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Hagested Nyt
Et levende Lokalsamfund
Læs også bladet på www.facebook.com/Hagestednyt/
og på www.hagestedby.dk

SÆRNUMMER - Tour de France gennem Hagested

Fra Tour de France gennem Hagested skal der tildeles en STOR TAK til de annoncører, som sponserer dele af dette særnummer ved at annoncere i bladet.
Samtidig en TAK til redaktionen for Hagested Nyt, som også har sponseret et beløb samt puljen fra Holbæk Kommune for gennemførelse af Tour
de France gennem Holbæk.
Dette særnummer er trykt i 2.000 eksemplarer. Uddeles som Hagested
Nyt plejer, samt uddeles til besøgende den 2. juli.
Mvh Tour de France gennem Hagested

REDAKTIONEN FOR HAGESTED NYT:
Ida Møller · Tlf. 2893 9813 · E-mail: idapeter@vip.cybercity.dk
Loa Kopling · Tlf. 5117 3705 · E-mail: joergen.madsen@mail.dk
Jonna Nielsen · Tlf. 4270 0393 · E-mail: jkj.hagested@mail.dk
Hanne Valentinussen · Tlf. 5182 5550 · E-mail: valentinussen@hotmail.com

VIGTIGT:
Ø
Ø

Der kan ikke betales med kort.
Benyt kontanter eller MobilePay.
Man må ikke nyde egen medbragt
mad eller drikkelse på festpladserne.

Da Nykøbingvej er lukket fra kl. 9.00 til kl. 15.00, skal man køre
til Gl. Hagested gennem Ny Hagested ad Ny Hagestedvej. Når man
kommer til Gl. Hagested får man anvist parkeringsmulighed mod
betaling på kr. 30. Betales med kontanter eller MobilePay nr.
782437. Det gælder dog ikke privat kørsel.
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Man får udleveret Særnummer 2022 Tour de France med bl.a. program for dagen
samt oversigt over, hvor man finder aktiviteter, madboder, toiletter osv. Man kan gå
ud på Nykøbingvej og opholde sig på den ca. 2,5 km. lange cykelsti mod Mårsø, hvor
man kan få et formidabelt udsyn til karavane og cykler.

Vidste du...
I 1970 blev Mogens Frey den første dansker til at vinde en etape i Tour de France.
Hans holdkaptajn, Joaquim Agostinho,
kom ganske vist først over stregen, men
blev diskvalificeret, da han havde grebet
om styret på Mogens Freys cykel for at
holde ham tilbage i spurten. Dermed indskrev etapen sig i en æra af fiffige tricks,
der har varet ved lige siden premieren på
Tour de France i 1903.
Den allerførste vinder af touren var
fransk-italienske Maurice Garin. Året efter vandt han på ny en overlegen sejr, hele
65 timer foran sidste mand. Problemet
var bare, at Garin undervejs havde fået en
hjælpende hånd i form af et lift, og æren
var dermed forvandlet til vanære. Det
samme overgik fire andre ryttere, efter
at det blev opdaget, at de noget af vejen
havde valgt at tage toget.
At rytterne ikke kunne klare etaperne
ved egen formåen, var i og for sig ikke
underligt. Dels kørte man på cykler, der
vejede 16 kg og kun havde 2 gear, dels
havde etaperne en længde på op mod 400
kilometer og kunne vare 18 timer, så man
også måtte køre om natten. Hvad løbskommissæren ikke kunne se i mørket,
havde han heller ikke ondt af, lød devisen.
Defekter på cyklen klarede man selv,
enten ved hjælp af de ekstra cykelslanger,
man havde bundet om kroppen, eller ved
at gøre holdt ved en af de talrige smedjer
på ruten.

Var der tale om defekter i mere fysisk
forstand, bestod kuren af smertestillende
midler som stryknin og ikke mindst spiritus, som rytterne indtog undervejs på landevejskroerne, hvor Maurice Garin i øvrigt
var kendt for at kunne fortære 45 koteletter i døgnet for at holde til strabadserne.
At smertestillende midler ikke var uden
bivirkninger, blev på sørgelig vis dokumenteret af Roger Rivière i 1960. Hans cykelkarriere sluttede, da hans reaktionstid
var så sløvet af medicin, at han overså et
sving og styrtede ned i en kløft.

