
N Æ S T V E D   2  ·  FAX E   11  ·  V O R D I N G B O R G   14

SJÆLLAND: Revner i lokomotivers aksler påvirker togtrafikken hele ugen  - SEKTION 2 SIDE 3

n SIDE 6

n SIDE 10

n SIDE 15

n SIDE 4

MANDAG 29. JANUAR 2018

Fensmark Trailer

Fensmark Trailer - Glasmagervej 18
4684 Holmegaard / Tlf. 55 54 82 80

FEBRUAR TILBUD
GÆLDER PÅ FØLGENDE BILER: 

PEUGEOT 107  •  CITROËN C1  •  TOYOTA AYGO

Lille service med olieskift 900,-
Nye bremseskiver og klodser foran 1.500,-

NÆSTVED: Der blev klasket 
på låret og skraldgrinet, 
da det syv mand store hold 
bag Næstved Revyen gik på 
scenen og leverede den ene 

skarpe parodi efter den an-
den. 

Fredag aften var der pre-
miere, og publikum var hele 
vejen igennem gavmilde 
med grinene.

Hovednummeret var 
valg-auktionen, hvor de 
fire borgmesterkandida-
ter kæmpede om, hvem der 
skulle ende med at få kæden 
om halsen.

Af Poul Poulsen

VORDINGBORG: Erhvervs-
havnen i Vordingborg må 
selv til at betale for sin di-
rektør.

I årevis har Vordingborg 
Kommune uden at kræve be-
taling stillet en direktør til 

rådighed for erhvervshav-
nen, der kæmper for at blive 
en af de største på Sjælland, 
men den praksis stopper nu.

- Vi har simpelthen ikke 
været opmærksomme på 
problemstillingen, siger 
borgmester Mikael Smed (S) 
efter at være forelagt en vur-

dering fra Roger Buch, som 
er forskningschef i sam-
fundsvidenskab.

Han stempler det som klart 
ulovlig erhvervsstøtte, og 
hans vurdering fører nu til, 
at havnen i første omgang 
må betale en del af lønnen til 
kommunens udviklingschef 

Jan Michelsen, som ifølge 
egen vurdering har brugt 
en til to dage om ugen på sit 
bijob som direktør for Vor-
dingborg Vesthavn.

Havneudvalget, der både 
består af politikere og re-
præsentanter for havnens 
virksomheder, tager beslut-

ningen til efterretning.
Havnen betaler kommu-

nen omkring 200.000 kroner 
årligt for øvrig bistand til 
blandt andet it og bogholde-
ri.

ULOVLIGT: Flere års praksis, hvor kommunen stillede direktør til rådighed for  
havnen, stopper nu. - Vi var ikke opmærksomme på det, lyder forklaringen.

Vordingborg støttede 
havn med gratis direktør

Foto: Jens Wollesen

Næstved Revyen 
leverer store grin
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BENDSLEV: Det startede 
med en enkelt slange, 
men nu har ægteparret 
Vibeke og Kjeld Jørgen-
sen hele væggen fuld. 
De avler kongepytoner i 
stuen, og i den kommen-
de weekend skal de vises 
frem på Sydsjællands 
Reptilmesse.

Slanger i  
lange baner

NÆSTVED: Lørdag var der 
dømt løb i lange baner, da 
en flok friske løbere løb i 
seks timer i streg. 

Seks timers 
hamsterløb i 
skoven

MØN: Naboerne på en lille 
blind vej på Vestmøn står 
sammen i forsøget på at 
få reddet deres lokale for-
tidsminde: en færgemole, 
som har en historie, der 
går helt tilbage til middel-
alderen.

Kamp for  
fortidsminde

VORDINGBORG: 11 hold, 
der alle består af mænd, 
der lever med kronisk 
sygdom, mødtes lørdag 
til fodboldstævne i Vor-
dingborg. Det handler 
meget om et socialt fæl-
lesskab, men også om, at 
fodbold simpelthen er en 
god træningsform, der er 
en slags medicin i sig selv.

Fodbold  
der heler

VORDINGBORG: Med 
150.000 kroner afsat til at 
hyre en konsulent er Vor-
dingborg Kommune nu 
klar til at undersøge mu-
lighederne for et måske 
kommende Svend Gøn-
ge-center i Lundby.

