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Det er ret vådt uden for, ikke? 
Og det er da også blevet hand-
skevejr, som en af mine kolleger 
gjorde opmærksom på her til 
morgen.

Det mørkner hurtigt, og det bli-
ver kun værre, når vi lige om lidt 
stiller havemøblerne og urene 
tilbage. Jeg har genfundet den 
varme jakke og det lune tørklæ-
de i skabet. Det er som om, jeg 
hvert år lige skal komme i tanke 
om, hvordan det er man gør, når 
det bliver efterår og - pludselig 
- vinter.

For der er flere forholdsregler, 
der skal tages, mere tøj at tage 
på, cykellygter, vanter, halstør-
klæder at huske og på samme tid 
større risiko for at glemme noget. 

Livet kan godt føles lettere om 
sommeren.

Men med OPLEV Sjælland i 
hænderne kan du heldigvis blive 
mindet om, at der er masser af 
gode oplevelser derude i efter-
året.

Inde og ude, for børn og voksne 
- om du er mest til grufuld hal-
loween (få inspiration på side 22) 
eller til en fredelig græskarsuppe 
(se mere på side 14).

Eller hvad med en god kop 
kaffe og en portion gammeldaws 
æblekage, som den de serverer 
til seniorsalonerne på Holbæk Te-
ater? Læs om de hyggelige efter-
middage på teateret på side 12.

Du kan også blive inspireret 
til at komme ud i haven, hvis du 

læser om Aiah Noack og hendes 
naturplanteskole i Hedehusene. 
Aiah Noack vil have danskerne til 
at få øjnene op for alle de ting, en 
have har at tilbyde. Og på hendes 
enorme grund er alle planterne 
spiselige, og det er det, dansker-
ne skal opleve.

- Vi hylder naturen i haverne 
med de planter, vi dyrker, siger 
Aiah Noack.

Læs mere på side 4.
I denne udgave kan du desuden 

møde Sabrina Wielsøe fra Køge, 
der dyrker crossfit på et niveau, 
der blandt andet har bragt hende 
til EM. Og crossfit er ikke udeluk-
kende for mænd med skæg og 
store tatoveringer, forsikrer hun. 
Der er plads til alle, som ikke har 

lyst til at møde op i træningscen-
teret og lave det samme hver 
gang. Læs mere på side 8.

Endelig tager vi en tur på Mu-
seet for Samtidskunst i Roskilde, 
som sætter spot på forholdet 
mellem penge og kunst. Og hi-
storien begynder med den store 
danske billedhugger Bertel 
Thorvaldsen. Læs side 18.

God læsning og god 
fornøjelse.

Julie Grothen,  
redaktionel  
koordinator
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Teater og MUSIK

Hygge og kage på teatret
De populære seniorsaloner løber 
af stablen på Holbæk Teater på 
14. år. Eftermiddagsarrange- 
menterne, hvor teaterchefen 
inviterer gæster på scenen og 
publikum forkæles med kage til 
kaffen, trækker masser af menne-
sker til.  ..........................................s. 12

Natur og FRISK LUFT

Haven har masser at tilbyde
Aiah Noack har sat sig for at vise 
danskerne, hvor mange mulig-
heder - både af kulinarisk og bio-
logisk art - en ganske almindelig 
have rummer.  .............................. s. 4 

Natur og militær i symbiose
Der er mulighed for store natur- 
oplevelser på flere af Forsvarets 
arealer. Blandt dem er Kulsbjerg 
nord for Vordingborg og Næst-
ved Øvelsesplads, skriver  natur-
guide Ivan Ingemansen.  ........s. 10

Mad og MARKED

Græskar - til uhygge og mad
Græskar er et fast indslag ved 
halloween, men kan bruges til 
meget mere end til lygter og 
uhyggelige ansigter. Ulrikka Wor-
søe fra Restaurant Bispegården 
kommer med forslag til gode 
retter med græskar i.  ...............s. 14

Sport og VELVÆRE

Crossfit for alle
Selvom crossfit nærmest er ble-
vet en livsstil for den tidligere 
elitesvømmer Sabrina Wielsøe, er 
træningen med sine mange vari-
ationer også ideel for den mere 
moderate motionist.  ................. s. 8

Kunst og UDSTILLINGER

Cykel samler kulturen
Studentermedhjælpere fra fem 
forskellige kulturinstitutioner 
i Slagelse har fået til opgave at 
skabe kultur for unge på tværs af 
institutionerne.  .........................s. 16

Kunst og penge - side om side
Økonomisk incitament og kunst 

går hånd i hånd. Det står lysende 
klart i udstillingen på Museet for 
Samtidskunst.  ...........................s. 18

Sjælland på toppen
Operachef Claus Lynge er i sin 
klumme ikke i tvivl om, at Sjæl-
land er toppen - og tager os med 
til toppen af Sjælland.  ............ s. 20

Også i DETTE nummer

Ud til halloween
Mørke og uhygge er temaet ved 
de fleste halloween-arrange-
menter, men der er også mulig-
hed for at komme ud og fejre 
lyset.  ............................................ s. 22

Anbefalet
Gerningsstedet Knud Lavards 
Kapel fascinerer Lars Bang Peter-
sen, som anbefaler stedet, hvor 
Knud Lavard blev slået ihjel i  1131 
som udflugtsmål.  ....................... s. 6

Arrangementer  ............s. 10, 20,  

23 og 24

Kalender  ...................................s. 26

Efteråret er mere end regn og mørke
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Samsø, 4. - 5. november
Årets Vildtret 2017

KALUNDBORG-SAMSØ
ENDAGSBILLET SAMSØ T/R
Bil + 9 personer

  260,-

Å rets Vildtret er en klassisk kokkedyst - i år med deltagelse af hele tre Michelinkokke - 
der a� oldes rundt i Ø-riget,  hvor vildtet og de gode rå varer � ndes. I år er det Samsø, 
som også er en del af EUROPÆISK GASTRONOMISK REGION, der har stafetten. 

faergen.dk/endagtilsamsø

LØRDAG 4. NOVEMBER

Lerdueskydning, jagtbue, 
jagthunde, hav- og strandjagt 
med Samsø Jagtforening 
kl. 10:00 - 15:00   Gratis entré

Kom med bag kulisserne på 
Falkecenter Samsø

kl. 10:30 - 11:30  60-120 kr

Vildt frokostfest Madkursus

kl. 12:00 - 16:00 495 kr

Kom med på jagt
kl. 14:00 - 17:00   Gratis entré

Vildtmiddag på Flinchs Hotel
kl. 18:30 - 21:30   350 kr.

SØNDAG 5. NOVEMBER

Gevirværksted, udstilling, quiz 
og formidling om jagt på Samsø

kl. 10:00 - 16:00  Gratis entré

Vildt hverdagsmad for 
hele familien på 30 minutter
kl. 10:00 - 16:00  50 kr.

Mød Klosterhedens Vildt
kl. 10:00 - 17:00  Gratis entré

Minikoncert v. Søholm Opera
kl. 13:00 - 14:00  Gratis entré

Jægercaféen på Flinchs hotel og 
på Samsø Madkulturhus
kl. 10:00 - 17:00  Gratis entré

ÅRETS VILDTRET  SØNDAG 5. NOVEMBER 2017     Gratis entré

Vildtparade og jagthorn indleder kokkekonkurrencen kl. 11:00  

Kokkekonkurrencen Årets Vildtret kl. 11:00 - 17:00 

Årets Vildtkok 2017 kåres kl. 17:00  

Se det fulde program og book på aaretsvildtret.dk

Vildtret-ophold

Vildtmiddag

Lørdag - søndag 4.- 5. november
Skræddersyet pakke: færge + hotelophold 
Årets Vildret 2017

• Færge + bil til SamsøT/R

• Overnatning i dbvær. 
med morgenmad
for 2 personer på et af 
Samsø´s hoteller 

•Tilkøb: Vildtmiddag, 
urteture mv. 

2 PERSONER. I ALT FRA 1456 DKK 

Lørdag 4. november kl. 18:30
Flinchs Hotel og Samsoe Madkulturhus
byder på vildtmeny, serveret i den store sal

• 3-retters middag 
serveret ved hyggelige 
langborde 

• Baseret på råvarer og 
vildt fra Samsø

• Ekskl. drikkevarer

PR PERSON  350 DKK 

Urtesamler-tur
Lørdag 4. november
v/professionel urtesamler 

Thomas Laursen

• ”Urtekongen” leverer 
til Noma, Geranium, 
Molskroen, Mielcke & 
Hurtigkarl m¤ . guider 
Urtetur i det ”Samske”, 
der ender i køkkenet, 
med små retter af lokale 
råvarer og vilde urter - 
smagen af Samsø.

• Urterne anvendes senere i kokkedysten

PR. PERSON  395 DKK

Se det fulde program og 
book på aaretsvildtret.dk
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Selvom der ikke er langt til 
larm, masser af mennesker 
og biler, så er der en ro over 
Stærkendevej i Hedehusene. 
Roen bliver endnu mere slåen-
de, når man bevæger sig over 
skellet til Naturplanteskolen 
på Stærkendevej 177, der bre-
der sig over 1,6 hektar eller 
omkring 10 parcelhushaver. 

 
 

Af Johan Monggaard, 
DAGBLADET

På det store område startede 58-årige Aiah 
Noack, der er uddannet hortonom og har 

en PhD i botanik og plantefysiologi og 
gennem sit arbejdsliv har arbejdet med 
konsulentvirksomhed i gartner- og plante-
skolebranchen, for fem år siden Naturplan-
teskolen samtidig med, at hun passede sit 
civile arbejde. 

Men inden for det seneste år har hun 
taget springet og beskæftiger sig nu kun 
med Naturplanteskolen, hvor folk kan 
komme forbi som kursister, komme med 
på workshops og få en rundvisning, hvor 
de blandt andet kan købe planter og frø 
fra de omkring 500 forskellige sorter, der 
er på stedet. Og missionen er klar for Aiah 
Noack: Hun vil have danskerne til at få 
øjnene op for alle de ting, en have har at 
tilbyde. Og på hendes enorme grund er 
alle planterne spiselige, og det er det, dan-
skerne skal opleve.

- Vi kan godt lide naturen og elsker at 
dyrke planter, som folk kan bruge i deres 
have. Det er spiselige planter alle sammen. 
Og så er det en skole, fordi vi holder mange 
kurser, workshops har rundvisninger og 
skoleklasser på besøg. Vi hylder naturen 
i haverne med de planter, vi dyrker, siger 
Aiah Noack, der har kendt haven gennem 
en stor del af sit liv, da det er hendes barn-
domshave.

Boet i flere lande
Aiah Noacks uddannelse og arbejde har 

bragt hende rundt i verden. Hun har 
arbejdet i Island, været en tur forbi New 
Zealand for at lave sin PhD og haft plan-
teskole i Sydafrika, der blev hen-
des sidste stop, inden hun 
rykkede teltpælene op og 
tog hjem til sine forældre, 
der havde brug for hendes 
hjælp. Hjemmet blev hos 
forældrene på Stærkendevej, 
og da hun pludselig stod ale-
ne med barndomshjemmet, 
overvejede hun mest af alt at 
sælge stedet, der var forbundet 

med mange minder. Men samtidig så 
hun mulighederne i det kæmpe område. 
Salgstankerne blev droppet. Og siden blev 
Naturplanteskolen til virkelighed, hvor 
frivillige, en flex-medarbejder og venner 
af planteskolen er med til at sørge for, at 
Naturplanteskolen kan tilbyde de ting, 
som den gør.

Børn og modne kvinder
Efter Aiah Noack helligede sig Naturplan-
teskolen fuldt ud, har hun kunne mærke en 
markant fremgang. For både omsætning 
og besøgstallet er siden blevet fordoblet. 
Og der er særligt to grupper, Aiah Noack 
har lagt mærke til, er stærkt repræsenteret 
blandt gæsterne.

- Jeg kan mærke, at det er mange unge 
børnefamilier, der har opdaget, at der 
er sådan et sted. De bliver 

Danskerne skal få øjnene op 
for de ting haven kan tilbyde

Naturplanteskolen er Aiah Noacks barn-
domshave.
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simpelthen lykkelige, når de ser, at de kan 
vælge mellem alt det her, og børnene bli-
ver ikke forgiftet af det, siger Aiah Noack, 
der i maj i år udgav bogen ’Fantasilater 
- eventyrlige blomstersalater’. Aiah Noack 
har opfundet og registreret ordet ”Fantasi-
lat”, og efter bogen udkom, er den anden 
gruppe af mennesker, der særligt er kom-
met flere af på Naturplanteskolen, kvinder 
i den modne alder.

- Kvinder i den modne alder har set, at 
haven kan bruges til noget. Det er virke-
lig en øjenåbner, så kommer de med på 
workshops, fortæller kvinden bag Natur-
planteskolen, der frem til november sidste 
år havde arbejdet nogle år som fundraiser 
og projektleder ved Grennessminde i 
Taastrup. 

På opdagelse i haven
Selvom nogle vil have en velfriseret have, 

hvor blomsterne står i snorlige rækker, så 
er det ikke sådan en have, folk oplever på 
Naturplanteskolen. For en have kan noget 
helt specielt - særligt hvis den ikke er alt for 
velfriseret. 

