er dybt 

imponeret af, hvordan ar-

rangører og frivillige år efter 

år formår at stable Dølle-

fj elde Musse Markedet på 

benene. Der ligger et helt 

enormt stykke arbejde bag, 

som man nærmest slet ikke 

forstår. 

Bare for at sige lidt om om-

fanget er der omkring 750-

800 frivillige, som hjælper 

med at få det hele til at løbe 

af stabelen. Og ud over dem 

står blandt andre Hjemme-

værnet, vagter, Natterav-

ne, politiet, Dansk Røde 

Kors, og en lang række 

foreninger også klar. 

Det er helt unikt. Jeg 

har den største re-

spekt for jeres enga-

gement i at give os 

andre en god, sjov, 

hyggelig og tryg tur 

til Døllefj elde Musse 

Marked. 

Som borgmester i 

Guldborgsund Kommune 

vil jeg gerne sige mange, 

mange tak for jeres kæm-

pe indsats for at skabe fest, 

farver og folkelighed her 

på Lolland-Falster. Og så vil 

jeg ønske alle et fantastisk 

Døllefj elde Musse Marked 

2017. Jeg glæder mig!

Fire dages markedsstemning

John Brædder

Borgmester

Guldborgsund 

Kommune

Få en bil for 25 kr.?
Er du blevet nysgerrig? Jo den er god nok. Nu har 

du muligheden for at vinde en spritny Fiat 500 på 

vores kæmpe markedslotteri for KUN 25 kr. 

Søndag kl. 15.00 trækker vi lod om den store ho-

vedpræmie. Du skal lige beslutte dig for, hvilken 

farve du ønsker bilen i, og når det er klaret, så får 

du slutsedlen. 

Døllefj elde-Musse Marked har nemlig i samarbej-

de med AutoCentro arrangeret et lotteri, hvor ho-

vedpræmien er en helt ny bil. Skal det blive dig, 

der vinder bilen? Du skal selvfølgelig have købt et 

lod, som sælges for den beskedne sum af KUN 25 

kr. Derudover kan du også vinde et rejsegavekort 

eller en elcykel. 

Vi vil derfor gå rundt på markedet og sælge vores 

lotteri, ligesom man vil kunne købe vores lodsed-

ler ved nogle udvalgte boder. Så står du lige og 

mangler en bil så køb et lod, chancerne for at vinde 

er jo selvfølgelig større jo fl ere lodder, man køber.  
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Men allerede kl. 20 starter 

festen rigtig i begge telte 

igen. I markedsteltet vil de 

kære Drenge fra Lågsus på 

P3 optræde. De har taget 

nogle prominente venner 

med, som Brandon Beal, 

Kidd, og Emil Stabil, som 

virkelig sætter fut i festen 

i Markedsteltet. Her skal vi 

nok have teltdugen af igen. 

Det er virkelig et stort navn, 

som Døllefj elde har skaff et 

til teltet. Lågsus har de sid-

ste par år væltet Skander-

borg festival og Grøn Kon-

cert. Men her kommer de 

gratis til jer!! Kom tidligt, der 

bliver pres på. 

I western kører musikken i 

en lidt anden retning. Her 

møder vi Silas Holst & the 

Flamingo Band. De vil spil-

le lutter hits. Lige fra Dirty 

Dancing hits og til kendte 

melodi Grand Prix hits. De 

vil også sørge for at festen 

fortsætter videre i natten. 

Silas med band går på sce-

nen i western teltet kl. 20

Lige efter Lågsus kommer 

Dødspoppatruljen. De er 

debutanter, men de kan 

nok gå hen og blive fast in-

ventar. De har en helt utro-

lig power og kan skabe en 

mega fest. De spiller alle de 

store og kendte clubhits fra 

de sidste 20 år. Så du møder 

Sash – Ecuador, Faithless 

– Insomnia, Aviici – Levels. 

Det perfekte band, til at 

slutte lørdagen i marked-

steltet. Dødspoppatruljen 

starter efter Lågsus. Kl. 22.

Lågsus og Dødspoppatruljen

MARKEDSTELTETLØRDAG DEN 13. MAJKL. 20.00

MARKEDSTELTETLØRDAG DEN 13. MAJKL. 22.00

Kontaktløs 
betaling
Den elektroniske tidsalder stormer frem, og det 

gør den også, når du kommer til marked i Døllefj el-

de-Musse. 

Der vil i år være kontaktløse dankortterminaler at 

fi nde på alle markedets egne udsalgssteder, så er 

du pludselig lækkersulten og har brugt din sidste 

tyver på et helt uundværligt retrofund i kræmmer-

boderne, skal du ikke fortvivle. Du kan nemlig beta-

le med dit kort og få stillet både sult og tørst. 

Der vil som sædvanlig være mulighed for at hæve 

penge i dankortvognen og dermed betale med 

klingende mønt, men muligheden for at benytte 

kortet er tilstede.
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1) 1/2 Grillkylling
      med pommes frites, dressing, agurkesalat og flûtes .... kr. 7000

2) Chick’n & Chips
      Take away box, pommes frites med nuggets ............. kr. 4000

3) Børnemenu med legetøj
      Kyllingenuggets m/smiles frites, agurk og 
      gulerodssnack m/remoulade eller 
      salatmayo ...................................................... kr. 4000

4) Kyllingeburger
     .................................................................. kr. 4000

5) Pommes frites
      med remoulade / salatmayo / tomatketchup ............. kr. 3000

6) Ekstra dressing
      Remoulade / salatmayo / tomatketchup ................... kr.     500

Kyllinget eltet 

Altid friskskåret 

salat i Kyllingeteltet

KYLLE-GODE TILBUD

Kyllinget eltet 
Køkkenets åbningstider:

Fredag og lørdag kl. 11-20 (Begrænset sortiment kl. 19-20) • Søndag kl. 10.30-17 (Begrænset sortiment kl. 15-17)

På gensyn i

SUPERTILBUD
Gælder 12.-13.-14. maj

Morgenbrød
 Pr. stk.

2,-
Frit valg

Åbent 
St. Bededag 
07.30-12.00

Husk Mors Dag den 14. maj.Vi har masser af blomster.

Sakskøbing
Tilbuddene er gældende t.o.m. lørdag. 

Forbehold for udsolgte varerHVER 
DAG 7.30-20.00

Facade indgangsarkade

AFA
Rullende
reklame
ramme

AFA
Rullende
reklame
ramme

Post

Håndkøbsmedicin

6.30-20.00

åbent alle
ugens dage
åbent alle 

ugens dage

7.30-20.00
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Lørdag eftermiddag er altid en 

lidt speciel dag for arrangører-

ne af Døllefj elde-Musse Mar-

ked. Det er nemlig det eneste 

tidspunkt, vi præcis ved, hvor 

mange gæster, vi kan forvente 

til forskellige arrangementer.

Siden januar måned 2017, 

hvor billetterne til henholds-

vis Damefrokost og Herre-

frokost blev sat til salg, har vi 

vidst, at det store Markedstelt 

lørdag kl. 12.00, ville blive fyldt 

med næsten 1300 feststemte 

hatteklædte kvinder. En time 

senere kan vi så byde velkom-

men til ca. 250 forventnings-

fulde og forhåbentlig sultne 

herrer, som skal hygge sig i 

nogle timer i Western-teltet.

På grund af øget interesse for 

herrefrokosten har vi valgt at 

fl ytte arrangementet til Mar-

kedets næststørste fest-telt. 

Herrerne får så lidt ekstra 

plads at boltre sig på, så hvem 

ved om det pludselig udvikler 

sig til fællesdans, som hos da-

merne!

Men ellers er koncepterne for 

de to fester ikke ændret væ-

sentligt:

Kvinderne har mad og drikke 

ad libitum, masser af musik og 

underholdning (også af den 

”pikante” slags). Mulighed for 

at vinde dejlige præmier.

Herrerne skal nyde en rigtig 

herreret: Stegt fl æsk med per-

sillesovs, hertil to velskæn-

kede fadøl. Der er naturligvis 

mulighed for at supplere med 

yderligere køb, med i prisen er 

”pikant servering”.

Også hos herrerne er der mu-

sikunderholdning og lodtræk-

ninger.

Der er naturligvis kun adgang 

for de deltagere, som allerede 

har sikret sig en billet. Andre 

markedsgæster må nøjes med 

at få fornøjelsen af deltagerne, 

når de senere sætter kolorit på 

aften/nattefesterne med de-

res høje humør.  

Herrefrokost - Damefrokost
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kun

4% 
og 0 kr. i 

udbetaling

Oplev hele 
Dacia-

programmet 
på LUMBYEs 

stand

renault.dk
ENERGIKLASSE -  Brændstoføkonomi 17,9-31,3km/l CO2-udledning 75-127 g/km. Priserne er ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. Bilerne er vist med ekstraudstyr. 

*Værdi af udstyr: 14.900 kr. på CLIO Pure Vision Energy TCe 90 i forhold til Clio Zen udstyrsniveau. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Ny Renault CLIO Sport Tourer Pure Vision   
Energy TCe 90

fra 159.900 kr.
CLIO Sport Tourer fås fra 124.900 kr.

Ny Renault CLIO Pure Vision 
Energy TCe 90

fra 154.900 kr.
CLIO fås fra  119.900 kr.

