
Af Kim Palm

FENSMARK: Næstved Kommunes 
næststørste bysamfund kan stadig 
ikke få lokalrådet til at fungere. 

Efter flere år med interne stridig-
heder og kampe mod kommunen 

genopstod lokalrådet i 2021 med 
en besætning på ni yngre medlem-
mer, der alle erklærede, at de ville 
det bedste for Fensmark og få lo-
kalsamfundet til at blomstre.

Nu er der blot tre tilbage i rådet, 
og formanden er gået af.

-  Der har desværre ikke været 
den store opbakning ude i lokal-
samfundet. Folk har åbenbart 
masser, de skal lave i deres eget 
liv, konstaterer den afgående for-
mand, Kenneth MacAlpine.

Dermed står Fensmark i skæ-

rende kontrast til lokalsamfund 
som Glumsø, Karrebæksminde og 
Fladså, hvor lokalrådene er bor-
gernes talerør og en vigtig med-
spiller, når kommunen præsente-
rer nye planer i lokalområderne. 

Lokalrådet i Fensmark indkal-

der derfor til generalforsamling i 
marts i håb om at få flere ildsjæle 
ombord, der vil gøre noget nyttigt 
for Fensmark, der tæller over 5000 
indbyggere.
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Lokalråd i opløsning: For meget 
bøvl og for lidt engagement

LOKALRÅD: I Fensmark genopstod lokalrådet i august 2021. Nu er det gået i opløsning. Formanden 
er gået, og medlemmerne siver lige så stille. 

NÆSTVED: Alt var ved det gamle, da 
Kulturhuset på H.C. Andersens Vej 
dannede rammen om endnu en premi-
ere på Næstved Revyen.

Borgmesteren var på sin sædvanlige 
plads, menuen inden forestillingen var 
lækker, og på scenen var der fem gen-
gangere- hvoraf tre af dem har været 
med i henholdsvis 33, 17 og 11 år - som 
i gakkede kostumer gjorde alt, hvad de 
kunne, for at få publikums lattermusk-
ler aktiveret.

Noget var dog anderledes: For første 
gang i mands minde var der ikke ud-
solgt til premieren, og det ærgrer både 
skuespillerne og instruktøren.

Ingen 
revylution

Foto: Dorte Rye Silbo
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Fransk Forår 
vender tilbage

Ruiner eller to 
lokalhistoriske 
bygninger?

Museum  
jubler over ny 
udstilling

NÆSTVED: Ihan Haydar 
skal overrække vinder-
trofæet i Arena Næstved. 
Men den dobbelte vinder 
drømmer om selv at delta-
ge igen en dag.

Trommeslager 
vil vinde  
Eurovision
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SHOW: Der er både 
det sjove og det 
seriøse, noget fra 
Næstved og udsyn 
til verden i Næstved 
Revyen 2023.  
 

Af Esben Thoby

NÆSTVED: Guldkanterne 
er ikke til at komme uden-
om, og også både havnen 

og hjemsendte kommunale 
medarbejdere om fredagen 
bliver berørt i årets udgave 
af Næstved Revyen, der har 
undertitlen ”Det var drå-
ben”.

- Vi har en forpligtelse til at 
ramme Næstved lidt mere, 
end vi har gjort tidligere, 
når vi er en lokalt forank-
ret revy. Det, synes jeg, vi 
er lykkedes godt med, og der 
har også været flere Næst-
ved-ting at arbejde med i år, 
siger instruktør Martin En-
gelbæk.

- Samtidig skal vi også kig-
ge på, hvad der sker rundt i 

verden. Jeg synes, vi har la-
vet en knaldhamrende god 
revy, der rammer bredt, til-
føjer han.

Revy er et spejl
Hvor Næstved Revyen nor-
malt har holdt sig til det gak-
kede og fjollede, så er der i 
2023 også flere indslag med, 
hvor det slet ikke er menin-
gen, at publikum skal grine. 
Det gælder for eksempel en 
opsang til Putin og numme-
ret ”Den sidste bjørn”.

- Det har vi taget med, for-
di vi gerne vil vise, hvad 
en revy kan. Den skal både 

tale til det humoristiske 
men også være et spejl, så 
publikum kan tage lidt re-
fleksioner med hjem. Vi kan 
ramme de hårde emner på 
en konstruktiv måde. Vores 
tekstforfattere har haft gode 
idéer, og så har vi grebet bol-
den, forklarer Martin En-
gelbæk.

Aldrig fedt
Fredagens premiere i Kul-
turhuset på H.C. Andersens 
Vej var for første gang i 
mands minde ikke udsolgt. 
Faktisk var der rigtigt godt 
med plads, og det ærgrer 
selvfølgelig instruktøren.

- Det er aldrig fedt, når der 
ikke er udsolgt til en pre-
miere. Vi er jo vant til fulde 
huse. Men vi ved også godt, 
at vi er ramt af en verden, 
hvor folk holder lidt ekstra 
på pengepungen, siger han 
og fortsætter:

- Skuespillerne synes jo 
også, at det er sjovere, når 
der ikke er tomt. Det er der 
nu heller ikke, men vi håber 
på lidt flere til de næste fore-
stillinger. Jeg synes, man 
skal komme, fordi vi har 
lavet en revy, der sparker 
gang i lattermusklerne og 
giver lys og glæde i en mørk 
og truende tid.

Næstved Revyen kan ople-
ves hver fredag og lørdag i 
resten af februar.

Så er Næstved Revyen 
2023 kommet i gang

 Næstved

Se !ere billeder

Mette Frederiksen alias Frederikke Kjær vinder lige nøjagtig statsministerræset foran en ærgerlig Lars Løkke Rasmussen i form af Anette 
Strømsholt.  Foto: Thomas Olsen

Henrik Bro Andersen leverer en energifyldt indsats på scenen.  
 Foto: Thomas Olsen

Dr. Watson og Sherlock Holmes levendegjort af Anette Strømsholt og Anton Nygaard Dahrup.  
 Foto: Thomas Olsen

Borgmester Carsten Rasmussen (S) var godt underholdt af de i alt 29 
indslag.  Foto: Thomas Olsen

Tina Nedergaard i den tilbagevendende rolle som den bramfri dreng 
Mikkel.  Foto: Dorte Rye Silbo

Igen i år er det Kristian Strømsholt (tv.) og kapelmester Hans Henrik 
Nielsen, der står for musikken.  Foto: Thomas Olsen