- Da jeg var barn var den største lykke 
at rende rundt i haven helt for mig selv 
og bare opdage. Mine forældre havde en 
pæn lille græsplæne, men så havde de alt 
muligt, de ikke holdt styr på, og det var 
der, det var spændende at være. Det er der, 
insekterne er. Hvordan ser en guldsmed 

ud? Hvordan ser en mariehøne ud? Hvis 
folks haver derhjemme er alt for friserede, 
så er der ikke nogle opdagelser, siger Aiah 
Noack og fortsætter: 

- Mange unge i dag får ikke de sanselige 
oplevelser med lige uden for deres egen 
dør, og det vil jeg gerne stimulere til, at der 
er flere, der gør noget ud af igen, siger Aiah 
Noack, der på Naturplanteskolen i år har 

29 kurser med forskellige temaer med alt 
fra fermentering til forsyningskurser hen-
over vinteren.

Aiah Noack har gennem hele sin karriere arbejdet med planter og haver. 
Foto: Mie Neel

HEDEHUSENE

Hvis der er dræbersnegle på Naturplanteskolen bliver de spist af ænderne. Intet i haven går 
til spilde.

Der er omkring 500 forskellige sorter på Naturplanteskolen.

 »Mange unge i dag får ikke de 
sanselige oplevelser med lige uden 
for deres egen dør, og det vil jeg 
gerne stimulere til, at der er flere, der 
gør noget ud af igen.

Aiah Noack

Følg os på Instagram

oplevsjaelland

Gode tips til vinterhaven
Aiah Noack giver goderåd til, hvordan du kan bruge haven i november og resten af 
vinteren:

• 1. Gravefridyrkning: Inddrag et stykke af græsplænen, der hvor du gerne vil 
have kartofler næste år. Få fat i avispapir, pap og oven på kommer der heste-
møg. Det lader man ligge vinteren over, så er græsset dødt nedenunder. Nu 
kan du lægge dine læggekartofler direkte oven i komposten om foråret. Så 
skal man have fat i noget halm, og så har man kartofler oven på jorden. Det 
hedder gravefridyrkning og er perfekt at starte på om efteråret. Og så kan man 
nyde, at arbejdet gør sig selv i løbet af vinteren. 

• 2. Spiselig have: Gå væk fra tanken om en prydhave og tænk det spiselige ind 
haven. Start med et lille spiseligt bed, så man ved, hvor det spiselige er henne 
og gå så videre derfra.  

• 3. Aktiv i haven om efteråret og vinteren. Få fat i en lille kompostkværn. Brug 
grene fra beskæringer til kompostering. Det kan man med held bruge i haven 
til næste år. Man må aldrig fjerne noget af det grønne fra ens have. Det er guld 
værd i haven som kompost. Efter noget tid bliver det til gødning, som ikke kan 
erstattes af kunstgødning. Kompost er havens oversete guld.
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ANBEFALET

Hvilken oplevelse vil du anbefale? 
I hvert nummer stiller vi en af OPLEV Sjællands læsere det spørgsmål.
I dag: Lars Bang Petersen, 62 år, administrationsleder ved Roskilde Domkirke, bor i Skee i 
Ringsted Kommune.

Af Julie Grothen, OPLEV

Lars Bang Petersen arbejder til daglig i Ros-
kilde Domkirke, men han har inviteret OPLEV 
Sjælland til udkanten af skoven ved Harald-
sted, nord for Ringsted.

Her ligger nemlig et vigtigt sted i dan-
markshistorien.

- Det er et gerningssted. Og det fascinerer 
mig at stå på det sted, hvor historien skete, 
siger Lars Bang Petersen.

Knud Lavards Kapel er udflugtsmålet, eller 
rettere ruinen af kapellet, som ligger her 
mellem markerne, hvor fårene er på græs. 
En lille informationstavle er slået op ved ka-
pelruinen, ligesom et skilt markerer, at her er 
tale om et fortidsminde.

Det var her, Knud Lavard blev slået ihjel i 
1131. Han var søn af Erik Ejegod og hertug 
af Sønderjylland med opgaven at beskytte 
den jyske grænse mod venderne fra syd. 
Men han og hans fætter Magnus, der var 
søn af kong Niels, var ligeværdige til tronen. 
Spændingen mellem de to blev udløst om 
morgenen den 7. januar 1131, da Magnus iføl-
ge de gamle beretninger slog Knud ihjel ved 
at kløve hans hoved med sit sværd. 

Katolsk valfartssted
Det er det scenarie, Lars Bang Petersen ser 
for sig, når han står på den ellers så fredelige 
græsmark i 2017.

- Man tænker måske ikke på, hvad der sker 
efterfølgende, men Danmark var præget af 
borgerkrig i flere århundreder efter, siger 

Lars Bang Petersen, der gennem mange år 
var skoleleder i Ringsted og er medlem af 
menighedsrådet i Haraldsted-Allindemagle.

Knud Lavards søn Valdemar (den store) 
blev konge, og Knud Lavard blev af Paven 
ophøjet til helgen i 1170. I Ringsted opførte 
kong Valdemar den imponerende gravkirke 
Sct. Bendts Kirke. På gerningsstedet blev der 
anlagt det valfartskapel, som vi i dag står ved 
resterne af, og som stadig den dag i dag fun-
gerer som valfartssted for katolikker.

Her kan du finde ro
Går man lidt længere hen langs vejen, finder 
man et stort valfartskors, som blev rejst i 
1902. Herfra går en omtrent en kilometer 
lang kirkesti ind til Haraldsted Kirke, og un-
dervejs passerer man en lille nyetableret æb-

lelund, som er plantet som fejring af 500-året 
for reformationen.

I det gamle skovridderhus ved siden af val-
fartskorset gemmer sig blandt andet et lille 
kapel for de valfartende, hvor der siden 1991 
regelmæssigt er blevet afholdt katolske mes-
ser. Der er åbent ind til det lille kapel, hvor 
valfartende kan finde ro.

Du finder ruinen fra Knud Lavards kapel 
på Knud Lavards Vej 9, 4100 Ringsted. Kør 
efter fortidsmindeskiltet. Fra kapelruinen 
kan du gå ad kirkestien til Haraldsted Kirke.

Et GERNINGSSTED og et skjult kapel

- Vi plejer jo at sige, at hvis ikke der var sket et mord, så var der ikke noget at kom-
me til Ringsted for. Så vi forsøger lokalt at markere det for eksempel med middel-
alderfestival i Ringsted, hvor vi også altid laver et forarrangement her, siger Lars 
Bang Petersen.   Foto: Jens Wollesen

Det gamle skovridderhus gemmer på et kapel, hvor der månedligt afholdes ka-
tolske messer, og hvor valfartende kan finde ro.



NY
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Crossfit er både for de seje 
konkurrencemennesker og de 
nysgerrige motionister. Der er 
nemlig mange muligheder for 
at variere øvelserne og udfor-
dre sig selv. 

 
 
 

Af Torben Thorsø, 
DAGBLADET

Da aftalen med Sabrina Wielsøe skal laves 
bliver hun bedt om at tage træningstøj på, 
så fotografen kan få nogle gode billeder 

af hende i aktion med træningsudstyret.
- Det har jeg alligevel næsten altid 

på, lyder svaret med et grin, og da 
hun byder velkommen til 

Liftrs Gym i Køge er 
det også tydeligt, 

at hun ikke 

ligger på den lade side særlig tit.
Hun dyrker motionsformen 

crossfit og har netop været til EM 
for hold i Barcelona, hvor det 
dog ikke blev til medaljer, 
men hvor hun stadig blev 
en stor oplevelse rigere:

- Det var en fed ople-
velse af, at tingene kan 
lykkes, når man har sat  
andre opgaver til side og  
trænet op mod et mål, siger hun om  
konkurrencen, som hun havde kvalificeret 
sig til et halvt år tidligere. 

Kom op af vandet
Det var svømningen, der i mange år optog 
hendes træningstid, men da hun stiftede 
bekendtskab med crossfit, var der ingen 
vej tilbage, fortæller hun med et smil.

- Jeg havde en træner, der foreslog cross-
fit som et supplerende alternativ til svøm-
metræningen, men efter et års tid kon-
centrerede jeg mig fuldt ud om det her, 
siger hun og fortæller, hvad der tiltrækker 
hende ved netop crossfit:

- Det er først og fremmest, fordi man 
kan træne sammen med andre 

på tværs af alder og niveau - ved 
at tilpasse sine egne øvelser i 

forhold til vægten eller genta-
gelserne. Det tiltaler mig også, at det 

er en sport, der er sammensat af mange 
forskellige sportsgrene, så man både kan 
træne udholdenhed, styrke og gymnasti-
ske øvelser. På den måde kan man prøve 
sig selv af på mange forskellige områder 
og komme rundt om hele kroppen.  

En varieret træning
Sabrine Wielsøe har altid trænet meget og 
»kender slet ikke til et liv uden træning«, så 
hun kan ikke forestille sig at gå i flere dage 
uden at besøge træningscenteret. Op til 

det netop overståede EM var hun i træ-
ningstøjet flere gange om dagen.

- Jeg kan godt lide at udfordre 
mig selv - ikke mindst mentalt. 
Det er jo lige dér, midt i et 
træningspas, hvor man har 
lyst til at give op, at man pres-
ser sig selv og bliver bedre. Det 
gælder om at sætte Janteloven 
i dit hoved til side og tro på, at man godt 
kan gøre det. Hvis man ikke tror på det, så 
kommer det ikke til at ske, pointerer hun.

Hun har udholdenheden med fra de 
mange år med svømning, så når hun be-
søger Liftrs Gym, træner hun ofte meget 
styrke ved siden af de andre øvelser, da det 
er hendes svaghed, vurderer hun.

Crossfit er for alle
Rundt omkring hende er der ved at kom-
me andre folk på gulvet; en blanding af 
kammerater, der straks diskuterer den 
seneste træning og et hold nybegyndere 
af forskellig alder og statur, som følger træ-
neres opvarmning.

Crossfit er for mange lig med en viking af 
en veltrænet fyr med skæg og tatoverin-
ger, men det ry holder ikke i virkeligheden, 
fortæller Sabrina Wielsøe:

- Jeg kender godt billedet af den typiske 
crossfit-fyr, men som jeg oplever det, så 
ér der altså plads til alle her, siger hun og 
fortsætter:

- Den her type træning egner sig til folk, 
der ikke har lyst til at møde op i trænings-
centeret og lave det samme hver gang. 
Her er mulighed for at variere sin træning 
og fokusere på forskellige ting i forhold 
til at styrke sin krop. Her laver du ikke det 
samme to dage i træk.

Kom godt i gang
Hvis man har lyst til at komme i gang med 
Crossfit, så anbefaler hun helt klart, at man 
i begyndelsen melder sig på et intro-for-
løb, som hos Liftrs Gym varer seks uger, el-
ler på en anden slags hold med en træner.

- Her er du sikker på, at alle er i samme 
båd, for ellers kan det godt være lidt de-
motiverende at være sammen med dem, 
der har trænet i flere år. Med den rette 

introduktion, så lærer man også tingene 
fra bunden, så man er sikker på, at man 
rent teknisk gør tingene ordentligt og 
ikke for eksempel løfter forkert og skader 
kroppen. Hvis man melder sig på et hold, 
har man også de andre at støtte sig til i be-
gyndelsen, fortæller hun.    

Sabrina Wielsøe understreger, at det 
som ved andre sportsgrene gælder om at 
begynde stille og roligt, for så at fokusere 
på en progressiv udvikling, der kan give 
de resultater, man gerne vil 
have. 

For hendes eget ved-
kommende, så er hun 

TOPFIT PÅ TVÆRS

Her kan du dyrke crossfit
  Crossfit har spredt sig til det meste af Sjælland, her er nogle af de steder, hvor du 
kan dyrke motionsformen:

• Crossfit Holbæk, Østre Havnevej 11, 4300 Holbæk. 

• Fabrikken Crossfit, Ndr. Ringgade 59, 4200 Slagelse. 

• Wod House Gym, Rådmandshaven 4, 4000 Roskilde. 

• Karosseriet, Thorsvej 6, 4100 Ringsted. 

• Liftrs Gym, Unionsvej 10, 4600 Køge. 

• Dokken Crossfit, Fabriksvej 26, 4700 Næstved.

Crossfit er en træningsform, hvor 
det gælder om at være alsidig i 
sine evner. Her styrker du mange 
forskellige dele af din krop på 
en gang. Motionsformen har en 
række kriterier for træningen, for 
eksempel: Udholdenhed, styrke, 
balance, smidighed, koordinati-
on, hurtighed og præcision. Det 
er meningen, at områderne skal 
trænes lige meget, så hele krop-
pen styrkes.

