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TAPPERNØJE: Badeforholdene er ikke i orden, siger den nye campingchef.

Campingplads må
udsætte genåbning
AF NINA LISE

Å

bningen af »Camping
Nr. 1«, Hovedvejen
1B i Tappernøje, er
løbet ind i problemer. Campingpladsen har stået tom
i flere år, og derfor har et
større genopbygningsarbejde været nødvendigt.
Det er det, der nu skaber
forsinkelser.
- Vi er desværre løbet ind
i flere tekniske og praktiske
problemer, end vi havde
forudset. Derfor må vi med
stor beklagelse meddele, at
vi ikke kan nå at åbne til

påske, som vi først havde
meldt ud. I stedet åbner vi i
begyndelsen af juni - altså
omkring pinse, fortæller
indehaver Peter Knudsen
fra Ringsted, der dermed
også må udsætte den officielle åbningsfest, der var
planlagt til Skærtorsdag,
21. april.
Campingpladsen
er
tænkt som et sted, hvor
man kan finde ro for både
krop og sjæl. Det 17.000
kvadratmeter store grønne
areal byder på et rigt fugleliv, ligesom der også er
rådyr i området.

Stedet er mest tiltænkt
fastliggere, der ikke ønsker
voldsomt prangende faciliteter, men derudover har
Peter Knudsen også planer om mere »skæve« tiltag
som for eksempel ølfest,
vinsmagning, kræmmermarked, minidyrskue og
hvad gæster og lokale initiativtagere i området ellers
kan finde på.
- I princippet kan vi godt
modtage gæster på pladsen inden juni, hvis der er
nogle, der ønsker det. Men
der vil være flere mangler
- blandt andet ordentlige

badeforhold, lyder det fra
Peter Knudsen.
- Jeg er frygtelig ked af
denne situation, men glæder mig til at kunne rette
op på det igen senere.
»Camping Nr. 1« i Tappernøje får 40 pladser med
strøm og 40 pladser uden
strøm til teltliggere og selvforsynende autocampere.
Dertil kommer bygninger
med køkken-, bade- og
toiletfaciliteter. Se mere på
www.camping-nr1.dk. ■

Mellem himmel og helvede
AF CECILIE HÄNSCH
FENSMARK: Det handler
om himmel og helvede når
en gruppe unge i påsken
går på scenen i Folkemusikhuset. Under titlen Ude
godt - hvem er bedst har
Kasper Larsen sammen
med Cecilia Frederiksen
skrevet et stykke om det
gode mod det onde.
Siden december har de
unge talenter øvet tre timer hver onsdag, og fredag
aften er det så tid til første
akt.
- Vi mener jo selv, at
stykkets kerne er ganske universel, selvom det
handler om ungdomsoprør
mod forældrene, siger instruktør og manuskriptforfatter Kasper Larsen.
Derfor mener han også,
at stykket vil appellere til
både unge og deres forældre.

Eventyrfigurer på flugt
GLUMSØ: Du kender sikkert eventyret om Rapunzel,
som sidder indespærret i et tårn mens hendes magiske
hår bare bliver længere og længere.
I denne ny-fortolkning - eller videredigtning, om
man vil - møder Rapunzel den charmerende slyngel
Flynn Rider og sammen drager de afsted på en vild
flugt ud i det ukendte.
Filmen, der er en tegnefilm, vises tirsdag, onsdag,
torsdag og fredag i påske-ugen klokken 19.30 samt
påskedag, søndag klokken 15. Som en speciel påskegestus vises filmen også 2. påskedag, mandag 25. april
i Glumsø Bio.

TID OG STED
13.00-17.00: Gallerie Dragehøj, Kalkerupvej, Fensmark:
Udstillingen er åben.

SUSÅ

Lørdag

Mandag

14.00: Herlufmagle Stadion:
Fodbold, serie 4: Suså IFNæstved IF.

