
HHvveeddeemmaaggaassiinneettss  pprrooggrraamm  22001177    ÅÅbbeenntt  1188..  jjuunnii  ––   2277..  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. 18. juni kl. 12:00 – 17:30 

Sæsonåbning 
Spisning: kl. 12:30  

Stegt flæsk inkl. 1 Maribo øl kr. 120,- 
Spisebilletter skal købes hos Gert Sølyst tlf.: 40 20 96 18 

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

senest 15. 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 i hele sæsonen: 

Alice Scheel, Bandholm 
Gyde Siebert, Nakskov 

Grethe Andersen, Pårup 
 På 2. sal udstiller i hele sæsonen 15 kunstnere fra  

Kunstnergruppen Storebælt. Medlemmernes 

kunstneriske udtryk spænder vidt fra det naturalistiske, 

figurative over til rene koloristiske abstraktioner. Deres 
arbejder udføres i olie, akryl, akvarel, pastel, tegning, 

collage, grafik, glas og keramik. 
 

Tirsdag d. 20. juni kl. 19:00 – 22:00 

Ølsmagning: Hancock  
Det gode øl fra det lokale bryggeri i Skive. Bryggeriet har 

overlevet ved at satse på kvalitet. 
Hurtig (bindende) tilmelding og betaling via netbank.  

(Se nederst i folder.) 
Entré inkl. en let kold anretning ..................... kr.100,- 
 

Mandag d. 26. juni kl. 19:00 
Foredrag: Den lollandske natur med fokus på 

lokalområdet omkring Bandholm og Knuthenborg 
v/Naturvejleder Uffe Nielsen  

Uffe Nielsen fortæller om og viser billeder af den 
lollandske natur med fokus på lokalområdet omkring 

Bandholm og Knuthenborg. Der vil især blive fortalt om 
fugle- og plantelivet, men vi kommer også omkring 

insekter, padder og krybdyr samt svampe. 

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

Søndag d. 2. 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. 14. juli kl. 19:00 – 22:00 

Maribo Jazz   
Copenhagen Washboard Five 

Bandet har optrådt siden 1987 på 
den københavnske 

traditionelle jazzscene, og 
varemærket har altid været 

det samme: Hot Jazz - med 
udgangspunkt i den 

musikstil der blev udviklet af 

1920ernes livlige 
vaskebrætbands i Chicagos South 

Side kvarter og i New York. 
Madkurv kan medtages. 

Drikkevarer må ikke medbringes, men skal købes i 
Hvedemagasinet. 

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

Søndag d. 30. 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. 16. august kl. 19:00  
Foredrag: Skrøner fra en ravnekrog 

I 1963 udgav Egon Larsen sine erindringer fra Bandholm i 
tiden fra ca. 1900 og frem til 1. Verdenskrig, "Skrøner fra 

en ravnekrog". Per Jensen vil denne aften fortælle om det 
persongalleri, der er i bogen og måske også tilføje et par 

skrøner. Anne Elmer vil læse passager fra bogen. 
Entré inkl. kaffe og kage:  ................................ kr. 50,- 

 
Onsdag d. 23. august kl. 19:00  

Foredrag: Knuthenborg, status og fremtiden 
v/Christoffer Knuth 

Det er lykkedes for Christoffer Knuth at finde et hul i 
kalenderen for at orientere os om den seneste udvikling.  

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

 
Søndag d. 27. 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. 29. august kl. 19:00 

Sangaften med Bandholm Husmandsorkester 

 
Igen i år vil det succesfyldte lokale orkester spille og 

synge for til en glad aften midt i byen. 
Entré inkl. kaffe og kage:  ................................ kr. 50,- 
 
 

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 A. Hovmand ........................... tlf. 40 13 80 11  
Næstformand: Torben Karlsson ....................... tlf. 29 26 66 36 
Ellis Heje Hobel ............................................ tlf. 30 28 85 26 

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

Mikkel Keis Søtbæk ....................................... tlf. 60 77 08 04 
Katrine  Keis Søtbæk .................................... 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.. .65,- 
Husstandsmedlemskab  ........................................ kr. 130,- 

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 75 personer 
Kontakt Inga og Jørgen Antvorskov tlf. 54 78 80 30 

 

Billetter til alle arrangementer kan også bestilles via en 

E-mail til: ellisheje@gmail.com   
Beløbet betales via netbank,  

Registreringsnummer: 0682 Kontonummer: 2835654869 
 

Ret til ændringer i forbindelse med programmet forbeholdes! 

 

Del og følg os på 
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