 » Det er jo lige dér, midt i et træ-
ningspas, hvor man har lyst til at give 
op, at man presser sig selv og bliver 
bedre. Det gælder om at sætte Jan-
teloven i dit hoved til side og tro på, 
at man godt kan gøre det.
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For Sabrina Wielsøe er crossfit den helt rigtige træning, da hun her kan få trænet hele krop-
pen gennem de meget forskelligartede øvelser, som motionsformen lægger op til.   
 Foto: Kim Rasmussen

allerede fokuseret på at kvalificere sig til 
næste års EM, så da hun er færdig med at 
fortælle om sporten, går der ikke lang tid 

før musklerne igen bliver spændt og krop-
pen udfordret på kryds og tværs.

www.sn.dk/oplev

THE LIFE GAME 
- ET HELT LIV SAT ISCENE PÅ EN AFTEN 
22.11.-12.12.17

NYT

GO’ DIALOG 

MED SNE
O6.11.17

NIKOLAJ 
STOKHOLM
26.+31.10.17

DEMOKRATI
16.11.17

BILLETTER: HOLBÆKTEATER.DK 
RING 59431777 / INFO@HET.DK  
FACEBOOK.COM/HOLBAEKTEATER

IN MEMORIAM
08.11.17 

SENIORSALON M. 
PER PALLESEN 
01.11.17

PROP & BERTA ON STAGE
26.01.-28.02.18

GO’ DIALOG:
KOMMUNALVAL-
GET 09.11.17

CHAMPAGNE-
SALON FOR KVIN-
DER 03.11.17 

FÅ BILLETTER TILBAGE 

UDSOLGT
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Sjælland: Efter flere år som forsanger i 
bandet Ulige Numre lancerede Carl Emil 
Petersen tidligere i år sin solokarriere, der 
begyndte med en koncert på Roskilde Fe-
stivals største teltscene, Arena.

For tre uger siden udkom debutalbum-
met »Natradio«, og nu er den prisvindende 
sangskriver taget på turné med sit band og 
lægger blandt andet vejen forbi Roskilde 
og Køge i den kommende tid.

Det nye album er lavet i samarbejde med 

Sune Wagner fra The Raveonettes, Lars 
Skjærbæk og Christoffer Møller samt Niko-
laj Nørlund, der har ageret producere. 

Som opvarmning spiller sangeren og 
sangskriveren Mads Beldring.

ahn

Fredag 3. november kl. 21, Gimle, Ringsted-
gade 30, 4000 Roskilde
Fredag 17. november kl. 21, Tapperiet, Søndre 
Badevej 1, 4600 Køge

Carl Emil på egne ben

Carl Emil Petersen er gået solo efter tiden i Ulige Numre. I sommer debuterede han på Roskil-
de Festival.  Foto: Kristian Jørgensen

Sjælland: Holbæk Teater bliver første 
stop, når Det Kongelige Teater drager på 
turne med forestillingen »Med sne«, der 
handler om, hvad der sker med både pa-
tient og pårørende, når diagnosen lyder på 
demens.

Instruktør og dramatiker Thomas Ben-
dixen har i stykket taget udgangspunkt i 
sin egen personlige historie. Han har så-
ledes kunnet følge, hvordan sygdommen 
langsomt har overtaget hans egen far. En 
far, som hele livet har været stærk og uan-
tastelig, men som nu er i fuld gang med at 
forsvinde.

Henning Jensen har den bærende rolle 
som patienten, der langsomt mister sin 
identitet, mens Kirsten Olesen er hans 
læge. Derudover spiller Maria Rossing og 

Peter Christoffersen med sammen med tre 
dansere. ellap

Mandag den 6. november kl. 19.30, Holbæk 
Teater, Vimmelskaftet 27, 4300 Holbæk.
Mandag den 4. december kl. 19.30, Lynghøj 
Teatersal, Lynghøjen 107, Svogerslev, 4000 
Roskilde.
Tirsdag den 5. december kl. 19.30, Slagelse 
Teater, Herrestræde 9, 4200 Slagelse.
Torsdag den 7. december kl. 20.00, Næstved 
Teater, Grønnegades Kulturcenter, Kvægtor-
vet, 4700 Næstved.
Fredag den 8. december kl. 19.30, Erikstrup-
hallen, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge.
Lørdag den 9. december kl. 19.30, Vording-
borg Teater, Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vor-
dingborg.

Stærk forestilling  
om demens

Henning Jensen har rollen som faderen, der bliver ramt af demens. Pr-foto

UD I NATUREN

 
 
 
Af Ivan  
Ingemansen,  
pensionist  
og naturguide

Forsvarets arealer rummer store natur-
værdier. Her findes et rigt dyre- og plan-
teliv og store, sammenhængende land-
skaber. Da de i mange år ikke har været 
brugt til andet end militære aktiviteter, 
har arealerne fået lov til at henligge i 
naturtilstand og dyr og planter kunne 
trives uforstyrret her.

Efterhånden som den militære brug af 
øvelsespladserne indskrænkes, åbnes 
de i disse år for publikum, i det omfang 
det kan forenes med militærets brug af 
områderne. 

Kulsbjerg
Et af de større øvelsesterræner, som gi-
ver en flot naturoplevelse, er Kulsbjerg 
nord for Vordingborg.

Kulsbjergområdet har, som mange 
andre af militærets øvelsesområder, ud-
viklet sig til en naturperle. For at bevare 
områdets natur er der da også lavet en 
plejeplan, som sikrer, at området beva-
res som værdifuldt natur. På det seneste 
er der udsat 200 kreaturer, som skal 
være med til at pleje området.

Området domineres af de tre Kuls-
bjerge. Store Kulsbjerg er med sine 107 
meter det højeste. Meget af toppen er 
indhegnet militært område, det øverste 
punkt er dog tilgængeligt ved at gå 
mod syd rundt om hegnet. Herfra er 

der en fantastisk udsigt. I klart vejr ses 
bl.a. Storebæltsbroens pyloner og Stor-
strømmens broer.

Der findes mange søer i området. Den 
største sø, Kulsøen, blev dog afvandet 
omkring 1920. Den var så dyb, at man 
kunne sejle og sætte ruser i den. Områ-
dets mange forskellige biotoper giver et 
meget rigt dyre-, fugle- og planteliv. Her 
findes blandt andet den sjældne løvfrø 
og orkideen Maj-Gøgeurt. 

Offentligheden har fri adgang und-
tagen ved militære aktiviteter. Til fods 
må man færdes over alt, på cykel kun på 
stier og veje. Der er adgang fra Vallebo-
vej i vest, fra Stensved ved Kulsbjergvej, 
fra Røstofte Skovvej, Vallebo Skov ved 
Vallebovej og ved Skovhusevej. 

Næstved Øvelsesplads 
Området rummer dels forsvarets 
egne arealer, dels lejede skovarealer. 
Næstved Øvelsesplads er beliggende 
umiddelbart øst for Næstved By. Områ-
det er på i alt cirka 277 ha åbne arealer, 
der ejes af forsvaret. I tilknytning hertil 
har forsvaret på lejebasis brugsret over 
yderligere 121 ha fredskov, omfattende 
Skytteskov og dele af Kalbyris Skov be-
liggende centralt i området, samt Fred-
skov beliggende i den østlige del.

Næstved Øvelsesplads ligger i et 
smukt og afvekslende, kuperet terræn, 
og fremstår som et stort græs- og blom-
sterklædt overdrevsområde med spred-
te buske, krat og levende hegn. 

Der er adgang til området fra Gæk-
højvej i Rønnebæk samt Skovvej og 
Skyttemarksvej i Næstved.

På naturtur  
hos militæret

Løvfrøen er et af de dyr, der sætter pris på den uforstyrrede natur på de militære øvelse-
sterræner.  Foto: Ivan Ingemansen



Kom og mød

Lisbeth Holst Gundersen

Fernisering

fredag 3. november

kl. 14.00-18.00

Kunstgalleriet er vært 

ved et godt glas 

rødvin

SEPARATUDSTILLING   3.-18. NOVEMBER 2017

LISBETH HOLST GUNDERSEN
40 HESTEMALERIER  |  25 BRONZESKULPTURER AF HESTE  |  13 BRONZESKULPTURER MED BALLERINAER
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MODERNE KUNST   |    SKULPTURER   |    GRAFISKE VÆRKER   |    RÅDGIVNING OM KUNST I VIRKSOMHEDEN   |    INDRAMNING OG RESTAURERING   |    FØLG KUNSTGALLERIET PÅ FACEBOOK

Moderne kunst på 3 etager og på kunstgalleriet.dk 
I Kunstgalleriet har vi over 600 moderne malerier, grafiske 

værker og skulpturer fordelt på 3 etager. Kig ind og find 
inspiration til den unikke gave eller udsmykning af hjemmet.  

Vi rådgiver også om kunst i virksomheden.

For tilmelding af vores nyhedsbrev – se kunstgalleriet.dk

Claus Frederiksen

Bredegade 4  |  4200 Slagelse  |  Tlf. 58 52 08 21  |  kunstgalleriet.dk
Åbent: mandag-torsdag kl. 10-17.30  |  fredag kl. 10-18  |  lørdag kl. 10-13

Alle bronzeskulpturerne 
er unika, og fi ndes derfor 

kun i et eksemplar af hver.

Olie på lærred, 140 x 70 cmOlie på lærred, 140 x 70 cm

Høj hest,
 bronze,

35 x 8 cm

Hestehoved,
 bronze,

12 x 6 cm

Ballet, 
bronze, 

25 x 7 cm
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Seniorerne mødes til kaffe, 
kage og gode oplevelser i 
salonen på Holbæk Teater. 
Fordi det er vigtigt at støtte 
det lokale teater, men mest 
fordi det er hyggeligt.

 
 
 
 
Af Julie Grothen, OPLEV

Det er en grå efterårsdag med blæst og 
regn, da OPLEV Sjælland er taget til Hol-
bæk for at gå på seniorsalon.

Men lige så snart vi kommer inden for i 

Holbæk Teater, er det 
som om varmen 

breder sig. Lysene 
blafrer i kandela-
brene, der er hvide 
duge på bordene, 
hvor kagegaflerne 
ligger klar ved ku-
verterne. Og frem 

for alt går snakken 
blandt gæsterne.
- Vi kommer til alle 

salonerne, for det er 
jo hyggeligt. Vi kom-

mer også, selvom vi ikke 
kender dem, der optræder, 

siger Liz Dyhr.
Hun er kørt ind fra Regstrup og 

sidder her ved bordet med sin venin-
de Lis Nielsen, som bor i Holbæk. Ud over 
seniorsalonerne ser de også flere af de 
forestillinger, som bliver sat op på Holbæk 
Teater.

- Det er jo vigtigt at bruge Holbæk Teater, 
det er en lokal ting. Det skal vi støtte, siger 
Liz Dyhr, som straks bliver bakket op.

- Teater er helt specielt. Det er face to 
face, siger Lis Nielsen.

Mørke og lyse tider
Teaterdirektør Brian Kristensen, iklædt 
cowboybukser, skjorte, velourjakke og 
butterfly, har indfundet sig på scenen, 
hvor han byder velkommen med et »God 
eftermiddag«.

- Vi nærmer os de mørke tider, og det 
betyder, at vi også nærmer os de lyse tider, 
siger han og fortæller en næsten lødig 
vits om en rocker og en nisse, som får hele 
salen til at grine.

Næste punkt på den tydeligvis helt faste 
dagsorden er fællessangen. På bordene 
ligger teksten til Kim Larsens »Papirsklip«, 
og det giver en god samværsfølelse, når 
hele lokalet stemmer i på »livet er langt, 
lykken er kort«.

Da vi har klappet af os selv, tager Brian 
Kristensen igen ordet:

- Det er lidt som at være i forsamlingshus. 
Udenfor regner det. Herinde har vi det rart, 
siger han.

Det er præcis, sådan det er.
Seniorsalonerne på Holbæk Teater blev 

etableret af den tidligere teaterdirektør 
Pia Jette Hansen, som selv var på scenen. 
Og Kirsten Olsen, som sidder ved siden af 
mig, har været med siden dengang. Hun er 
medlem nummer seks af salonen, fortæl-
ler hun. I dag er hun mødt alene op, men 

det er en undtagelse, forklarer hun.
- Jeg plejer at komme med nogen. Folk 

sidder og snakker og hygger sig. Vi drikker 
kaffe og spiser æblekage. For mig betyder 
det meget, at vi har et teater i Holbæk, 
siger hun.

Fru Olsens æblekage
Og nu er det tid til et andet ritual: Fru Ol-
sens gammeldaws hjemmelavede æbleka-
ge med flødeskum og gele på toppen.

I dag har den fået lige lovligt meget flø-
deskum, lyder bedømmelsen fra Lis og Liz, 
uden at det dog for alvor tyder på at være 
problem.

Omkring 20 minutter inde i salonen 
kommer dagens gæster på scenen. I dag 
er det kapelmester og pianist Mickey Pless 
og skuespiller Anne Karin Broberg, som 
lægger ud med at synge »Gem et lille smil, 
til det bli’r gråvejr«.

- Sæt jer ned og få en kop kaffe, siger Bri-
an Kristensen til de to.

