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HÅNDVÆRKSFAGENE

NY UDDANNELSE I VORDINGBORG

TEKNOLOGI OG BYGGERI

4. februar, kl. 09-14

5. februar, kl. 09-14 og kl. 18-21

6. februar, kl. 09-14

I DGI HUSET VORDINGBORG

MØN: Brusbækken flyder 
igen frit på Høje Møn. 
Den 400 meter lange bæk, 
med et fald på 13-14 meter, 
giver levesteder for fugle, 
fisk, planter og insekter.

Brusbækken  
flyder frit igen

VORDINGBORG: Politike-
re har lyttet til kritik og 
lemper på strenge krav i 
ny bevarende lokalplan 
for bevaringsværdigt 
boulevardkvarter.

Beboere får 
lempet plan

PRÆSTØ: Det er et spørgs-
mål om tid, før vandet 
trænger ind og ødelægger 
historien, mener de på lo-
kalarkivet i Præstø.

Arkiv kræver  
nye lokaler

Forbud mod 
tyggetobak  
og snus i  
folkeskolen

John er videre 
i X Factor

NÆSTVED: Energien strøm-
mede ud fra scenekanten, da 
der fredag aften var premie-
re på den 32. udgave af Næst-
ved Revyen med undertitlen 
»DET skal fejres«. Revyen 
havde ikke så meget Næst-
ved i sig i år. Kun en enkelt 
sketch havde udelukken-
de Næstved-indhold. Den 
handlede om legepladsen 
ved den fritlagte Suså, som 
i mere end en forstand har 
været »op ad bakke«.

Der er stadig enkelte billet-
ter tilbage til de seks reste-
rende forestillinger.

Spilleglæde  
til premiere  
på revy

Af Kim Palm

NÆSTVED: Det hjælper at stå 
sammen ude på villavejen 
og holde øje med hinandens 
huse. 

2019 sætter en behagelig 
bundrekord i antallet af an-
meldte indbrud i Næstved 

Kommune - og det kan bor-
gerne i høj grad takke sig 
selv for, fastslår politikom-
missær ved Sydsjællands og 
Lolland-Falsters Politi, Jens 
Bruus.

- Vi er blevet gode til at 
hjælpe hinanden ude i lokal-
området. Vi har fået et korps 

af tryghedsambassadører, 
og vi ser, at flere tilslutter sig 
nabohjælp, der forebygger 
og forhindrer indbrud, siger 
Jens Bruus.

Danmarks Statistik har 
netop offentliggjort ind-
brudstallene fra 2019, hvor 
der blev anmeldt 255 ind-

brud i Næstved Kommune. 
Det er markant færre end i 
2018, hvor borgerne havde 
besøg af en indbrudstyv 399 
gange - og det laveste antal 
indbrud siden politirefor-
men trådte i kraft i 2007.

I landsbyen Rønnebæk lidt 
udenfor Næstved har nabo-

hjælpen vist sig at være et 
effektivt værn mod indbrud. 
Byen var ramt af en ind-
brudsbølge, da nabohjælpen 
tog fart - og i dag er der 70 na-
bohjælpere i Rønnebæk.

- Det er sgu meget flot i så-
dan en lille by som vores. 
Vi har lært at hilse på hin-

anden på villavejen og være 
ekstra opmærksomme, når 
vi ser noget mistænkeligt, 
siger vagtmand og villaejer, 
Peter Pedersen fra Rønne-
bæk.

Også på landsplan er an-
tallet af anmeldte indbrud 
faldet markant.

INDBRUD: Laveste antal indbrud i Næstved Kommune siden politireformen trådte i kraft. 

Naboer står sammen og 
holder indbrudstyve væk 

Foto: Jan Jensen
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Premiere på revy med 
masser af spilleglæde 
PREMIERE: Energi-
en strømmede ud 
fra scenekanten til 
premieren på Næst-
ved Revyen, der dog 
ikke havde så meget 
Næstved i sig i år.

