
HHvveeddeemmaaggaassiinneettss  pprrooggrraamm  22001166    ÅÅbbeenntt  1199..  jjuunnii  ––   2288..  aauugguusstt    kkll ..   1133::0000––1177::3300,,  lløø.. //ssøø..::   1122::0000––1177::3300  

 

 hvedemagasinet@hvedemagasinet.org   hvedemagasinet@hvedemagasinet.org  hvedemagasinet@hvedemagasinet.org 
 hvedemagasinet.org   hvedemagasinet.org     hvedemagasinet.org  

Søndag d. 19. juni kl. 12:00 – 17:30 

Sæsonåbning 
Spisning: kl. 12:30  

Stegt flæsk inkl. 1 Maribo øl kr. 110- 
Spisebilletter skal købes hos Gert Sølyst tlf.: 40 20 96 18 

eller beløbet kan indbetales på vores bankkonto:  
Registreringsnummer: 0682 Kontonummer: 2835654869 

senest 16. juni. Husk at skrive navn på indbetalingen! 
Der er musikalsk underholdning ved Thomas Winther, 

Olivia Winther og Thomas Nielsen. 
 

Fernisering: kl. 13:30 

På 1. sal udstiller Hvedemagasinets 11 »huskunstnere«  
 

Kunstnerne byder på et glas vin og lidt snacks. 
 

Til ferniseringen byder Hvedemagasinet alle gæster på ét 

stykke gratis lagkage ved køb af kaffe. 
 

I stueetagen udstiller Eva Jensen hele sæsonen. 
Eva maler i et par 

malergrupper og går på 
kunstskolen i Nykøbing 

F. Hun har udstillet 
blandt andet i Lollands 

Bank, Maribo Hallen, 
Sakskøbing Bibliotek og 

Vandtårnet i Nykøbing. 
 

På 2. sal udstiller Jette Carlsen og Anette Askholm 

quilt og patchwork hele sæsonen. 
 

Tirsdag d. 21. juni kl. 19:00 

Ølsmagning: Det lyse øl fra Tyskland! 
Smag de 2 bedste ”pils” og de 2 bedste ”bajere” (plus lidt 

bonus!) Det er øl, du normalt ikke ser i Danmark. 
Der er begrænset antal pladser. Hurtig (bindende) 

tilmelding og betaling via netbank. (Se nederst i folder.) 
Entré inkl. lidt brød, pølse og ost.................... kr. 100,- 
 

Tirsdag d. 28. juni kl. 19:00 
Foredrag: Bandholm - en driftig by gennem tiderne 

v/Klaus Duch-Jørgensen 
Byens historie fortalt af Klaus Duch-Jørgensen, født og 

opvokset i Bandholm og vendt tilbage til Bandholm efter 
mange år i udlandet. 

Entré inkl. kaffe og kage:  ............................. kr. 50,- 
 

Søndag d. 3. juli kl. 10:00 – 16:00 
Markedsdag 

Samler- og kræmmermarked for børn og voksne.  
Leje af stadeplads hos Gert Sølyst tlf.: 40 20 96 18. 

Pris pr. stand .............................................. kr. 80,- 
Børneborde  ............................................... kr. 10,- 

Fredag d. 15. juli kl. 19:00 – 22:00 

Maribo Jazz   
Scandinavian Rhythm Boys  

SRB arbejder med ragtime, 
blues, åndelige sange, gospel 

og tidlige former for 
jazzmusik, kombineret med 

kendte evergreens, ballader 
og swing. De fleste af 

melodierne er specialiteter, 

der sjældent høres.  
Madkurv kan medtages. 

Drikkevarer må ikke medbringes, men skal købes i 
Hvedemagasinet. 

Entré:  .......................................................... kr. 70,- 
 

Søndag d. 31. juli kl. 10:00 – 16:00 

Markedsdag 
Samler- og kræmmermarked for børn og voksne.  