Ligesom i salen er der på scenen dækket 
op til kaffe og æblekage, men der mangler 
mælk på bordet, og der er straks hjælp at 
hente fra salens forreste bord, hvorfra en 
kvinde rækker en kande op:

- Vil I låne den?, lyder det.
Så læner vi os tilbage i stolene, mens 

snakken går på scenen, hvor Anne Karin 

Mickey Pless og Anne Karin Broberg får sig en snak med teaterdirektør Brian Kristensen.  
 Foto: Thomas Olsen

Lis Nielsen og Liz Dyhr (til højre i billedet) 
følges altid til seniorsalonen. Kirsten Olsen 
(med ryggen til) har været med siden begyn-
delsen i 2003.

Grin og gribende historier 
på en bund af Gammeldaws 
       æblekage
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 » Det er lidt som at være i forsam-
lingshus. Udenfor regner det. Herin-
de har vi det rart.

Brian Kristensen, teaterdirektør og vært

Broberg fortæller, hvordan hun kom ind 
i musik- og revybranchen, efter egentlig 
at have stået i lære som frisør i Nykøbing 
Mors. Hvordan hun stod derhjemme og 
sang ind i bogreolen og en dag blev num-
mer to i Se og Hørs amatør grand prix og 
fik en pladekontrakt med EMI. Det var i 
1981, og hun kom til København og ind-
spillede sangen »Luk op for dit sind«.

Alvorssnak og anekdoter
Fra ungdommens første flirt med showbiz, 
går hun videre til at fortælle om den »ho-
vedrengøring i sit liv«, hun gennemførte 
for fire år siden, da det gik op for hende, at 
hun var blevet alt for vant til »lige at dulme 
sig med et glas vin«, som hun siger.
 Men hun fortæller også fine anekdoter 
fra sin barndom, som den om moster Else 
med kolonihavehuset på Amager med 
de rødternede duge, hvor de voksne drak 
akelejesnaps.

Ind i mellem alvorsnakken og anekdoter-

ne får vi flere numre med Mickey Pless ved 
flygelet, der i dagens anledning er blevet 
bugseret op på scenen. Og til slut giver 
Anne Karin Broberg os nummeret »Tessie«, 
om den alkoholiserede og detroniserede 
kvinde, som vender hjem til det uimøde-
kommende Danmark efter mange år på 
den spanske solkyst, hvor hun er blevet så 
godt serviceret. 

Nummeret er fra årets Revyperler i Rød-
vig, hvor Anne Karin Broberg medvirkede, 
og som var med til at give hende hæderen 
som »Årets Dirch« - årets revykunstner.

Til allersidst synger hun den smukke 
»What the world needs now is love«, som 
hun dedikerer til stridshanerne Donald 
(Trump) og Kim (Jong-un).

Brian Kristensen slutter af fra scenen:
- Tak fordi I kom og berigede os med 

nærvær og talent, siger han og tilføjer:
- Husk der er ingen fremtid i at bruge nu-

tiden til at bekymre sig om fortiden.

Publikum og Brian Kristensen kender hinanden, og seniorsalonen er fyldt med faste ritualer.

HOLBÆK

Ligesom en klub
•  SeniorSalon på Holbæk Teater har eksisteret siden 2003, hvor de populære 

eftermiddage blev indført af den daværende teaterchef Pia Jette Hansen.

•  Der er to saloner på en eftermiddag – kl. 13.00 og kl. 15.30.

•  Salonen byder på kaffe og æblekage - og så får vært og teaterdirektør Brian 
Kristensen besøg af en gæst på scenen.

•  Næste salon er den 1. november, hvor Per Pallesen kommer på besøg.

49,50,-
44,50,-
44,50,-
49,50,-

69,50
74,50
44,50

114,50,-

59,- 4950

Få 1/2 pris hos CAFÉ A.
BRUNCH, BURGER, PASTA, WOK
& MEGET MERE MED FRI SALATBAR 

CAFÉ A - City 2 - (Rød Indgang) - Hveen Boulevard - 2630 Taastrup - Tlf: 4343 0490

CAFÉ A - Glostrup - Hovedvejn 140 - 2600 Glostrup - Tlf: 4343 0290

CAFÉ A - Solrød Center - Solrød Venter 115 - 2680 Solrød - Tlf: 5613 1000

CAFÉ A - Hvidovre C - Hvidovrevej 57 - 2650 Hvidovre Tlf: 2763 5952

Gælder  t.o.m. 31. december 2018

KLIP VÆRDIKUPONEN UD OG FREMVIS VED BESTILLING

1/2 PRIS PÅ MAD

E-avis udklip er ikke gældende Gælder ikke på drikkevarer, tilbehør og take-away

Prøv f.eks. Grillet Oksefilet eller Grillet Laksefilet for kun 59,50 kr.
Se mange flere af vores retter på Instagram og Facebook!

CAFÉ A BURGER 
39,50,-39,50,-39,50,-
44,50,-

FROKOST:

AFTEN: FØR  89,-89,-

FØR  79,-

HUSETS BRUNCH HUSETS BRUNCH 
39,50,- FØR  79,-
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Allehelgensaften nærmer sig, 
og det giver mulighed for at 
lege med græskarrets  
muligheder - både i køkkenet 
og som lys ude i det mørke  
efterår.

 
 
 
 
Af Søren Kloster  
Sørensen, Nordvestnyt 

I takt med at amerikanernes hallow-
een-traditioner stille og roligt forplanter 
sig til vores breddegrader, ser man flere og 
flere udskårne græskarlygter, der lyser op i 
efterårsmørket rundt omkring. 

Nogle er søde og nuttede, men de fleste 
har hugtænder og onde øjne, og hvis de er 
helt friske strutter de nærmest af uhygge. 
Stemningen skærpes af det orange skær 
fra det indvendige fyrfadslys, og selvom 
lygten gradvist falder sammen af rådden-
skab, kan den stadig udstråle mængder af 
melankoli og mismod. 

Jo, halloween - eller Allehelgensaften 
som den hedder på dansk - er for mange 
markeret med et stort kryds i kalenderen 
31. oktober.

Tonstunge græskar
Græskarret er nærmest blevet symbol på 
halloween, og herhjemme er der også 
gået sport i selv at dyrke græskar. 

Hvert år kåres Danmarks største græskar 
ved en konkurrence i Tivoli, og danmarks-
rekorden lyder på 451,4 kilo. Herfra er der 
dog et stykke op til verdensrekorden, som 
Mathias Willemijns fra Belgien i øjblikket 
sidder på. Han formåede sidste år at dyrke 

en moppedreng på ikke mindre end 1190 
kilo.   Sådan en krabat er nok ikke lige 
sådan at lave en lygte ud af, og her kan 
kreative sjæle nok få mere ud af at kaste sig 
over de mindre halloween-græskar.

Form selv smagen
De typiske orange græskar kan også bru-
ges til madlavning, men de mindre arter af 
græskar som den klokkeformede butter-
nut, det grønne mandelgræskar og det lidt 
mere tørre hokkaido-græskar egner sig 
bedre. Sidstnævnte kan eksempelvis efter 
en tur i ovnen fint erstatte kartofler.

Hos Restaurant Bispegården i Kalund-
borg er der tradition for at eksperimen-
tere med græskar i sæsonen, og Ulrikka 
Worsøe, der både driver det historiske og 
rustikke Bispegården og vandrerhjemmet 
i Kalundborg, ser mange muligheder i 
græskarene til madlavning. 

- Det gode ved dem er faktisk, at de ikke 
smager af ret meget, og den neutrale 
smag gør, at man selv kan præge dem med 
krydderier, chili eller kokosmælk, alt efter 
hvilken smag man er til. Fra at være lidt 
kedelige og smagløse kan de for eksempel 
lige pludselig bevæge sig over i det asi-
atiske køkken, siger Ulrikka Worsøe, 
der bruger græskarene på 
forskellige måder.

- De kan jo bages, 
rives og skæres ud 
lige som man 
har lyst til - og 
bagefter kan 
der laves lygter 
af dem. For os, 
der godt kan 
lide at arbejde 
med årstidens 
råvarer, er græskar vir-
kelig spændende - og så får man 
dem tit til en yderst fornuftig pris, 
siger Ulrikka Worsøe. 

SÆT KNIVEN 
i et græskar

Foto: Merete Jensen
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Pærer i hyldeblomst  
på ”græskar-grog”  
Ingredienser: 
Pærer, hyldebær, æggeblommer, 
sukker, fløde, rom og græskar

Kog de skrællede pærer i vand tilsat 
alle de hyldebær, du kan finde. Ri-
bena-saft  kan også bruges, men så  
bliver pærerne ikke ligeså flotte og 
mørke.
”Græskar-grog”: Rør æggeblommer 
med masser af sukker, tilsæt lidt 
fløde, lidt rom og et blendet stykke 
kogt græskar ned i cremen - det gør 
den super flot i farven og dejlig tyk . 
Server den lune, mørke pære på den 
gule ”grog”. 

Bagte græskar på bund af bønne-hum-
mus med græskarsalat - her serveret 
med et godt stykke økologisk oksekød 
fra Mineslund ved Kalundborg.

Græskar på  
hummus-bund  
Ingredienser:  
Små græskar i forskellig farve, 
hvide og brune bønner, tahin, 
spidskommen, citronsaft, hvidløg 
og olie
Skær græskarene i tynde skiver og 
bag dem i ovnen med lidt olie. Læg 
dem derefter på en bund af bønne-
hummus:
Blend kogte hvide og brune bønner, 
tilsæt tahin, spidskommen, citronsaft 
, hvidløg og masser af olie.
Kan fint serveres med et godt stykke 
oksekød. 

Græskarsalat med 
ingefær  
Ingredienser:  
Græskar, sirup, citronsaft og ingefær.

Riv en passende mængde græskar 
groft. Lav en marinade af sirup,  
citronsaft og masser af revet ingefær 
og lad den revne græskar trække i 
marinaden et par timer.  Salaten kan 
pyntes med f.eks. revet rødbede  
og nødder.

Græskarsuppe og pærer i hyldeblomst 
på »græskar-grog«. Suppen kan med 
fordel serveres med et stykke godt  
brød til.

Græskarsuppe
Ingredienser: 
Græskar, løg, olie, chili, kokosmælk
Græskarstykkerne bages i ovnen, til 
de er meget møre. Svits lidt hakket 
løg i olie, tilsæt en hel chili, tilsæt ko-
kosmælk og til sidst de bagte græs-
karstykker. Lad det hele simre, tag 
chilien op, og blend det en lille smule 
- der må godt være lidt klumper. Nyd 
suppen varm.

OPSKRIFTER 
med græskar

Pærer i hyldeblomst på »græskar-grog«.

KALUNDBORG

Udskæring af græskar er en hyggelig  
efterårsaktivitet sammen med børnene.  
Her er det storesøster Eva Henriksen på 
10 år (tv.) og lillesøster Estrid Henriksen 
på syv år, der er i gang. 
                                                                    Foto: Mie Neel 

Ulrikka Worsøe driver både det rustikke og hyggelige spisested  
Bispegården og vandrerhjemmet i Kalundborg. 
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Der skal være mere kul-
tur for unge i Slagelse. 
Derfor findes Kultur-
cyklen, der skal skabe 
spændende aktiviteter 
på tværs af de store kul-
turinstitutioner i byen. 
  

 
 

Af Mette  
Kjær Nielsen,  
Sjællandske

Unge skal skabe kultur for unge. 
Det er mantraet, som Kulturcyk-
len i Slagelse er blevet skabt ud 
fra. Og den kultur skal skabes på 
tværs af de store kulturinstituti-
oner i byen. Det skal være ander-
ledes og det skal være fængende 
for de unge. 

Det er den opgave, fem unge 
kvinder har fået stillet af Slagelse 
Kommune. De fem er alle ansat 
som studentermedhjælpere på 
hver sin kulturinstitution: Amalie 
Pi Sørensen på Trelleborg, Sofie 
Vedel Breidahl på Slagelse Mu-
sikhus, Astrid Thyrsting på Gerlev 
Idrætshøjskole og Legepark, 
Lærke Grell Gudiksen på Slagelse 

Museum og Cæcilie Garlin Larsen 
på Slagelse Bibliotekerne

- Hele ideen er at få de unge til 
at bruge kulturen i Slagelse og 
samtidig skabe synergi mellem 
de fem kulturinstitutioner og 
lave nogle anderledes og overra-
skende events. Det handler om 
bevægelse - om at kulturen ikke 
er statisk, men kan findes over alt, 
siger Sofie Vedel Breidahl. 

Frit spil
Blandt de begivenheder, det ind-
til videre er blevet til, er en aften 
med elektronisk musik og lyd på 
vikingeborgen Trelleborg. Her 
har Amalie Pi Sørensen udviklet 
en særlig såkaldt »audioscape« 
- et landskab af lyd, der kan afspil-
les på ens egen telefon alt efter, 
hvor på Trelleborg, man befinder 
sig. For at sætte den i spil, havde 
Kulturcyklen skabt en hel aften 
med lyd og vikingetid, hvor der 
blandt andet var nykomponeret 
elektronisk musik i langhuset 
og man selv kunne lege med 
samples inden for på museet. 

