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Præstøvej 111
4700 Næstved
Tlf. 5950 1212

Uanset om du skal  
sælge, købe eller  
placere en investerings-
portefølje, hjælper vi 
dig hele vejen. 

Mads Hess Jensen

5 709102300111

00006

Af Kim Palm

BISTRUP: Efter flere forgæ-
ves forsøg ser det ud som om 
Næstved Kommune har fun-
det en velegnet lokation til at 
høste strøm fra solen.

Politikerne i kommunens 
Plan-, Teknik og Lokal-
demokratiudvalg har alle 
sagt ja til en ansøgning fra 
Saltø Gods og firmaet Better 
Energy om et 87 hektar stort 
areal med solceller, som vil 

kunne forsyne 19.000 hus-
stande med strøm.

Og ifølge kommunens egen 
landskabsanalyse udgør 
terrænnet en noget nær per-
fekt placering for opsætning 
af solcelleanlæg. 

Men særligt i landsbyen 
Bistrup er der udtalt bekym-
ring for, at herregårdsland-
skabet sydvest for Næstved 
forvandler sig fra åbent land 
til et industrilandskab med 
store vindmøller, telemaster 

og nu også solceller på mar-
kerne. 

Næstved Kommune, der 
er den arealmæssigt største 
på Sjælland, har i dag kun et 
enkelt solcelleanlæg i drift 
ved Blangslev. Tidligere 

er to tilsvarende projekter 
skudt ned.

SOLCELLER: Politikerne anbefaler et stort solcelleprojekt ved Saltø Gods, mens naboerne frygter, at 
landskabet forvandles til et industrikvarter. 

Stort solcelleprojekt på vej  
med strøm til 19.000 husstande

NÆSTVED: Efter to års ufrivillig pause er der 
atter dømt gak og løjer på H.C. Andersens 
Vej. Næstved Revyen er vendt tilbage med 
skuespillere, der strutter af spillehumør og 
glæde over igen at kunne fornøje byen med 
sang, sketches og talent.

Tina Nedergaard (nummer to fra højre) er 

revyens helt store stjerne. Men de øvrige ak-
tører gør det også godt og de blev alle mødt 
med brede smil og stående applaus efter fre-
dagens premiere. 

Næstved Revyen spiller hver fredag og lør-
dag resten af februar og der er stadig ledige 
billetter at hente.

Næstved Revyen er tilbage

Foto: Anders Ole Olsen

n SIDE 4

n SIDE 13

n SIDE 8

VORDINGBORG: Psykolog fra Bedre Psykiatri oplever 
stor afmagt fra pårørende, når de skal kæmpe mod det 
psykiatriske system. 

Afmagt er helt normalt 

n SIDE 16

MØN: Lørdag var der for første gang indbudt til »Lør-
dage på hjul« på Sukkerfabrikken. Det var noget, som 
trak mange skateboards, løbehjul og rulleskøjter til. 

Rullende start for skaterhal

n SIDE 14"15

PRÆSTØ: To tonstunge gasmotorer er nu blevet fjernet 
fra varmeværket i Præstø. Fremover vil sol og varme-
pumpe være de primære varmekilder, lyder meldin-
gen fra varmeværket, der kæmper for at komme af 
med gammelt ry. 

Fjernvarmen er blevet grønnere

SJÆLLAND: Hvis man vælger en erhvervsuddannelse, får man job med det samme - SEKTION 2 SIDE 3

Naturen i 76 kommuner  
er truet af høj vandstand
n SEKTION 2 SIDE 1

Neumann hædret  
for Blixen-portræt
n SEKTION 2 SIDE 13

Udsmidt partistifter 
er taget til nåde
n SEKTION 2 SIDE 6

NÅR DER SKER NOGET

Ingen ville tale om guldkanter
NÆSTVED: Søndag blev det årlige sognemøde holdt 
i Sct. Peders Kirke. Det handlede om det forgangne 
og kommende år, men ingen havde lyst til at tale om 
guldkanter og fløjdøre til orgler. n SIDE 2
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REVYPREMIERE: 
Efter to års ufri-
villig pause vender 
Næstved Revyen 
tilbage i forrygende 
spillehumør og med 
Tina Nedergaard 
som den helt sto-
re stjerne på H.C. 
Andersens Vej.

