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Kunst og Kirker blev
en meget stor succes
KIRKEKUNST: Udstillingen Kunst og
Kirker trak blandt
andet mange mennesker til Vemmelev
Kirke. I hele kommunen blev antallet
af besøgende mere
end fordoblet fra
3000 til 6295.

Leder af Kystfisker Kompagniet David Lange fik overrakt Iværksætterprisen af erhvervskonsulent Bolette Trier og erhvervschef Per B.
Madsen, begge fra Slagelse Erhvervscenter. 

Foto: Mette Juhl Nygaard

Pris til Kystfisker Kompagniet
SLAGELSE/KORSØR: Som omtalt i lørdagsavisen på Slagelse-siderne blev Korsør-firmaet Kystfisker Kompagniet vinder af Iværksætterprisen fra Slagelse Erhvervscenter ved
fredagens store Erhvervs Award på Antvorskov Kaserne.
Prisen blev dog overrakt så sent, at vi ikke kunne nå at få
billedet med i Sjællandske lørdag. Derfor bringer vi billedet
her.

Af Arne Svendsen
VEMMELEV/SLAGELSE KOMMUNE: - Et fantastisk initiativ og en virkelig berigende
oplevelse.
Lød det fra Elin Steenberg
fra Sorø, som Sjællandske
lørdag traf i Vemmelev Kirke. Her kiggede hun sammen med tre veninder på
den udstillede kunst i forbindelse med udstillingen
Kunst og Kirker, der i weekenden var at finde i 14 lokale
kirker, heraf to i den tidligere Korsør Kommune.
De to udstillende kunstnere i Vemmelev var maleren
Peter Ejlerskov fra Aarhus
og den litauiske stentøjsskulptør Konstancija Dzimidaviciene, der dog var blevet
i hjemlandet og blev repræsenteret af sin datter Rasa,
der også er kunstner med
bopæl i Danmark.
Værkerne tiltrak sig stor
opmærksomhed, og ikke
mindst Rasa fik hurtigt nok
at gøre.
- To af skulpturerne blev
solgt indenfor en time efter
åbningen, kunne hun fortælle kort før lukketid lørdag eftermiddagen.
Også Peter Ejlerskov fik
solgt et par værker i løbet af
lørdagen.

- Vi må tage en dag til

Medlem af menighedsrådet

Menighedsrådsmedlem Helle Purup kunne glæde sig over stor tilstrømning til Vemmelev Kirke. Hun ses
her (til venstre) sammen med Rasa Dzimidaviciene, der repræsenterede sin mor Konstancija Dzimidaviciene, ved en af sidstnævntes stentøjsskulpturer. 
Foto: Arne Svendsen
Helle Purup kunne fortælle
om en glidende strøm af gæster hele dagen igennem.
Tælleren stod på 257 personer, da Sjællandske kiggede
indenfor.
På et tidspunkt hvor der
netop havde været en halv
times fællessang i kirken.
Og gæsterne lagde ikke
kun mærke til kunsten.
- De fleste der kommer her
siger bare: Wov, hvor er det
et flot kirkerum, fortæller
Helle Purup.
Gæsterne havde også mulighed for at komme en tur
op i klokketårnet, hvorfra
man kan se ud til Storebælt.
Det benyttede en del sig af.
Mona Andersen havde taget turen fra Fyn.
- Mine forældre ligger begravet her på kirkegården,
så vi havde planlagt at tage
herover. Men vi tilrettelagde turen sådan, at det passede med udstillingen her. Vi
har besøgt flere af de andre
kirker, og det har virkelig
været en oplevelse. Så nu vil
jeg sige til min mand, at vi
skal tage herover igen i morgen, lød det fra Mona Ander-

Turistformand Per Thuesen er overvældet over det store fremmøde
sen lørdag eftermiddag.

Formand overvældet
over fremmøde
- Det er helt surrealistisk.
Lød det fra formand for Slagelse Turistforening, Per
Thuesen, efter at han tidligt
søndag aften havde gjort op,
hvor mange besøg kirkerne
samlet fik.
6295 lød tallet på, og det er
mere end en fordobling i forhold til sidste år, hvor man
lå på omkring 3000.
- Jeg havde været glad for
at komme over 4000 besøgende, men det her er helt

Erik Nygaard kan også alene
KORSØR: Den kommende juletid markeres af Vemmelev-Hemmeshøjs Husholdningsforening med et julearrangement i Provstehaven i Vemmelev den 27. november kl.
18.30.
Aftenens underholder er Erik Nygaard, som fortæller om
julen og synger for på kendte og måske ukendte julesange.
Erik Nygaard er også kendt som tidligere kirkesanger i
Vemmelev og Hemmeshøj kirker. Desuden synger han sammen med Mona som makker, hvor de altid bliver akkompagnement af Christian Kruse på keyboard. En meget populær
trio i lokalområdet, hvor de altid skaber en god stemning.
Men Erik Nygaard kan også selv klare underholdningen, så
opfordringen lyder at komme og syng og hyg med, for der bliver masser af julestemning med kaffe, hjemmebag og lotteri. Koppen til kaffen skal dog huskes. Tilmelding senest den
13. november til Birgit Sørensen tlf. 5838 2364 eller til Birgit
Hansen tlf. 5838 2248. Alle er velkomne. Deltagelse koster
for medlemmer kr. 75,00 og for ikke medlemmer kr. 100,00.