Et andet velbesøgt arrange-
ment var »Indian Summer Night«, 
en aften med lokal musik og 
mad fra foodtrucks ved Slagelse 
Museum i forbindelse med den 
store studiestartdag for de nye 
studerende på Slagelses mange 

uddannelsesinstitutioner. Her 
havde Kulturcyklen satset på 150 
gæster, men der dukkede 350 op 
- også selv om regnen silede ned. 

- Vi har mulighed for at gøre 
noget helt unikt her. Vi har selv-
følgelig fået nogle retningslinjer 
fra kommunen, men vi har i vidt 
omfang fået frit spil, siger Lærke 
Grell Gudiksen. 

Helt konkret lyder opgaven at 
skabe fem store events på to år - 
et event på hver institution. Hertil 
kommer en masse små events 
som en alternativ jule-klippe-kli-
stre-dag i forbindelse med den 
månedlige onsdags-jam på 

Badeanstalten sidste år engang 
i december, eller med mindre 
opmærksomhedsskabende ved 
Slagelses kulturnat Sct. Michaels 
Nat og »De Dødes Nat«. 

Noget anderledes
Men det der med at lokke ung-
dommen ud for at dyrke kulturen 
er ikke bare noget man gør. Det 
kræver tid og hårdt arbejde. 

- Jeg tror måske, man kan sige, 
at de unge i Slagelse har nogle 
lidt andre kulturvaner end i de 
større byer. Der er masser af mu-
ligheder for at tage på shopping, 
gå på caféer og tage til fester. 

Det vi gerne vil, er også at skabe 
nogle anderledes kulturtilbud og 
opmærksomhed på alt det nye, 
der også sker i kommunen, for-
klarer Cæcilie Garlin Larsen, som 
selv kommer fra Slagelse. 

- Da jeg gik i skole og på gym-
nasiet her, gik man til de arrange-
menter, der var på ens egen insti-
tution. Det kræver sit at få øjnene 
op for, at der sker ting på tværs. 
Det er også derfor, vi har lavet 
»Kulturcyklen anbefaler« som er 
en liste over events i Slagelse hver 
uge - vi laver benarbejdet med at 
finde de forskellige begivenhe-
der, så det bliver meget nemmere 
for de unge at komme af sted, 
tilføjer hun.  

- Vi forsøger at skabe nogle 
events, vi gerne selv vil komme 
til. Vi skal ikke lave et lille mini-Kø-
benhavn, vi skal dyrke de gode 
ting i provinsen og skabe nogle 
lækre begivenheder, som de 
unge både vil komme til og dele 
med deres venner på de sociale 
medier, forklarer Sofie Vedel 
Breidahl.

Det næste af Kulturcyklens sto-
re events finder sted på Slagelse 
Musikhus den 16. marts 2018 - 
men indholdet er fortsat ganske 
hemmeligt. Og til sommer følger 
så en minifestival på Gerlev 
Idrætshøjskole.

En cykel FULD AF KULTUR 
Kulturcyklen er en videreførelsen at det allerede etablerede succesfulde projekt »Ungedreven Udvikling«, hvor en række af Slagelse Kommunes kultur-
institutioner har ansat studentermedarbejdere, der afholder arrangementer, igangsætter initiativer og løser opgaver, der går på tværs af kulturinsti-
tutionerne. Privatfoto

Tre anbefalinger 
fra Kulturcyklen

• Hver uge udsender 
Kulturcyklen en liste med 
bemærkelsesværdige be-
givenheder i Slagelse på 
dens facebookside under 
overskriften »Kulturcyk-
len anbefaler«. 

• Hvis man godt kan lide 
det lidt mere urbane kul-
tur, foreslår Kulturcyklen, 
at man besøger Street-
Moves i den gamle gods-
banebygning i Slagelse. 
Streetmoves dyrker 
gadeidræt hver tirsdag 
mellem 17 og 19. 

• Den 3. november er 
det igen »De dødes nat« 
i Slagelse. Her lyder det 
fra Kulturcyklen, at man 
kan få masser af kultur 
på tværs - alt sammen 
omkredsende et relativt 
tabuiseret emne - nemlig 
døden. 

Kulturcyklen bliver drevet af studentermedhjælpere fra store kulturinsti-
tutioner i Slagelse. Fra venstre Amalie Pi Sørensen fra Trelleborg, Sofie Ve-
del Breidahl fra Slagelse Musikhus, Astrid Thyrsting fra Gerlev Idrætshøj-
skole og Legepark, Lærke Grell Gudiksen fra Slagelse Museum og Cæcilie 
Garlin Larsen fra Slagelse Bibliotekerne.  Foto: Mette Kjær Nielsen



 

Altid et godt rejsetilbud - mere end 700 hoteller i Europa
STOR PAKKE - LILLE PRIS

Hemmeligheden bag
vores super lave priser

Det sikre valg
üBundsolid økonomi
ü25 års erfaring

Har du også undret dig over, hvordan vi kan sælge et hotelophold 
så billigt? Forklaringen er, at vi hjælper hotellerne af med deres 
tomme senge. Vores store volumen gør os i stand til at fylde de 
tomme senge til priser du drømmer om, blot du er lidt fleksibel 
mht. ankomstdag.

Kæmpe succes i 4 lande 

Ring og hør nærmere hverdage 9-17, lør. og søn. 10-15Husk bestillingskoden:

Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl • Evt. miljøtillæg betales på hotellet • Rejsearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. vær.
Minimum inkl. slutrengøring  • Ekspeditionsgebyr fra kr. 69,- • Spar ift. hotellets egen pris • Gode børnerabatter 
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Se lige denne
Prisbasker
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Merchandise har eksisteret i 
århundreder. Og kunst og 
økonomi lever side om side -  
det er helt tydeligt på den 
aktuelle udstilling på Museet 
for Samtidskunst. 
 
 

 
 

Af Julie Grothen, 
OPLEV

En af de mest kopierede skulpturer i 
verden er Bertel Thorvaldsens Kristus-sta-
tue, som man finder i Vor Frue Kirke i 
København. En af hovedårsagerne er, at 
Mormon-kirken har taget Thorvaldsens 
version af frelseren til sig, så i kirker og be-

søgscentre over hele kloden findes kopier 
af Thorvaldsens værk.

Det fortæller Birgitte Kirkhoff Eriksen, 
museumsdirektør på Museet for Samtids-
kunst, som tager imod i museets aktuelle 
udstilling »Sæt pris på kunsten«. 

- Det er vores anden udstilling i år, som 
handler om økonomi. Denne gang handler 
det om værdiskabelse ud fra kunsten selv, 
siger Birgitte Kirkhoff Eriksen.

Hun fortæller historien om Thor-
valdsen-skulpturen, fordi det er netop er 
en statue, eller rettere et forstadie til en 
statue, støbt i gips, af Thorvaldsen, som 
møder os i udstillingens første rum. Et selv-
portræt af kunstneren selv, med mejsel i 
hånd.

- Thorvaldsen var Danmarks første inter-
nationale superstjerne. Han var så flateret, 
at da han vendte hjem, efter han havde 
boet i udlandet, blev han modtaget med 
hundredvis af både med guirlander og lys 
i Københavns Havn. Der var fakkeltog. Det 

var den store hjemkomst, siger Birgitte 
Kirkhoff Eriksen.

Kongeligt lån og merchandise
Billedhuggeren, der levede fra 1770-1844, 
var en velhavende mand, der endda lånte 
penge - svarende til værdien af 239 kilo 
rent sølv - til prins Christian, den senere 
Kong Christian VIII. Siden eftergav Thor-
valdsen noget af gælden, således at kon-
gen kom til at stå i taknemmelighedsgæld. 
Også dengang var penge og kunst indbyr-
des involveret.

Og Thorvaldsen fik som en af de første 
kunstnere sit eget museum, som endda 
blev opført klods op af magtens centrum, 
Christiansborg.

- Det viser, hvor meget man værdsatte 
kunst på det tidspunkt, siger Birgitte Kirk-
hoff Eriksen, som har udvalgt værkerne til 
den aktuelle udstilling, hvor man også kan 
se et kaffestel med motiver af Thorvaldsen 
på.

- Det er datidens Monet-plakat. Man 
kunne købe det og signalere, at man var 
en dannet borger, og det boostede muse-
ets økonomi. Der var en stor økonomi om-
kring det, siger Birgitte Kirkhoff Eriksen.

Farvel til fyrstesamlinger
Birgitte Kirkhoff Eriksen synes, at historien 
om Thorvaldsen er en god indgang til at 
tale om kunstens betydning i samfundet.

- Det var også på den tid, at museerne 
blev til, som en del af en demokratisering. 
Før da var der kongens samlinger og fyr-
stesamlinger, men nu blev det nationens 
kunst, siger Birgitte Kirkhoff Eriksen, der 
gerne vil bidrage til, at flere forholder sig 
til, hvad kunstoplevelser er værd, og hvad 
de betyder for den enkelte og for samfun-
det.

- De fleste mennesker tænker ikke over 
det økonomiske system, der omgiver 
kunst. Der er jo et kæmpe kunstmarked, 

som kan være meget definerende for, 
hvad du gør som kunstner, siger Birgitte 
Kirkhoff Eriksen.

Både kunstnergrupperne A Kassen og 
TOVES værker forholder sig netop til, 
hvordan man helt konkret sætter en pris 
på kunst. Og med på udstillingen er også 
kunstnergruppen Ingen Frygt, som helt 
konkret satte sig for at spise penge - for at 
slippe for turen i supermarkedet og købe 
mad.

- Titlen på udstillingen er væsentlig: »Sæt 
pris på kunsten«. Der afslører sproget sig. 
Den økonomiske tænkning er så stor en 
del af vores måde at tænke på, at det at an-
erkende noget også handler om at sætte 
en pris på, siger Birgitte Kirkhoff Eriksen.

Kunst på dagsordenen
På museets førstesal - i den gamle stæn-
dersal - poserer en gipsmodel af kunst-
nerduoen Elmgreen & Dragsets skulptur 
»Han« midt i lokalet. Skulpturen, der i 
originalen sidder på sin sten med udsigt 

Thorvaldsen var den  
FØRSTE SUPERSTJERNE

ROSKILDE

Værket »Han« af Elmgreen og Dragset, som museet udstiller en model af, er et eksempel på 
kunst, der bliver til med støtte fra Statens Kunstfond. Originalen skuer over mod Kronborg på 
havnen i Helsingør. 

 » Thorvaldsen var Danmarks 
første internationale superstjerne. 
Han var så flateret, at da han vendte 
hjem, efter han havde boet i udlan-
det, blev han modtaget med hund-
redvis af både med guirlander og lys 
i Københavns Havn. Der var fakkel-
tog. Det var den store hjemkomst.

Birgitte Kirkhoff Eriksen,  
museumsdirektør
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Merchandise er ikke et nyt fænomen. I guld-
alderen kunne man købe kaffestel med 
Thorvaldsen-motiver.

Sæt pris på kunsten
• Udstillingen kan ses på Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3D, 4000 
Roskilde til den 22. december. 

• Udstillingen viser værker af A Kassen, Asger Jorn, Bertel Thorvaldsen, Christi-
an Falsnaes, Danh Vo, Elmgreen & Dragset, Goodiepal, Henning Christiansen, 
Ingen Frygt, Kirsten Astrup, Solvognen, Toves. 

• Museet for Samtidskunst afholder sammen med Roskilde festival, Gimle, 
INSP! og Aaben Dans et alternativt vælgermøde om kulturpolitik den 31. okto-
ber kl. 19 i Musicon-bydelen i Roskilde. Der er et begrænset antal pladser, og 
man kan melde sig til på info@samtidskunst.dk med navn, alder og bopæl.

Bertel Thorvaldsen var en superstjerne på sin tid. Han var så velhavende, at han lånte penge 
til Christian VIII, da denne var prins. Her ses museumsdirektør Birgitte Kirkhoff Eriksen ved 
siden af Thorvaldsens selvportræt.  Foto: Kim Rasmussen

til Kronborg i Helsingør, er et eksempel på 
offentligt støttet kunst.

- »Han« er et af de mest markante nyere 
værker i det offentlige byrum. Statens 
Kunstfond har over 12.000 værker i deres 
samling. Da Statens Kunstfond blev til, 
lavede man et cirkulære, der fastslog, at 
omkring en procent af en byggesum ved 
offentligt byggeri, skal bruges til kunst. I 
mine øjne så visionært, at det ikke er ble-
vet overgået siden, siger Birgitte Kirkhoff 
Eriksen.

Følg os på Facebook

oplevsjaelland

JULEBUFFET
8 retter 149,- kr. pr. kuvert

10 retter 189,- kr. pr. kuvert

Tilvalg brødkurv: 2 slags friskbagt rugbrød, stenovnsbagt
baguette, økologisk landbrød og kærnet smør +25 kr.

Obs! Priser i parentes er tillægspriser pr. kuvert

FISK
· Stegt fi skefi let med grønlandske rejer, mayonnaise og citron (+ 5 kr.)

