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Søndag d. 16. juni kl. 12:00 – 17:30 
Sæsonåbning 
Spisning: kl. 12:30  
Stegt flæsk inkl. 1 Maribo øl kr. 120,- 
Spisebilletter skal købes senest 14. juni enten ved at 
henvende sig til Gert Sølyst tlf.: 40 20 96 18 eller ved at 
beløbet indbetales på vores bankkonto:  
Registreringsnummer: 0682 Kontonummer: 2835654869 
Husk at skrive dit navn samt stegt flæsk på indbetalingen! 
 
Fernisering: kl. 13:30 
På 1. sal udstiller Hvedemagasinets »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: 
Kunstnergruppen GAIA 

 
 

Tirsdag d. 25. juni kl. 19:00  
Foredrag: Om modstandskampen på Midtlolland 
v./Per Lohse Hansen fra Hunseby 
Han har i over 40 år interesseret sig for modstanden på 
Midtlolland og vil denne aften fortælle om starten på 
modstanden samt de personer og aktioner, som de var 
aktive i. 
Derudover andre historier fra besættelsestiden. 
Foredraget er med billeder og effekter fra dengang. 
Entré inkl. kaffe og kage:  ................................ kr. 50,- 
 

Søndag d. 30. juni 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. bord .................................................. kr. 50,- 
Børneborde  .................................................. kr. 10,- 
 

Tirsdag d. 2. juli kl. 19:00  
Foredrag: Den der går i andres fodspor kommer ikke 
foran. 
v/ Tine Vinter Clausen 
Tine Vinther Clausen fortæller denne aften om sit liv fra 
sin barndom i Bandholm og om sine oplevelser i livet frem 
til nu. Tine afslutter sit foredrag med at fortælle lidt om, 
hvad hun brænder for indenfor kultur og fritid. 
Entré inkl. kaffe og kage:  ................................ kr. 50,- 
 
 
 
 

 
 

Fredag d. 19. juli kl. 19:00 – 22:00 
Maribo Jazz:  Owen & Jesper Capions Big Four 
Mike Owen blev født i Birmingham, England i 1970 og 
startede allerede som 8-årig at spille trombone. 
Han følte sig tiltrukket af den traditionelle jazz og i 1989 
rejste han til New Orleans på et 10-års ophold, hvor han 
spillede og eksperimenterede i byens kendte spillesteder. 
I en anden 10-årig periode opholdt han sig i Århus og har 
dermed præget den danske jazzscene i en årrække, bl.a. 
med sit band ”The Woodland Jazz Band”. 
Er tilbage i UK igen, hvor han er medlem af ”Baby Jools & 
The Jazzaholics”, der deltog i vor 2016 og 2017-festival. I 
2011 gæstede han os med ”Mike Owens International 
Sunshine Band” og i 2017 med ”Mike Owen Storyville Six”  
Madkurv kan medtages.  
Drikkevarer må ikke medbringes. Skal købes i 
Hvedemagasinet. 
Entré:  .......................................................... kr. 70,- 
 

Søndag d. 4. august 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. bord ................................................... kr. 50,- 
Børneborde  ................................................... kr. 10,-  
 

Onsdag d. 7. august kl. 19:00 
Byvandring med Niels Hovmand, Anne Elmer og 
Klaus Duch-Jørgensen. 
Start og slut i Hvedemagasinet.  
Mulighed for at købe drikkevarer. 
Entré:  .......................................................... gratis 
 
Fredag d. 9. august kl. 19:00 
60’erfest 
Parkhotellet var Bandholms Hithouse, dengang da far 
havde langt hår.  Kom til et nostalgisk genhør med 
“pigtrådsmusikken” fra dengang. 
Klaus Duch og Henrik Schjelde vender plader med 
musikken, der fængede i 60’erne. 
Tag noget lækker mad med eller bestil noget udefra og 
nyd det medbragte i Hvedemagasinet, hvor drikkevarerne 
selvfølgelig købes til altid meget rimelige priser. 
Entré:  .......................................................... kr. 50,- 
 
Søndag d. 25. 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. 27. august kl. 19:00 
Sangaften med Bandholm Husmandsorkester 
Kom og syng med igen i år. 
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. 27 26 85 93 
Klaus Duch-Jørgensen .......................... tlf. 40 42 47 50 
Jan Hobel ........................................... tlf. 21 96 90 16 
Erik Cedervall ..................................... tlf. 26 22 71 40 
Henrik Schjelde ................................... tlf. 21 32 88 37 
Henrik Elmer ...................................... tlf. 21 95 02 57 
Anni Rønlund ...................................... tlf. 29 13 58 32 
  
Kontingent ét kalenderår: 
Personligt medlemskab  .................................. kr.. 65,- 
Husstandsmedlemskab  .................................. kr.130,- 
Kontingent kan betales i Hvedemagasinet, eller ved 
indbetaling via netbank eller MobilePay (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 
MobilePay: 49738. (husk formål og navn) 
 

Ret til ændringer i forbindelse med programmet forbeholdes! 
 

Find og anmeld os også på Tripadvisor og Google! 
 Like, del og følg os på Facebook!  