Leje af stadeplads hos Gert Sølyst tlf.: 40 20 96 18 
Pris pr. stand ................................................. kr. 80,- 

Børneborde  ................................................... kr. 10,-  
 

Onsdag d. 03. august kl. 19:00  

Foredrag: Tanker og erindringer fra et langt 
præsteliv i de to nordlollandske sogne, Bandholm og 

Askø 

v/Ebbe Blochmann 
Entré inkl. kaffe og kage:  ................................ kr. 50,- 
 

Tirsdag d. 23. august kl. 19:00 – 21:00 
Foredrag: En kongelig visit i Bandholm  

v/ museumsinspektør Jesper Munk Andersen 
Mandag den 24. juli 1843 ved 

aftentid indfandt Christian VIII 
og dronning Caroline Amalie sig 

nemlig på deres tur gennem 
Lolland-Falster i havnebyen for 

ved selvsyn at se de mange nye 
tiltag, der her var kommet til. 

Jernstøberi, havn og ikke mindst 

de store magasinbyggerier blev 
nøje inspiceret og kongen var 

imponeret: ”et skiønt Arbejde, som giør Administrationen 
og nu Grev Knuth megen Ære”. 

Med afsæt i det kongelige besøg i Bandholm vil aftenens 
foredrag tage publikum med tilbage til Christian VIII og 

dronning Caroline Amalies ugelange ophold på Lolland-
Falster i juli 1843. Få et indblik i, hvordan et kongebesøg 

tog sig ud for 173 år siden. 
Entré inkl. kaffe og kage:  ................................ kr. 50,- 

Søndag d. 28. august kl. 11:30 

Sildefest 
Den traditionelle sildefest afslutter sæsonen med salte 

sild, øl og snaps, ledsaget af countrymusik med duoen   
»Face Up«  

Fri entré 
 

Tirsdag d. 30. august kl. 19:00 – 21:00 

Sangaften med Bandholm husmandsorkester 
Vi gentager efter utallige opfordringer arrangementet med 

det succesfyldte lokale orkester.  

Kom og syng med og få en hyggelig aften. 
Entré inkl. kaffe og kage:  ............................... kr. 50,- 
 

Tirsdag d. 13. september kl. 19:00 
Rapsol 

Kom og hør om det lokale olieeventyr. Oplæg i 
Hvedemagasinet med efterfølgende besigtigelse af 

produktionen. 
Fri entré 
 

Medlemskab! 

Hvedemagasinet har brug for din støtte. 
Bliv medlem. Dit bidrag er med til at vedligeholde 

det gamle hus.  
Du kan også støtte foreningen ved at give en hånd med ved 

arrangementerne.  
Kontakt bestyrelsen: 

Formand: Niels Hovmand ............................... tlf. 40 13 80 11  
Næstformand: Torben Karlsson ....................... tlf. 54 78 83 94 
Ellis Heje Hobel ............................................ tlf. 30 28 85 26 

Maria Metelmann .......................................... tlf. 54 78 85 93 
Klaus Duch-Jørgensen ................................... tlf. 40 42 47 50 

Mikkel Jakobsen ........................................... tlf. 60 77 08 04 
Katrine  Keis Hansen ..................................... tlf. 28 30 24 56 

Erik Cedervall .............................................. tlf. 26 22 71 40 
Jan Hobel .................................................... tlf. 21 96 90 16 
Per Jensen .................................................. tlf. 64 66 22 19 
 

Kontingent ét kalenderår: 
Personligt medlemskab  ........................................ kr. 60,- 

Husstandsmedlemskab  ........................................ kr. 125,- 
Kontingent kan betales i Hvedemagasinet, til bestyrelsen eller 

ved indbetaling via netbank (se nederst på siden). 

Hvedemagasinet kan lejes af medlemmer til 

private formål. 
Vi har service til 100 personer 

Kontakt Inga og Jørgen Antvorskov tlf. 54 78 80 30 
 

Billetter til alle arrangementer kan også bestilles via en 
E-mail til: ellis@waoopost.dk  

Beløbet betales via netbank,  
Registreringsnummer: 0682 Kontonummer: 2835654869 
 

Ret til ændringer i forbindelse med programmet forbeholdes! 

mailto:ellis@waoopost.dk

