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Open air rock
med "Pink Floyd"

Side 34

Revy-hold
i topform

Foto: Dorte Rye Silbo

Husk vinterens
serieløb i HG

Det sidste skoleskema
Viceinspektør Jens-Erik Petersen nærmer sig
sidste dag på Kildemarkskolen.
SIDE 12

HOLMEGAARD HALLEN

SIDSTE TORSDAGSFLÆSK
til januarpris

Bordbesti
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Finn Cla ing nødvendig til
usen, tlf
2711 900
7

Herlufsholmløbet på Herlufsholm Stadion
søndag den 2. februar 2014 kl. 11.00
• DAF opmålte ruter på 3.7, 5.9 og 10 km
• Chiptidtagning
• Foreløbigt resultat direkte efter du er
kommet i mål
• Resultat på hgatm.dk
• HUSK! Forhåndstilmelding til
reduceret pris på hgatm.dk
senest 29. januar 2014
• Tilmelding på dagen fra kl. 9.45
(3,7 km – kr. 50,- og
5,9 og 10 km – kr. 70,-)

Januartilbud
Pris pr. pers.
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fra kl. 17.30

Glasværksvej 1 - Fensmark - 4684 Holmegaard

Næstved Kommune informerer

Foto: Jan Jensen

De kører med klatten. Den ene parodi efter
den anden vælter ud over scenekanten i årets
Næstved Revy. De lokale aktører gør det godt
som blandt andre Linse Kessler og Lebbe-Lone.
SIDE 31

Frem Radio - bedst til service
Når Stofanet ændrer
det digitale signal
og slukker det
analoge
- så kan vi
indstille dit TV
for kun kr. 499,Spar kr. 200,-

Frem Radio
Ringstedgade 7,
55 72 14 40
Næstved

Nyt fra NÆSTVED side 10-11

RUBRIK

I BYEN

Kr. 5.000 i skrotpræmie

Garn

Biler sælges i kommission

Alt i garn.

Vedrørende køb af bil får De
kr. 5.000 i skrotpræmie uanset stand. Bemærk, vi har
åbent når De har tid. Ring
venligst hvis De vil vide
mere. Mazda 626, 1,8 Combi Coupe, 1995, kongeblå,
et godt tilbud, kører godt,
sælges for kr. 4.900. Citroën
Berlingo 1,8 i, 1999, blå,
nysynet, kører godt, service
ok, kr. 19.900. Chevrolet Alero 3,4 D-pack, aut, 1999, km
180.000, metalgrøn, servo,
træk, airc., automatgear,
startspærre, 16” alufælge, lys
læderstue, fartpilot, fjernb. clås, 4xel-ruder, cd/radio +
kassette, kopholder, armlæn,
pæn og velholdt, undervognsbeh. flere gange, servicebog er ok, kr. 39.900.
Fiat Punto 60, 1999, farve
sølvmetal, 5-dørs, lev. nysynet, el-ruder, cd/radio, kører
godt, kr. 14.900. Peugeot
306 1,6, 1999, rød, 90 hk,
kører godt, pæn og velholdt,
kr. 19.900. Ford Scorpio
st.car 2,3 aut., årg. 1998/99,
sort, aircon., c-lås, airbag,
ABS, servo, indfarvede
kofanger, tagræling, el-ruder,
aluhjul, læderindtræk, startspærre, træk 2.000 kg, pæn
og velholdt, service ok, et
godt tilbud, kr. 24.900.
Citroën C2 1,6i 16V aut.,
årg. 2003/04, sølvmetal, aut.
gear, tiptronic, ratgearskifte,
6 airbag, ABS, el-ruder, elspejle, fjernbetj. c-lås, servo,
multifunktionsrat, infocenter
cd/ radio udv. temp.måler,
16” alufælge, tågelygter,
startspærre, service ok, utrolig velholdt. Bemærk prisen
kun kr. 34.900. Renault
Laguna 2,0, årg. 1995, kører
godt, kr. 9.900. Citroën ZX
1,4 i, blå, årg. 1995, kr.
7.900. Fiat Punto 60, 1995,
rød, kører godt, kr. 6.900.
Volkswagen Passat 1,6
Limousine, 1998, metalgrøn,
pæn og velholdt, kr. 22.900.
Mercedes Benz diesel 2,5,
læderkabine m.m, kører
godt, kr. 24.900. Opel Corsa
1,4, årg. 1996/97, gul, servo,
aluhjul, med vinterdæk, org.
soltag, c-lås, fin stand, pris
kun kr. 9.900. Peugeot 405
2,0 I, nysynet, med plader,
kr. 7.900. Peugeot 406 S,
1,8, 1996, grøn, sedan, træk
m.m., service ok, kr. 17.900.
Mazda 626 2,0 sedan, træk
m.m., service ok, årg. 2000,
kr. 13.900. Ford Focus, årg.
2000, 1,6 st.car, sort, meget
udstyr, træk m.m., leveres
nysynet, kr. 19.900. Fiat
Marea st.car, 1998, sølvmetal, pæn og velholdt, kr.
15.900. Peugeot 306 1,6
st.car, 1999, mørkegråmetal,
pæn og velholdt, træk m.m.,
kr. 19.900.