Af Esben Thoby

NÆSTVED: - Her kommer 
Greta Thunberg, tjulahop 
tjulahej tjulahopsasa.

Alle klimatossernes ynd-
lingsskulker, Greta Thun-
berg, var selvfølgelig på 
scenen - i skikkelse af dygti-
ge Frederikke Kjær - da der 
fredag aften var premiere 
på den 32. udgave af Næst-
ved Revyen med undertitlen 
”DET skal fejres”. 

Her sang hun om sig selv 
til melodien fra tv-serien om 
en anden populær svensk 
møgunge, Pippi Langstrøm-
pe.

Også Boris Johnson og 
hans succesfulde brexit kom 
under kærlig hånd, men der-
udover var indslagene holdt 
i den hjemlige andedam. Det 
blev dog ikke så lokalt, som 
det ellers har været traditi-
onen i Næstved Revyen, idet 

holdet bag blot bød på en en-
kelt sketch, der udelukken-
de havde Næstved-indhold. 
Den handlede om legeplad-
sen ved den fritlagte Suså, 
som i mere end en forstand 
har været ”op ad bakke”.

Ikke køre i samme suppe
Af aktuelle emner var mest 
fokus på Britta Nielsen-sa-
gen, Skats mærkværdige 
prioriteringer og travle 
SOSU-assistenter - hvilket 

naturligvis også har en vis 
lokal vinkel.

- Det er et bevidst valg, og 
jeg synes, det virkede fint på 
den måde. Det er ikke, fordi 
vi ikke vil have lokalt ind-
hold, men vi kan heller ikke 

køre i den samme suppe og 
have noget om Arenaen med 
hvert år. Der var selvfølgelig 
stadig stikpiller til borgme-
steren, men dem har vi så 
puttet ind forskellige steder 
i stedet, siger revyleder Sø-
ren Nedergaard.

Stadig billetter
Han kunne glæde sig over 
en vellykket premiereaften, 
hvor det energifyldte revy-
hold fik publikum op af sto-
lene og højlydte grin fra hele 
salen.

- Vi er utroligt godt til-
fredse, og det var de publi-
kummer, jeg talte med ef-
terfølgende, også. Vi havde 
besøg af den professionelle 
revyskuespiller Jesper Sø-
gaard, og han bemærkede 
især, at vores skuespillere 
udstrålede utrolig stor spil-
leglæde, og det var der også 
flere andre, der sagde, lyder 
det fra Søren Nedergaard.

Modsat tidligere år er der 
heller ikke totalt udsolgt til 
2020-udgaven af revyen. Der 
er i skrivende stund såle-
des stadig enkelte billetter 
tilbage til de seks resteren-
de forestillinger, som er på 
fredag, lørdag og søndag og 
samme dage igen ugen efter.

Frederikke Kjær fik alle til at klappe i takt til Pippi Langstrømpe-melo-
dien. Men det var historien How Dare You om Greta Thunberg.

Skat er ikke, hvad de har været. Palle Nielsen har skrevet teksten til 
Det Flyder, og valget af Tina Nedergaard er perfekt.

Charlotte, Martin og Tina var virkelig gode i nummeret Skråplan. 
Børns vinkel på den nye legeplads ved den fritlagte Suså, hvor der kan 
leges Jorden Er Giftig. Teksten var af Palle Nielsen, der er tilbage som 
forfatter i Næstved Revyen.Brexit og Martin Engelbæk som Boris Johnson.  Fotos: Jan Jensen

SOS-U med Tina Nedergaard og Frederikke Kjær. Der er ikke grænser 
for, hvad de skal nå.

 Næstved

Se flere billeder

Piger der spiller mænd og klør sig i skridtet. Frederikke Kjær (tv.) og 
Tina Nedergaard er i topform med mandhørm til yogatime.

Vild med dans i Næstved Revyen. De ender med en tango for mænd – 
Niels Weiglin (th.) og Martin Engelbæk.

150 mennesker var samlet til premieren på den 32. Næstved Revy.


