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TID OG STED

KUNST: Lørdag den 
8. november 
bliver en ny 
skulptur afsløret i 
Vemmelev. Det er 
Mindelegatet for 
Vemmelev Hem-
meshøj Sognes Spa-
re- og Lånekasse, 
der har finansieret 
værket.

Af Martin W. Hansen

VEMMELEV: I mange år har 
Mindelegatet for Vemmelev 
Hemmeshøj Sognes Spare- 
og Lånekasse uddelt penge 
fra renter og afkast til for-
skellige formål i lokalområ-
det. 
Efterhånden er pengebe-
holdningen så lille, at man 
var nødt til at tage hul på 
hovedstolen for at opfylde de 
mange ønsker og ansøgnin-
ger om tilskud.

Formuen er efterhånden 
indskrænket til en størrel-
se, hvor alt for få kan få an-
del i udlodningen. 

- Derfor valgte vi at ansøge 
myndighederne om at bru-
ge de sidste penge, fortæller 
Børge Hyldevang fra legat-
bestyrelsen.

Skulptur af lokal kunstner
Legatbestyrelsen har i sam-
me moment taget kontakt til 
Lokalrådet for Vemmelev og 

Omegn for at høre, hvad rå-
det mente, man kunne bruge 
de sidste penge til.

- I fællesskab blev vi enige 
om, at en skulptur lige midt 
i Vemmelev var det helt rig-
tige, forklarer Børge Hylde-
vang og fortsætter:

- Vi blev hurtigt enige om, 
at vor lokale stenkunstner 
Benny Forsberg Jensen fra 
Skælskør skulle have lov til 
at give et bud på, hvad, han 
syntes, var passende.

Central placering
Den nye skulptur bliver 

placeret i midten af Vem-
melev ud til krydset Borger-
gade, Kirkevej og Stations-
vej. Skulpturen placeres lige 
inden for i bedet tilhørende 
EKOS. Den skal således pla-
ceres på privat grund, men 

meget synligt for alle der 
passerer forbi.

Barnebarn afslører værk
Skulpturen får sin egen 
historie, men Børge Hylde-
vang håber, at borgerne vil 
passe godt på den og må ger-
ne sende en venlig tanke til 
den for længst hedengangne 
sparekasse, som trods alt 
satte sit præg på de to sogne 
fra 1875 til 1966. 

- Resultatet af samarbejdet 
med Benny Forsberg glæder 
vi os til at afsløre lørdag den 
8. november, fastslår legat-
bestyrelsesmedlemmet.

Det bliver i øvrigt en di-
rekte slægtning til spare-
kassedirektøren, som skal 
afslører Vemmelevs nye 
kunstværk.

Som daglig leder af spare-

kassen fortæller historien, 
at murer Chr. Christensen 
blev ansat som sparekas-
sedirektør i 1938 og afl øst 
af sin søn murer Poul Chri-
stensen i 1948, der virke-
de indtil sparekassen blev 
overtaget af Vestsjællands 
Bank A/S i 1966. 

Poul Christensens søn 
Olav Christensen, der er 
bosiddende i Vemmelev, har 
indvilget i at afsløre skulp-
turen.

- Dette er programsat til 
lørdag den 8. november 2014 
kl. 11.00, hvor mindelega-
tet indbyder borgerne til at 
overvære afsløringen og ef-
terfølgende byder på en lille 
forfriskning, slutter Børge 
Hyldevang. 

Sidste legat-penge
går til ny skulptur

BRIDGE: Korsør Bridge 51 har traditionen tro været på efter-
årstur.

40 medlemmer drog afsted mod Låsby Kro i Jylland, hvor 
tre dage blev brugt på kulturoplevelser og shopping, mens 
aftenerne stod i kortspillets tegn.

Der blev afviklet en række indledende runder, inden tur-
neringen blev afsluttet med fi naler, hvor resultaterne var 
som følger:

A-rækken: 1. Birgitte Kirkeskov Jensen & Helga M Kaldau 
239 point, 2. Ulla Johansen & Hanne Wiechmann 237 point, 
3. Merete Prammann & Niels Thomsen 233 point.

B-rækken: 1. Jytte Dalgaard & Jørgen Broholm og Henny 
Olsen & Conny Negendahl 256 point, 3. Ellen Yring & Alice 
Eriksen 240 point. 

Efterårstur til Låsby Kro

Korsør Bridge 51 spillede forleden turnering på Låsby Kro. Privatfoto

FILM: »The Good Lie« har torsdag den 6. november dan-
markspremiere i Korsør Biograf Teater. 

Filmen handler om tre sudanesiske drenge, der efter 13 år 
i en fl ygtningelejr får muligheden for en ny start på den an-
den side af Atlanten. Her modtages de af den rapkæftede so-
cialhjælper Carrie Davis (Reese Witherspoon), der hurtigt 
indser udfordringerne i at få dem indsluset i det amerikan-
ske samfund. 

Carrie er vant til at få tingene gjort hurtigt, effektivt og 
uden, at det bliver alt for personligt. Men mødet med de unge 
afrikanske brødre kommer til at ændre hendes liv for altid. 

Filmen er baseret på en sand historie om »The Lost Boys of 
Sudan« og bringes til live af den Oscar-nominerede instruk-
tør Phillippe Falardeau.

