
Program for foråret 2020 
 

   Kreds 54 – pensionister 

Tirsdag d. 18. februar kl. 14.00 Foredrag om Sprogøs historie ved Curt Asklund 

    

 

 

 

 

Søndag d. 22. marts kl. 14.30 Krabasken opfører musikforestillingen Album  

Pris 140 kr. 

Efter forestillingen kan vi mødes på Siang Jiang for at 

spise. 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 21. april kl. 14 Foredrag ved Lone Mertz – Forfatter til 

”Glaskisten” 

    

 

 

 

”Jeg er forfatter til den første samlede beskrivelse af Sprogø. 

Min bog udkom 1980, og er stadig den eneste af sin art. Jeg har 

desuden været guide på Sprogø gennem mange år. Jeg var i sin 

tid konsulent på Piet van Deurs tv-program om Sprogø. Desuden 

var jeg guide på Sprogø december 2015 for teaterfolkene bag 

'Defekt', en forestilling, med udgangspunkt i kvindehjemmet på 

Sprogø, der blev spillet på Grob Teater på Nørrebrogade foråret 

2016.”  

Se i øvrigt min hjemmeside: www.sprogoe-asklund.dk  

ALBUM – Til døden os skiller 

Ordet “Album” stammer oprindeligt fra latin og betyder “hvid 
genstand”. Det blev brugt i århundreder om de hvidkalkede 
tavler, som man benyttede i Romerriget. I dag bliver det brugt 
om bøger med samlinger af forskellig slags, f.eks. tegninger, 
papirklip, autografer, klistermærker, frimærker og mønter. Og 
netop ”samling” danner ramme om forestillingen. For 
Krabaskens musikforestilling indeholder nemlig ikke mindre end 
24 af de største danske hits fra 1980’erne af kunstenere som 
Kim Larsen, Lis Sørensen, Anne Linnet, Rungsted og 
Kreutzfeldt, Rocazino og mange flere. 

Vi møder 12 forskellige skæbner, alle dybt forskellige, til 
fælles har de dog det, at de alle har ting med i bagagen, 
der komplicerer livet. Selvom de ikke alle sammen kender 
hinanden, krydser de hinandens liv på en eller anden 
måde. Dette er absolut ikke en ren lykke-fortælling! 
Forestillingen byder både på det sure, det søde, det 
fantastiske og forfærdelige man kan komme ud for i livet 
og ligesom i et album samles alle oplevelserne og 
udtrykkes gennem musiknumrene. 

Man vil opleve de kendte sange fortolket på nye måder, 
spillet af et LIVE-band. 

Instruktør: Peter Thieme 

 

 

 

Lone Mertz tager os med på sin og Glaskistens rejse til 

Nepal og Tibet, begyndende med stranden på Glænø. 

Glaskisten bliver knust i en vinterstorm hvilket fører til at 

Lone Mertz rejser til Himalaya, hvor hun gen-skaber sit 

værk i de høje bjerge, og en langt større livsfortælling 

tager sin uventede begyndelse. 

http://www.sprogoe-asklund.dk/


Tirsdag d. 9. juni kl.10.30 Vi kører i egne biler til Næstved havn, hvor vi stiger ombord på 

”Friheden”, der sejler os forbi Gavnø til Karrebæksminde. 

 Vi spiser en lækker frokost i Karrebæksminde og sejler retur til 

Næstved kl. 14.40. 

 Ankomst Næstved kl. 15.20 

 Vi drikker formiddagskaffe på vej til Karrebæksminde. 

   Pris: 300 kr. for medlemmer – 400 kr. for ikke-medlemmer 

 

Foredrag d. 18.2 samt d. 21.4 foregår på kredskontoret Matildevej 9, 4200 Slagelse 

Tilmelding og betaling:  Krabasken senest d. 1.1. 2020.  

  Sejltur til Karrebæksminde senest d. 1.6. 2020 

Tilmelding til foredrag en uge før. (Ingen tilmelding – ingen kage!) 

Mail: hannegrethe@gmail.com eller rigmormehlsen@gmail.com.  

Tlf: 28141208 eller 28432451 

Betaling til konto nr: kommer snarest  

 

Udover disse arrangementer planlægger vi: 

 En efterårstur i september til Sydsverige og Øland. Mere herom i løbet af januar. 

 Endnu et foredrag 

 Julehygge 

Forslag modtages med glæde 

 

Venlig hilsen og på gensyn 

Rigmor Mehlsen og Hanne-Grethe Caspersen 
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