®

Ny Renault CLIO Pure Vision med udstyr til en værdi af 

Oplev Clio og 
Renaults andre 

spændende biler 
på LUMBYEs 

stand

Ny Dacia Sandero Stepway
fra 141.990 kr. 

Ny Dacia Sandero
fra 99.990 kr. 

Dacia Lodgy
fra 129.990 kr.

Ny Dacia Logan MCV
fra 109.990 kr. 

ENERGIKLASSE:  -  Brændstoføkonomi fra 15,6 – 28,6 km/l, CO2-udledning fra 90-145 g/km. Priserne er vist ekskl. leveringsomkostninger på 3.880 kr. De viste biler er på et højere udstyrsniveau og med ekstraudstyr. *Dacia Care (udvidet garanti, service 
og reparation) gælder i 48 mdr./60.000 km. (hvad der måtte komme først). For ”Generelle betingelser for Dacia Care” venligst se dacia.dk. Kundeværdi op til 19.440 kr. Aftalen kan benyttes hos alle autoriserede Dacia værksteder i Europa (ej Hviderusland). Tilbuddet 
gælder for privatpersoner og erhvervsdrivende (ej leasing) ved underskrevet købsaftale i perioden 24.4-14.5.2017. Ved valg af anden aftalelængde og/eller km. kontakt din Dacia forhandler.

Dacia Duster fra 139.990 kr. eller fra 2.083 kr./md.

www.dacia.dk

En stor bil til en lille pris fylder 4 år i Danmark. 
Det fejrer vi med et brag af et tilbud på alle modeller.

Fødselsdagstilbud: 
4 års garanti, 4 års service- og 
reparationsaftale med i købet*

Dacia Duster 1.6 16V 115 Base 4x2, Bilens kontantpris inklusiv levering 143.870 kr, 
samlet kredit beløb 143.870 kr, månedlig ydelse 2.083 kr, løbetid 96 måneder, variabel 
debitorrente 4,07%, samlede kredit omkostninger 41.218 kr, samlet tilbagebetaling 
199.968 kr, ÅOP 9,02%. Etableringsomkostninger samt månedligt kontogebyr er 
medtaget i alle beregninger. Forudsat betaling via betalingsservice samt køb af SAFE 
forsikring (inkluderet i beregningerne). Fortrydelsesret 14 dage. Der tages forbehold 
for positiv kreditvurdering. Finansiering uden ejendomsforbehold via Dacia Finance 
(Santander Consumer Bank). Tilbuddet gælder i perioden 24.4-14.5.2017.
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Musik med Mylle
Kl. 17 går ingen ringere 

end Jørgen De Mylius på 

scenen, med sin DJ pult og 

spiller numre, som er kendt 

fra de glade Eldorado dage. 

Der er absolut fest garan-

ti med Jørgen de Mylius i 

teltet. Men Jørgen de My-

lius spiller også godt op til 

vores næste kunstner, som 

er Christian Brøns, som vil 

spille et kort sæt alene på 

scenen. 

Christian Brøns har været 

væk i et stykke tid, men 

tror alle kender numre som 

Tilbage hvor vi var, Du kan 

gøre hvad du vil, Bedst når 

vi er to, Mød dig selv. Der er 

syng-med garanti her. Det 

bliver en stor oplevelse. 

Fredagens program i we-

stern slutter af med Skinz, 

som er en ung musiker, som 

lige pt har varmet op for 

Gulddreng, på hans vinter-

turne og forventes at blive 

stor indenfor meget kort 

tid. Skinz spiller fredag kl. 

23 Efter Skinz kommer en 

af Danmarks absolut største 

Dj’s nemlig Faustix, som sør-

ger for der stadig er gang i 

dansebenene ud på de sene 

nattetimer. Faustix spiller 

fredag kl. 00.30.

Ponyridning 
for de mindste
På en rigtig markedsplads skal der også være he-

ste. Derfor har markedsbestyrelsen igen i år lavet 

aftale med en fl ok glade hestepiger fra Bellinge-

gård Sportsrideklub. Disse vil sammen med deres 

skønne ponyer være at fi nde på markedspladsen 

fra fredag til søndag, hvor de tilbyder trækture til 

de mindste markedsgæster.

WESTERNTELTETFREDAG DEN 12. MAJKL. 17.00

WESTERNTELTETFREDAG DEN 12. MAJKL. 20.00
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Kom og gør et fantastisk
GODT KØB PÅ 

Døllefj elde-Musse Marked

Vi glæder os meget til at gøre en god 
handel med jer den 11-12-13-14 maj 
på Døllefj elde-Musse Marked 2017 STAND

805

MØD OS PÅ STAND 805 I KRÆMMERTELTET

STRØMPER
36 par

100,-
LUKSUS

HÅNDKLÆDER

70x140 Økologisk bomuld

4 stk. 150,-
10 stk. 300,-

HÆTTETRØJER

TIL BØRN
311 ÅR

4 stk. 

150,-
10 stk. 

300,-
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Havnegade 42 . 4970 Rødby . Tlf.: 54 60 58 75 . 20 12 58 75
rodbyhavn-elservice@mail.dk . www.rodbyhavn-elservice.dk

Vi udfører installationsarbejde i:
• Boliger og sommerhuse
• Industri
• Landbrug
• Skoler og plejehjem

af bl.a.:
• EDB netværksinstallationer
• Fiber installationer
• Tyverialarmer
• Brandalarmer
• ADBL-anlæg
• Svagstrømsinstallationer
• IHC installationer og netværk
• IHC Wireless installationer

HT-STOKER

HT-STOKER
Henrik Tærsker
Særslev Øster 15
4871 Horbelev
Telefon 23 61 40 13

Jøma stoker 

opstillet med 

ny JK 24 kedel.

Stokeren klar-

er: Træpiller, 

flis, korn, 

frugtsten,  

savsmuld m.m.

RTB gør det nemt 
at være ejer af et 
træpillefyr fordi det 
meste er standard.

Kompressorrens 
sikrer effektiv 
rensning af kedel 
og brænder. Asken 
fra de afbrændte 
træpiller kompri-
meres, hvilket i 
betydelig grad 
forlænger inter-
vallerne mellem 
tømning og 
askeskuffen 
(Mindre Arbejde)

ALLE ANLÆG ER 100% 
PRODUCERET I DANMARK

INVESTER DINE
varmekroner med omtanke

15 års erfaring med Scotte/Black Star

Vi kommer desværre ikke 

på Døllefjelde i år pga. 

konfirmation. Men vender 

stærkt tilbage i 2018. 

Ring gerne, hvis du skal 

bruge et træpillefyr.

Denoflex Danmark

Filial af Denoflex Ltd. England

D

D

Tlf.  22 25 26 37

Østergade 35, 

4970 Rødby

E-mail:  info@denoflex.dk

Vinduer & Døre

Terasse elementer

Vinduer og døre efter mål, til faste lave priser

M

r

e

d

s

 

T

I

L

B

D

a

k

U

Byg & Montage

Murearbejde

Facade renovering

Facade isolering

Flise & badeværelse

Vi tilbyder også:

Mød os på

stand nr.

B

o

n

d

e

h

u

s

v

i

n

d

u

e

r

 

m

e

d

 

i

n

d

v

e

g

e

 

s

o

s

s

r

n

d

i

p

r

e

Format 118 x 118 cm inkl. 

Mørklægningsgardiner

         Stk pris  3.495,00

markeds rabat   500,00

Terrassepartier 

& døre

2.995,00

Bemærk

Vi giver rabat på alle

dine bestillinger også på

vinduer på dine mål.

Du har

ikke fået

det bedste

tilbud før

du har fået

et fra os

Priseksempel :

Mød os 
på stand

636

DØLLEFJELDE-MUSSE MARKED 2017
S T .  B E D E D A G S F E R I E N  -  W W W . D F M M . D K

10

Jimilian og Blak spiller en 

fælles koncert i Markedstel-

tet fredag kl. 19. Derefter 

har vi forsøgt at følge tidens 

trend og har arrangeret en 

KÆMPE 90’er fest i vores 

markedstelt. Der er garanti 

for æbleplukkerdans, farve-

rige drinks, Slushice-shots 

og europop musik. Vi har til 

lejligheden hyret nogle af 

de absolutte største danske 

stjerner fra 90’erne, nemlig 

Hampenberg DJ set og DJ 

Aligator, blandet med et 

verdensklasse coverband, 

Wearethe90’s, som sørger 

for at stemningen og musik-

ken, for en aften, kommer 

tilbage til ca. 1998. 

Samtidig har vi i westerntel-

tet en eftermiddag og aften, 

som bliver præget af hygge 

og godt humør. Først starter 

Erik Grip allerede kl. 12 med 

viser, som Velkommen i den 

grønne lund og Åbent land-

skab og mange, mange fl e-

re. Så kunne man bruge en 

pause fra kræmmerstader-

ne, så kom i westernteltet 

og lad jer underholde. Der-

efter spiller Tigerswan op til 

eftermiddagsrock i teltet. 

Tigerswan er en ung dansk 

udgave af legendariske U2, 

som vil glæde vores tilskue-

re i teltet kl. 15. 