150.000 til 
center

Sygeplejersker på Holbæk Sygehus  
kan fralægge sig ansvar med erklæring
n SEKTION 2 SIDE 2
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Røvere  
sprayede  
ekspedient i 
øjnene
n NÆSTVED SIDE 8

Bredt forlig sender  
12,8 mia. til Forsvaret 
n SEKTION 2 SIDE 1 & 4 OG LEDER SIDE 8



SEK TION 1 NÆSTVED Sjællandske ■  MANDAG 29. JANUAR 2018
4

REVY: De lokale numre står i kø i årets 
udgave af Næstved Revyen, der giver gen-
valg til borgmester Carsten Rasmussen.

Af Mogens Lorentzen

NÆSTVED: Ingen kan vriste 
borgmesterkæden fra Car-
sten Rasmussen, så længe 
han synger og spiller for de 
ældre.

Det er moralen i årets 

Næstved Revy. Med under-
titlen Lige til stregen lever 
den 30. udgave af revyen 
fuldt op til sine forgængere. 

Næstved Revyen er blevet 
mega stærk, og tilskuerin-
teressen er enorm. Stort set 
udsolgt til alle otte forestil-

linger. I år lidt flere ledige 
pladser, men det skyldes iføl-
ge revyleder Søren Neder-
gaard, at mange efterhån-
den tror, at det er umuligt 
at få billetter. Der er faktisk 
stadig knap 60 ledige stole til 
de sidste forestillinger, og et 
godt råd: Skynd dig at sikre 
dig en plads.

Revy i top
Næstved Revyen 2018 er i 
top. Med Tina Nedergaard 

i spidsen for skuespiller-
truppen, er der dømt succes. 
Humor, varme og latter. God 
underholdning i gemytlige 
rammer.

Tina Nedergaard er med 
sine kun 29 år en af vetera-
nerne. Hun er med for 13. 
gang, og dommen er klar: 
Hun er revyens lysende 
stjerne. Hylende morsom, 
med en perfekt timing af re-
plikkerne og en mimik, der 
vil gøre mange professionel-
le revyskuespiller misunde-
lige.

Det kunne være interes-
sant at se Tina Nedergaard 
på en professionel scene.

Og den rigtige veteran - 
Anette Strømsholt - har in-
gen problemer med at holde 
gejsten, selv om hun har væ-
ret med 29. gange. I numme-
ret I bedste form lever hun 
op til titlen. Fuldt ud. Godt 
gået.

Lokale emner
Det er lykkedes instruktør 
Per Rasmussen at samle 
puslespillet. En revy med 
masser af lokale emner - så-
dan skal det være, når pub-
likum kender skuespillerne 
så godt. Der har ikke været 
udskiftninger, og det har 
gjort opgaven lidt lettere, 
indrømmer Per Rasmussen.

Den største udfordring 
har været byrådsvalget i no-

vember. 
- Vi vil være aktuelle, så vi 

måtte vente til efter valget, 
med at skrive de sidste num-
re, siger instruktøren.

Og det politiske super-
marked bliver synligt i et 
nummer, hvor Sjællandske 
politiske redaktør optræder 
som auktionarius, når der 
skal bydes på hele fire borg-
mesterkandidater.

Den radikale Lars Hoppe 
Søe byder ind med dobbelt-
dækkerbusser og flere læ-
rere i skolen - Kristian Skov 
og Githa Nelander forsøger 
sig med overbud. Men alt 
fejes af bordet, da Carsten 

Rasmussen lover at spille for 
alle de ældre. 

Det tilbud kunne ingen af 
kandidaterne slå, så Car-
sten suppe-steg-og-is-mu-
siker Rasmussen beholdt 
borgmesterkæden.

Og borgmester Carsten 
Rasmussen sad på første 
række sammen med fru Lis-
beth og morede sig.

Næstved Revyen spiller 
fredag, lørdag og søndag 
frem til 11. februar.

Og en vigtig servicemed-
delelse: Billetsalget til Næst-
ved Revyen 2019 starter den 
14. november klokken 12.

Næstved Revyen er i topform

Veteranerne Anette Strømsholt 
og Niels Weiglin med syrlige 
drops. 
Fotos: Jens Wollesen

Lisbeth og Carsten Rasmussen morede sig.

Frederikke Kjær og Thomas Bjerre har været med i fem-seks år - og er stadig blandt de unge i truppen. 