vildt, siger formanden, der
retter en stor tak til de mange involverede menighedsrådsmedlemmer, kunstnere
med flere.
Per Thuesen kan fortælle om stor tilfredshed hos
kunstnerne, hvoraf mange
fik solgt meget. Og han oplevede også stor tilfredshed
hos publikum.
Lidt malurt var der dog i
bægeret.
- Der var for få, der ønskede at benytte busserne, så
her lærte vi noget til næste
år, siger Thuesen.

To brande fredag aften

op
10.30-12.30: Bordtennis - bare
mød op
11-11.45: Stolegymnastik
hold 2
13-15: Strik
13-16: Billard
13.30-15.30: Erindringsværksted - Danske Seniorer
14-15: Lungekoret - LOF
14.15-15.15: Funktionstræning
14-16: Pårørendegruppe dement - mødes 1 x mdr.
19.00-23.00: Korsør Kontraktbridge

gerservice: Fællessang.
09.30-11.00: Sankt Gertruds
Hus: Litteratukreds om
John Steinbecks »Perlen«.
17.30: Sankt Povls Kirke: Kirke og kødsovs, familiegudstjenste med efterfølgende
spisning.
18.30-21.00: Korsør Nærradio:
Radio Banko i Kulturhuset,
Skolegade 1, Korsør

KORSØR: Det var en kortslutning i et elskab, der fredag aften
var årsag til en brand på restaurant Dilans Cantina på Halsskovvej i Korsør.
Det oplyser vagtchef Jan Nielsen fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til Sjællandske.
Politi og brandvæsen modtog en anmeldelse om branden
klokken 19.40. Flammerne blev hurtig slukket, men efterfølgende måtte folk fra Belfor Skadesservice rykke ind og
rydde op i det sod og røgsværtede lokale.
Ingen personer var i fare i forbindelse med branden.
Brandfolkene måtte dog hurtigt i sving igen, idet der 21.40
indløb melding om ild i en frituregryde på Egernsundvej 31.
Den sag blev dog hurtigt klaret.
Det har tidligere fremgået af Sn.dk, at branden i Dilans
Cantina var klokken 21.40, og at der var gået ild i en frituregryde, men det var altså en misforståelse.

TID OG STED
Mandag

Aktivitetscenter Teglværksparken:
8.30-15.30: Åbent motionsrum
08.30-9.30: Osteoporose træning
9-15: Åbent værksted
9.30-10.30: Stolegymnastik Danske Seniorer
9.30-12.15: Syning - Kreativ
Fritid
10-12: Foto og billedredigering
10-12: Cafe Lungen (Den 2.
mandag i måneden)
10.30-11.30: Apopleksitræning
10.30-11.30: Linedans hold 1
11.30-12.30: Linedans hold 2
12.30-13.30: Linedans hold 3
13-14.30: Livstykkerne, Kreativ Fritid
13.30-16: Seniordans - Korsør

firmaidræt
13.15-16.30: Pensionistbridge
for alle - Korsør Kontraktbridge
14-16: Husorkesteret øver
14-16: Foredrag FOF - se Centernyt
18-22: Frimærkeklubben lige
uger
19-21.45: Syning - Kreativ
Fritid
19-22: Bridge for begyndere Hans J. Smidt 51 20 62 99
Andre aktiviteter:
Kunstnerværkstedet Kabeldepotet er åbent, når flagene er ude.
10.30: Sankt Povls Kirke: Babysalmesang v/Lykke Fugl
Wester.

18.50: Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej: Banko.
Arr. Husets Venner.

19.00: Kirkens Korshær,
Havnegade: 45 lys tændes for
Korsørs 45 hjemløse.

Tirsdag

Aktivitetscenter Teglværksparken:
8.30-15.30: Åbent motionsrum
9-10: Zumba
9-15: Åbent værksted
9-12.30: Patchwork
9.30: 1. tirsdag i mdr. værkstedet - bankospil
10-10.45: Stolegymnastik
hold 1
10-12: Ældre Sagen træffetid
10-12: Krolf i haven - bare mød

Andre aktiviteter:
Kunstnerværkstedet Kabeldepotet er åbent, når flagene er ude.
09.30: Korsør Bibliotek og bor-

HØJVANDE
Højvande i Korsør

Mandag: 00.29 og 12.41
Tirsdag: 00.50 og 12.59
Lavvande indtræffer cirka
seks timer senere

BIOGRAFER
Korsør Biograf Teater

Billetter: tlf. 58 37 03 62
eller www.korsoer-bio.dk

Mandag

18.30: Kollision, danmarkspremiere
20.30: Terminator: Dark Fate,
danmarkspremiere

Tirsdag

18.30: Kollision, danmarkspremiere
20.30: Terminator: Dark Fate,
danmarkspremiere