Fra Erik Grip til Jimillian og Blak 

MARKEDSTELTETFREDAG DEN 12. MAJKL. 19.00

WESTERNTELTETFREDAG DEN 12. MAJKL. 12.00
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Afgang fra Nykøbing F. Station:

Torsdag Fredag Lørdag Søndag
11. maj 12. maj 13. maj 14. maj

18:43 08:43 08:43 08:43
20:43 10:43 10:43 10:43
23:10 12:43 12:43 13:43
01:20 14:43 14:43 15:43

16:43 16:43
19:43 19:43
21:30 21:30
23:10 23:10
01:20 01:20

Afgang fra Døllefjelde-Musse Station:

Torsdag Fredag Lørdag Søndag
11. maj 12. maj 13. maj 14. maj

19:57 09:57 09:57 09:57
22:35 13:57 13:57 12:57
00:46 15:57 15:57 14:57
02:31 18:57 18:57 16:57

20:57 20:57
22:35 22:35
00:46 00:46
02:31 02:31

MYveterantog
til Døllefjelde-Musse Marked
FRA NYKØBING F. PÅ KUN 10 MINUTTER

Ta’
med

Togene køres for Døllefjelde Marked. Til togene gælder alene Døllefjelde Markeds billetter. Ingen MOVIA eller DSB billetter/kort er gyldige i disse tog.

Enkeltbillet

40.-
Børn under

12 år GRATIS

Hent 
køreplanen
til mobilen

AL BILLETSALG OG BILLETTERING FOREGÅR VED PERRONEN I DØLLEFJELDE
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Fri entré
alle dage

 M Stadeplan
2017

er på pladsen med masser

af underholdning alle dage!

www.dfmm.dk 

D
Ø

LL
EF

JELDE-MUSSE MARKED 

2017
38. GANG

ST. BEDEDA GSFERIEN
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Kl. 18.00 Døllefjelde-Musse Marked åbner
Kl. 18.00 - 21.00 Kræmmerteltet åbner
Kl. 18.00 - 24.00 Kæmpe Dinosaurusland åbner 
Kl. 18.00 - 22.00 Benny Bomstærk 
 underholder ved Torvegrillen
Kl. 20.00 - 24.00 Tony Eichen underholder 
 i Markedskroen
Kl. 20.00 - 01.45 Joanna Band spiller i Pubben
Kl. 21.00 - 22.30  Koncert med Djämes Braun 
 i markedsteltet
Kl. 21.00 - 01.45 Energy-teltet åbner med 
 DJ’s og Energy-pigerne
Kl. 22.00 - 01.30 Lars Hansen and the 
 Burgermeisters spiller 
 i Westernteltet 
Kl. 23.30 - 01.30 Guldfest i markedsteltet 
 med Gulddreng
Kl. 02.00 Markedet lukker

Kl. 08.00 Markedet åbner med gratis 
 morgenkaffe i Cafe Corner
Kl. 10.00 Godmorgen ved Claus Reiss 
 og sin sækkepibe ved pubben
Kl. 10.00 Kæmpe Dinosaurusland åbner
Kl. 10.00 - 16.00  Ponyridning ved 
 Opvisningspladsen,  
 arr. Bellingegård Sportsrideklub
Kl. 11.00 - 18.00 Benny Bomstærk underholder 
 på Markedspladsen
Kl. 11.00 - 15.00  ”De 2 synger” underholder 
 i Kyllingeteltet
Kl. 12.00 - 18.00 Det fl yvende Kuffertcirkus 
 underholder for børnene 
 på pladsen
Kl. 12.00 - 14.00 Vores kendte troubadour 
 Erik Grip underholder med  
 viser i Westernteltet
Kl. 12.00 - 15.00 Billy McLaughen spiller 
 irsk folkemusik 
 i Markedskroen
Kl. 13.00 - 17.00 Tony Eichen underholder 
 i Ølstuen
Kl. 13.00 - 17.00 Boris Grant underholder 
 rundt om på pladsen
Kl. 15.00 - 16.00 Tigerswan spiller 
 eftermiddagsrock i Westernteltet
Kl. 14.00 - 17.00 Stort Motorshow 
 på opvisningspladsen. 
 Kom og prøv at køre
Kl. 14.00 - 17.00 Lokale Mark og Danny synger og 
 danser i Pubben
Kl. 14.30 - 18.00 Lokale Musik Til Ulempe spiller  
 op til fest i markedsteltet
Kl. 16.00 - 17.00 Gratis Ølsmagning i ølstuen
 Billetter til de første 50 kan  
 afhentes i Informationen 
 på dagen

Kl. 16.00 - 19.00 Hawkeye & Hoe underholder 
 i Markedskroen
Kl. 16.00 - 19.00 Coffeevoice spiller i Kyllingeteltet
Kl. 17.00 - 19.00 Jørgen De Mylius vender 
 Eldorado plader i Western teltet
Kl. 18.00 - 21.00 Sjubiduo spiller op til dans og  
 Fællessang i Pubben
Kl. 19.00 - 20.00 Lokale JIMILIAN/BLAK 
 starter festen i markedsteltet
Kl. 20.00 - 23.00 Jazzonklerne spiller aftenjazz 
 i Markedskroen
Kl. 20.00 - 20.30 Syng med Christian Brøns 
 i Western Teltet 
Kl. 20.30 - 01.30 KÆMPE 90’er fest 
 i Markedsteltet med 
 WE ARE THE 90’S
Kl. 21.00 - 01.45 Energy-teltet åbner med 
 Energy-pigerne og DJ’s
Kl. 21.30 - 23.00 6Feet synger og danser 
 i western teltet
Kl. 22.00 - 01.00 Vores allesammens 
 Tom Duke synger i Pubben
Kl. 22.00 - 22.45 90’er Nostalgi med 
 HAMPENBERG 
 i Markedsteltet
Kl. 23.00 - 23.30 Danmarks næste stjerne 
 SKINZ fester i Westernteltet 
Kl. 23.00 Gøglergudstjeneste 
 i Døllefjelde Kirke. 
 Gæsteprædikant: Syngepigen fra  
 Rødby – Elsebeth Iversen
Kl. 23.00 Gospel i kirken
Kl. 00.30 - 01.15 Fest i Westernteltet med 
 DJ Faustix
Kl. 00.30 - 01.30 Kæmpe Æbleplukkerfest med 
 DJ Aligator 
 i markedsteltet
Kl. 02.00 Markedet lukker

Kl. 08.00 Markedet åbner med 
 gratis morgenkaffe 
 i Cafe Corner
Kl. 10.00 - 16.00 Ponyridning ved 
 Opvisningspladsen
 arr. Bellingegård Sportsrideklub. 
Kl. 10.00 - 20.00 Kæmpe Dinosaurusland åbner
Kl. 12.00 - 18.00 Benny Bomstærk underholder 
 på Markedspladsen
Kl. 11.00 - 15.00 Sonny Møller underholder 
 i Kyllingeteltet.
Kl. 11.00 - 14.00 Guitaristen Martin Dale spiller 
 i Markedskroen 
Kl. 12.00 - 16.00 Årets største Damefrokost 
 starter i Markedsteltet  
Kl. 12.00  Agility opvisning 
 på Opvisningspladsen.
Kl. 13.00 - 16.00 Årets Herrefrokost 
 i Western teltet.
Kl. 13.00 - 17.00 Boris Grant underholder 
 på pladsen
Kl. 13.00 - 16.00 Neil Brophy spiller 
 irsk folkemusik i Pubben
Kl. 13.00 - 17.00 Lokale Mark og 
 Danny underholder i Ølstuen.
Kl. 14.00 - 17.00 Lokale Hr. Plys underholder 
 walk around på pladsen. 
Kl. 14.00 - 17.00 Mime artist Kasper Jensen walk  
 around på pladsen med 
 sin magiske vogn

Kl. 15.00 - 18.00  Visefest i kroen med 
 De Gyldne Drenge. 
Kl. 16.00 - 17.00 Gratis prøvesmagning i Ølstuen.
 Billetter til de første 50 kan  
 afhentes i Informationen 
 på dagen.
Kl. 16.00 - 17.00 Søren Brynjolf underholder med  
 sin motorsav 
 på opvisningspladsen
Kl. 16.00 - 19.00 Barry Richard & Fiddler 
 (Irsk fest) 
 i Kyllingeteltet 
Kl. 16.30 - 18.00 Festen forsætter i Markedsteltet 
 med Shubiduo
Kl. 18.00 - 21.00 Kelly & MchLaughlen 
 underholder i Pubben
Kl. 19.00 - 23.00 Krostuefest i Markedskroen med 
 Det Glade Vanvid
Kl. 20.00 - 22.00 Silas Holst & 
 The Flamingo Band 
 underholder i westernteltet 
Kl. 20.00 - 21.15 Kæmpefest med Lågsus feat  
 Kidd, Brandon Beal, 
 Vild Smith I Markedsteltet
Kl. 21.00 - 01.45 Energyteltet åbner med 
 DJ’S og Energypigerne.
Kl. 22.00 - 01.00 Volf Duo underholder 
 med fællessang i Pubben.
Kl. 23.00 - 01.30 DECCO BAND 
 rocker I westernteltet
Kl. 22.00 - 01.30 MEGAFEST i Markedsteltet 
 festorkesteret 
 Dødspoppatruljen
Kl. 24.00 Festfyrværkeri over 
 markedspladsen.
Kl. 02.00 Markedet lukker.

