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NY BLADSCHEF

MED I BUSTER-FILM

7

CHRISTIAN OG MANDEGRUPPEN
Find os på

Hele verden
lytter til Faxe Ladeplads

®

Efterårsferie med LEGO og børnebillet

LOKALE NYHEDER PÅ SN.DK/FAXE OG FAXENYT.DK >>>>

· Tillæg fra

Ligger dit
høreapparat
i skuffen?
A GEORG JENSEN ORIGINAL

NÆSTVED STORCENTER

Sjællands største udvalg... priser værd at køre efter

999,-

NYHED

Tlf. 70 505 606
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TORVEGADE 8 · 4640 FAXE · 56 71 34 80
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Før 199,-
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JERNBANEGADE 38 · 4690 HASLEV · 56 31 20 32 · TORVEGADE 8 · 4640 FAXE · 56 71 34 80
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3-PAK TIGHTS

Før 399,-

249,-

v/ Optiker Fie Blume
Jernbanegade 16 · 4690 Haslev
Tlf. 7370 9629

1/1 PA

JEANS
Nu

finder du
hos os

2 stk

VI ER NU FORHANDLER AF

800,-

O,- RENTE
O,- GEBYR
O,- UDBETALING*

Ramsherred 6, Næstved
Algade 41, Skælskør - Storgade 33 B, Sorø

www.guldsmedborup.dk - tlf. 55 73 73 75

SKJORTER
1 stk. 600,-

KØB PÅ
ABONNEMENT

*forudsat at vi har softwaren.

THE MERCY COLLECTION

1.499,-

SE SIDE 6

De flotteste briller
og den bedste
betjening

Vi tilbyder gratis justering*
af høreapparat i september
og oktober, selv om det
ikke er købt hos os.

MERCY RING
PRICE 8.500.-

og haslevfaxeposten.dk

119,-

5 POSER 200,-

10%
Hækplanbatet. rLe÷
veres i oktober

Forudbestillingsra
VED LEVERING:
Kontakt sælger
for bestilling
Ib Petersen
tlf. 25108152

Solagervej 26 • 4653 Karise • Tlf. 5678 8684 • cfp@cfp.dk • cfkarise.dk

planteskole
Egedevej 156 • Faxe • Tlf. 56 39 90 93
Tirsdag-fredag 9-17. Lørdag & søndag 9-15
www.frenderupplanteskole.dk
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Søren Hejgaard og Michael Milo Jørgensen

Hele verden lytter til
lyden af Faxe Ladeplads
FAXE LADEPLADS: I lørdags var
der releaseparty - det kan man
vist godt kalde det - i Faxe Lade-

plads. Det var dagen hvor Michael
Milo Jørgensen og Søren Hejgaard
præsenterede albummet „I left

my heart in Faxe Ladeplads.”
Det foregik på Hylleholt skole i
Faxe Ladeplads - noget forsinket.

Karisevej 72
4690 Haslev
www.nbel.dk
nbel@nbel.dk

5639 8070
Vi udfører lynog transientbeskyttelse af
dit hjem.

Er du tryg ved dit fejlstrømsrelæ?
Hvis dit HFI-relæ
er mere end 10 år,
skal det udskiftes
med et HPFI-relæ.
Så undgår du,
at dit tv, vaskemaskine og anden elektronik går
i stykker, hvis der er overgang i
strømmen.

Fejlstrømsrelæet er nødbremsen i
din bolig. Den sikrer dig mod livsfarlige stød, hvis der opstår en fejl.

Bestil et sikkerhedstjek!

Vores elektriker tester dit relæ og
sørger for, at du er sikker.
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Din lokale elektriker

