
kort & godt

Kunstforeningernes Dag
Som medlem af SDK, Sam-
menslutningen af Danske 
Kunstforeninger, afholder 
Næstved Kunstforening lør-
dag 4. februar Kunstforenin-
gernes Dag. Nogle af udstiller-
ne ved den aktuele udstilling, 
Amatørudstillingen, vil være 
til stede for en snak, og der er 
i dagens anledning fri entré, 
ligesom der bydes på kaffe og 
kage. Desuden vil der kl. 14 
være korsang med elever fra 
Musikskolen. Åbningstiden er 
kl. 12-17 i foreningens lokale 
Sct. Peders Kirkeplads 14 C.

Travetur i Kalbyrisområdet
Søndag 5. februar inviterer 
Hjerteforeningen på travetur i 
Næstved med start ved vand-
tårnet på Østre Ringvej klokken 
10. Turen går rundt i boligom-
råderne og kolonihaverne.

Home-Start Familiekontakt 
holder loppemarked
Lørdag 4. februar kl. 11-15 
holder Home-Start Familie-
kontakt loppemarked i Appe-
næs Forsamlingshus, hvor de 
sælger brugte børneartikler til 
glæde for familier med små 
børn, der er under pres. Der 
vil være babytøj, babylegetøj, 
legetøj til større børn, bøger, 
spil og meget mere.
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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 to-
talt 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 pre-
miere fredag aften, og revyle-
der Søren Nedergaard kunne 
for niende år i træk melde om 
enorm forhånds-interesse.
- Vi har syv-otte billetter til-
bage, og de er fordelt på flere 
dage. Vi må gøre noget rigtigt, 
siger revyleder Søren Neder-
gaard. Revyen opføres otte 
gange, og der er samlet næ-
sten 1200 tilskuere.
Til premiere morede borgme-
ster Carsten Rasmussen sig 
over Frederikke Kjærs vise, 

som er en hyldest til »Ham 
jeg ka´ lí«. Jeg elsker Carsten 
R erklærede Frederikke Kjær.
- Måske skal jeg hyre Fre-
derikke til at deltage i valg-
møderne, bemærkede borg-
mesteren, der sammen med 
fru Lisbeth som sædvanligt 
indtog kongepladsen foran 
scenen. 
Sidste forestilling er 12. fe-
bruar.

Morsom revypremiere

Revyholdet 2017. Fotos: Jens Wollesen

Veteranen Anette Strømsholt - 
still going strong.

Tina Nedergaard med et lille put.