Kl. 09.00 Markedet åbner.
Kl. 09.00 Kæmpe Dinosaurusland åbner
Kl.10.00 - 16.00 Benny Bomstærk underholder 
 på Markedspladsen.
Kl.10.00 - 15.00 Tony Eichen underholder til  
 eftersluk i Ølstuen.
Kl.11.00 - 15.00 Ponyridning ved 
 Opvisningspladsen 
 arr. Bellingegård Sportsrideklub
Kl.11.00 - 16.00 ”De 2 synger” synger og 
 underholder for børn og 
 familier i westernteltet
Kl.12.00 - 16.00 Det glade vanvid spiller i Pubben
Kl.11.00 - 15.00 Nostalgifest med SJUBIDUO 
 i kyllingeteltet 
Kl.13.00 - 17.00 Danmarks bedste 
 dansktoporkester KANDIS 
 spiller i Markedsteltet 
 Frokostplatte kan købes i teltet, 
 hvor der vil være servering.
Kl.13.00  Chili Klaus underholder for 
 de modige i Westernteltet
Kl.15.00 TRÆKNING AF KÆMPE 
 MARKEDSLOTTERI – 
 VIND EN BIL
Kl.18.00 Markedet takker for i år. 

Torsdag den 11. maj

Søndag den 14. maj

Fredag den 12. maj

Lørdag den 13. maj

Ret til ændringer forbeholdes!

Vind en bil

Djämes Braun Gulddreng

Jørgen de Mylius
Erik Grip

Silas Holst &The Flamingo Band

Chili Klaus

KANDIS

Tom DukeJimilian / Blak
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797   Maribo – Sakskøbing – Døllefjelde

Torsdag 11. maj 2017

Maribo st. af 17:25 19:00 20:00 21:45

Våbensted, Maribovej 17:31 19:06 20:06 21:51

Sakskøbing st. 17:39 19:14 20:14 21:59

Døllefjelde Marked an 17:56 19:31 20:31 22:16

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2017

Maribo st. af 09:55 11:00 12:12 13:50 15:50 a 17:50 a 19:00 a 20:00 a 22:00

Våbensted, Maribovej 10:01 11:06 12:18 13:56 15:56 a 17:56 a 19:06 a 20:06 a 22:06

Sakskøbing st. 10:09 11:14 12:26 14:04 16:04 a 18:04 a 19:14 a 20:14 a 22:14

Døllefjelde Marked an 10:26 11:31 12:43 14:21 16:21 a 18:21 a 19:31 a 20:31 a 22:31

a Kører ikke søndag.

797   Døllefjelde – Sakskøbing – Maribo 

Torsdag 11. maj 2017

Døllefjelde  Marked af 21:00 22:55 23:55 01:15 02:25

Sakskøbing st. 21:10 23:05 00:05 01:25 02:35

Våbensted, Maribovej 21:17 23:12 00:12 01:32 02:42

Maribo st. 21:31 23:26 00:26 01:46 02:49

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2017

Døllefjelde  Marked af 11:35 12:45 14:45 16:45 17:45 a 45 a 20:45 a 23:00 a 30 a 00 a 01:30 a 02:25

Sakskøbing st. 11:45 12:55 14:55 16:55 17:55 a 55 a 20:55 a 23:10 a 40 a 10 a 01:40 a 02:35

Våbensted, Maribovej 11:52 13:02 15:02 17:02 18:02 a 02 a 21:02 a 23:17 a 47 a 17 a 01:47 a 02:42

Maribo st. 12:06 13:16 15:16 17:16 18:16 a 16 a 21:16 a 23:31 a 01 a 31 a 02:01 a 02:49

a Kører ikke søndag.

799   Nykøbing F. – Nysted – Døllefjelde 

Torsdag 11. maj 2017

Nykøbing F. st. af 18:16 20:16 22:01

Øster Toreby 18:21 20:21 22:06

Kettinge 18:40 20:40 22:25

Nysted Rutebilstation 18:45 20:45 22:30

Herritslev 18:50 20:50 22:35

Døllefjelde Marked an 19:00 21:00 22:45

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2017

Nykøbing F. st. af b 09:01 11:01 13:01 15:01 17:01 a 19:01 a 21:01

Øster Toreby b 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 a 19:10 a 21:10

Kettinge b 09:25 11:25 13:25 15:25 17:25 a 19:25 a 21:25

Nysted Rutebilstation b 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 a 19:30 a 21:30

Herritslev b 09:35 11:35 13:35 15:35 17:35 a 19:35 a 21:35

Døllefjelde Marked an b 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 a 19:45 a 21:45

a Kører ikke søndag. b Kører kun søndag.

799   Døllefjelde – Nysted – Nykøbing F. 

Torsdag 11. maj 2017

Døllefjelde Marked af 23:00 00:15 ... 02:25

Herritslev 23:08 00:23 ... 02:33

Nysted Rutebilstation 23:15 00:30 ... 02:40

Kettinge 23:20 00:35 ... 02:45

Øster Toreby 23:35 00:50 ... 03:00

Nykøbing F. st. 23:44 00:59 02:30 03:09

Ønslev ... ... 02:43 03:22

Nr. Alslev ... ... 02:52 03:31

Vordingborg st. an ... ... 03:14 03:53

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2017

Døllefjelde Marked af b 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 a 20:00 a 22:00 a 00:15 ... a 02:25

Herritslev b 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 a 20:08 a 22:08 a 00:23 ... a 02:33

Nysted Rutebilstation b 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 a 20:15 a 22:15 a 00:30 ... a 02:40

Kettinge b 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 a 20:20 a 22:20 a 00:35 ... a 02:45

Øster Toreby b 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 a 20:35 a 22:35 a 00:50 ... a 03:00

Nykøbing F. st. b 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 a 20:44 a 22:44 a 00:59 a 02:45 a 03:09

Ønslev ... ... ... ... ... ... ... ... a 02:58 a 03:22

Nr. Alslev ... ... ... ... ... ... ... ... a 03:07 a 03:31

Vordingborg st. an ... ... ... ... ... ... ... ... a 03:29 a 03:53

a Kører ikke søndag. b Kører kun søndag.

Bussen kører tur/retur til Døllefjelde-Musse Marked

798   Rødby – Holeby – Døllefjelde

Torsdag 11. maj 2017

Rødby Rutebilstation af 17:25 25 21:25

Holeby Rutebilstation 17:35 35 21:35

Fuglse 17:39 39 21:39

Ø. Ulslev købmand 17:45 45 21:45

Døllefjelde Marked an 17:55 55 21:55

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2017

Rødby Rutebilstation af  10:25 12:25 14:25 16:25 a 18:25 a 20:25 a 21:25 a 22:25

Holeby Rutebilstation  10:35 12:35 14:35 16:35 a 18:35 a 20:35 a 21:35 a 22:35

Fuglse  10:39 12:39 14:39 16:39 a 18:39 a 20:39 a 21:39 a 22:39

Ø. Ulslev købmand  10:45 12:45 14:45 16:45 a 18:45 a 20:45 a 21:45 a 22:45

Døllefjelde Marked an  10:55 12:55 14:55 16:55 a 18:55 a 20:55 a 21:55 a 22:55

a Kører ikke søndag. 

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2017

Døllefjelde Marked af 11:30 13:30 15:30 b 17:00 a 17:30 b 19:00 a 19:30 a 21:30 a 22:30 a 23:30 a 00:00 a 00:30

Ø. Ulslev købmand 11:40 13:40 15:40 b 17:10 a 17:40 b 19:10 a 19:40 a 21:40 a 22:40 a 23:40 a 00:10 a 00:40

Fuglse 11:45 13:45 15:45 b 17:55 a 17:45 b 19:15 a 19:45 a 21:45 a 22:45 a 23:45 a 00:15 a 00:45

Holeby Rutebilstation 11:50 13:50 15:50 b 17:20 a 17:50 b 19:20 a 19:50 a 21:50 a 22:50 a 23:50 a 00:20 a 00:50

Rødby Rutebilstation 12:00 14:00 16:00 b 17:30 a 18:00 b 19:30 a 20:00 a 22:00 a 23:00 a 00:00 a 00:30 a 01:00

798   Døllefjelde – Holeby – Rødby 

11. maj 2017

Døllefjelde Marked af 22:30 00:00 01:15 02:25

Ø. Ulslev købmand 22:40 00:10 01:25 02:35

Fuglse 22:45 00:15 01:30 02:40

Holeby Rutebilstation 22:50 00:20 01:35 02:45

Rødby Rutebilstation 23:00 00:30 01:45 02:55

Døllefjelde Marked af a 01:00 a 02:25

Ø. Ulslev købmand a 01:10 a 02:35

Fuglse a 01:15 a 02:40

Holeby Rutebilstation a 01:20 a 02:45

Rødby Rutebilstation a 01:30 a 02:55

a kører ikke søndag. b kører kun søndag

796   Nakskov – Stokkemarke - Nørreballe - Maribo – Døllefjelde 

Torsdag 11. maj 2017

Nakskov St. af 18:00 20:00

Halsted Kirke 18:09 20:09

Stokkemarke 18:17 20:17

Nørreballe 18:23 20:23

Maribo St. 18:34 20:34

Døllefjelde Marked an 18:53 20:53

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2017

Nakskov St. af    10:00 12:00 14:00 a 16:00 a 18:00  a 20:00

Halsted Kirke    10:09 12:09 14:09 a 16:09 a 18:09 a 20:09

Stokkemarke    10:17 12:17 14:17 a 16:17 a 18:17 a 20:17

Nørreballe    10:23 12:23 14:23 a 16:23 a 18:23 a 20:23

Maribo St.    10:34 12:34 14:34 a 16:34 a 18:34 a 20:34

Døllefjelde Marked an    10:53 12:53 14:53 a 16:53 a 18:53 a 20:53

a Kører ikke søndag. 

