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De Søndre Byers Foredragsforening indby-
der til foredrag i Tøvelde Forsamlingshus 

tirsdag 7. februar kl. 19.30.
Jesper Bo Lundgren, som til daglig er sogne-

præst i Ørslev og Udby kirker på Sydsjælland 
kommer og holder foredrag. Hans foredrag vil 
tage udgangspunkt i at være udsendt som felt-
præst i Afghanistan.

Hvis ca. 80% af den danske befolkning er 
medlem af folkekirken, så gør det samme sig 
gældende for de danske soldater, de har også 
brug for kirkelig betjening. Han har været 
udsendt med ISAF hold 14         den kongelige 
Livgardes soldater, vil denne aften fortælle om 
livet som feltpræst både i Danmark og i missi-
onshuset.  Jesper Lundgren har ry for at være 
god til at fortælle, så vi håber mange vil finder 
vej til Tøvelde Forsamlingshus denne aften.

Feltpræst i Afghanistan

E skilstrup Kulsvierlaug står 
bag årets festival der fin-

der sted 10.-11. juni. Når kul-
svierlauget til sommer endnu 
en gang inviterer til Kulsvier-
festival, kan man bl.a. møde 
folkemusikduoen Roland og 
Graubæk.

To kendte spillemænd af 
vidt forskellig baggrund og 
alder har fundet sammen. 
For Michael Graubæk (33 år) 
og Anders Roland (64 år) er 
musikken det fælles centrum. 
Michael faldt i gryden som 
barn af forældre, der levede og 
åndede for folkemusik og tra-
ditionel dans. 

Anders Roland er en garvet 

veteran på vise- og folkemu-
sikscenen. Lige fra tiden som 
folkrock-pioner med Hval-
søspillemændene i 70’erne, 
har han vandet og gødet rød-
derne indenfor mange grene 
af musiklivet - som sanger, 
sangskriver og komponist - og 
han er kendt som en alsidig 
akustisk musiker på guitar, 
violin og flere andre strenge-
instrumenter.

Der kommer meget mere 
musik på den populære Kul-
svierfestival, der nu i mange 
år er afholdt på en skøn natur-
lejrplads  på Eskilstrupvej ved 
Rønnede.

Søndag 5. februar kl. 11-14 – 
kom og se de flotte kunst-

værker af billedkunstner, 
arkitekt MAA, Peder Ewald 
Hansen fra Møn på Fanefjord 
Skovpavillon.

Du vil få lejlighed til at 
få en kunst snak med Peder 
som arbejder fra sit atelier i 
Svendsmarke i tilknytning til 
sit Galleri Ewald. Peder arbej-
der med akvarel i poetiske 
naturbilleder, hvor naturen på 
Møn pt. er inspirationskilden. 
Tidligere var der en periode, 
der var helliget motiver fra 
Nordatlanten.

Han arbejder også med 
akryl, og her er der knald 

på farverne i hans abstrakte 
farverige kompositioner - i 
disse billeder kommer inspi-
rationen indefra. Akvarellen 
bliver også brugt til abstrak-
te motiver, Peders kunstne-
riske evner spænder meget 
vidt, som det også vil fremgå 
af udstillingen på Fanejord 
Skovpavillion der starter den 
1. februar og slutter 31. marts 
2017.

Fanefjord Skovpavillon er 
som altid ved skift af udstil-
ling i huset, vært ved et lille 
glas og en sandwich.

Møn er inspirationskilden

En dag mødte han en 
mærkelig, ja det var 

ikke et menneske, det lig-
nede nærmest .. en hund? 
Men den løb ikke rundt og 
snusede og tissede op ad 
træerne, næh ... den satte 
sig stille ned og spiste kiks 
og drak saftevand. 

Forestillingen Den 
Tårnhøje Hund vises 4. 
februar kl. 11 på Møn Bib-
liotek. Forestillingen er for 
børn fra 3-8 år og varer 50 
minutter. Billetter: 25 kr. 
kan købes på Vordingborg 
Bibliotekerne.

Tårnhøj hund

G år du rundt med 
en indre kunstner i 

maven og vil du udstil-
le dine værker, så har du 
muligheden. Du kan få 
lov at udstille 3-4 uger på 
Haslev Bibliotek & Bor-
gerservice i Galleriet. 

Du skal blot rette hen-
vendelse til Bibliotekar-
bordet i voksenafdelingen 
på Biblioteket. Her vil du 
få en udstillingsaftale, som 
du udfylder og afleverer 
samme sted. Efterfølgen-
de kontaktes du. Galle-
riet har tre hvide vægge 
og råder over forskelligt 
udstillingsmateriale som 
kan lånes på stedet.

 Du skal selv sørge for 
transport af udstillingen, 
selv sætte den op og tage 
den ned. 

Har du lyst til at 
udstille ?

H ar du lyst til at få et godt grin? Så skynd dig at køb en billet til 
Næstved Revyen. Der er stadig få billetter tilbage.

 Næstved Revyen spilles; 3., 4., 5., 10., 11., 12. februar. Tema-
et for årets revy er Gør Det Selv og står til publikums frie for-
tolkning.  Revyskuespillerne kommer vidt omkring og inviterer 
blandt andre publikum til valgkamp i USA. De retter også blik-
ket mod Christiansborg og Næstved kommer selvfølgelig også 
under luppen. 

De forskellige personager publikum møder er utrolig velspil-
let, og det er et stærkt revyhold. 

Få billetter tilbage 
til Næstved Revy

Væksthus Tapper-
nøje har netop fået 

bekræftet at Region Sjæl-
land har godkendt en 
ansøgning om en 1-1-2 
Akuthjælperordning i 
området. Der bliver holdt 
informations-borgermøde 
torsdag 9. februar kl 19. 

Borgere der ønsker at 
være med i korpset og få 
denne uddannelse gratis, 
kan sende en kort ansøg-
ning til vaeksthustapper-
noje@outlook.dk . 

Væksthus      
hejser flaget

Hils på Gerda der er stripper og er stadig på arbejdsmarkedet. Hun mister altid publikums inte-
resse, fordi hun er så lang tid om at få smidt tøjet

Folkemusikduo spiller på Kulsvierfestivalen

Roland og Graubæk

Peder Ewald i sit atelier i Svendsmarke.


