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Af Robert Andersen

NÆSTVED: Man skal lade være med 
at flytte kommune, hvis man står 
overfor at blive godkendt til et fleks-
job. 

Det kan 58-årige Anette Byskou 

tale med om. Hun flyttede fra Bal-
lerup til Næstved og så gik tiden el-
lers. I 12 år har hun trisset rundt i 
det kommunale hamsterhjul uden at 
komme nogen vegne. 

Anette Byskou forstår ikke, hvor-
for hun ikke for mange år siden fik et 

fleksjob. Det havde gjort det muligt 
at få nogle gode år ud af hende.

Byrådsmedlem Søren Revsbæk 
(V) er fortaler for, at man får sager-
ne hurtigere gennem systemet og la-
der de mennesker, der er svagest og 
ældst få en førtidspension, hvis de 

ønsker det, og samler kræfterne om 
de stærke og yngre.

- Nu er det vist tid til at stoppe det, 
siger han om Anette Byskous sag.

HAMSTERHJUL: 58-årige Anette Byskou har trisset rundt i det kommunale hamster-
hjul uden at komme nogen vegne. 

12 år i kommunal  
 jobkarrusel

MØN: Trailløbet Møn fra 
Havn til Havn finder sted 
til maj, men løbet der går 
langs kysten forbi Møns 
Klint følger en rute med 
sand og sten, så det kræ-
ver god træning. Det før-
ste af flere træningsløb 
blev holdt lørdag.

Ø-løb for seje

n SIDE 14

VORDINGBORG: Bibliote-
ket skal være det moderne 
forsamlingshus, hvor folk 
mødes i alle mulige sam-
menhænge - og Vording-
borg Kommune skal være 
Danmarks Hollywood. 
Derfor tog biblioteket i 
Vordingborg og Filmfa-
brikken på Møn i weeken-
den første skridt på vejen 
mod at etablere et film-
værksted på biblioteket.

Filmværksted  
i støbeskeen

BASKETBALL: Team FOG 
Næstved leverede et van-
vittigt comeback, da man 

besejrede Horsens 81-80 i po-
kalfinalen. 

Dermed sikrede basket-

klubben den første store 
titel til et hold fra Næstved 
Kommune. Den historiske 

triumf burde dog slet ikke 
kunne finde sted. Sydsjæl-
lænderne var nemlig langt 

bagud, da man gik ind i kam-
pens sidste minut. 

Ufatteligt comeback bag historisk sejr

Foto: Simon Ydesen
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DANMARK: Justitsministeren vil bruge Al Capone-metode over for bander - SEKTION 2 SIDE 5 & LEDER SIDE 8

Gennem Gyldendals 
nåleøje som 20-årig
n SIDE 17

Infektioner har  
følgevirkninger
n SEKTION 2 SIDE 4

Historiske  
tennissejre
n SEK. 2 SIDE 18

NÅR DER SKER NOGET

FAXE: Bygningssnedker-
lærling Frederik Riber 
vandt DM i Skills og er nu 
klar til VM i Abu Dhabi.

Guld til Riber

NÆSTVED: Næstved Revy-
en gør det år efter år. Sæl-
ger billetter i et omfang, 
der må gøre en sportsa-
renas eventchef misunde-
lig. Næstved Revyen 2017 
holder niveauet. 

Revy i topform 
sælger stort

n SIDE 4

VORDINGBORG: Vording-
borg Svømmehal vil gerne 
undersøge, om der er inte-
resse for faste tider, hvor 
hallen kun er åben for 
naturister. Derfor sendte 
svømmehallen i weeken-
den den første af tre prø-
veballoner afsted - et godt 
initiativ, var reaktionen 
fra de naturister, der be-
søgte hallen.

Naturister 
sprang i poolen

n SIDE 15

n SIDE 16

n SIDE 11
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REVY: Efter en lidt 
stille første halvleg 
kommer der gang 
i Næstved Revyen, 
der holder niveauet.

Af Mogens Lorentzen

NÆSTVED: Er du til et godt 
grin? Kan du more dig over 
en vittighed, du har hørt 
før? Og kan du hygge dig?

Kan du svare ja til ovenstå-
ende spørgsmål, så skal du 
overveje at få billet til Næst-
ved Revyen 2018. Og det er en 
god idé at være tidligt ude. 
Der har nemlig længe været 
så godt som totalt udsolgt til 
dette års revy. Så du er nødt 
til at være i god til næste års 
revy. Billetterne sættes til 
salg i november.

Næstved Revyen havde 
premiere fredag aften, og 
revyleder Søren Neder-
gaard kunne for niende år 
i træk melde om enorm for-
hånds-interesse.

- Vi har syv-otte billetter 
tilbage. De er fordelt på flere 
dage. Vi er naturligvis me-
get glade for den store inte-
resse. Vi må gøre noget rig-
tigt, siger revyleder Søren 

Nedergaard. Revyen opfø-
res otte gange, og der er sam-
let næsten 1200 tilskuere.

Holder niveauet
Og lad det være sagt med det 
samme. Næstved Revyen 
2017 holder niveauet. Måske 
ikke den mest sprudlende, 
og især første afdeling hæn-
ger lidt. Men det bliver opve-
jet af tempoet i anden halv-
leg, hvor de syv skuespillere 
på scenen giver den gas. Og 
leverer en fin slutspurt. 

Den store stjerne er fortsat 
Tina Nedergaard, der med 
en fin timing og suveræn 
mimik viser sit talent. I mo-
nologen blind date yder hun 
en pragtpræstation, med 
masser af plads til latter. For 
publikum.

Tidligere var Næstved Re-
vyen kendt for hvert år at 

kåre et revyo!er. Det gjorde 
revyen mere lokal og nær-
værende. Der er ikke længe-

re så meget lokalt stof, og det 
er nok lidt synd. 
Der er jo nok at emner, og 
langt hovedparten af publi-
kum er Næstved-borgere. Så 
måske værd at overveje, at 
hente mere inspiration i de 
lokale skandaler. Næste år 
er der premiere et par må-
neder efter byrådsvalget, så 
her er i hvert fald mulighed 
for at hente inspiration.

Syv på scenen
Til premiere morede borg-
mester Carsten Rasmussen 
sig over Frederikke Kjærs 
vise, som er en hyldest til 
»Ham jeg ka´ lí«. Jeg elsker 
Carsten R erklærede Frede-
rikke Kjær.

- Måske skal jeg hyre 
Frederikke til at deltage i 
valgmøderne, bemærkede 
borgmesteren, der sammen 

fru Lisbeth som sædvanligt 
indtog kongepladsen foran 
scenen. 

Revyholdet i årets udgave 
er stort. De syv på scenen 
er Frederikke Kjær, Niels 
Weiglin, Anette Strømsholt, 
Thomas Bjerre, Tina Neder-
gaard, Martin Englebæk og 

Charlotte Skovmand, og Per 
Rasmussen er instruktør.

Revy-musikken leveres af 
trioen Jakob Christo!er-
sen-Bjerre, Hans Henrik 
Nielsen og Lars Bjerre.

Sidste forestilling er 12. fe-
bruar.

Flot slutspurt i Næstved Revyen
»  Vi er naturligvis 
meget glade for den 
store interesse. Vi må 
gøre noget rigtigt.
Søren Nedergaard, revyleder

Tina Nedergaard med et lille put.  Fotos: Jens Wollesem

Veteranen Anette Strømsholt - still going strong. Revyholdet 2017.

Frederikke Kjær: Jeg elsker Carsten R.   