Biografgængerne kan desuden få et gensyn med Carl 
Mørck og Assad i »Fasandræberne« ligesom »Dannys Dom-
medag«, og »Peddersen og Findus - Den Lille Drillepind« 
også er på plakaten.

Danmarkspremiere og reprise i bio

VEMMELEV: En 73-årig kvinde fra Vemmelev blev tirsdag  
klokken 10.10 udsat for et tricktyveri.

Kvinden havde været i Netto på Borgergade, hvor hun be-
talte med dankort. To udlændinge – en mand og en kvinde 
– stod i køen umiddelbart bag den 73-årige, og da kvinde  fra 
Vemmelev kom ud fra butikken, spurgte den udenlandske 
kvinde på engelsk om vej til Vemmelev centrum.

Da den 73-årige lidt efter var kommet hjem til sig selv, op-
dagede hun, at hendes dankort var forsvundet fra sin pung 
- og kunne efterfølgende konstatere, at nogen, muligvis de 
to udlændinge, havde hævet ikke mindre end 15.000 kroner 
fra kortet. 

Den udenlandske kvinde beskrives som østeuropæisk af 
udseende, 30-40 år, 160 centimeter høj og med mellemlangt 
sort hår. Hun talte som nævnt engelsk og var iført en hvid 
frakke. Manden beskrives som 30-40år, 185 centimeter høj 
og med mørkt hår. Han var iført mørkt tøj.

Parret kørte muligvis i en rød Mercedes stationcar. Politi-
et hører gerne fra vidner.

Tyve hævede 15.000 på off ers kort 

STOREBÆLT: En 36-årig mand fra Kgs. Lyngby kom mandag 
klokken 22.30 over Storebæltsbroen. Ved betalingsanlægget 
i Korsør mistede han herredømmet over bilen og bremsede 
kraftigt, men ramte alligevel et stålhegn. Den 36-årige blev 
kørt til sygehuset i Slagelse til behandling for sine knubs, 
og her viste det sig, at han virkede påvirket af stoffer, og han 
blev derfor sigtet for kørsel i påvirket tilstand.

En efterfølgende undersøgelse af blodprøven vil vise, hvil-
ke stoffer den 36-årige havde indtaget før kørsel.

Stofpåvirket mand ramte stålhegn

Torsdag
09.30-10.00: Aktivitetscenter 

Teglværksparken: Elastik-
gymnastik. Arr. Danske 
Seniorer Korsør.

10.00-16.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Billard.

13.00-15.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Legacy 
- arbejde med dette slægts-
program.

13.30-14.30: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Sto-
legymnastik. Arr. Danske 
Seniorer Korsør.

18.50: Tårnborg Forsamlings-
hus, Frølundevej: Banko. 
Arr. Tårnborg IF.

19.00: Korsør Kulturhus, 
Skolegade: Kulturhusets 
torsdagscafe med »Green-
Melon«.

19.00-22.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Cafe 
Amalie.

Fredag
10.00-12.00: Aktivitetscenter 

Teglværksparken: Net-
værksgruppe for senhjerne-
skadede mødes.

12.00-13.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Zumba.

17.00-23.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Tyro-
lerfest.

19.00: Klubhuset, Ørnumvej: 
Halskov Fodbold holder 
ekstraordinær generalfor-
samling.

19.30-22.30: Helms Skole, 
Dahlsvej: Samværsaften for 
tidligere elever og lærere.

BIOGRAFER

Korsør Biograf Teater
Billetter: tlf. 58 37 03 62 
eller www.korsoer-bio.dk
Torsdag
19.30: The Good Lie 

(Danmarkspremiere)
Fredag
16.00: The Good Lie
16.15: Fasandræberne
19.30: The Good Lie
19.45: Fasandræberne

Benny Forsberg Jensen (tv) og Børge Hyldevang (th) har været i tæt kontakt omkring skulpturen, der på 
lørdag afsløres i Vemmelev. Privatfoto

KORSØR: Det er næsten på 
datoen tre år siden, at Simo-
ne Søndergaard slog dørene 
op til sit galleri i Algade i 
Korsør, men om en lille må-
ned er det slut.

- Simones Galleri har efter 
mere end tre år som kunst-
galleri på Algade i Korsør 
valgt at kaste håndklædet 
og penslerne i ringen, for-
tæller indehaveren.

Simone Søndergaard un-
derstreger, at hun de seneste 
tre år har haft mange skøn-
ne oplevelser og relationer 
med galleriets kunder, hvil-
ket også har haft indfl ydelse 
på hendes videreudvikling 
som kunstner.

- Jeg elsker at udfordre 
sig selv og har altid malet 
mange forskellige stilarter, 
hvilket nu også er blevet be-

mærket i mit hjemland USA, 
forklarer hun og uddyber:

- Jeg er blevet inviteret til 
og skal deltage i en interna-
tional udstilling hos »The 
Arts Arena Gallery« i Del-
ray Beach i Florida.

Udstillingen åbner i janu-
ar og fortsætter tre måneder 
frem.

- Det er en spændende ud-
fordring, som jeg glæder 

sig meget til, men først skal 
forretningen i Korsør luk-
kes på fornuftig vis, slutter 
Simone Søndergaard.

Ophørsudsalget er alle-
rede startet og fortsætter 
frem til og med den sidste 
åbningsdag lørdag den 13. 
december.

maha

Simones Galleri i Algade lukker


