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nyder skoven og 
glæder sig til 
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Første gang du åbner app’en 

på din iPhone præsenteres 

du for alle Sjællandske Me-

diers  ugeaviser i alfabetisk 

rækkefølge. 

I bunden af siden ligger 

navigationsknappersamt 

Fremover kan du læse din 
lokale ugeavis i en app på din 
smartphone, iPad eller anden 
tablet. Her vil du kunne læse 
ugeavisen den dag, den udkom-
mer. Du behøver altså ikke læn-
gere vente på, at papirudgaven 
ligger i postkassen.

App’en kan hentes gratis i App 
Store eller Google Play. 

Se mere 
bagerst i bladet

Foto: Dorte Rye Silbo

Foto: Dorte Rye Silbo

Der er mere end 30 gode grunde til at se 
årets Næstved Revy. Der er stikpiller til 
spejdere og politikere.      
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Glasværk samler kunst og design
 

Lokal modist udstiller         
på Konditori La Glace
                                   Side 20-21

Foto: Morten Aagaard

Se mere bagerst i bladet

Interview: Fra rektor 
til viceborgmester
                                     Side 10-11

Foto: Morten Aagaard

Foto: Jan Jensen

Næstved Museums afdelingsleder Mette Bielefeldt 

Bruun viser rundt på det forladte glasværk. Det bliver 

centrum for glasdesign, når det genåbner i 2019.   

                      Side 2

LÆS DIN AVIS I NY APP
App’en kan hentes gratis i App 

Næste gang du åbner app’en 

ligger den ugeavis, du senest 

har læst øverst i listen. App’en 

husker de seneste tre ugeavi-

ser, du har læst. De to forrige 

ligger lige under den 
læste.

Første gang du åbner app’en 

på din iPhone præsenteres 

du for alle Sjællandske Me-

diers  ugeaviser i alfabetisk 

rækkefølge. I bunden af siden ligger 
navigationsknappersamt 

links til Sjællandske Mediers 

dagblade, DAGBLADET, 
Frederiksborg Amts Avis, 

Nordvestnyt og Sjællandske.

Fremover kan du læse din lokale 

ugeavis i en app på din smart-

phone, iPad eller anden tablet. 

Her vil du kunne læse ugeavi-

sen den dag, den udkommer. 

Du behøver altså ikke længere 

vente på, at papirudgaven ligger 

i postkassen.App’en kan hentes gratis i App 

Store eller Google Play. 
Søg efterSjællandske Medier - aviser

SKI BILLIGT TILBUD
Anerkendte kvalitets mærker til lave priser

Salomon/Head

Alpinski inkl. bindinger  . . . . . . . .  fra 999,-

Alpinskistøvler  . . . . . . . . . . . . .  fra 799,-

Skihjelme Salomon  . . . . . . . . . . .  fra 399,-

Skibriller Spy gateway  . . . . . . . . . . . .  199,-

Skibriller Salomon  . . . . . . . . . . .
Skistrømper

Mange andre gode tilbud  

Hent en avis!FK Distribution har store udfordringer med, at få omdelt Næstved-Bladet 

her i overgangsfasen, hvor de har påtaget sig distributionsforpligtigelsen efter PostNord.

Derfor har du mulighed for at hente din avis fra onsdag middag følgende steder:

Fensmark Brugsforening Sct. Jørgens Farvehandel, Sct. Jørgens Park

Meny, Østergade 
Næstved-Bladet, Ringstedgade

Kvickly, Kvægtorvet 
Feriepartner, Alleen 33, Karrebæksminde

Dagli’Brugsen, MogenstrupVi beklager situationen og håber på forståelse for udfordringen.
 

Med venlig hilsen

 Ringstedgade 11, 4700 Næstved. 5573 5000
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LÆS DIN AVIS I NY APP

App’en kan hentes gratis i App 
Næste gang du åbner app’en ligger den ugeavis, du senest har læst øverst i listen. App’en husker de seneste tre ugeavi-ser, du har læst. De to forrige ligger lige under den senest læste.

Ugeaviserne kan læses uden login eller betaling.

Din ugeavis

Benytter du app’en til at tilgå Sjællandske Mediers 
dagblade, føres du direkte ovHar du a

Første gang du åbner app’en på din iPhone præsenteres du for alle Sjællandske Me-diers  ugeaviser i alfabetisk rækkefølge. 

I bunden af siden ligger 
navigationsknappersamt 

Fremover kan du læse din lokale ugeavis i en app på din smartphone, iPad eller anden tablet. Her vil du kunne læse ugeavisen den dag, den udkom-mer. Du behøver altså ikke læn-gere vente på, at papirudgaven ligger i postkassen.
App’en kan hentes gratis i App Store eller Google Play. 