796   Døllefjelde – Maribo - Nørreballe - Stokkemarke - Nakskov

Torsdag 11. maj 2017

Døllefjelde Marked af 19:00 21:00 22:45 00:35 02:25

Maribo St. 19:18 21:18 23:03 00:53 02:43

Nørreballe 19:25 21:25 23:10 01:00 02:50

Stokkemarke 19:32 21:32 23:17 01:07 02:57

Halsted Kirke 19:41 21:41 23:26 01:16 03:06

Nakskov St. 19:52 21:52 23:37 01:27 03:17

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2017

Døllefjelde Marked af  11:00 13:00 15:00 b 16:45 a 17:00 a 19:00 a 21:00 a 22:45 a 00:35 a 02:25

Maribo St.  11:18 13:18 15:18 b 17:03 a 17:18 a 19:18 a 21:18 a 23:03 a 00:53 a 02:43

Nørreballe  11:25 13:25 15:25 b 17:10 a 17:25 a 19:25 a 21:25 a 23:10 a 01:00 a 02:50

Stokkemarke  11:32 13:32 15:32 b 17:17 a 17:32 a 19:32 a 21:32 a 23:17 a 01:07 a 02:57

Halsted Kirke  11:41 13:41 15:41 b 17:26 a 17:41 a 19:41 a 21:41 a 23:26 a 01:16 a 03:06

Nakskov St.  11:52 13:52 15:52 b 17:37 a 17:52 a 19:52 a 21:52 a 23:37 a 01:27 a 03:17
a Kører ikke søndag. b Kører kun søndag.
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Underholdningsprogrammet til Døllefjelde Musse Marked 

er lavet i samarbejde med Bookingbureauet 

 
”Tak for et supergodt samarbejde”

Musikudvalget

VIL DU GERNE MANGE PENGE SPAREN’ 
- HOS KARL MOLIN DU KØBER VAREN...

ALT I STÅLPLADER TIL TAG OG VÆG
- fra væg til det lille skur eller tag til villaen

til beklædning af den store industri- / landsbrugshal

HÅBER VI SES TIL DØLLEFJELDE-MUSSE MARKED 2017

SYD / Ustrup:  Vedstedvej 7   ·   6500 Vojens   ·   Tlf. +45 7464 4200
NORD / Haverslev:  Håndværkervej 2-4   ·   9610 Nørager   ·   Tlf. +45 9833 5400
SALG TIL BÅDE PRIVATE OG ERHVERV ( SVARER 7-21 ALLE DAGE )

VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG OG DRIVE-IN LAGER AF STÅLPLADER 

Mød os på  
stand 641

11.900.-

:
Komplet tag på 120 m2

Leveres: teglstensprofiler i 
fixmål, halvrund rygning, 
endeluk, vindskeder,  fodblik, 
tætningsbånd, og skruer.  

TID TIL 
NYT TAG?
Så er teglstensprofiler 
i stål en  elegant, nem 
og prisbillig løsning.

Svensk kvalitetsståltag     

Fra kr.

Restpartier og 2. sortering             fra kr. 26,80 pr. m2 

1. sortering (30 års garanti)           fra kr. 39,80 pr. m2

ex moms

ex moms

DØLLEFJELDE-MUSSE 
MARKED 2017
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I western teltet, skal vi ud 

med nogle gamle kendinge 

fra Decco band. De har haft 

nogle utrolige koncerter på 

Dølle. I år skal de gentage 

det. Decco Band slutter lør-

dagen og hvis man kender 

dem ret, så spiller de, indtil 

strømmen bliver taget. De 

kan blive ved og vil ikke 

have at festen skal slutte. 

Decco band starter i we-

stern teltet kl. 23.

Decco slutter 
lørdagen

WESTERNTELTETLØRDAG DEN 13. MAJKL. 23.00
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FRISK 
MORGENBRØD OG OST

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 6.30-18.00
Lørdag og søndag kl. 6.30-16.00

Købmandsgården
Karlebyvej 1 - 4894 Øster Ulslev

Tlf. 54 86 57 02
Nysted Slagteren

Gl. Torv 6 - 4880 Nysted
Telefon 54 87 10 76 · Fax 54 87 82 69

Åbningstider: Tirs-fre kl. 9-17 · Lør 9-13

MØD 
NYSTED SLAGTEREN 

PÅ STAND 100
SPEGEPØLSER
FLÆSKESVÆR

HONNING
PEBERBIDDER 
I METER MÅL

Bliv bloddonor

Se mere på: www.bloddonor.dk

meld dig som bloddonor 
og vær med til at redde 
andres liv!
Lolland-Falsters 
bloddonorer - Nykøbing F. 
Tlf. 56 51 57 20

Brug hjertet -
bliv bloddoner

www.hojgaard-entreprise.dk
Enno Højgaard • 21 62 42 31

Udlægning af div. vej materiale.

Skovveje, sommerhusveje, markveje, gangstier m.m.

Kørsel med dumper vogn og Hydrema 912 dumper.

Spuling/slamsugning af div. dræn og kloaker opgaver.

Grave/læsse arbejde med Hydrema 906 C.

Højgaards trailer-salg

af sten-grus og træflis m.m.

Vi tilbyder:HØJGAARD ENTREPRISE

Bækkeskovvej 10 - 4892 Kettinge
Fax.: 54 87 33 89 - mail: jesper.green@mail.dk

Tlf.: 54 87 37 76 - 20 73 31 89

www.vognmand-jespergreen.dk

Jesper

• Blokvogn
• Kran Transport
• Tip sættevogn
• Lastvogn 
   med tip
• Jernplader 
   udlejes

GREEN
VOGNMANDSFORRETNING

DØLLEFJELDE-MUSSE MARKED 2017
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Om søndagen møder vi jo Kandis. En 

fast tradition om. at Kandis skal kom-

me og underholde om eftermiddagen, 

efter folk har gnedet søvnen ud af øj-

nene. Her vil være mulighed for at be-

stille eller købe en hel speciel markeds 

frokostplatte, som man kan sætte til 

livs under koncerten. Husk at tage fat i 

personalet, hvis de ikke når rundt med 

platten. Kandis spiller søndag kl. 13 i 

Markedsteltet. 

En anden herre som også starter kl. 13 

er Chili Klaus. Chili Klaus vil underhol-

de, holde foredrag og smage på chilier 

i western teltet. Så hvis maven kan hol-

de til det, så er det bare med at komme 

afsted til western om søndagen og op-

leve chiliens magiske verden. 

Styr på varerne
Depotet på Døllefj elde-Musse Marked er en vigtig 

enhed på markedet. Det er nemlig her, alle varer-

ne til de mange udsalgssteder bliver opbevaret. 

Depotet sørger for at pakke og levere varerne, 

som udsalgsstedets kaptajn har bestilt, hvorefter 

mandskabet fragter varerne ud. Det er alt lige fra 

øl, sodavand, pølser, spiritus, toiletpapir til kaff e, 

kakao og kruspersille. Depotpladsen bemandes 

af ca. 50 frivillige personer, som også huser mar-

kedets svindkontrol, som sørger for at fakturere 

varerne.

Depotpladsen fl ytter i år ned til den nyopførte la-

gerhal, som skal benyttes i stedet for de telte, som 

tidligere er blevet brugt til opbevaringssted for la-

gervarerne. Flytningen er også en del af en frem-

tidig plan om at samle hele markedets tekniske 

stab, dvs. tømrere, elektrikere, VVS-folk og plads-

hold. Det er mest praktisk, at vi kan samle alle 

medhjælpere samme sted, som deres materialer 

befi nder sig – både før – under og efter markedet.

Kandis og Chili Klaus

MARKEDSTELTETSØNDAG DEN 14. MAJKL. 13.00

WESTERNTELTETSØNDAG DEN 14. MAJKL. 13.00
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KOM OG FÅ ET GODT 
MARKEDSTILBUD!

Vi har et stort udvalg af
have- og parkmaskiner.

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK!
Sportsman 570 Fra 53.500 kr. 
Finansering fra: 933 kr. pr. md! 

44 HK

Outlaw 110 EFI 21.500 kr. 
Finansering fra: 375 kr. pr. md! 

Ranger 570 Fra 82.500 kr. 
Finansering fra: 1439 kr. pr. md! 

44 HK

Big Boss 570 Fra 92.500 kr. 
Finansering fra: 1614 kr. pr. md! 

44 HK

6,5 HK

ALLE PRISER ER EKSL. EKSTRAUDSTYR OG MOMS! 