· Sennepssild med løgringe og kapers 

· Cremede karrysild med æg, rødløg og kapers

· Stegte høstsild med syltede løg og kapersblomster 

· Lakserillette med sprød krydderurtesalat

PÅLÆG
· Friskbagt juleleverpostej med svampe og bacon

· Halvt æg med skaldyrssalat (2 halve æg + 10 kr.)

· Hønsesalat med bacon og estragon

· 2 skiver roastbeef med peberrod, grov remoulade og sprøde løg

GRØNT
· 3 slags kål med perlebyg, hasselnødder og æblevinaigrette

· Rødkålssalat med gule rosiner, valnødder og kirsebæreddike

LUNT
· Glaseret juleskinke med cremet grønlangkål 

· 2 tarteletter med høns og hvide asparges (+ 10 kr.)

· Oksesteg braiseret i øl med julekrydderier, serveret med sønderjysk 

hvidkål (+ 10 kr.)

· Confi terede andelår med pigeonæbler, svesker og vild timian

· Julemedister med rødkål og bornholmsk sennep

· Mørbradbøffer med karljohansvampe à la crème (+ 10 kr.)

DESSERT
· Ris à l’amande med kirsebærsauce

· 3 slags ost – vesterhavsost, brie og blå kornblomst 

med syltede blommer i varme krydderier og 2 slags kiks (+ 10 kr.)

Bestil på SMAGERIET.DK  eller på 70 15 10 30
Alle priser er i kr. pr. kuvert. Ekskl. miljøtillæg og transport. Min. 10 kuverter.

med syltede blommer i varme krydderier og 2 slags kiks (+ 10 kr.)
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Sjælland: Det er første gang i sin 20 år 
lange karriere, at Tina Dickow tager på en 
større turné herhjemme, hvor hun går helt 
alene på scenen. 

Det med at optræde helt alene har stort 
set været forbeholdt små intime koncerter 
for de inkarnerede fans.

Og på Sjælland kommer hun både forbi 
Ringsted, Roskilde og Greve.

Hendes koncerter i Greve og Ringsted 
den 17.  og 18. november er allerede ud-
solgt, men der kan stadig købes billetter 
til koncerten i Roskilde Kongrescenter den 

13. december og ekstrakoncerten i Ring-
sted Kongrescenter den 14. december.  

egeris

Tina Dickow
Fredag den 17. november kl. 20. (udsolgt) 
Portalen, Portalen 1, 2670 Greve . 
Tirsdag den 12. december kl. 20. 
 Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15,  
4000 Roskilde.
Lørdag den 18. november  (udsolgt) og 
torsdag den 14. december kl. 20. 
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 
Ringsted

Tina Dickow på soloturné

Tina Dickow har tidligere givet koncert i Ringsted Kongrescenter. Det var dog i selskab med 
andre, at hun optrådte. Denne gang vil det være alene, at hun går på scenen, når hun giver 
koncert d. 18. november og d. 14. december.  Foto: Thomas Olsen

Næstved: Julebazaren på Gavnø Slot star-
tede for snart 11 år siden, og i dag er mar-
kedet det største af sin slags i Danmark. 
Der vil være omkring 150 stande fordelt på 
seks indendørs haller og i to gårde i Gavnø 
Slottets avlsbygninger fra 1800-tallet.

Markedet løber af stablen over to week-
ender. Den 4. til 5. november og den 10. til 
12. Porten er åben mellem klokken 10.00 
og 16.00 alle dage, undtagen fredag den 
10., hvor boderne har åbent klokken 16.00 

til 20.00. Billetter kan købes i indgangen, 
og man kan også købe adgang til en jule-
buffet og til julekoncert med violinisten 
Michala Høj, som i slotskapellet blandt an-
det vil spille musik fra Nøddeknækkeren.

jhr

Julebazar. 4.-5. november og 10.-12. no-
vember kl. 10-16. Gavnø Slot, Gavnø 2, 4700 
Næstved.

Gavnø Slot  
slår portene op til julebazar

Der er garanti for nisser og julestemning, når Gavnø Slot holder Danmarks største julemar-
ked.  Foto: Gavnøfonden

IND I KULTUREN

 
 
 
 
Af Claus Lynge, 
operachef i  
Opera Hedeland

I Jylland – måske endda også på Fyn og 
tilliggende øer – kaldes Sjælland ofte 
Djævleøen. Den ægte udgave ligger ud 
for fransk Guyana i Sydamerika og er 
gennem årene hovedsageligt anvendt 
som straffekoloni for franske fanger.

Før Danske Lov fra 1683 anvendtes 
de såkaldte landskabslove – og hos os: 
Sjællandske Lov, som nogle mener er 
en kongelov fra Valdemar-tiden, mens 
andre – et flertal – mener, at det er en 
privat stormands-lov bygget på sædva-
ne-ret fra vikingetid.

Der var på ”Djævleøen” modstand 
mod at opgive Sjællandske Lov, da Dan-
ske Lov indførtes – måske særligt fordi 
der var mange elementer fra Jyske Lov i 
den nye Danske Lov. Så hvad der måske 
har været uret i Jylland har så været ret 
på Sjælland – og omvendt.

Men der er også mange grunde til, at 
jyderne har et horn i siden på sjællæn-
derne. Med 2726 km smuk kyststræk-
ning (jyderne nå ”nøjes” med 4310 km), 
210 km2 skønne indsøer og placering på 
top-100 over største øer i verden (nr. 95) 
– og sjældent langt til kysten – er Sjæl-
land et smørhul. Fed muld og omgiven-
de vand med rig næring. Vi er tilmed så 
uforskammede at huse to hovedstæder: 
Først Roskilde og siden København.

1,6 meter fra eller til
Sjællands højeste punkt hed Gyldenlø-
ves Høj, opkaldt efter Frederik III´s halv-
bror, Ulrik Frederik, som var statholder i 
Norge og siden ejer af Skjoldenæsholm. 
126,5 meter over havet rejser punktet 
sig i det midtsjællandske, lidt sydvest for 

Roskilde, med postnummeret 4174 Jy-
strup Midtsjælland. Udsigten fra højen 
er begrænset af den omliggende skovs 
gamle bøgetræer, men man fornemmer 
dog det landskabsmæssige drama, hvor 
man fra toppen kan følge terrænets fald 
mod nord.

En gps hjælper ikke med at få én frem 
til det endelige punkt – det er som en 
lille hemmelighed, hvor man skal have 
anvisning på præcis, hvordan de sidste 
måske 600 meter tilbagelægges fra 
p-pladsen i Skjoldenæsholms dybe sko-
ve. Jeg valgte at udforske nogle mindre 
skovstier i min lille hybrid, der ved lav 
hastighed alene kører på el og ikke lar-
mer eller forurener.

Skovstien (hvortil bommen stod åben) 
var dækkes af nyfaldent løv og var tyde-
ligvis ikke ofte benyttet af køretøjer. Ef-
ter nogle hundrede meters kørsel svagt 
opad, kunne jeg se en stejl sti opad 
med skråtliggende runde stammer lagt 
ned i jorden for at hindre regnen i at 
skylle jorden bort. Efter knap 100 meter 
befinder jeg mig øverst på højen, hvor 
info-skiltet i første afsnit kundgør: ”Ind-
til sommeren 2007 blev Gyldenløveshøj 
regnet for det højeste punkt på Sjæl-
land. Men da geologer havde målt efter, 
kom de frem til, at ukendte Kobanke ved 
Rønnede er 1,6 meter højere, når den 
kunstige top på Gyldenløveshøj ikke 
regnes med.” Den kunstige fem meter 
høje top er skabt i slut-1600-årene på 
Gyldenløves befaling. Og lokaliteten 
anvendes værdigt: En mindesten er 
rejst over tre faldne modstandsfolk fra 
2. verdenskrig. Mejslet står E.B. Clausen 
(skudt af tyskerne 29. marts 1945), P. Kri-
stiansen (død i tysk koncentrationslejr 
29. marts 1945 og G.B. Quistgaard (død i 
tysk koncentrationslejr 27. januar 1945) 
og stenen står placeret på toppen, hvor-
til der er lagt en snes smukt huggede 
granit-trappesten i jorden. Den historie 
har Kobanken ikke, trods sine ekstra 1,6 
meter.

Djævleø - eller smørhul?

På toppen af Gyldenløveshøj er der rejst en mindesten for tre faldne modstandsfolk.  
 Foto: Jens Wollesen
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Tuse Næs KunstHåndværk

Galleri:
2. november - 23. december

Akvarel: 
Vibeke Saxtorph

Butikkens Juleudstilling

B U T I K  -  G A L L E R I  -  C A F É                     

Åbningstider: torsdag - søndag kl. 11-17
  Uglerupvej 31, Uglerup 4300 Holbæk · 59 46 16 23

www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

Julemarked 
Lørdag 4. nov. 

og søndag 5. nov.

Med
gæsteudstillere

estaurantKalundborghallernes
Munkesøgade 3 • Kalundborg • 59 51 23 75

  
Foredrag med: Sebbastian Munk Lorantius

KalundborghallernesKalundborghallernesKalundborghallernes

I kontakt med den åndelige verden
Kendt fra nærkontakt på kanal 4

Onsdag 28. marts 2018 kl. 19.00

Billetpris kr. 175,-
inkl. kaffe og kage i pausen

              Billetsalg: Tikko.dk
Tilkøb Spisebillet kl. 17.00-18.30

Stegt fl æsk
med persillesovs

Menu og foredrag kr. 260,-

HUSET I ASNÆS
 Åbent dagl. kl 13-17, mandag lukket. Fri entré

ZACHARIAS HEINESEN & TÓRODDUR POULSEN
HUSETS KUNSTNERE

X-RUMMET: TORBEN HERON & CHAN-KAB PARK
28/10 - 26/11  2017

Brogade 26 - 4600 Køge - Tlf. 61 71 22 86
www.kaffekælderen.dk

ÅBENT 7 DAGE
OM UGEN...
Mandag-torsdag 
kl. 9.30-17.30
Fredag kl. 9.30-18.00
Lørdag kl. 9.30-16.00
Søndag kl. 11.00-16.00

En god start til dagen... 
- Ka� ekælderen’s brunch
 alle dage kr. 110,-

PORTALEN
GREVE TEATER- & MUSIKHUS

SE HELE PROGRAMMET
OG KØB BILLETTEN PÅ

WWW.PORTALEN.DK

10. FEBRUAR

ALLAN
OLSEN

20. JANUAR

TRAD ON THE PROM

7. DECEMBER

ANDREAS BO ’FIFTI-FIFTI’

25. NOVEMBER

MAGTENS KORRIDORER

8. DECEMBER

SØMÆNDENE

2. FEBRUAR

AURA

JULEFROKOSTPARTY

SUPERFLOT IRSK SHOW

på Sjællandpå Sjælland
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Halloween markerer mørket 
og uhyggen flere steder, men 
der er også venlige græskar-
hoveder og fejring af lyset på 
Sjælland den kommende tid.

 
 
 
 
Af Julie Grothen, 
OPLEV

Uhygge på godset 
Der er risiko for at møde godsets forsvund-
ne arving til Halloween på Ryegaard. 
Godsejer Johan Scheel lægger park og 
skov til et halloween-arrangement for sy-
vende år i træk. 

Der er god chance for at blive skræmt, 
hvis man har de lyster, søndag den 29. ok-
tober, hvor der er Halloween på Ryegaard.

Halloween-glade børn og voksne kan 
melde sig til en rute ud i skoven på om-
kring en halv time, hvor de kommer til at 
møde lidt af hvert. Måske ligefrem godsets 
forsvundne arving, lyder rygterne fra rolle-
spilsforeningen LarpG, der står for ruterne 
og skræmmeriet.

Til dette års halloween kan man vælge 
mellem tre ruter: Om man er til den mest 
skræmmende for voksne og seje børn over 
12 år, den medium skræmmende eller den 
mest skræmmende, som kun finder sted i 
dagslys.

Der vil også være mulighed for at skære 
græskar, hygge ved bålet, blive malet i 
ansigtet og se på andre boder på pladsen 
før eller efter turen i skoven. Man kan købe 
sig en omgang midegryde med spedalske 

fingre eller drageblod – men det er en god 
ide at bestille maden på forhånd. Billetter 
til halloween på Ryegaard købes på rye-
gaard.dk.

Lysfest i Roskilde
Den 3. november inviterer Roskilde lyset 
ind. Bymidten i domkirkebyen vil blive ind-
hyllet i lys, lyd, aktiviteter - samt et optog. 
Det hele sker fredag den 3. november kl. 
17-21. 

Allerede fra klokken 15 kan man på Ros-
kilde Museum og Museet for Samtidskunst 
blive sminket til at være med i det festlige 
optog, som byder på farvestrålende pla-
neter og sole. Optoget begynder klokken 
18.15 fra Palægården. 

De mindste børn fra tre år kan høre uhyg-
gelige fortællinger på biblioteket, som 
også arrangerer spøgelsestur i mørke for 
de lidt større fra seks år og opefter. Er man 
14 år eller ældre, kan man komme med på 
bibliotekets ghostwalk rundt i Roskildes 
gader, hvor man kan høre spøgelses- og 
vikingehistorier. Domkirken afholder en 

lysgudstjeneste med pigekoret klokken 
17, og klokken 19.15 slukkes lyset i den sto-
re kirke, og man kan opleve kirkerummet 
i lommelygternes skær. Hvad der ellers 
foregår, når Roskilde fejrer lysfest, kan du 
læse om på kulturstrøg.dk.