Andre franske ryttere end Maurice
Garin har markeret sig som vindere af
touren, men det har i lige så høj grad været
de franske tilskuere, der har sat præg på
løbet. I de første år hjalp man gerne sine
favoritter ved at strø søm og glasskår ud
på ruten, så konkurrenterne måtte spilde
3

kostbar tid på at lappe dæk. Hvis det ikke
standsede feltet, gik man over til stenkast,
uddelte forgiftet vand og kom kløpulver i
rytternes tøj.

En anden metode til at støtte yndlingsrytteren kom på et tidspunkt feltets evige
bundprop til gode. Uanset hvor langt han
var kørt bagud, nåede han på uforklarlig vis altid op igen. Eventyret fik først en
ende, da det blev afsløret, at lokale fransk-

mænd i ly af natten havde fragtet ham det
meste af ruten i deres automobiler.

Rekorder er der mange af. Tourens længste etape nogensinde blev kørt i 1920.
Ikke mindre end 482 kilometer skulle tilbagelægges, før belgiske Firmin Lambot
sejrede i tiden 19 timer og 44 sekunder.
Gennemsnitsfarten var dengang 24 km
i timen. I dagens tour kører man næsten
dobbelt så hurtigt.
Rekorden for den korteste Tour-deltagelse nogensinde stod engelske Chris
Boardman for i 1995. Han nåede gennem
samfulde 90 sekunder af prologen, inden
han styrtede og udgik.
					
Tekst Inge Lise Hornemann

MÅRSØ TØMRER- &
SNEDKERSERVICE
• Alt tømrer- og
snedkerarbejde
udføres
• Glasarbejde

• Om- og
tilbygninger

• Totalentrepriser

• Aut. Isolatør

Mail: mts-bp@mail.dk
Telefoner:
Kontor
59 46 00 34
Værksted 59 46 04 45
Mobil
40 26 32 34
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• Nybygninger reparationer
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Der ruller også små hjul i Hagested
Det er en verdensnyhed at få Tour de
France til Danmark, og dejligt at være med
til at fejre begivenheden i vores lokalområde.
Men indenfor de sidste 4-5 år er der også
sket mindre, helt lokale, nyheder, idet Hagested gamle Skole fra først at være skole
nu er blevet rammen om både en naturbørnehave og senere også om et aktivt
foreningsliv i Hagested.
Én af foreningerne i Hagested gamle Skole
er Nordvestsjællands Modeljernbane, der
har til huse i gavllokalerne i stueetagen i
bygningen.

Modeljernbanen er i størrelse h0 (1:87)
og kører med tre-skinnedrift (ligesom
Märklins modelbaner).
Ud over arbejdet med selve modeljernbanen – der er ved at blive digitaliseret –

arbejder vi også på at være en del af det
aktive foreningsliv i Hagested.
Vi mødes som regel hver onsdag fra kl
18:30 – ca. kl 21:30, og gæster er altid
velkomne. Kontakt vores formand på
mail formand@nvsmjk.dk.

Begravelse og Bisættelse Hagested og Gislinge sogne
Bedemand
Lykke Mantzius Lykke
Jeg kommer ud til dig
og arrangerer alt vedr.
bisættelse eller begravelse
Døgnvagt tlf.: 5943 6304 / 2441 7236
www.begravelseholbaek.dk
Nykøbingvej 74, Mårsø, 4300 Hobæk
Privat: Strandgaard Øst 30, Kastrup, 4300 Holbæk
e-mail: lmlykke@mail.dk
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Kaj Andersen
Strandvejen 3
Gislinge Lammefjord
4532 Gislinge
Tlf.: 59 46 31 46
Fax: 59 46 31 96

TJ TØMRERSERVICE ApS
TOMMY 21 62 31 30
JØRN 20 25 64 36
AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·- 4300 HOLBÆK

8

Og så var der lige Lammefjordsløbet
På udstillingen på Holbæk Museum
i forbindelse med Tour de France på
sjællandsk, fortælles også om det
mangeårige og vellykkede Lammefjordsløb. Det havde sit udspring i
1979 og blev gennemført de næste 25
år indtil 2003. I de år steg deltagerantallet fra ca. 1.600 til ca. 6.000 pr.år, og
nåede i alt gennem årene på 110.000
deltagende motionister i alt. Løbet
blev afviklet 2. lørdag i august.
Løbet opstod som et jubilæumsløb
på Holbæk Amts Venstreblad. Det var
åbent for offentligheden og bestod af
to ruter på henholdsvis 30 og 45 km.
Mange firmaer i Odsherred benyttede
løbet som en firmafest, så det gav et
ekstra incitament til festligheder.

