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TEATER: Holmegaard Amatør Teater
er tilbage med efterårets store succes
- Arsenik og Gamle Kniplinger. Den
makabre crazy-komedie spiller tre
gange her til foråret.

Giftig vanvidsklassiker er
tilbage i
Holmegaard
AF ROBERT ANDERSEN
De tre første dage i marts
er der chance for at se eller
gense Holmegaard Amatør Teaters udgave af den
yderst morsomme og lettere makabre teaterforestilling Arsenik og Gamle Kniplinger i Folkemusikhuset i
Holmegaard.
Som HAT - Holmegaard
Amatør Teater jo også truede med efter efterårets
succes, så er det lykkedes
teatertruppen, der består
af lutter amatører, at stable
tre nye forestillinger på benene.

Samme hold
Fredag 1. marts og de følgende to dage står hele
holdet på scenen igen for
at føre publikum ind i newyorker-kvarteret Brooklyn

omkring 1930, hvor en teateranmelder, der hader teater og hans to tanter, der
har misforståer begrebet
aktivdødshælp en smule,
huserer.
Holdet bag den skøre
klassiker er det samme
som sidst, og det betyder,
at Janni Andersen sidder i
instruktørstolen, og Kaspar Lynge Larsen brillerer i rollen som Mortimer
Brewster, den nygifte men
ægteskabsforskrækkede
teateranmelder med den
sindsyge familie.
Billetterne er sat til salg
på billetten.dk, og de koster 125 kroner. Forestillingerne begynder kl. 20 alle
tre dage, og dørene åbnes
kl. 18.30.
For yderligere oplysninger se: www.holmegaardamatoerteater.dk. ■

Thomas Ejlersen havde første dag som uddeler af SuperBrugsen i fredags. Foto: Thomas Olsen

GLUMSØ: 29-årige Thomas Ejlersen skal fremover stå i spidsen for SuperBrugsen i Glumsø.

Ny brugsuddeler
i SuperBrugsen »
AF BRITT NIELSEN

Uddeler-ambition

T

Tirsdag i sidste uge var han
forbi butikken og sige hej
til medarbejderne, og fredag havde han første dag i
Glumsø.
- Min ambition fra dag ét
har været, at jeg ville være
uddeler, fortæller Thomas
Ejlersen.
Han har været otte år i
SuperBrugsen i Skælskør,
hvor han som souschef
også har fået et indblik i
arbejdet som uddeler.
- Så jeg ved, hvad der
bliver forventet. Jeg er
overbevist om, at jeg har
meget at tilbyde, siger Thomas Ejlersen, som ikke
skal lave noget om med det
samme, men han har masser af idéer.

homas Ejlersen, den
nye uddeler i Glumsø,
kommer fra en stilling
som souschef i SuperBrugsen i Skælskør.
Han var ikke i tvivl, da
han så et internt jobopslag,
hvor der blev søgt efter en
ny uddeler til SuperBrugsen i Glumsø.

»

Jeg har det
bedst med gang i
den.
Hele holdet bag Arsenik og Gamle Kniplinger er her fotograferet ved efteråretsforestillinger. Privatfoto

Thomas Ejlersen,
ny uddeler

Det bliver i samarbejde
med Hans Larsen, der er
uddeler i Fensmark.
- Men først skal vi have
tilbudt kunderne en god
butik. Og fortalt dem, hvad
SuperBrugsen står for, siger den nye uddeler, som
vil sætte sit eget præg på
butikken stille og roligt.

Fra Fuglebjerg
Han kender lidt til Glumsø
og kendte lidt til butikken i
forvejen. Han vidste blandt
andet, at den er blevet ombygget sidste år.
Thomas Ejlersen bor i
Fuglebjerg, så han har ikke
så langt til arbejdet. Det
er måske også rart, da der
også er fuld knald på privaten, hvor han bor sam-

Min ambition
fra dag ét har været,
at jeg ville være
uddeler.
Thomas Ejlersen,
ny uddeler

men med sin kæreste og
deres tre børn.
Parret har to drenge på
fem et halvt og otte år, samt
en lille pige, der er to måneder.
- Jeg har det bedst med
gang i den, siger Thomas
Ejlersen og fortæller, at familien har første prioritet
i fritiden, men at han også
er aktiv i den lokale skydeklub. ■

Brandchef: Det var
et kanon arrangement
AF ULRIK BACHMANN
NÆSTVED: Lige under 300
personer besøgte lørdagens åbent hus-arrangement hos Næstved Brand
& Redning på Manøvej i
Næstved, hvor brandfolkene tog imod i tre timer mellem klokken 11 og 14.
Og antallet var så højt, at

viceberedskabschef Morten Sommerstedt Christensen betegner det som en
succes.
- Vejret taget i betragtning er jeg overrasket over,
at der kom så mange mennesker, siger han.

Mange aktiviteter
Der var bestemt også no-

get at komme efter, sådan
som Sjællandske skrev i
mandagsudgaven. Brandfolkene havde sørget for
mange aktiviteter, som det
var værd at trodse kulden
for at opleve.
- Det var et kanon arrangement, siger Morten
Sommerstedt Christensen.
Antallet af besøgende

lå nogenlunde på samme
niveau som i 2010, hvor
Næstved Brand & Redning
senest holdt åbent hus.
Folk, som kom, blev opfordret til at betale 30 kroner i entre, og der blev også
solgt pølser for 2.000 kroner. Pengene går til Danmarks-Indsamlingen
på
lørdag. ■

Både børn og voksne fik muliighed for at komme helt tæt på
både brandbiler og flammer, da Næstved Brand & Redning
lørdag havde åbent hus. Foto: Kim Rasmussen