Se mere 
bagerst i bladet
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Der er mere end 30 gode grunde til at se 
årets Næstved Revy. Der er stikpiller til 
spejdere og politikere.      
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Hent en avis!
Vi oplever en klar forbedring af vores omdeling. Men har alligevel et antal aviser liggende 
på disse adresser fra onsdag middag:

Derfor har du mulighed for at hente din avis fra onsdag middag følgende steder:
Fensmark Brugsforening Sct. Jørgens Farvehandel, Sct. Jørgens Park
Meny, Østergade Næstved-Bladet, Ringstedgade
Kvickly, Kvægtorvet Feriepartner, Alleen 33, Karrebæksminde
Dagli’Brugsen, Mogenstrup Bårse Bageri, Næstvedvej 40, Bårse
Shop til Dyr, Karlshøj 34, Tappernøje

 Med venlig hilsen

 Ringstedgade 11, 4700 Næstved. 5573 5000
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Ved premieren på 
Næstved Revyen blev 
Sjællandskes redak-
tør, Mogens Lorent-
zen, overrasket. Dét 
og meget mere var til 
stor morskab for 
publikum.

Tekst og foto: Dorte Rye Silbo

REVY: Instruktør Per Rasmus-
sen vil gerne være aktuel og 
har i sidste time tilført lidt 
ekstra gimmick til et par af 
de 26 numre i årets Næstved 
Revy. 

Sjællandskes redaktør 
Mogens Lorentzen står for 
skud, da han en uge før pre-
mieren har meldt ud, at han 
efter 47 års virke har valgt 
at gå på pension. 

Kaffe og kage...

Mogens Lorentzen og fru 
Merete har i mange år været 
trofaste gæster til revy. Redak-
tøren er naturligvis klar med 
blok og pen. De har som sæd-
vanlig plads på første række. 

Fra scenen kommer der et 
godt tilbud fra formidable og 
forførende Tina Nedergaard.

- Snart får du mere fritid - 
så kan du bare komme forbi 
til lidt kaffe og kage - og frem 
og tilbage.

Den politiske redaktør er 
igen revyoffer, da han styrer 
hammeren som auktionarius, 
alias Martin Engelbæk. Der 
bydes på borgmesterkæden. 
Venstres Kristian Skov-Ander-
sen og Githa Nelander fra 
Dansk Folkeparti forsøger at 
overgå Radikale Lars Hoppe 
Søes ønske om flere folke-
skoler. Carsten Rasmussen 
lover at spille for de ældre. 
Det tilbud kan ingen mod-
stå og Carsten-suppe-steg-

og-is musiker beholder den 
attraktive kæde.

God humor
Den 30. revy kan varmt anbe-
fales – alle bagved og foran 
scenen gør det fremragende. 
Der er varme, humor og stem-
ningen er i top i salen på 
H.C. Andersens Vej.

De første 900 billetter til 
revyen blev revet væk på en 
dag, men der er stadig billet-
ter tilbage. Den vises  i week-
ender til og med 11. februar.
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Dansk Center for
Kunstnerisk Talentudvikling

talentskolen.nu

... er en inspirerende og ambitiøs rugekasse 

for fremtidens: skuespillere, musicalperfor-

mere, kunst nere, forfattere og fi lm skabere. 
Vi er en drømmefabrik med national række-

vidde. Vi arbejder intensivt sammen med dig 

om at udvikle dit potentiale. Din egen kunst-

neriske udviklingsproces vil blive guidet af 

profes sionelle, udøvende kunstnere, perfor-

mere, forfattere og fi lmfolk i et inspirerende 
og udfordrende miljø, hvor du er sammen 

med andre unge, der brænder for det samme 

som dig.

Så hvis du er optaget af at udtrykke dig 

kunstnerisk, hvis du er mellem 16-25 år og 

har lyst til at gå seriøst til arbejdet, så er der 

plads til dig på Talentskolen. 

Læs mere på talentskolen.nu

Skuespil
Musical
Forfatter
Kunst/design
Film

SØG NU!
Sidste frist for tilmelding til 

optagelsesprøver d. 1. marts 2018
OPTAGELSE 2018 | DANSK CENTER FOR 

KUNSTNERISK TALENTUDVIKLING

Det kan være svært at sige nej til et frækt tilbud, men redaktør 
Mogens Lorentzen modstår fristelserne. Han sidder på første 
række med sin hustru Merete og ved nabobordet ses premierens 
andet kendispar – borgmester Carsten Rasmussen og fru Lisbeth.

Revy-hit: Et frækt tilbud til redaktøren

Latteren er høj, da reyvens garvede Anette Strømsholt 
fortæller om tilværelsen som bedstemor, der løsner 
bh’en og bukker sig forover, når træneren siger hun 
skal tage knæene op til brystet. Hun gør det klart at 
selvom ens røv hænger, behøver man ikke være en 
hængerøv.

Tjikker Likker Tjau Tjau – 
mere øm spejderdreng skal 
man lede længe efter.

Sjællandskes redaktør er to gange aftenens revyoffer. Her spilles han af Martin Engelbæk, der er 
auktionarius i dysten om, hvem der går med borgmesterkæden.

Niels Weiglin er ude med snøren.  
Er det fiskeblod eller hans eget, der 
er kommet i underbukserne. Den 

udenlandske læge siger, det er 
kaputski.