Af Kim Palm

NÆSTVED: Revyen er tilba-
ge, og det er det vi vil have.

Indhyllet i spindelvæv stod 
de der: Seks skuespillere, 
der i to år har ventet på at 
give den gas. Endelig fik de 
lov - og det blev til et både 
festligt og fornøjeligt gen-
syn med byens lokalrevy.

Årets forestilling hedder 
»Hvem ku’ vide det?« og 
rummer hele 31 numre. Ikke 
alle lige velsmurte, men alle 
fremført med ildhu, entu-
siasme og spilleglæde, der 
skabte brede smil og stående 
applaus blandt publikum, da 
forestillingen takkede af ef-
ter to timers gak og løjer.

Den store stjerne
Næstved Revyens besæt-
ning rummer en stor stjer-
ne, der er alle pengene værd. 
Tina Nedergaard bliver 
bare bedre år for år og efter 
et halvt år som professio-
nel skuespiller  i Menstrup 
Revyen er det tydeligt at se, 
at hun magter håndværket 
bedre end de fleste.

Hun fik latteren til at run-
ge som sydsjællandsk ha-
venisse. Hun leverede en fin 
sketch om indbrudstyvenes  

vanskelige vilkår under 
corona-pandemien, og hun 
trak tårer med nummeret 
Nye tider i en smuk og røren-
de genfortolkning af Poul 
Henningsen-klassikeren 
Man binder os på mund og 
hånd.

Men der er mange andre 
gode kræfter, der løfter 

årets forestilling, som spil-
ler hver fredag og lørdag 
hele februar. 

Gravid i sjette måned
Frederikke Kjær, der i øv-
rigt er gravid i sjette må-
ned, er en klar gevinst. Det 
samme er Anette Strøms-
holt, der med 32 sæsoner på 

scenen, er den absolut mest 
erfarne, og Charlotte Skov-
mand samt debutanterne 
Henrik Bro Andersen og An-
ton Sprange bidrager alle til 
festen, hvor det var tydeligt 
at se, at publikum nød sam-
været og den sprøde tre-ret-
ters menu fra Friman’s 
Gourmet.

Numrene veksler mellem 
de helt gakkede, de mere ef-
tertænksomme, en hel mas-

se corona og en enkelt regu-
lær fuser om en forsvunden 
fransk bulldog. Men kun to 
af de 31 numre er lokale. Og 
det er synd, eftersom lokal-
revyer altid er sjovest, når 
de også handler om noget 
lokalt.

Ledige billetter
Normalt bliver billetterne 
revet væk, når folk vil have 
noget at grine af i årets kor-

teste og koldeste måned. I 
år er det anderledes - så der 
er stadig ledige billetter til 
årets forestillinger. Og hvis 
du vover samvær med byen 
igen, efter at myndighe-
derne har neddroslet pan-
demien til ikke længere at 
være en samfundskritisk 
sygdom, så er der dømt gri-
ne-garanti på H.C. Ander-
sens Vej resten af februar.

Brede smil og stående applaus:  
Næstved Revyen er vendt tilbage

Tina Nedergaard (th.) er Næstved Revyens ukronede dronning, men også rutinerede Anette Strømsholt 
leverer !n humor i årets forestilling..

Vi vil have mere sex-chikane, lød det fra Frederikke Kjær, Tina Nedergaard og debutanten Henrik Bro An-
dersen. 

Strikkeklubben kigger på fugle er et af de i alt 31 numre, der skabte grin og glæde ved premieren på årets Næstved Revy.  Fotos: Anders Ole Olsen