Åbent
mandag - fredag kl. 12-18
lørdag kl. 10-14
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Karen Becker
Korsørvej 4
4250 Fuglebjerg
www.karen-becker.dk
Tlf. 30 55 23 64
SHOP AMOK
Loppemarked
Åsidevej 1,
4733 Tappernøje
Lørdag og søndag
kl. 10.00 - 15.00
Nu Igen!
Så blev der pakket endnu
flere varer ud på mit
loppemarked.
Der er kommet en masse
nyt retro, nye film i massevis, nyt musik, masser af
tøj, møbler, cykler, brændeovne, nips, lamper,
tapet, hjemmestrik, legetøj, glas, bestik, trappestiger, samleobjekter, bøger,
blade, fladskærme, højttalere, værtindegaver, landæg, løg, kartofler, sko,
støvler, huer, vanter, kabeltromler, varmeovne, hatte,
smykker, ure, mobiltelefoner, tablets, kameraer,
mobil covers, ladere, batterier, slik, sodavand, trævarer, værktøj, billeder,
spejle, køkkenmaskiner,
computere,
printere,
grammofonpickup's, telefoner, bamser, dukker, spil,
puslespil og meget meget
andet...
Der er lidt koldt herude,
men jeg giver kaffe, te eller
varm kakao og kage ganske gratis..
Jeg holder åbent hele
ugen fra kl. 11 - 17,
der er gratis P-plads lige
ved døren...
Du finder
mit loppemarked på
Guderupvej 4,
4700 Næstved
tlf. 22 31 31 31

Fire seje rocker-tøser, Lisbet Dietrich, Tina Nedergaard, Frederikke Kjær og Anette Strømsholt, der har været med i Næstved Revyen i 25 år.

Revy skyder sig ind på rockere
Flere aktuelle emner
får en omgang, når
det går løs i Næstved
Revyen. En formidabel optræden giver
publikum fuld valuta
for pengene.

Revydebutanten Thomas
Bjerre er en fremragende
erstatning for Preben Pedersen, der blandt andet leverer en kort, men god præstation i skikkelse af digteren Yahya Hassan.

Tekst og foto: Dorte Rye Silbo
REVY: Billetterne bliver revet

væk til årets Næstved Revy og
det kan man godt forstå, for
der er noget at glæde sig til.
Det er fantastik hvad seks
amatørskuespillere formår at
formidle, som var det et professionelt stykke arbejde.
Med underholdende tekster
fyrer de den af på revyscenen
på H.C. Andersens Vej, som
om de aldrig havde lavet
andet.
Emner som Campus, valget,
rockere og reality-programmer
er blandt de foretrukne emner
i første del og showet fortsætter efter pausen.
Revyleder Søren Nedergaard
glæder sig over den store interesse for revyen. De første 1000
blev hurtigt revet væk, men
der er stadig få billetter tilbage, og det gælder om at være
hurtig på aftrækkeren, hvis
man vil købe sig til et godt
grin.

Kirkens Genbrug
Jernbanegade 4
Næstved
Stor genbrugsbutik
Ma-fre kl. 10 – 17
Lørdag kl. 10 – 13
Frivillige sælger pænt
dametøj og herretøj, nips,
ting og sager, store og
små møbler.
Afhentning i stor bil,
ring for særlig aftale:
Butikken tlf. 55 77 54 44

Levering plus nr. plader
kr. 2.490. Alle biler leveres
nysynet eller synet.
Tlf. 26 57 08 73
Præstø Bilcenter
Håndværkervej 2, Præstø
Vi ses

annoncer@
naestved-bladet.dk

Tina Nedergaard og Niels
Weiglin fik alle til at grine i
nummeret: Stadig
Ophængt.

