
7HASLEV-FAXE POSTEN • 25. MARTS 2020

Jernbanegade 52 · 4690 Haslev
 tlf. 56 31 23 54

Jernbanegade 52 · 4690 HaslevJernbanegade 52 · 4690 Haslev

Brian`s 
Kagebord 

-en opfindelse 
Brian fandt på 

for et par år 
siden og som er 
blevet en stor 

succes ...

Vi laver kagebord til 
receptioner, fester eller andre 

festlige lejligheder. 
Det laves til mindst 20 pers. 

-da det skal se ud af noget og 
vi anbefaler det sættes op som 
en buffet. Man får altid mindst 
10 slags bl.a. og der er både 

til den ældre- og til den yngre-
generation. Kagebordet skal 
bestilles i butikken senest 2 

dage før.

Business Faxe tilbyder nu både rådgivningsydelser, 
kundeanalyser og virksomhedsportrætter.

Følg med på businessfaxe.dk og opdag 
hvad vi kan gøre for dig og 

din virksomhed. 
• Få uvildig og professionel rådgivning og udvikling  

– via personlig 1:1 rådgivning, sparring og coaching,  
bringer vi dig videre.

• Få flere tilfredse og loyale kunder via Business Faxe  
Kundeanalyse – find ud af, hvem af dine kunder, der  
skaber flere kunder, og hvem der gør det modsatte. 

• Bliv eksponeret gennem et virksomhedsportræt  
- Fortæl om dig selv, din virksomheds historie og vis  
dine potentielle kunder, hvad de kan forvente af dig.

- nu med endnu flere ydelser!
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FAXE LADEPLADS: Hvem vil done-
re en forside til det første musikal-
bum om Faxe Ladeplads, spørger 
Michael Milo Jørgensen.

Senere i år udkommer „I left my 
heart in Faxe Ladeplads”. Album-

met, der har 8 titler, er kompone-
ret af Michael Milo Jørgensen & 
Søren Hejgaard - og er spillet af 
nogle af Danmarks bedste musi-
kere.

Men der mangler en forside og 

det er her at DU kommer ind. Har 
du et forslag til en forside; det kan 
være et foto, et maleri eller lign. 
som kan blive til et forsidefoto?

Albummet er en hyldest til per-
len ved Faxe Bugt. Musikken er 

Musikalbum om Faxe Ladeplads - vil du donere forsidefoto?

Michael Milo Jørgensen har brug 
for et godt billede - har du et?

Dit forslag til forsidefoto skal være kvadratisk

VÆRLØSE/FAXE: Allerede nu har 
„Fruervangs blomstermark” åb-
net for salg påskeliljer og andre 
narcisser.

I disse tider kan man godt 
trænge til noget smukt at se på - 
og pynte op med. Og det kan man 
gøre ved at besøge Fruervangs 

Fruervangs Blomstermark 
sælger påskeliljer

Mai og Lis Ella driver i fællesskab 
Fruervang Blomstermark 
(arkivfoto)

Blomstermark, der ligger lige 
uden for Faxe mod Karise, på hjør-
net af Værløsevej og Køgevej.

- Det er tidligt i år, siger Lis 
Ella Fruervang, der sammen 
med datteren Mai driver denne 
pluk-selv-blomstermark på 5. år. 

Af hensyn til god håndhygiejne 
skal man for tiden selv medbringe 
sakse og emballage til blomster-
ne, og betaling sker på MobilePay 
eller kontant i kassen på marken.

- Men vi må vente lidt endnu på 
tulipanerne. Jeg regner med, at de 
er klar til Påske, siger Lis Ella.

Ellers er der gang i forspiringen 
af sommerens blomster, som i år 

bliver en udvidelse af sortimen-
tet, med flere slags skære- og bu-
ketblomster.

Lis Ella Fruervang fortæller, at i 
sommeren 2019 gik det helt galt 
med Gladiolus, fordi der var kom-
met Gladiolus trips (insekt) med 
de indkøbte løg, og de mistede 
hele sommerens Gladiolushøst.

- Da vi helst ikke vil sprøjte i 
marken, må vi finde andre blom-
stersorter. Men det bliver også 
spændende og godt. Der vil for-
sat være pæoner til juni, herefter 
følger georginer, solsikker og 
pyntegræskar, slutter Lis Ella Fru-
ervang.

inspireret af naturen og menne-
sker i og omkring Faxe Ladeplads. 
Og når du mister dit hjerte i Faxe 
Ladeplads; så må du bare tilbage. 
Og de engelske titler skal minde 
en udenlandsk ven om „byen, du 
ikke vil væk fra”?

NUMRENE
1. Beach party in Faxe Ladeplads
2. Heading back to Faxe Lade-
plads
3. Autumn in Faxe Ladeplads
4. I left my heart in Faxe Lade-
plads
5. Trolls in Faxe Ladeplads
6. Faxe Ladeplads downtown
7. Faxe Ladeplads Siberia
8. Queen of Faxe Ladeplads

Der er forskellige genrer på al-
bummet: Instrumental, latin, elec-
tronic, pop, easy listening m.fl.

Albummet bliver udgivet og 
gjort tilgængeligt på alle digitale 
tjenester.

KONKURRENCE
Ved indsendelse af foto indvilliger 
du i at donere dit værk til forsiden, 
hvis dit forslag vælges. Billede 

vælges af Michael Milo Jørgensen 
og Søren Hejgaard. Du vil blive 
krediteres i alle led - så der vil 
være synliggørelse af dit værk. 

Send til: info@michaelmilojo-
ergensen.dk 

Krav til billede ved udgivelse: 
TIF eller JPG format.  Kvadratisk. 
Minimum størrelse: 3000 x 3000 

pixels. Maximum størrelse: 6000 
x 6000 pixels. RGB format.

 Følg processen på facebook. 
Søg efter I left my heart in Faxe 
Ladeplads.

Lyt til brudstykker af demos på 
www.Youtube.com – søg på: ’I left 
my heart in Faxe Ladeplads’.