Lammefjordsløbets overskud blev
lagt i avisens idrætsfond og i løbets
fundats stod, at i februar skulle der på
Hotel Strandparken i Holbæk tildeles
tre priser: Årets idrætsleder - Årets
idrætsforening og Årets idrætsudøver.
Desuden gjorde fonden det muligt at
arrangere begivenheder i Holbæk.
Formanden Søren Wolstrup tog initiativ til en fodboldkamp mellem Liverpool og Brøndby IF på Holbæk Stadion. Populære bands som Shibidua
gæstede også Holbæk takket være det
populære cykelløb.

I 1983 blev en meget ung Michael Rasmussen fra Tølløse interviewet efter
Lammefjordsløbet. Her udtalte han, at
man bare skulle vente til år 2000, så
ville han være med i Tour de France,
hvilket han var første gang i år 2004.
I 2005 blev han kendt under kælenavnet Kyllingen fra Tølløse eller blot Kyllingen. Forskellige historier verserer
om, hvorfor lige det kælenavn blev
valgt, men man mener, at det skyldtes
hans spinkle krop.
Efterfølgende har forskellige foreninger forsøgt at genoplive det legendariske Lammefjordsløb, men desværre
uden held.
Tekst: Holbæk Museum og Ida Møller
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HUSET I HAGESTED KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
Præstebrovej 2, Hagested, 4300 Holbæk

Her er god plads og omgivelser til at holde fester, møder, koncerter, foredrag,
udstillinger, konferencer og meget andet. Fine parkeringsforhold.
•
•
•

Lille sal 25 -30 personer
Mellem sal 50 personer
Store sal 130 personer

Vi lægger vægt på hyggelig indretning og borddækning. Bestem selv,
hvem der skal dække bordet.
•
•

Ved arrangementer i huset sammensætter vi i fællesskab menuen.
Vi leverer mad ud af huset efter eget ønske.
Kontakt: Vært Helle Westerbye-Juhl – Tlf.nr. 3055 2008
Mail: hagestedfors@gmail.com – Søg: www.hagested.forsamlingshus.dk
Facebook: Hagested Forsamlingshus
Bestyrelsen for den selvejende institution
Huset i Hagested Kultur- og Forsamlingshus
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Program for Tour de France
lørdag den 2. juli 2022 i Hagested
Tidspunkter:
09.00-12.00

Fransk morgenkomplet på festpladsen ved Huset i 		
Hagested, Kultur- og Forsamlingshus

09.00
11.30 – 20.00
11.30 – 20.00

Der kan desuden købes øl, vand og vin, baguette, kaffe/
the og kage på husets festplads.
•
•
•
•

11.30 – ca. 20.00
•
•
•
•
•
•
11.30
12.30-13.15
13.00 – ca. 17.30

13.30 - 13.45
Ca. 14.00
14.00– 16.00

18.00 – 20.00
23.00

Festpladsen ved hallen er åben
Madboder på festpladsen (se opslag inde i bladet)
Pølsevogn
Flæskestegs sandwich
Marias orientalske mad
Franske baguette, salat, slush ice samt drikkelse.
Ankers Tivoli er på pladsen
Hoppeborge
Tombola
Kaffekop
Fiskedam
Churrosvogn
Børnekarrusel

5 helikoptere med VIP- gæster ankommer
Tourkaravanens reklameshow passerer
Storskærm på festpladsen transmitterer Tour de France
2. etape
Tourfeltet passerer gennem Hagested
Afgang af helikopterne
Palle Klovn også kendt som Bang-Bang fra Bon Bonland
underholder 		
Musik på festpladsen 		
Dagen sluttes med stort fyrværkeri på festpladsen,
som vil kunne ses i hele byen
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Tour de France den 2. juli 2022

Hagested Kultur- og Forsamlingshus er med ”på banen”.
Huset i Hagested Kultur- og Forsamlingshus deltager på den store dag og
vil være med til at gøre Tour de France til en byfest. Vi vil gøre alt for, at det
bliver let for alle, både at få noget at spise og noget at drikke.
Ø Kl. 9.00 - 12.00 kan man købe fransk morgenkomplet, som
består af en bolle, en croissant, 2 slags ost, skinke, syltetøj, smør,
juice og kaffe/ the.