De dødes nat
I Slagelse markerer man også den mørke 
tid. Det sker fredag den 3. november, som i 
Slagelse er »De dødes nat«. Det bliver mar-
keret med musik og events flere steder i 
byen. 

I den gamle bunker på Fisketorvet kan 
du høre horrorhistorier, du kan tage en tur 
med spøgelsestoget eller besøge skræk- 
oteket på Slagelse Bibliotek. På Slagelse 
Museum kan du møde myrdede personer 
fra Slagelse og omegn, som er genopstået. 
Og på Dansk Forsorgshistorisk Museum 
kan du høre en sand, grufuld historie - om 
kvindehjemmet på Sprogø. I Vestsjælland-
scenteret kan man møde de uddøde di-
nosarurer. Og spillestedet Badeanstalten 
holder Dirty Zombie Night med poledan-
ceshow til live elektronisk musik. Eller man 
kan tilbringe natten i Panorama Slagelse, 
som viser gysermarathon fra klokken 22 
med tre af årets mest skræmmende film. 
Der er mange arrangementer, nogle er for 
alle, og andre er for større børn og voksne. 
Find programmet på dedødesnat.dk 

Der er også:

Halloween og aftenåbent med aktiviteter i 
Køge Centrum fredag den 27. oktober. Der 
er græskarworkshop og ansigtsmaling på 
torvet og livemusik fra klokken 18.30.

Græskarværksted på Sorø Kunstmuseum 
fredag den 27. oktober kl. 17-21. Sorø 
Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø.

Halloween i Birkegårdens Haver til søndag 
den 29. oktober kl. 11 til 17. Aktiviteter for 
dem, der ikke er bange, og dem der er lidt 
mere forsigtige. Og så er haverne kreativt 
pyntet med over 200 græskar-figurer. 
Birkegårdens Haver, Tågerupvej 4, 4291 
Ruds-Vedby.

Græskar- og roeværksted og (u)hyggefor-
tællinger på Greve Museums søndag den 
29. oktober fra klokken 12. Greve Museum, 
Bækgårdsvej 9, 2670 Greve.

Der er både ruter for de mindre børn, og 
de større og mest modige, når Ryegaard 
Gods markerer Halloween.   
Foto: Agnete Vistar

Hele bymidten er med, 
når Roskilde afholder lys-
fest med optog igen i år. 
Foto: Thomas Olsen

Du kan stadig nå at opleve 
Birkegårdens Haver klædt på 

til halloween denne weekend. 
Foto: Mie Neel

RYEGAARD

ROSKILDE

SLAGELSE

KØGE

GREVE

BIRKEGÅRDENS 
HAVER

SORØ
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Næstved: For et år siden døde han, og for 
halvtreds år siden udgav han sit debutal-
bum »Songs of Leonard Cohen«.

Det er derfor oplagt at fejre den store 
musiker, og det er præcis, hvad der bliver 
gjort den 10. december i Grønnegades Ka-
serne Kulturcenter i Næstved til koncerten 
»Cohen – en hyldestkoncert«. Her går san-
gere og musikere på scenen for at hylde 
sangskriveren. Alle de medvirkende har 

et forhold til Leonard Cohens fantastiske 
bagkatalog, og med 14 albums og store 
sange som »Hallelujah« og »Suzanne« er 
der nok at tage af.

På scenen står blandt andre Steen Jør-
gensen fra Sort Sol og Signe Svendsen. jhr

Cohen - en hyldestkoncert. Søndag den 10. 
december kl. 20. Grønnegades Kaserne Kul-
turcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved.

Stor hyldest til Leonard Cohen

Årets hyggeligste julemarked for 21. år i træk

JULEN STARTER PÅ 
KRAGERUP GODS 

Oplev 90 udvalgte stande med masser af julepynt, brugskunst og delikatesser. Nyd en 
hestevognstur i skoven eller prøv Go High til 1/2 pris. Slagelse Garden og Nuclear Devils 
Drumband sørger for underholdningen begge dage.

Kom til julemarked den 11. og 12. november, kl. 10.00 - 16.00
Kragerupgaardsvej 33  · 4291 Ruds Vedby  · Tlf.:  58 26 12 50  ·  info@kragerup.dk  ·  www.kragerup.dk

  Entré

  50,-
 Pr. person

Børn under 
12 år gratis

Rejsens største oplevelser:
- Besøg på alle invasionsstrandene: Omaha Beach, Utah Beach, 

Gold, Juno, Sword.

- Dunkerque og Dieppe

- Ste. Mère Église og Bayeux 

- Havnen ved Arromanche, verdens største samlesæt

- Den amerikanske kirkegård og Pegasus Bridge

- Broen ved Arnhem

- De bedste og mest relevante museer (entréen er betalt)

Kort dagsprogram
1. dag: Afrejse og overnatning i Dunkerque

2. dag: Dieppe og Memorial de la paix, Bayeux

3. dag: Cherbourg. Ste. Mére-eglise. Utah Beach, Bayeux,  

 Bayeux-tapetet

4. dag: Omaha Beach. Den amerikanske soldaterkirkegård. 

 Arromanches.

5. dag: Gold, Juno og Sword strandene. Montgomerys

 hovedkvarter. Pegasus Bridge. Café Gondrée. Amiens.

6. dag: Somme-offensiven. Thiepval. Arnhem.

7. dag: Hjemrejse

Inkluderet i prisen
- Busrejse i moderne langtursbus

- Overnatning på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser. 

- Morgenmad alle dage og 3-retters menu til aften på dag 1, 2, 4 og 6

- Entréer til alle de i programmet nævnte museer og samlinger

- Alle udflugter og arrangementer

- Alle skatter og afgifter

- Historiskkyndig ekspertrejseleder

Bestilling
Læs mere om rejsen på livogpuls.dk - under kategorien rejser.

Få flere informationer eller svar på spørgsmål hos

Cultours på telefon 8610 8605

eller via mail rejser@cultours.dk

Oplys Liv & Puls ved henvendelse ved bestilling.

En
 d

el
 a

f

AFREJSEDATOER: 14. - 20. MAJ 2018 | 3. - 9. SEPTEMBER 2018 | 17. - 23. SEPTEMBER 2018

Normandiet D-dag

Alle invasionsstrandene, bl.a. Omaha, besøges på denne busrejse, du er i Dunkerque, Bayeux, Ste. 
Mére-Eglise, Falaise og Arnhem og står på Colleville-sur-Mer.

Tag med på denne fantastiske 7 dages bustur med historisk kyndige ekspert-
rejseledere og hør historien om invasionen i Normandiet, som var en af de 
mest afgørende militære operationer i 2. Verdenskrig. 

R E J S E L E D E R :  N I E L S  V I S T I S E N ,  P O U L  G R O O S S ,  T O R S T E N  G R A N O V

.dk

8.985,-
Tilkøbsmuligheder; Enkeltværelse:

2.000,-

En Livogpuls læserrejse i samarbejde med Cultours.

Hote l  Kreb shu s e t

v/ Pia Rasmussen • Kgl. Privilegeret Landevejskro anno 1719 

Ringstedvej 87 · 4180 Sorø · Telefon 57 82 01 81
krebshuset@krebshuset.com · www.krebshuset.com

Restaurantes 
åbningstider: 

Mandag-fredag
fra kl. 16.30

Lørdag fra kl. 10.00 
Søndag lukket 

Eller efter aftale.

Mortens Aften D. 10/11-2017 fra kl. 17.00
Andesteg m/rødkål, hvide og brune kartofler og kraftig andesteg sauce. 
Æblekage med flødeskum eller Risala`mande med kirsebærsauce.
Incl . Kaffe. Pris pr. couvert kr.  .................................................... 225,-
Kan også bestilles som Take away. kr. ....................................... 176,-
Kun mod forudbestilling. Husk bordbestilling på telefon 57820181.
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k03.11.17 
ROSKILDE BYMIDTE
KL. 17.00-21.00

facebook.com/kulturstroget  

#kulturstrøg #AlleTidersLysfest #AlleTidersKulturBy

Sjælland: Få sangerinder og 
sangskrivere har som Anne Lin-
net printet sig ind i generationer 
af danskeres musikalske dna, og 
hun tilhører den helt tunge vægt-
klasse af dansk pophistorie. 

Som en af Danmarks mest mar-
kante kvindelige kunstnere har 
Anne Linnet beriget os med mo-
derne klassikere såsom “Tusind 
Stykker”, “Smuk og Dejlig”, “Glor 
på Vinduer”, “Venus” og “Barn-
dommens Gade” med mange 
flere og er én af de få sangerinder 
herhjemme, der har holdt sig ak-
tuel igennem flere årtier.

Hun er sangskriver og kom-
ponist til et væld af værker, der 
spænder over en bred vifte af 
genrer.

Anne Linnet har sit band med 
når hun kommer til både Køge og 
Næstved.  toth

Anne Linnet
Fredag den 10. november kl. 20, 
Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 
4600 Køge.
Lørdag den 11. november kl. 20, 
Grønnegades Kaserne, Grønnega-
de 10, 4700 Næstved. 

Anne Linnet  
er tilbage på vejen

Sjælland: Der venter ægte mu-
sikinteresserede en på opleveren, 
når Minds of 99 kommer til Ros-
kilde og Vordingborg 10. og 11. 
november. 

Minds of 99 har deres helt egen 
stil. Deres lyd er unik med en 
sammenblanding af rock, elek-
troniske lyde, en råhed fra punk, 
der aldrig tager overhånd og et 
melodisk touch, der rammer lige 
der, hvor det rører hjertet. Musik-
ken gør det smukke ved en, men 
også teksterne er fine. Og så gør 
det slet ikke noget, at de har lånt 
et digt af Tom Kristensen fra 1933 
i et musikalsk, helstøbt udtryk om 

grønlandsfareren Knud Rasmus-
sen i sangen: »Det er Knud, der 
er død«. 

Minds of 99 gæstede sidst Stars 
i Vordingborg for to år siden, og 
de indfriede til fulde forventnin-
gerne. Der er noget at glæde sig 
til. cv

Fredag den 10. november kl. 21. 
Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Ros-
kilde. 
Lørdag den 11. november kl. 21. 
Stars, Algade 84, 4760 Vording-
borg.

Minds of 99  
til Vordingborg og Roskilde

Minds of 99 har glædet publikum 
ved talrige koncerter gennem 

landet de sidste tre år. Fotoet er fra 
New Note Festival i Hillerød i 2016.  
Foto: Simon Zarlang Photography

Anne Linnet går på scenen med sit band.  Foto: Christian Mikkelsen



SPECIAL-
BUTIKKERNE

holder ÅBEN
den 1. SØNDAG

I MÅNEDEN
kl. 10-15

Læs i Ugeavisen hvilke
der har åben

SPECIAL-

UNDER-
HOLDNING

PÅ
CENTER SCENEN

- se programmet
i Ugeavisen
Odsherred

• Hyggelige Café områder
• Handicapvenligt
• Fri parkering
• 33 specialbutikker

• 
• 
• 

2
supermarkeder

ÅBEN hver
søndag

Bestil på KOKKENOGJOMFRUEN.DK eller på 7010 7011

6  RETTER -  99,95 KR.
8  RETTER -  129,95 KR.
10 RETTER -  149,95 KR.

Brød + smør som tilvalg +15 kr. pr. kuvert
Obs! Priser i parentes er tillægspriser pr. kuvert

JULEBUFFET

FISK
Paneret fi skefi let med grov remoulade & citron
(+ 5 kr.)

Marinerede hvide sild med løgringe & kapers
(Ønskes karrysalat dertil + 3 kr.)

Cremede karrysild med rødløg & kapers

Gravad laks med sennepsdressing (+ 5 kr.)

Røget laks med røræg & purløg (+ 10 kr.)

PÅLÆG
Friskbagt juleleverpostej med bacon & 

champignon

1 halvt æg med mayonnaise, rejer, citron & 

karse (Ønskes 2 halve æg + 10 kr.)
2 skiver roastbeef med grov remoulade, 
ristede løg & agurkesalat

2 skiver fl æskestegspålæg med rødkål

Hønsesalat med bacon

Sylte med sennep & Samsø-rødbeder

LUNT
2 frikadeller med sønderjysk hvidkål

2 tarteletter med høns i asparges & friskhakket 
persille (+ 5 kr.)

Glaseret juleskinke med cremet grønlangkål & 
brunede kartofl er  (+ 10 kr.)

Medister med rødkål & bornholmsk sennep
Gammeldags æblefl æsk

Mørbradbøffer med bløde løg  (+ 5 kr.)

Confi terede andelår med æbler & 
svesker (+ 10 kr.)

Kalkun med svampe à la crème

DESSERT
Risalamande med kirsebærsauce 

3 slags ost: Brie, rørt fl ødeost med urter & fast 
skæreost med julesyltede blommer & 2 slags 
kiks
(+10 kr.)