Søndag
10.00: Herlufmagle Skole:
Herlufmagle Kroket.
10.00: Tybjerghus, Tybjerglille Bakker: Stavgang. Arr.:
Landsbyforeningen Tybjerg
& Omegn
13.00: Café Rejseladen,
Glumsø: Fællesspisning på
tværs af kulturer.

Mandag
9:15-11:45: Herlufmagle-Hallen: Suså Senioridræt.
10.00-11.15: Glumsø Kro:
Linedance for begyndere
og let øvede. Arr.: Suså Linedance.
14.00-16.00 Glumsø Kro: Kobberstuen: Suså Pensionistsangkor synger. Arr. Glumsø
Pensionistforening.
19.00-20.15: Glumsø Kro: Linedance for let øvede. Arr.:
Suså Linedance.
19.00-22.00: Birkevang, Herlufmagle: Kortspil.

Kasper Larsen er
for første gang
instruktør. Foto: Kim
Rasmussen.

HOLMEGAARD

På egne ben
Kasper Larsen har selv
trådt sine unge teater-sko i
HAT, og det er også under
denne paraply, han inviterer til ungdomsteater.
- Jeg synes, jeg har lært
en masse i HAT, og det giver jeg så videre til de andre unge så godt, jeg kan.
Og jeg håber da også, publikum kan lide, hvad de ser.
Ude godt - hjemme bedst
har Mikkel Bungaard, Ida

.346%$

Lørdag
10.00-17.00: BonBon-Land:
Sæson-åbning
10.00-18.00: Holmegaard
Park: Housewarming og
rejsegilde
13.00-17.00: Gallerie Dragehøj, Kalkerupvej, Fensmark:
Udstillingen er åben.

Korsbæk, Kim Christiansen, Nadia Skytte og Cecilia Frederiksen på scenen og altså Kasper Larsen bag
manuskriptet.
Stykket vises i Folkemusikhuset i Fensmark fredag
22. april, lørdag 23. april og
søndag 24. april, alle dage
klokken 20. Billetter à 40
kroner sælges ved indgangen. ■

10.30-11.30: Røjleparken,
Fensmark: Pensionistbowling.
13.00-15.00: Røjleparken,
Fensmark: Kortspil og
kreativ hygge. Arr.: Aktivitetsgruppen.
13.30-17.00: Aktivitetshuset,
Toksværd: Kortspil.
14.00-16.00: Røjleparken,
Fensmark: Billard. Arr.:
Aktivitetsgruppen.
14.00-16.00: Røjleparken,
Fensmark: Debatgruppe.
Arr.: Aktivitetsgruppen.
19.00-22.00: Aktivitetshuset,
Toksværd: Hobbyaften. Arr.:
»De alsidige«.

FLADSÅ

Søndag
9.30: Kornmagasinet, Tappernøje: Petanque.
09.30: Brøderup Ungdomsskole: Indskrivning til årets
Brøderupløb.
10.00: Fladså Hallen: Løbemotion. Arr.: Mogenstrup LMK.
10.00-12.00: Lov Stadion:
Cykelmotion.
11.00: Brøderup Ungdomsskole: Start på årets Brøderupløb med ruter på 12 og
21,1 kilometer.

Mandag
12.30: Rosengården, Brøderup: Husorkester.

GLUMSØ BIO

Søndag

Søndag

15.00: Superclasico

NYHEDER

... Find
der har fokus på din by,
Næstved kommune, din region eller hele landet

Vi mener jo
selv, at stykkets kerne er ganske
universel, selvom
det handler om
ungdomsoprør mod
forældrene.
Instruktør og manuskriptforfatter Kasper Larsen

www.sn.dk/naestved
Sjællandske
Mikkel Bungaard, Ida Korsbæk, Kim Christiansen, Nadia
Skytte og Cecilia Frederiksen er på scenen når Folkemusikhuset fredag, lørdag og søndag i påsken er rammen om
ungdomsteater. Foto: Kim Rasmussen.
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