Den kan nydes i huset eller på vores P-plads, som i dagens
anledning laves om til ”vores festplads”. Man kan også blot hente
den som take away.
Pris for morgenkomplet er 65 kr. for voksne og 45 kr. for børn.

Ø På vores festplads kan man i løbet af dagen købe franske
baguette, salat, kaffe/ the og kage samt øl, vin og vand.

Ø På festpladsen ved Hallen, som åbner kl. 11.30, har vi også boder,
hvor man kan købe franske baguette, salat, kaffe/ the, is, kage,
slush ice, øl, vin og vand/ saftevand.
Ø På festpladsen ved Hallen vil der desuden være boder, som sælger
flæskestegssandwich, pølser og orientalsk mad.
For Huset i Hagested Kultur- og Forsamlingshus er vores slogan: Ingen skal
sulte og ingen skal tørste, mens der bliver cyklet derudaf.
Dagen er en særlig begivenhed og skal være en god oplevelse, og det vil vi
gøre vores bedste for, at den kan blive.
På gensyn til Tour de France fra
Bestyrelsen og
Helle Westerbye-Juhl, vært
Huset i Hagested Kulturog Forsamlingshus.
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Reparation og service
af person- og lastbiler
samt

• aircon-service
• diagnose-test
• reparation af
div. maskiner
Vi skruer på alt
-bare det kan ryge
og larme

post@hagested-auto.dk - www.hagestedauto.dk
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• Pizza
• Burgere
• Pizzasandwich • Salater
• Durum
• A la´carte
ved bestillinger på min. 150.- • Pitabrød
• Børnemenuer
RING OG HØR NÆRMERE J
• øl og sodavand
ÅBENT:
Nu også:
Kolde Tuborg og rødvin Mandag-fredag Lørdag - søndag
kl. 15.00 - 21.00 kl. 13.00 - 21.00

UDBRINGNING

Mejerivej 2 • 4532 Gislinge

TLF. 35 36 22 22

Åbningstider
Ma. - ti. - fr. kl. 9.00-17.00
To. kl. 9.00-19.00
Lø. kl. 8.00-12.00
On. er der lukket
Rabatpriser for pensionister
Lærkevej 13 - 4532 Gislinge

Tlf. 5946 3371
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Maria

og det asiatiske køkken
Maria bor i Hagested sammen med
sin mand JR, som altid er med, når de
laver arrangementer. Marias rødder
som tamiler har givet hende en professionel viden om brugen af krydderier og
grøntsager fra de asiatiske lande. Maria
arbejder primært med indiske og tamilske retter, men anvender også sit kendskab til thailandsk og malaysisk mad.
Blandt de mange krydderier der bruges,
er bl.a. ingefær, hvidløg, kardemomme,
kanel, stjerneanis, carryblade, koriander og mynte.
I Marias bod på pladsen ved Hallen kan
man købe forårsruller, tunfrikadeller,
samosa og salat. Om eftermiddagen er
menuen risret med Butter chicken.
Mange hilsner fra Maria Jeyananthan og
JR som ønsker jer en rigtig god dag.
Kontakt: e-mail mariajeya@gmail.com
– mobil nr. 4026 8386.

KONKURRENCE
Spørgsmål 1
Kun en enkelt rytter har præsteret
at vinde både den gule trøje, pointtrøjen og bjergtrøjen på samme
tour. Han er belgier og blev kaldt
Kannibalen, men hedder rigtigt:
A/ Eddy the Eagle
B/ Flying Eddy
C/ Eddy Merckx
Spørgsmål 2
Bjarne Riis kunne også bryste sig
af et tilnavn, nemlig:
A/ Agerhønen fra Horsens
B/ Ørnen fra Herning
C/ Kyllingen fra Vejle

Spørgsmål 3
En kendt, dansk cykelrytter deler
efternavn med en sjællandsk by.
Navnet er:
A/ Jesper Tølløse
B/ Jesper Skibby
C/ Jesper Holbæk