Oprettelsesgebyr erhverv 875,- DKR. Ydelsen er beregnet med 60 md. afdragspe-

riode og en restværdi på 20% som beregnes af anskaffelsessummen. Mindstepri-

sen i leasingsperioden er = ydelse pr. måned x 60 + 875,- DKR. Vi tager forbehold 

for prisændringer og trykfejl. 

Ægte 6x6 hjuls-træk!

Find os på 

stand nr. 602

DØLLE BURGER
m/ketchup, sennep, bløde løg og agurkesalat

FLÆSKESTEGS-SANDWICH
m/rødkål, agurkesalat og remoulade

RØDVINSMARINERET NAKKEFILET
m/salat og bagt kartoffel med smør

RØDVINSMARINERET NAKKEFILET
m/salat og kartoffelsalat

DØLLE PØLSE 
med brød kr. ............................................................................................4500

EKSTRA BRØD
kr. .................................................................................................................500

KÆMPE FRANSK HOTDOG 
med DØLLE pølse kr. .............................................................................5000

EKSTRA FRANSK HOT DOG BRØD
kr. .................................................................................................................800

RØD PØLSE
med brød .................................................................................................2000

EKSTRA SMØR
kr. .................................................................................................................500

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

TORVE
GRILLEN

FRIT VALG

NR. 1-4

50,-

2017DØLLEFJELDE-MUSSE 
MARKED 2017
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Røde Kors Samaritter 
på markedet 
Skulle uheldet være ude - er 

hjælpen ikke langt væk!

Når fl ere end 100.000 men-

nesker samles over en peri-

ode på 4 dage, kan det ikke 

helt undgås, at der indimel-

lem forekommer sygdom 

eller diverse uheld.

Men er man så uheldig at 

blive syg eller på anden 

måde komme galt afsted 

på Markedet, er der hjælp 

at hente hos Røde Kors Sa-

maritter. De er at fi nde på 

deres stand ved indgangen, 

bag den store gule bygning. 

I hele markedets åbningstid 

er de konstant klar til hurtig 

udrykning. 

Samaritterne klarer mange 

forskelligartede opgaver 

lige fra uddeling af hoved-

pinepiller (det kan godt 

blive til en hel del), til fornø-

den førstehjælp ved enhver 

slags uheld eller sygdom. 

Er der brug for yderligere 

behandling sørger samarit-

terne naturligvis for videre 

ekspedition til skadestue 

eller sygehus. 

For at skabe øget sikkerhed 

ved sygdom eller uheld på 

pladsen, har markedsbesty-

relsen i år udbudt kursus i 

førstehjælp samt brandsluk-

ning for markedets kaptaj-

ner. Kresten Nielsen, som 

har mange års erfaring som 

vagtleder for samaritterne 

på Døllefj elde Musse Mar-

ked, forestod kurset. 
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Kontakt lokalformand  tangpedersen@mail.dk
Guldborgsund

KOM OG FÅ EN DEBAT MED OS PÅ STAND 664

René Christensen
Borgmesterkandidat

Forrest fra venstre: Mette Møller, Birgit Holse, Maj Larsen, 
Katrine Folmann von Arenstorff  Christiansen. Stående bagest fra venstre: Torben Brandt 

Jørgensen, Bjørn Hansen, Kristoff er Gundorph, John B. Hansen, Chris Veber Østergaard, 
Jesper Tang Pedersen, borgmesterkandidat René Christensen, Mona Jensby, Poul Vedel 

Hansen, Per Christian Larsen, Simon Hampe Sørensen, Lis Magnussen.

DF-Guldborgsund er en 
levende forening.
Vi har medlemsture og 
møder hen over året. 
Kom tæt på de politiske 
beslutninger, og oplev 
sammenholdet.

Her er Dansk Folkeparti Guldborgsund 
stærke hold til kommunalvalget 2017

Dansk Folkeparti er et stærkt fællesskab,
kunne du tænke dig at være en del af dette?

Så bliv medlem. Det koster kun 150,00 kr.

DF Guldborgsund 
inviterer på kaffe.
Mød os på standen 
og deltag i vores 
konkurrence.

FORSIKRINGSAGENTURKomplet tryghed i øjenhøjde

Mød Asger Johansen 
fra DFA Forsikring
og hør, hvilke fordele 
vi kan tilbyde dig.

Tlf. 2170 3584 eller mail 
asjoh@dfaforsikring.dk.

FORSIKRINGER MED 
BEDRE DÆKNING

Newcopter

www.helifl ight.dk

Oplev markedet 

fra oven i en

helikopter
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Langt de fl este danskere 

kender Silas Holst enten 

som danser, musicalstjerne, 

eller foredragsholder.

For et par måneder siden 

blev det da også meldt ud, 

at Silas optræder med sang, 

musik og nok også lidt dans 

sammen med The Flamingo 

Orchestra i Western teltet 

lørdag aften. Men faktisk vi-

ser det sig, at Silas også kan 

være at fi nde andre steder 

på markedet i løbet af Stor 

Bededagsferien. 

Han er nemlig medejer og 

stifter af den veganske Bur-

gerrestaurant ”Green Bur-

ger”, som siden efteråret 

2016 har åbnet 2 restauran-

ter i København, og allerede 

har vundet første pris, som 

”årets bedste veganske spi-

sested”.

Restauranterne har en så-

kaldt ”Food Truck”, som gør 

det muligt for dem at rejse 

rundt i landet med deres 

veganske fast food. Trucken 

ligger vejen forbi Døllefj el-

de Musse Marked, og det er 

altså her, du har mulighed 

for at møde Silas Holst, når 

der langes burgere over di-

sken.  

Bæredygtighed, dyrevel-

færd og sundhed er i fokus 

i forhold til Green Burger 

konceptet som er 100% 

plantebaseret. Så her er et 

klart alternativ til mere tra-

ditionel ”markeds fast food”.

DØLLEFJELDE-MUSSE 
MARKED 2017

Green Burger food truck - 
Silas Holst

WESTERNTELTET

LØRDAG DEN 13. MAJ

KL. 20.00
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N2017 Dansk Bøf
med bløde løg, agurkesalat og 
hvide kartofl er
kr. ............................................................................... 80,-
Markedsgryde
med champignons. 
Serveres med kartoff elmos 
og rødbeder       
kr. ........................................................................................80,-
Engelsk Bøf
med bløde løg, hvide kartofl er, 
surt og skysauce
kr. ..................................................................................119,-
Markedsschnitzel
med mixed salat, pommes frites og 
skysauce
kr. ........................................................................................85,-
Ribbensteg
med kartofl er, sauce og rødkål
kr. ........................................................................................75,-
Blandet salat
med dressing og fl ûtes
kr. ........................................................................................30,-
Pommes frites
med remoulade
kr.....................................30,-
3 håndmadder                                                                      kr.......
kr.....................................40,-
Kaff e
pr. kop
kr.....................................20,-
Kaff e
pr. kande
kr.....................................60,-
             Køkkenets åbningstider:

Torsdag kl. 18-21 • Fredag og lørdag kl. 11-22 (Begrænset sortiment kl. 21-22)
Søndag kl. 11-17 (Begrænset sortiment kl. 15-17)

SPECIAL TILBUD 
FRE-LØR-SØNDAG
Fra kl. 11.00-14.00

LÆKKER PLATTE
Med marineret sild, 

karrysild, æg og rejer, 
roastbeef, skinke, 

lun ribbensteg og ost.Hertil brød, kiks og smør                                                                                                                                          

kr. 85,-

1

2

3

4

5

6

9

8

7

10

info@danadvice.dk
Telefon 2845 0030 

Mobilvarer.dk er ejet af DanAdvice Shop ApS - lager i Fredericia

VÆRDIKUPON
20,00 kr.

På Hest & Rytter messen, den 9/3 - 12/3 2017
Gælder på stand nr. K8090 – i hal K ved køb af vare.

Max. 1 kupon pr. købt vare.
Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kun originale kuponer er gyldige.

Tilbehør til næsten alle mobiltelefon modeller.

Du kan også få rabatten ved at handle på 
www.mobilvarer.dk. Tast K8090 i rabatkode feltet. 

Gælder kun i perioden 9/3-12/3 2017. 
Her gælder rabatten på hver enkelt ordre.

Mobilvarer.dk 
 DanAdvice Shop ApS, Fredericia

Tilbehør til næsten alle mobiltelefon modeller.

 Samsung
 Apple
 Huawei
 Nokia
 Microsoft
 LG Electronics
 Sony
 Sony Ericsson
 HTC
 Kazam
 Alcatel
 Motorola
 Lenovo (mobil)
 BlackBerry
 Doro
 Siemens
 m.fl.

VÆRDIKUPON
20,00 kr.

På Døllefjelde-Musse marked, den 11/5 - 14/5 2017.
Gyldig på stand nr. 254-255.

Max. 1 kupon pr. købt vare.
Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kun originale kuponer er gyldige.

Tilbehør til næsten alle mobiltelefon modeller.
Vi har originale Apple kabler og headsets.

Du kan også få rabatten ved at handle på 
www.mobilvarer.dk. Tast 254-255 i rabatkode feltet. 

Gælder kun i perioden 11/5 - 14/5 2017. 
Her gælder rabatten på hver enkelt ordre.