Alle priser er i kr. pr. kuvert. Ekskl. miljøtillæg og transport. Min. 10 kuverter.

6 RETTER
8 RETTER
10 RETTER

JULEBUFFET

FISK
Paneret fi skefi let med grov remoulade & citron

6 JULERETTER

99,95 kr. pr. kuvert

BESTIL  NU!
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OOPLEV
Natur og FRISK LUFT
28. oktober kl. 10
Fugledag
En dag med familien ved Ravnstrup Sø. Der 
skal laves fuglefoder. Fri entré. Arr.: Fugle-
værndsfonden. 
Ravnstrup Sø Fuglereservat, Ålehusvej 18 
U, Ravnstrup, 4160 Herlufmagle.

28. oktober kl. 18
Stjerneaften
Observatoriet i det bakkede landskab ved 
Brorfelde inviterer til en aften under stjer-
nerne. Entré.
Brorfelde observatorium, Observator Gyl-
denkernes Vej 19, 4340 Tølløse.

29. oktober kl. 10
Åbent fugletårn
En guidet tur med Fugleværnsfonden, der 
har kikkerter og teleskoper klar. Fri entré.
Nyord Enge Naturreservat, Ulvshalevej 
401, 4780 Stege.

4. november kl. 10
Gundsømagle Sø
Fugleværnsfonden inviterer til en guidet tur. 
Fri entré.
Gundsømagle Sø, Store Valbyvej 271,  
3670 Veksø Sjælland.

5. november kl. 10
Hils på Mortensanden
Ved Ravnstrup Sø kan du se grå-, krik-, pibe-, 
ske- og knarænder i selskab med Fugle-
værnsfonden. Fri entré.
Ravnstrup Sø Fuglereservat, Ålehusvej 18 
U, Ravnstrup, 4160 Herlufmagle.

5. november kl. 13
Gåtur om Reersø
På gåtur med Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Medbring gerne kaffe til pausen halv-
vejs. Fri entré.
Vi mødes ved parkeringspladsen syd for 
Reersø Kro, Strandvejen 46, Reersø,  
4281 Gørlev.

Teater og MUSIK
28. oktober kl. 16, 2. november kl. 19.30
Edith Piaf Teaterkoncert
Fra gadesanger til legende. Med Uta Motz 
og Anders Allentoft. Entré.
Holbæk Teater, Vimmelskaftet 27,  
4300 Holbæk. 
Den gamle Biograf, Østerled 25,  
4281 Gørlev.

28. oktober kl. 16
Rigoletto
GuidOperaen leverer en klassiker i nutidige 
rammer. Entré.
Slagelse Teater, Herrestræde 9,  
4200 Slagelse.

28. oktober kl. 20
Andreas Bo
Komikerens populære show »Fifti fifti«. 
Entré.
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 
4100 Ringsted.

29. oktober kl. 14-17
Børnefestival
Med bl.a. Ulla Abdullas Cocobongoband og 
årets Mgp-vinder Bastian. Entré.
Viby Sj. Idrætscenter, Lindevej 32,  
4130 Viby Sjælland. 

29. oktober kl. 15
Litteraturkoncert
Aakjær og Claussens forskelligheder - 
akkompagneret af Carl Nielsen. Linnéa Vil-
lén på fløjte, Allan Sjølin på guitar og Nis 
Bank-Mikkelsen som oplæser. Entré.
Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, Osted, 
4320 Lejre.

29. oktober kl. 15
Ensemblet Lydenskab
Thea Vesti Pedersen på guitar, Sofia Lind 
Pedersen på cello, Eskild Skovbakke Win-
ding på klaver og Karolina Leedo på fløjte. 
Entré.
Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 
4700 Næstved.

29. oktober kl. 15
Jacob Fischer og Harry Allen Kvar-
tet
Jazzkoncert med den amerikanske saxofo-
nist. Entré.
Kongegaarden, Algade 25, 4220 Korsør.

29. oktober kl. 16
Mozarts Reqiuem
Chorus Soranus fejrer sit 50 års jubilæum 

med opførelsen af Mozarts Requiem. Entré.
Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, 
4180 Sorø.

29. oktober kl. 19
Fangekoret
Vridsløselille Statsfængsel er lukket, men 
Fangekoret synger stadig. Entré.
Skt. Jørgens Kirke, Parkvej 101,  
4700 Næstved.

31. oktober kl. 20, 1. november kl. 20
Made in Aarhus
Teaterkoncert med musik fra fem årtier. 
Entré.
Slagelse Teater, Herrestræde 9, 4200 Sla-
gelse. 
Portalen, Greve Teater- & Musikhus, Porta-
len 1, 2670 Greve.

1. november kl. 20
Brevet
Teater med Paolo Nani på scenen. Entré.
Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grøn-
negade 10, 4700 Næstved.

1. november kl. 20
Kasper Winding
Kaspers Verden live er sangerens soloturné. 
Entré
Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde.

2. november kl. 20, 3. november kl. 20
Katinka
Den danske gruppe med forsangeren af 
samme navn. Entré.
Tapperiet, Søndre Badevej 1, 4600 Køge. 
KulturCosmos, Søndergade 13,  
4130 Viby Sjælland.

3. november kl. 20, 7. november kl. 20 
10. november kl. 20
Ida Nielsen
Bassisten og sangeren, der spillede med 
Prince, går på scenen med sit band. Entré.
Kulturcafe Ludvig, Ingemannsvej 5, 4180 
Sorø. 
Spilledåsen, Algade 32,  
4660 Store Heddinge. 
Grønnegades Kaserne Kulturcenter,  
Grønnegade 10, 4700 Næstved.

3. november kl. 21
Karl William
Den unge sanger går på scenen med sit 
band. Entré.
Elværket, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk.

3. november kl. 21
Dune
Stars lægger scenen til den populære trio. 
Entré.
Stars, Algade 84, 4760 Vordingborg.

4. november kl. 20
Allan Olsen
Allan Olsen er solo på scenen. Entré.
Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grøn-
negade 10, 4700 Næstved.

4. november kl. 20
Lis Sørensen
Lis Sørensen har sit band med. Entré.
Kalundborg Hallerne, J. Hagemann-Peter-
sens Allé 11, 4400  Kalundborg.

5. november kl. 15
Nikolaj Bentzon Trio
Nikolaj Bentzon, Daniel Franck og Espen 
Laub von Lilienskjold. Entré.
Stars, Algade 84, 4760 Vordingborg.

8. november kl. 19, 10. november kl. 19
Soldaten
Reumert-nomineret ungdomsforestilling 
fra teatret Fair Play. Entré.
Grønnegade Teater, Grønnegade 10, 4700 
Næstved. 
Teatret Fair Play, Borchsvej 3,  
4300 Holbæk.

9. november kl. 19.30
Til (ingen verdens) nytte
Folketeatrets forestiling med blandt andre 
Pia Rosenbaum og Lisbeth Wulff. Entré.
Statens Scenekunstskole, Annebergpar-
ken 22, 4500 Nykøbing Sjælland.



27OOPLEV

28. OKTOBER - 10. NOVEMBER 2017

Mad og MARKED

28. oktober kl. 17-01
Oktoberfest
Så er det tid til den årlige omgang øl og tyro-
lermusik. Entré.
Nordgårdshallen, A. Ladingsvej 1,  
4500 Nykøbing Sjælland.

28.-29. oktober kl. 10
Kalundborgmessen
Forbrugermesse med underholdning, 
smagsprøver og mange stader. 
Kalundborg Hallerne, J. Hagemands- 
Petersens Alle 11, 4400 Kalundborg.

4. november kl. 10-16
Julemarked
Årets første æbleskive venter. Julemarked i 
Over Vindinge Forsamlingshus.  Fri entré.
Over Vindinge Forsamlinghus, Tinghøjvej 
8, 4760 Vordingborg

4.-5. november kl. 10-17  og 10. november 
kl. 16-20
Julebazar
Gavnø Slot har mere end 150 boder klar med 
lækkerier og julegaver. Entré.
Gavnø Slot og Park, Gavnø 2,  
4700 Næstved.

4.-5. november
Julemarked
Der er marked og gæsteudstillere hos Tuse 
Næs Kunsthåndværk. 
Tuse Næs Kunsthåndværk, Uglerupvej 31, 
Uglerup, 4300 Holbæk

4.-5. november kl. 10-16 
Julekræmmermarked
St. Tårnby Idrætsforening byder indenfor til 
julekræmmermarked. Entré.
Industrivej 39, 4652 Hårlev.

Kunst og UDSTILLINGER
28. januar - 29. oktober
De underjordiske
Udstilling om trolde, varulve, elverfolk og 
andre væsener. Entré.
Sorø Museum, Storgade 17, 4180 Sorø.

21. marts - 17. december
Kvindelige blikke og milde øjekast
De kvindelige Odsherredsmalere. Entré.
Odsherreds Kunstmuseum, Hvide Hus, 
Rødhøj 11, 4550 Asnæs.

9. april - 10. december
Røde Mor
Udstilling om Røde Mor.Entré.
Odsherreds Kunstmuseum, Hvide Hus, 
Rødhøj 11, 4550 Asnæs.

23. juni - 21. december
Accessories
Museet har  fokus på tilbehør.  Entré.
Ringsted Vindmølle, Køgevej 41,  
4100 Ringsted.

31. august - 21. december
Vestsjællands Vejr
Kulturhistorien, kunsten og naturhistorien t 
fortæller historier om vejret i Vestsjælland. 
Entré.
Slagelse Museum, Bredegade 11A,  
4200 Slagelse.

2. september - 14. januar
Michael Kvium: Cirkus Europa
Helt nye værker, der fremstiller forvrænge-
de menneskeskikelser. Entré.
Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj

8. september - 22. december
Sæt pris på kunsten
Udstilling med flere kunsntere. Fokus  på 
kunstens egen økonomi og værdi. Entré.
Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 
3D, 4000 Roskilde.

9. september - 1. april
Hvad gør kunst på hospitaler?
Se hospitalskunsten på museum. Entré.
KØS, Nørregade 29, 4600 Køge.

10. september - 12. november
Kvinder bag væven - status 2017
Udstilling med 11 nulevende danske kvinde-
lige væveres værker.  Entré.
Vævernes Hus, Kattrupvej 22,  
4450 Jyderup.

14. september - 28. januar
Heerup og folket
Heerups kunst til fagbevægelsen. Entré.
Heerup Museum, Kirkesvinget 1,  
2610 Rødovre.

23. september - 14. januar
Revolutionens Billeder
Revolutionsplakater og fotografier. Entré.
Sorø Kunstmuseum, Storegade 9,  
4180 Sorø.

30. september - 17. december
Fie Norsker
Keramiske værker og opstillinger, tegninger, 
akvareller og malerier. Entré.
Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 
4700 Næstved.

7. oktober - 3. november
Merete Hansen
Cornerkunstneren udstiller. Fri entré.
Kulturloftet, Kirketorvet 2,  
4660 Store Heddinge.

12. oktober - 12. november
Pernille Egeskov
Installation og film. Fri entré.
Magasinet, Strandgade 14, 4320 Skælskør.

14. oktober - 4. marts
Strikket renæssance
Kunsthåndværkergruppen Netmaskerne. 
Entré.
DesignMuseum Næstved i Boderne, Sct. 
Peder Kirkeplads 8, 4700 Næstved.

Sport og VELVÆRE
27.-29. oktober
Fjordlandet Open
Fjerde udgave af catch and release havør-
redkonkurrence. Fang en havørred, tag et 
billede og sæt den ud igen, så kan du vinde 
en præmie. Tilmelding på Fjordlandetopen.
dk.
Havnevej 7, 4300 Holbæk.

28. oktober kl. 13
3F Ligaen Kvinder
Brøndbys fodboldkvinder møder VSK Aar-
hus. Fri entré.
Brøndby Stadion, Brøndby Stadion 30, 
2605 Brøndby.

30. oktober 19
Alka Superligaen mænd
Brøndby møder Randers FC. Entré.
Brøndby Stadion, Brøndby Stadion 30, 
2605 Brøndby.

4. november kl. 10.30
Holbæk  Klassikeren
Et motionsløb med flere distancer. Børn 
under 12 år kan deltage. Arrangeret af Atle-
tikforeningen Fremad Holbæk. Deltager-
gebyr.
Borgmestergårdsvej 13, 4300 Holbæk.

4. november kl. 14
Crossing Nature
Et trailløb ad stier, spor, offroad og forskelige 
passager i terrænet med diverse stigninger i 
Vrangeskov. Flere distancer. Deltagergebyr.
Traktørstedet, Haraldstedvej 130,  
4100 Ringsted.

5. november kl. 10
Hedelandsløb
Motionsløb i naturområdet Hedelands 
Naturpark. Deltagergebyr.
Hedeland Skibakke, Tranemosevej 10, 
2640 Hedehusene.



Farao. 
Magtens  

ansigt
12.10.17 - 25.2.18

Glyptoteket

Berlingske  
Udstillingen giver et levende indtryk af, 
hvordan livet har været for ægyptere 
for ca. 4.000 år siden.

Politiken
Og bingo! Gipsafstøbningen af kronen 
passede perfekt til guden.


