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Træn med i dag
NÆSTVED: Lille Næstved IFs konkurrenceafdeling inviterer alle interesserede piger og drenge i alderen 6 til 16 år.
Den gratis TeamGym træning foregår i dag kl. 17–19.30 i
Digtervejshallen på Karrebækvej. TeamGym er den mest
populære gymnastikform under GymDanmark og oplever
stor fremgang på landsplan. Det er en holdsport, der består
af tre discipliner: spring på bane, spring i minitrampolin og
en rytmisk serie. Lille Næstveds TeamGym hold har vind
i sejlene og har hentet flere medaljer ved de netop overståede Sjællandsmesterskaber, så de viser nu sporten frem og
håber på endnu flere har lyst til at prøve gymnastik på et
lidt højere plan. -Vi er denne sæson i fuld gang med at sætte Næstved på landkortet indenfor TeamGym”, fortæller
holdansvarlig og rytmetræner Stine Dunkan Gents og fortsætter: Derfor vil vi gerne vise sporten frem for alle piger
og drenge, der gerne vil bruge kroppen og udfordre sig selv.

Fastelavnsfest i Sct. Jørgens Park
NÆSTVED: Der er tøndeslagning, fastelavnsboller, slikposer, ansigtsmaling og fastelavnsklip på programmet i Sct.
Jørgens Park lørdag den 22. februar mellem klokken 10 og
13. Farmorhuset har før hygget om børnene i centergangen
i Sct. Jørgens Park. Og det med så stor succes, at Centerforeningen nu igen har fået Farmor og hendes hjælpere til
at komme og lave en fest. Børnene inviteres sammen med
deres voksne til at slå sig ned ved et bord fyldt med karton,
som kan forvandles fastelavnskatte. Ved et andet bord kan
børnene tage plads i sminkestolen og få malet et par kattestreger hos den dygtige og kreative ansigtsmaler. Det sker
mellem klokken 10 og 11. Klokken 11 slås katten af tønden,
og fra klokken 12 bliver der uddelt fastelavnsboller og slikposer. Naturligvis bliver kattedronninger og kattekonger
også kronet på behørig vis, ligesom de også får en præmie.

Strafferet gennem tiden
FUGLEBJERG: Tirsdag den 25. februar kl. 19.00 er der foredrag i Kulturladen. Historikeren Torben Albret Kristensen
vil fortælle om strafferet og rettergang gennem de sidste cirka 500 år.
Ethvert styre har brug for at statuere et eksempel nu og da,
og for at sikre en vis konsensus må man sætte strafferetten
i system. Men gennem tiden har meningen om, hvad der er
strafbart, og hvad straffen i givet fald er, ændret sig en del.
Foredraget er en gennemgang af strafferetten fra Reformationen til vore dage. Hvilke forbrydelser var og er strafbare,
og hvad var og er straffen?
Det er Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening, Borupris’ Venner, som arrangerer foredraget.

Jubilæum i Fensmark
FENSMARK: Som yngre kørte Jens Andersen med sin far, der
drev en vognmandsforretning. Det var her han fik interessen for trailere. Jens Andersen havde netop købt hus med
sin kone i Fensmark, og der var en masse oprydning, så en
trailer var eminent til deres behov. Han købte derfor sin første Variant trailer, og da han kom hjem med traileren i 1995,
blev flere interesserede i den firehjulede sag. Interessen
var spændende, så hvorfor ikke prøve at købe seks trailere
hjem, og have stående til salg i haven. Det lykkedes at sælge
dem. - I 1998 opfordrede en af mine venner mig til at få en
hjemmeside med trailere. Dengang var der ikke mange, der
havde en hjemmeside, så det var meget specielt, siger Jens
Andersen. 25 års jubilæet fejres ved en reception fredag 28.
februar kl. 13-15 i lokalerne på Glasmagervej 18.

Et glimt fra sidste år, hvor Arne Lodal blev kåret som Årets Leder. Han har tolv danske mesterskaber i ryggen i sin tid som motocross-kører og er
formand for Næstved Motor Klub. 
Foto: Jan Jensen

Sport Awards med ny
pris og grand prix-pust
SPORTSPRISER: Sangeren Søren Poppe
underholder ved
stort sport- og hædringsfest torsdag 5.
marts. P4’s Morten
Dam Sørensen styrer showet sammen
med borgmester
Carsten Rasmussen.

stre fra Næstved i rampelyset, og det er personer, som
har opnået en særlig anerkendelse i sportsåret 2019.
I Center for Kultur & Borgerservice glæder Ole Hansen sig til den store dag, og
han gør opmærksom på,
at det er nu - og senest 23.
februar - man kan indstille kandidater til de i alt ni
Sports Awards.

Ny pris på 25.000 kroner
Af Jan Jensen

Jens Andersen sidder trofast bag skærmen, og har styr på det administrative, mens han tager sig af kunderne enten på telefon eller når de
kommer forbi glasdøren. 
Foto: Dorte Rye Silbo

NÆSTVED: Planlægningen
er i fuld gang, og holdet bag
Sport Awards holder lav
profil, mens de arbejder på
overraskelser, når der torsdag 5. marts blændes op for
sportsfesten Mærk Næstved
Sport Awards i Herlufsholm
Idrætscenter.
Mærk Næstved Sport
Awards har næsten 100 me-

Ole Hansen er særligt stolt
over, at kunne præsentere
en helt ny pris i år. Nemlig
Trelleborgfondens Idrætspris, hvor der foruden æren
også følger 25.000 kr.
Desuden står Team Næstved Eliteidræt for uddeling
af legater for cirka en million kroner.

Fællesspisning

Der er lagt op til en særlig
aften for de lokale idrætsud-

øvere og deres familier, og
det begynder kl. 17 med fællesspisning i hallen.
Et par timer senere går
aftenens konferencier - den
sportsglade P4-studievært
Morten Dam Sørensen - på
scenen. Det sker i parløb
med borgmester Carsten
Rasmussen, som står for
uddeling af håndtryk og medaljer til de mange mestre.
Der er også styr på underholdningen. Tidligere har
navne som Julie og Anya
stået på scenen og i år bliver det en gammel kending,
Søren Poppe, der skal peppe
publikum op.

Vinder af MGP

Han blev kendt med Rollo &
King, hvor han var forsanger i 2001. De vandt Dansk
Melodi Grand Prix med
nummeret: Der Står Et Billede Af Dig På Mit Bord - en
klassiker, der stadig bliver
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