Mobilvarer.dk
DanAdvice Shop ApS, Fredericia

DØLLEFJELDE-MUSSE MARKED 2017
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Meget tidligt om morgenen, læn-

ge inden der for alvor bliver liv på 

markedspladsen, mens solen står 

lavt over horisonten, og duggen 

stadig ligger som et tyndt lag på 

det nyslåede græs, møder de ind 

og gør klar til dagens arbejde. 

Unge som gamle møder de op – 

skraldemændene! 

Det er nemlig her på skraldehol-

det, at vi møder både yngste og 

ældste markedsmedhjælper. Lille 

sønnike Laurits på 6 år og sviger-

far Egon på 86 år har markedskap-

tajn Steen Pedersen kapret på sit 

hold, som derudover tæller 9 an-

dre stærke mænd med godt tag 

på håndtering af skraldet. 

Den lille purk er hurtig på bene-

ne og morgenfrisk, når han piler 

afsted, mens morfar Egon har det 

store overblik og går frisk til opga-

ven. Jo, der er skam brug for alle 

hænder på vores marked.

Sjakket sørger for, at der to gange 

hver dag bliver tømt 125 skralde-

stativer og næsten 100 containe-

re fyldt med skrald på pladsen. 

Steen har allerede tidligt i foråret, 

når markedstegningen er færdig, 

Transport til Døllefj elde 
Musse Marked
Det seneste år har lokalområdet omkring Døllefj elde Musse Mar-

ked været noget belastet af fl ere omkørsler på grund af Bane 

Danmarks broombygninger i forbindelse med elektrifi cering af 

jernbanenettet. 

Dette indebar desværre en hel del kødannelse ved tilkørslerne 

til markedet i 2016.

Den rigtig gode nyhed til markedet 2017 er ikke blot, at de igang-

værende broombygninger nu er afsluttet, men også at broen på 

Sakskøbingvej, som er en af de direkte veje til Døllefj elde Musse 

Marked, er blevet ombygget i perioden august- december 2016. 

Heldigvis var Bane Danmark lydhør overfor opfordringer fra 

Markedsbestyrelsen om, at få klaret denne ombygning uden for 

de perioder, hvor der bliver afholdt marked i Døllefj elde Musse. 

Så tag glad din bil til Døllefj elde Musse Marked.

Igen veterantog og nu også bus til Nakskov

Alternativt er der som tidligere år indsat såvel busser, som tog, 

der kører direkte til markedspladsen fra tidlig morgen til sen nat.

Movia sørger for busruterne til de nærmeste større byer. Er i år 

udvidet til også at køre til og fra Nakskov.

Togkørslen bliver igen varetaget af MY Veterantog, som på trods 

af navnet, kan klare distancen mellem Nykøbing F. og Døllefj elde 

på kun 10 min.

Billet til tog kan udelukkende købes på perronen i Døllefj elde, 

både ved ankomst og afgang.

De tager skraldet
lavet en plan, over hvor alle stati-

ver og containere skal stå, så de er 

godt fordelt udover pladsen. 

Kræmmere, udstillere og mar-

kedsmedhjælpere er heldigvis 

fl inke til at sætte ekstra sække 

hen ved stativerne, så de kan ryge 

med skraldebilen, så det er ikke 

små portioner, der køres afsted til 

forbrænding. Hver dag ekspede-

res mellem 9 og 10 tons aff ald, og 

det er altså nemmere, når skraldet 

ligger i skraldespanden i stedet 

for på jorden eller papkasserne er 

skilt ad, så hvis du vil være med 

til at hjælpe Laurits og de øvrige 

hjælpere, så fi nd den nærmeste 

aff aldsspand, når du har nydt din 

Dølle-pølse med et godt glas fad-

øl.

OVER 120.000 BESØGER 
DØLLEFJELDE MUSSE MARKEDET 

HVERT ÅR
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www.entreprenørlang.dk
Stubberupvej 17, 4880 Nysted • Tlf. 5487 1550 eller 2464 8154

info@dengamlegaard-stubberup.dk • www.dengamlegaard-stubberup.dk

Ferie, fest eller forretning
Møder, receptioner eller fester 
- vi tager os af  både stort og småt

54 lejligheder for overnatning til dine 
gæster, dit arbejdsteam eller under ferien

Tilgang til vaskemaskine og tørretumbler. 
Hund tilladt. Smukt beliggende med 
udsigt over Østersøen.

www.tivoli-land.dk

Tivoliland glæder sig til at se 
jer på Døllefjelde-Musse Marked 

NYHEDER 2017
7 mtr. høj Minions - Water Balls - Cyclon Twist

Spinning Coaster

KVALITETSUDSTYR - TIL DE BEDSTE PRISER

Vestergade 30  -  4850 Stubbekøbing  -  Tlf. 5177 1575 
www.aktivhest.dk  -  e-mail: aktiv.hest@yahoo.dk

Mød os på stand 711

Vi lukker butikken 
i Stubbekøbing og alle vores 

gode varer sælges ud på 
Døllefjelde Markedet 2017

Mød repræsentanten fra Vegas Cosmetic på vores stand.

Musse Transport
Sakskøbingvej 91, 4880 Nysted, Tlf. 54 86 40 78

Vi ønsker
Døllefjelde-Musse 

Marked
held og lykke med 

markedsdagene

RESTAURATIONSTELTE

HJALLERUP
TELTUDLEJNINGT

DØLLEFJELDE-MUSSE MARKED 2017
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I Markedskroen fi nder vi 

Gunnar Frederiksen, som 

har været med siden mar-

kedets spæde start i 1980. 

Gunnar kender kroen som 

sin egen bukselomme, for 

han skifter ikke sådan plads, 

men har været krofatter de 

sidste 36 gange, der har væ-

ret afholdt marked. 

Gunnars datter Petrea er 

ligeså trofast og har delta-

get i markedet de sidste 29 

år. Derudover fi nder vi Lars, 

som har været kaptajn de 

sidste 10 år. De tre bosser 

styrer slagets gang, og er at 

fi nde i kroen fra åbning til 

lukketid. Det er bare sådan 

det er.  

De sørger for, alle har det 

godt – og det gælder både 

gæster og personale. Det 

er vigtigt, at de hygger sig, 

mens de yder en indsats. De 

er mange faste medhjælpe-

re, som vender tilbage år ef-

ter år. Nogle helt fra Fyn på 

18. år. Og næste generation 

er godt i gang med at blive 

sat ind i arbejdet, så de kan 

fortsætte i samme spor. 

”De fl este siger, at de ikke 

har lyst til at være andre ste-

der på markedet, de ”hører 

til hos os”, fortæller Petrea, 

og kan huske da Britta Pom-

mer (markedsbestyrelsen) 

skulle i Bar 1, for mange år 

tilbage. ”Det var en stor be-

slutning at forlade Kroen.”

Det bedste ved, at alle ken-

der hinanden og hinandens 

venner, er, at rigtig mange 

kommer forbi og hilser på, 

da de ved, hvor de er de 4 

dage. Enkelte kommer fort-

sat og har 1 eller 2 vagter, 

hvad de nu kan nå, bare for 

hyggens skyld.

GOD, GAMMELDAGS 

MAD

Markedsgæsterne fi nder 

altid vej til den ”gode gam-

meldags mad”, og mange 

skal lige ind og spise inden, 

de kører hjem. Og hvis det 

er koldt i vejret, plejer der 

at være god trængsel i mar-

kedskroen, for så er det rart 

at få varmen, mens man 

spiser. Der sker ingen store 

ændringer i menuen her, 

og der er ingen tvivl om, at 

bestselleren er schnitzel. 

Der bliver blandt personalet 

lavet masser af sjov og spas 

Krofatter i 4 dage om åretCamping
Glemt er sidste års snevejr på Døllefj elde Musse 

Marked. Vi har haft en alvorlig snak med Vejr-Gu-

derne, og det sker ikke igen...

I hvert fald ikke i år, hvor markedet falder midt i 

maj måned. Så er vi i stedet klar til masser af sol og 

sommerlige temperaturer. 

Derfor har vi også gjort vores campingplads klar til 

de gæster, som har lyst til at benytte markedsdage-

ne til en lille mini-ferie.

Vi kan ikke prale af hverken 5 eller 1 stjerne. Men 

vi er placeret i meget landlige omgivelser, tæt på 

off entlig transport (”Markedstoget” kører i bag-

haven), og vi har masser af forlystelser inden for 

rækkevidde. Uanset om du kommer for at opleve 

kræmmermarkedet, Tivoli-land, koncerterne eller 

bare for at hygge dig i gode venners lag med fadøl 

og Dølle-pølser, så kan du hurtigt få et par dage til 

at gå på Døllefj elde-Musse Marked.

Campingpladsen er som tidligere år inddelt i en 

ungdomscamping og en familiecamping (for de 

som har ønske om nattero). Unge under 16 år har 

kun adgang til pladsen sammen med forældre. 

Der er opstillet såvel toiletvogne som badevogne 

på pladsen.

Tilmelding kan ske på: dfmm.dk, hvor man også 

fi nder camping-regulativ med yderligere oplysnin-

ger om pladsen.