præsentationen, og han var på
forhånd blevet bedt om at finde
det nummer der sagde ham allermest. Og her faldt valget på „Faxe
Ladeplads Siberia”.
- Hvorfor det lige blev den kan
jeg ikke forklare. Den siger mig
bare en masse, og er det ikke
også sådan at ikke alt skal kunne forklares. Det handler om en
følelse og en stemning, sagde
borgmesteren, der selv bor i Faxe
Ladeplads.
Og så overraskede det ham
ikke, at værket handler om Faxe
Ladeplads, og er skabt af mennesker der holder af byen, for det
er netop en by fyldt med kreative
sjæle - „Lige bortset fra mig, For
er der noget jeg ikke er, så er det
kreativ” sagde Ole Vive.
Og så blev „Faxe Ladeplads
Siberia” spillet mens der på en
storskærm blev vist utroligt flotte
billeder fra Faxe Ladeplads. Billeder taget af Synnøve Rasmussen.
Hun er med i Faxe Fotoklub, og tager nogle helt fantastiske billeder.
Det er iøvrigt også et billede
som Synnøve har taget, der er på
albummets forside. Og som tak
for fiorsidebilledet, og de mange
billeder der belv vist på storskærmen modtog Synnøve en stor kopi
af forsidebilledet.
På flere af numrene medvirker
Svend Pedersen, og han var naturligvis også tilstede på Hylleholt Skole og spillede flügelhorn

til „Queen of Faxe Ladeplads” - et
nummer der hylder „de fire dronninger” - de fire firmastede skonnerter der blev bygget på Koefoeds Skibsværft i Faxe Ladeplads.
Af Torkild Svane Kraft

Numrene
 1. Beach Party in Faxe
Ladeplads.
 2. Heading Back to Faxe
Ladeplads.
 3. Autumn in Faxe Ladeplads.
 4. I Left My Heart in
Faxe Ladeplads.
 5. Trolls in Faxe Ladeplads.
 6. Downtown Faxe
Ladeplads.
 7. Faxe Ladeplads
Siberia.
 8. Queen of Faxe Ladeplads.
 Find dem der hvor du
plejer at finde musik

Synnøve Rasmussen fik et stort print af forsidebilledet

Svend Pedersen på scenen mens Dronningen - en af dem - ses på storskærmen

UNDGÅ FALSK
TRYGHED!

For de otte numre har været klar et
godt stykke tid, men på grund af
corona, var det først nu det kunne
lade sig gøre at præsenterer værket for publikum, der naturligvis
sad godt spredt i lokalet, og flere
ting som de to komponister havde
tænkt sig at publikum skulle inddrages i, kunne ikke lade sig gøre,
men alligevel blev det en god eftermiddag.
Michael Milo Jørgensen kunne
fortælle at „I left my heart in Faxe
Ladeplads” kan findes på ikke
mindre end 71 platforme over
hele verden - og han viste, på en
storskærm, hvordan værket blev
præsenteret i Rusland og Kina.
Du behøver altså ikke at lede
længe hvis du vil lytte til den nye
musik om Faxe Ladeplads. Du kan
finde den på stort set alle streamingstjenester - også de gratis.
Søren Hejgaard fortalte at
ham og Michael Milo har arbejdet
med de ialt otte numre i et års tid.
Og hvad er det så for en genre?
Svaret er... mange. Værket er en
stemning. Den man får når man
færdes i Faxe Ladeplads og omegn - og stemningen kan jo være
meget forskellig, så derfor er musikken også meget forskellig.
- Vi håber at kunne bidrage
med noget godt til byen - at gøre
Faxe Ladeplads kendt i Danmark
- og i hele verden, sagde Søren
Hejgaard.
Borgmester Ole Vive deltog i

Brian`s
Kagebord
-er du en af de eneste
som endnu ikke har prøvet
Brians Kagebord ?
Kom ind i butikken,
så vi kan hjælpe dig
med den bedste løsning
til din fest.
Kagebordet skal bestilles i
butikken senest 2 dage før.

Driller
din PC?

- og er du træt af IT-problemer?
Vi hjælper både mindre virksomheder og
private. Så er du hurtigt køreklar igen!

•
•
•
•
•

Hjælp når den ikke vil starte.
Hjælp til installation af programmer.
Hjælp til installation af netværk og printer.
Hjælp til virus og spyware.
Hjælp til nemme backup løsninger.

• Vi sælger alle former for PC’er, printere
samt løsdele til PC’er og software.
• Vi udskifter defekt udstyr.
Hvem er vi? IT-firma gennem 21 år
Hvad får I? personlig service og hjælp til at finde den rette løsning.

IT-SERVICE v/Palle Føhns
Jernbanegade 52 · 4690 Haslev
tlf. 56 31 23 54

Månevænget 2 - 4640 Faxe
Mail: itservice@mail.dk - Tlf. 22 36 45 48
www.faxeitservice.dk