De 3 svar skal sendes som 1) … 2) …
3) … til idapeter@vip.cybercity.dk eller sms til mobil nr. 28939813 påført
afsenderens mailadresse eller mobil
nr. Når de tre vindere er udtrukket,
får vinderne besked senest den 5.
juli, hvordan man modtager sin præmie, som er 2 entrebilletter til Holbæk Museum sponseret af museet.
Venlig hilsen redaktionen for
Hagested Nyt og
Særnummer Tour de France
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DIN HJÆLPENDE HÅND I HUS OG HAVE

INTET ER FOR STORT ELLER FOR SMÅT
•
•
•
•
•

Fliserens
Snerydning
Anlægsgartner
Grøn ejendomsservice
Skadedyrsbekæmpelse

John Christensen
Ny Hagestedvej 5
4532 Gislinge
Telefon: 40 98 06 10
Mail: hestia@mail.dk

Aut. VVS- og smedemester. Gas- og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti.

Kontakt: Jesper 21 66 75 74

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk.

Tlf. 59 46 12 66. Mail: uglerup.smedie@mail.dk
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HØRBY KULTUR &
FORSAMLINGSHUS
Vi er et Kultur og forsamlingshus, som
er beliggende på Tuse Næs. Hørby
forsamlingshus danner rammen om
Jeres familiefester, møder, konferencer eller kurser. Endvidere forefindes et stort
køkken. Vi har en stor og en lille sal. Der er service, borde og stole til 100 personer.
Vi vil også gerne støtte op om Tour de France i Hagested, så vi vil være og finde på
sportspladsen fra de åbner kl. 11.30 og til ca. kl. 18.30 hvor vi vil sælge

Flæskestegssandwich til 50,- kr. pr. stk.
Tlf. 59 46 11 29
Mail: hoerbyforsamlingshus@gmail.com
Hjemmeside: www.hoerbyforsamlingshus.dk
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Vi laver alt indenfor:

VVS · Varmepumper · Gasfyr
Og er godkendt Autoriseret VVS installatør samt KMO og VE installatør.

Sølvagervej 2
4534 Hørve
Tlf. 59656128
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vvs@vejlebyvvs.dk
www.Vejlebyvvs.dk

Peter Ludvigsen fra Holbæk har designet
plakaten for Tour de France 2022
Tilbage i foråret blev der udskrevet en
konkurrence om at designe plakaten for
Tour de France 2022. Med inspiration
fra cykelhjulet i Tour de France-logoet
har grafisk designer Peter Ludvigsen
fra Holbæk designet den plakat, der har
vundet konkurrencen om at blive Tour
de France-plakaten for 2022.

I oktober 2021 var han inviteret til Paris til rutepræsentationen af Tour de
France 2022 for at se sin plakat blive
offentliggjort foran både cykelryttere og
verdenspressen i Le Palais des Congres.
Denne offentliggørelse blev vist foran
over 3.000 mennesker samt de mange

millioner, der fulgte præsentationen på
sociale medier, hjemmesider og TV. En
oplevelse, han selv beskriver som kæmpestor: ”Det var lidt ligesom at blive far.
På den måde, at det var lidt uvirkeligt.”
Plakaten, Peter Ludvigsen har designet,
kommer til at være den visuelle profil
for hele Tour de France 2022, og derfor
har hans plakatdesign allerede nu prydet både pressekits og notesbøger –
At verdens største cykelløb kører igennem hans hjemby med hans design, gør
bare det hele endnu mere specielt for
ham.
Peter Ludvigsen: ”Det allerstørste øjeblik
var nok, da jeg gik ud i foyeren og så pressekits, der lå stablet op på bordene. Jeg
blev stolt. Jeg blev pavestolt”.
Inspiration fundet i
Tour de France-logoet
Peter Ludvigsen er meget cykelinteresseret, så da en tidligere kollega så, at
Grand Départ Copenhagen Denmark
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og A.S.O., løbsorganisationen bag Tour
de France, havde udskrevet en konkurrence om at designe plakaten for Tour
de France 2022, sendte hun den straks
til ham med en opfordring om at deltage. Og selvfølgelig skulle han deltage
i konkurrencen! Han startede med at
kigge tidligere Tour de France-plakater
igennem helt tilbage til 40’erne. Både for
inspiration, men også fordi han havde et
ønske om at lave noget, der ikke var lavet før.
Ved at kigge på det nuværende Tour de
France-logo fandt han sin idé. I logoet
er der en cirkel, der symboliserer et cykelhjul. Det fik ham til at tænke, at det
kunne være sjovt at lave en plakat, der
udelukkende er bygget op af cirkler, så
det gjorde han. A.S.O. havde opstillet en
række krav til plakaten, og et af dem var,
at designet skulle kunne associeres til
Tour de France. Derfor tilføjede Peter
Ludvigsen cykelryttere til plakaten – og
sørgede for, at nogle af dem var iført de
fire Tour-trøjer: Den gule, den grønne,
den hvide og den prikkede bjergtrøje.
Efter at hans plakat var blevet udvalgt og
i samarbejde med A.S.O. blev også Dan-
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markstrøjen tilføjet for at symbolisere,
at dette års løb starter i Danmark. Som
en ekstra detalje er hele plakatmotivet
drejet 18 grader til venstre, så det passer til Tour de France-logoet og den øvrige visuelle identitet.

