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Labre larver og store
smil til årets byrevy
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Det yndige og umage par - Niels Weiglin (tv) og Allan Filtenborg - giver den
gas ved premieren på Næstved Revy, der fejrer 25 års jubilæum med velskrevne tekster og forrygende lokale skuespillere.
Side 24

Sceptor-sange
i nytårskoncert

Næstved Byorkester, Annette Heick, Joachim
Knop og holdet bag Sceptor fik mange klapsalver søndag i Næstved Hallen.
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LÆS I DENNE UGE
Få styr på rødderne
Byens høje direktør
Basket-øretæver
Tid til tango
Jazz Grooves
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Bøvse skraldespande
og sjofle statuer

N•B kort

Regentparrets besøg var blandt de hotte emner ved den 25. Næstved Revy, der topper med
velskrevne tekster og et formidabelt revyteam.
Tekst og foto: Dorte Rye Silbo.

REVY - Jeg glæder mig til at læne
nakken tilbage og bare grine, lød
det fra Birgit Dyrlund Jensen, der
sammen med sin mand Bjarne
Vibo Jensen havde plads i forreste

række til årets Næstved Revy. Parret startede for 25 år siden revyen,
der alle årene har fundet sted i
samme lokale på H. C. Andersens
Vej. Efter de har trukket sig tilbage,

har de været trofaste gæster
blandt publikum. - I er skyld, at vi
er her i dag, lød det blandt andet
fra Næstved Teater og Revyklubs
formand Søren Nedergaard, da

han bød velkommen, og oplyste at
over 1200 publikummer har meldt
deres ankomst i år.

Totalt udsolgt
Der er totalt udsolgt til årets jubilæumsrevy - på få dage blev billetterne revet væk og det samme gælder en ekstra forestiling.
Stemningen er i top og velskrevne tekster med et professsionelt
revyteam både foran og bagved
scenen, sørger for en fuldendt oplevelse.

Sceneholdet
På scenen ses Tina Nedergaard,
Frederikke Kjær, Niels Weiglin,
Lisbet Dietrich, Allan Filtenborg
og veteranerne Preben Pedersen og Anette Strømsholt.
Musikkens leveres af Martin
Valsted og Jakob Bjerre.
Instruktør er Nielss Børnsvig.
Regentparret tilbage på skibet efter dagens oplevelser: - Jeg har besøgt en sprogskole Henri’ - der kunne du
lære noget , siger Dronningen, alias Allan Filtenborg mens Henri’, alias Preben Pedersen har mere fokus på
statuen på Axeltorv. - Den var meget sjofel, grim men interessant. Han kan ikke huske hvad den hedder, men
da Dronningen smider bh’en går det pludselig op for ham!

De voksne synger for under ledelse af Marie Ottar Jespersen, mens
babyerne stemmer i så godt de kan.

Baby salmesang

KURSUS 30. januar 2013 kl. 10.00 begynder forårets kursus i Baby-

salmesang ved Kvislemark Kirke.
Det er tidligere organist Marie Ottar Jespersen, Herlufsholm som
står for undervisningen.
Der er ingen nedre aldersgrænse, for babyer kan faktisk være med
og få noget ud af at lytte til musik og sang fra de er helt små. Til gengæld kan børn i 1 årsalderen være ved at være for store.
Det er Menighedsrådet for Kvislemark- Fyrendal-Førslev pastorat,
som giver mulighed for, at man som mor på barsel kan komme til
babysalmesang, også selv om man bor på landet. Kurset er derfor
åbent for alle mødre på barsel uanset hvilket sogn, man bor i.
Der er planlagt et forløb på 10 undervisningsgange, som afsluttes
21. april kl. 15. Deltagelse er uforpligtende, og der er ikke mødepligt.
Yderligere oplysning om kursus i babysalmesang hos sognepræst
Gunver Birgitte Nielsen, telefon: 5545 6091, e-mail: gbn@km.dk.

Mission i
Myanmar

KIRKE Herlufsholm Menig-

I lyst og nød spilles af præsten, alias Niels Weiglin.

Allan Filtenborg spiller den bly
bibliotekar Tina, der også viser en
anden side af sig selv.

- Min far er en bangebuks, når
mor er ude at rejse, sover nabokonen inde hos ham. Rollen spilles af
det unge talent 25-årige Tina
Nedergaard, der har været en del
af revyholedet de sidste otte år.

hedsråd arrangerer lørdagsmøde 2.februar kl. 14-16 om Sognepræst ved Jesuskirken i Valby, Hanne Rosenbergs besøg i
Burma - det nuværende Myanmar.
Myanmar præges af modsætninger - storslået natur, imødekommende og stolte indbyggere, ekstrem fattigdom samt
en særdeles broget og barsk
historie.
I lørdagens foredrag skildrer
Hanne Rosenberg det modsætningsfyldte besøg - blandt
andet ved hjælp af billeder.
Lørdagsmødet finder sted i
Herlufsholm Sognehus, H. C.
Andersens Vej 20. Gratis
adgang. Kaffe, te og kage koster 30 kr.

Kunstner
udstiller

KUNST Næstved Hovedbiblio-

Byt og dyt. Preben Pedersen havde reflekteret på Tina Nedergaards
annonce. Men hvad tilbudet gik ud på var de ikke helt enige om.

Big Boobies var blandt Preben Pedersen favoritter, da hans kone alias
Anette Strømsholt fik lærdom i den digitale verden. - Tjek musen foran
dig, lød det. - Musen - er der en mus. Og hun sprang op på stolen.

teks kunstudstiller i februar i
X-rummet er Gudrun Cordt fra
Glumsø.
Gudrun Cordt er autodidakt
billedkunstner, og hun har tegnet og malet lige fra den tidlige
barndom.
Siden har tegneblokken fulgt
Gudrun. Hendes stil er abstrakt
og modernistisk. Hun maler primært i akryl, og gennem de sidste 25 år har hun udstillet
mange forskellige steder, fra
Landsbyhuset i Tyvelse til Rønnebæksholm.
Værkerne kan ses i bibliotekets åbningstid fra 4-23. februar.

Harald
Nyborg
åbner

ERHVERV 7.februar kl.8 genåbner Harald Nyborg på adressen Gammel Holdstedvej 1A
efter flytning.
Samtidigt med åbningen får
man lejlighed til at hilse på den
nye butikschef Henning Jespersen, der kommer fra en stilling
som butiks-chef i Silkeborg.

Ny genbrugs
butik

GENBRUG 1.februar kl. 15

åbner Sjølund Genbrug i Riddergade 6.
Initiativtagere til byens ny
genbrugsbutik er en personkreds med tilknytning til Sjølundkirken med Lise Rasmussen
(formand) og Lisbeth Olsen
(butiksleder) i spidsen. De har
stiftet foreningen Sjølund Genbrug.
Sjølund Genbrug skiller sig
ud ved at være et lokalt forankret initiativ, som primært vil
anvende indkomne midler til at
hjælpe socialt udsatte mennesker her i kommunen.
- Vi tager med glæde imod
brugt tøj, brugskunst, ting og
sager, som kan omsættes til
konkret hjælp til byens udsatte
borgere, siger Lise Rasmussen.
Den daglige leder Lisbeth
Olsen søger også frivillige, som
har tid og lyst at hjælpe i butikken nogle timer om ugen. Lisbeth kan også kontaktes
såfremt man har tøj el. ting,
man vil give til butikken på tlf.
6080 6777.
www.sjoelundgenbrug.dk