Campingpladsen åbner 

torsdag den 11. maj kl. 13.00.

og således blev der sidste 

år i nattens mulm og mør-

ke spændt et gammelt sort 

telefonrør fast til baren hos 

Gunnar, for medarbejderne 

sagde: Så kan han også tage 

imod MobilePay. Jo de hyg-

ger sig altså i kroen. 

Personalet sørger også for 

at holde toiletterne pæne 

og rene under markedet, 

og det plejer Gunnar at tage 

sig af, men er han lige ude 

af huset, bliver der slået plat 

og krone om denne fi ne 

tjans. 

MOBILEPAY I KROEN
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KOM OG PRØV VORES NYE 

SHOT-HJUL
FORAN MARKEDSTELTET

/vodkashots

@smaa_shots
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Vind to billetter til Døllefjelde-Musse 
Markeds damefrokost

■ Djämes Braun & Gulddreng    ■ Djämes Braun & Sølvdreng

For at deltage skal du blot svare
på dette spørgsmål: 

Hvem åbner på Døllefjelde-Musse Marked
om torsdagen den 11. maj?

Navn: ________________________________________________

Adresse: ______________________________________________

By: ___________________________________________________

Tlf.: __________________________________________________

Kuponen sendes eller afleveres til: 
FritidsNYT, Brovejen 14, 4800 Nykøbing F. (Mrk. Damefrokost)

SENEST DEN 9. MAJ
(Vinderen vil blive kontaktet den 10. maj - hvor gevinsten skal afhentes her på avisen)

Burger med
Pulled Pork og coleslaw salat ...... kr. 4500

Kold kartoffelsalat med 
2 frikadeller og salat ....................... kr. 4500

Hjemmelavet Dølle-sandwich
med kyllingefilet, bacon, salat 
og karrydressing ................................ kr. 4500

Hjemmelavet Dølle-Toast
med grillet kalkunbryst, ost,
tomat, dijon sennep ........................kr. 3000

3 håndmadder ................................... kr. 4000

Gullasch suppe med flutes ............kr. 4000

Omelet med bacon, tomat, 
purløg og rugbrød ............................kr. 4000

Cafe Corner
1

2

3

4

5

6

7

2017
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Nu har Døllefj elde-Musse 

Marked mulighed for at 

fremvise en kæmpe nyhed 

på markedet. Vi har i sam-

arbejde med Tivoliland købt 

et kæmpe Dinosaurland 

til dette års marked. Det er 

den eneste udstilling 

i hele Nordeuro-

pa af dinosaurer. 

Det bliver en 

udendørs udstil-

ling med store 

mekaniske di-

nosaurer, fossi-

ler, skeletter og 

dekorationer, der 

passer til temaet.

Dinosaurland kommer til at 

bestå af 25 dinosaurer i et 

kæmpe opstillet område. 

Dette område bliver fysisk, 

et kæmpe indhegnet områ-

de i nærheden af Kræmmer-

teltet, hvori der vil stå en 

masse infostandere, planter, 

klippestykker og lign, som 

gør oplevelsen så livagtig 

som muligt. 

Dinosaurland har åben 

hver dag i Tivolilands åb-

Dinosauerne kommer!
ningstider. Dinosaurerne er 

3 – 12 meter store dyr, som 

alle er mekaniske styret af 

computere, som er forbun-

det til bevægelsessensorer, 

som gør at dyrene bevæger 

sig utroligt livagtigt i ind-

h e g n i n -

gen. Di-

nosaurerne bevæger både 

hale, hoved, øjne, hals eller 

ben. Bemærk at der vil blive 

opkrævet entre til denne 

udstilling. 

Det er noget af det tætteste 

du kommer på Jurassic Park, 

så træk vejret dybt inden du 

træder ind.

Lokal underholdning på Dølle 
Døllefj elde marked øn-

sker at være et samlings-

punkt for lokalt musik 

og underholdning. Det 

skulle gerne afspejle sig 

i vores program i år. 

Det er umuligt at lave 

et underholdnings-

program, som kun er 

med lokalt forankret 

underholdning. Men 

vi vil tilstræbe at være 

landsdelens største 

samlingspunkt for lo-

kal underholdning. 

I år har vi haft mulig-

hed for at tiltrække 

Djämes Braun, som 

starter vores marked 

2017 og Jimilian/Blak 

som spiller fredag kl. 

19-20 i Markedsteltet, 

som nogle af vores 

største ”lokale” stjerner, 

selvom deres musikalske 

karriere er blevet bredt 

langt ud over landsde-

lens grænser og nok er 

nogle af de største mu-

sikalske stjerner, vi har i 

Danmark lige pt.  

Af andre navne, som 

markedet har prioriteret, 

er også Erik Grip, som 

spiller fredag kl. 12-14 i 

Western, som faktisk er 

født i Nykøbing Falster, 

inden turen gik videre. 

Lars Hansen & the Bur-

germeisters, som starter 

festen i western torsdag, 

slog deres folder i Nykø-

bing F. før de trak mod 

nord til staden. 

Vi har også lokale navne 

som f.eks: Jazzonkler-

ne, De farende svende, 

Mark og Danny, Musik 

til Ulempe, mens Hr Plys 

Underholder på plad-

sen. 

KOM MED IDEERNE
Døllefj elde Marked 

vil også meget ger-

ne ligge plads til je-

res forening. Så kan 

i lave en danseopvis-

ning, BMX opvisning, 

arrangere en lokal 

ironman konkurren-

ce eller lign, så tag 

endelig fat i os, så 

vi kan se, om vores 

fysiske rammer og 

jeres ide kan passe 

sammen.  Kender i 

en lokal musiker, som vi 

ikke har hørt om endnu, 

så tage endelig fat i vo-

res bestyrelse, så vi kan 

få nogle friske nye talen-

ter. Og måske stå en dag 

og åbne vores marked i 

markedsteltet. 

WESTERNTELTET

TORSDAG DEN 11. MAJ

KL. 22.00
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LAVPRIS TRÆLASTEN
Vi fører et bredt udvalg af kvalitets byggematerialer til lavpris.

Besøg vores hjemmeside og se vores store udvalg. - Vi har mere end du tror. Bare til BILLIGERE pris!

Alle priser er inkl. moms • Åbningstider: Man.-fre.: 7.00-17.00 • Lør.:  8.00-13.00 • Søn.: LUKKET

www.demfranordlunde.dk

54 93 95 43

Billige byggematerialer
LAVPRISTRÆLASTEN

Woody Blackstar
10 KW

Få 3500 kr. i tilskud

Guldbrædder
26 x 180 mm
C-sortering

Mursten
2. sortering
v/ 320 stk.

Rooflite
Ovenlysvindue

78 x 140

Tagstensprofil
Stål, 4 forsk. farver

1,08 x 3 meter

Termotag 16 mm
5 lags

Polycarbonat

Træbeton
60 x 240 cm

Lys / Fin

Varmeblæser
230 v.

Frit valg 3-5-9 KW

Tegloverligger
Restparti

4-14 stens længder

RABAT!
Udstillingsmodeller

Vildmarksbade

Radiatorer
F.eks. 50 x 80 cm

Type 22

Rockwool
A-Batts

45-95-120-145 mm

Redskabsskur
9,9 kvm.

SPAR 2.500,-

Isokern
Enkelt modul
Ø16 - 4.5 M

Isoroof S40 - 1 lags
Tagpap

Selvklæbende

Krydsfinér
90 x 224 cm

12 mm

Barlinek 6 mm
975 kg

Bondehusvindue
89 x 99

Dansk produceret

Bondehusvindue
80 x 80

Dansk produceret

Træbriketter
2 x 960 kg

Frit lev. Lolland Kommune

LAVPRIS TRÆLASTEN

22.800,-

10.000,-

1.960,- 1.398,- 1.348,- 3.600,-

98,- kvm. 6.495,- 3.595,- 448,- 129,-

2,50,- stk. 98,- stk.20,- pr. sten

49,- kvm.
fra 

79,- kvm.199,- kvm.

498,-

350,-1.878,-

FRA SANDKASSE TIL HØJBED
Du kan anvende FT Systemhegn® til både højbede, sandkasser, legehuse eller skraldespandsstativer.

Du kan selvfølgelig også sætte fantasien i sving og skabe dine egne fl otte løsninger med FT Systemhegn®.

FT SYSTEMHEGN PRISEKS.:
Dobbelt klink
5 felter ca. 9 meter, 
højde 180 cm 

Pris pr. meter 

Kun 548,- Blokhus profi l
5 felter ca. 9 meter, 

højde 180 cm 

Pris pr. meter 

Kun 698,-

Rafte profi l
5 felter ca. 9 meter, 

højde 180 cm 

Pris pr. meter 

Kun 648,-
Ikke brun som på foto 

men grøn.

Dette er en pris ved ca. 9 meter i 

længden , det der svarer til 5 fag 

og 180 cm i højden .. jo længere 

hegnet bliver jo billigere bliver 

det pr. meter ... 

De 3 viste profi ler er på lager i 

grøn. Kan fås i andre træsorter 

og behandlinger, spørg på pris.

Alle priser er  inkl. moms • ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag 8 - 17 • Lørdag 8 - 13 • Søndag lukket

Tilmeld dig nydhedsbrevet og få GODE V.I.P. tilbud - Se hjemmeside eller Facebook
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