Hvedemagasinets program 2022

Åbent 19. juni – 28. august

kl. 13:00–17:30

Søndag d. 19. juni kl. 12:00 – 17:30

Søndag d. 31. juli kl. 10:00 – 16:00

Tirsdag d. 6.. september kl. 19:00 – 21:00

Sæsonåbning

Markedsdag (indendørs og på p-pladsen)

Bandholm Husmandsorkester

Fernisering: kl. 13:30
Hvedemagasinet byder på et stk. lagkage ved køb af
kaffe.
På 1. sal udstiller Hvedemagasinets »huskunstnere«
Kunstnerne byder på et glas vin og lidt snacks.
I stueetagen udstiller kunstnergruppen Gaia hele
sæsonen malerier.
På 2. sal: Quilteren Anette Askholm udstiller.
Søndag d. 26. juni. kl. 14:00 – 16:00

Reception i anledning af Hvedemagasinets
25 års jubilæum.
Søndag d. 03. juli kl. 10:00 – 16:00
Markedsdag (indendørs og på p-pladsen)
Samler- og kræmmermarked for børn og voksne.
Leje af stadeplads hos Erik Cedervall tlf. 26 22 71 40
Pris pr. bord (også eget bord)........................kr. 50,Børneborde (også eget bord) ........................kr. 10,Fredag d. 15. juli kl. 20:00 – 22:00

Maribo Jazz: Herringløse Hot Band

Et nyt Band på den danske musikscene…
Alle 6 musikere har spillet jazzmusik i en
menneskealder i bl.a. Ib Lindschouws New Orleans
Jazzband – Bajazzerne – Jazzkompagniet –Olsens Hot
Band – Papa Bues Viking Jazz Band – Søren Sørensen
Swing Cats –New Orleans Delight – med mange flere.
De spiller New Orleans Jazzmusik som Mormor ku’ li’
det, med masser af sang fra de varme lande…
Døren åbnes kl. 18.
Medbring din egen mad.
Drikkevarer skal købes i Caféen!
Diskotek Hveden spiller jazzmusik indtil bandet går på.
Entré .......................................................kr. 100,Fredag d. 29. juli kl. 18:00 – 22:00

60’er-fest med Diskotek Hveden

Medbring gerne egen mad. Drikkevarer skal købes i
Caféen.
Entré .........................................................kr. 50,-
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Samler- og kræmmermarked for børn og voksne.
Leje af stadeplads hos Erik Cedervall tlf. 26 22 71 40
Pris pr. bord (også eget bord)...................................kr. 50,Børneborde (også eget bord) ....................................kr. 10,Tirsdag d. 9. august kl. 19:00 – 21:00

Byvandring med Klaus Duch

Aftenen starter inde i Hvedemagasinet, hvor der er en kort
intro til turen. Derefter begiver man sig sammen ud på en
mindre byvandring.
Efter denne sluttes der af i Hvedemagasinet med kaffe/ kage,
samt fremvisning af billeder fra det gamle Bandholm.
Entré inkl. kaffe og kage ..........................................kr. 50,Mandag d. 15. august kl. 19:00 – 21:00

Foredrag om Grimstrup v/Leif Plith
Ganske tæt på Maribo ligger et næsten glemt kapitel i vores
danmarkshistorie. Et sted hvor man kommer rigtigt tæt på
kampen om Danmark.
Herfra har mindst 2 oprør rejst sig mod den danske
kongemagt, nemlig Valdemar Atterdag og dennes datter
Margrete d 1.
I dag ligger voldene fra en mægtig borg og ikke mindre end tre
belejringsborge, voldsteder som angriberen byggede under den
sidste kamp om borgen, stadig ude i skoven. Men hvad ved vi
om denne mægtige borg med navnet Grimstrup? Hvem
byggede den, hvem boede på den og hvad skete der med den,
siden den ikke findes som borg i dag?
Alt det vil Leif komme ind på i aftenens foredrag samt fortælle
om udgravningerne tilbage i 2019.
Leif Plith Lauritsen, er kendt fra bl.a. Tv2Øst programmet:
“Under jorden” med Sille Roulund, og DR historie succesen:
“Gåden om Danmarks første konge”.
Entré inkl. kaffe og kage ..........................................kr. 75,Onsdag d. 24. august kl. 19:00

Foredag v/ René Andreasen

René Andreasen, der bor i Bandholm vil fortælle om sit arbejde
som paramediciner gennem mange år.
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. Festen er indendørs.
Drikkevarer skal købes i Caféen.
Fri entré
hvedemagasinet@hvedemagasinet.org
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På opfordring fortsætter traditionen med en syng medaften som sæsonens sidste arrangement.
Entré inkl. kaffe og kage....................................kr. 50,Bestyrelsen opfordrer til at støtte med et
medlemskab, så der er råd til løbende
vedligeholdelse af den fredede bygning.
Ud over netbank og MobilePay, kan der indbetales til
følgende fra bestyrelsen:
 Niels A. Hovmand, Havnepladsen 10
 Torben Karlsson, Reersnæs Kirkevej 316
 Maria Metelmann, Panumsgade 15
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
Allan Thorup........................................tlf. 22 49 40 86
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
Registreringsnummer: 0682 Kontonummer: 2835654869
MobilePay: 49738.

Husk i begge tilfælde at påføre ”kontingent” samt
navn/adresse.
Hvedemagasinet kan lejes til private formål.
Vi har service til 75 personer
Kontakt Erik Cedervall tlf. 26 22 71 40
Ret til ændringer i forbindelse med programmet forbeholdes!

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