Engageret i lokalmiljøet i hjemog gennemkørselskommunen
Holbæk
Siden Peter Ludvigsen var 7 år gammel,
har han boet i Holbæk. Det var her, han
i sin tid kom i lære som grafisk designer,
og i dag både bor og arbejder. Som medlem af Holbæk Erhvervsforum, hvor
han fungerer som grafisk vejleder for
nye virksomheder, er han også en aktiv
del af lokalmiljøet. Derfor er det ekstra
specielt for Peter Ludvigsen at have
designet plakaten for Tour de France
2022. I mange år har han drømt om at
designe et logo til et luftfartsselskab,
og nu har han så designet plakaten for
Tour de France, hvilket ifølge ham selv
overgår den drøm: ”Jeg har svært ved
at forestille mig, at plakaten til Tour de
France nogen sinde kan blive overgået,
men hvem ved?”.
Kilde: Google / letourcph.dk
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Tour de France på sjællandsk
Den 1.-3. juli 2022 køres de første tre etaper af
verdens største cykelløb, Tour de France, i Danmark. Løbets anden etape den 2. juli består af
202 km fra Roskilde til Nyborg via Lejre, Holbæk,
Odsherred, Kalundborg og Slagelse kommune.
På Holbæk Museum udstiller vi årets officielle
Tour de France-plakat; trøjer, medaljer og cykler
lånt af Michael Rasmussen og medaljer fra Mads
Pedersens karriere. Få historien om det hedengangne Lammefjordsløb og se cykler fra museets samling.

Michael Rasmussen, kendt som kyllingen fra Tølløse, spåede ved sin deltagelse i Lammefjordsløbet i 1983, at han ville deltage i Tour de France i år 2000. Det blev dog først
i 2004, han fik sin debut. I årene 2005-2007 vandt han 4 etaper og i 2005 og
2006 vandt han tourens bjergtrøje. 1 2007 kørte han 9 dage i den gule trøje.

Mads Pedersen, der også kommer fra Tølløse, bragede ind på cykelsportens
største scene, da han i 2018 blev nummer 2 i Flandern Rundt. I 2019 blev
han verdensmester i landevejscykling i engelske Harrogate. I 2020 blev han
nummer 2 på både første og sidste etape i Tour de France.
Endnu en holbækker har sat sit mærke på Tour de France 2022. Grafisk Designer Peter Ludvigsen har designet årets officielle Tour de France-plakat,
der efter flere versioner endelig kunne godkendes af organisationen bag
Tour de France, ASO.

Ovenstående tekst er fra Holbæk Museums introduktion til nuværende
særudstilling. Udstillingen på museet varer året ud. På udstillingen er også
nogle meget gamle cykler fra bl.a. 1880, som er i museets eje.

Redaktionen for Hagested Nyt, som udgiver dette særnummer, udlodder 3
konkurrencegevinster på 2 entrebilletter til Holbæk Museum, som museet har sponseret. – Se konkurrencen andet sted i bladet.

Mere om udstillingen kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=ItmclmvHv1U
fra TVvestsjælland.
Tekst: Ida Møller.
Trundholm Tryk 3 5931 5003

