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NAVNE

4 år

Skæv fødselsdag
NÆSTVED: I dag 4. juni: Pensioneret tandlæge Jens Haaning, Næstved, 73 år.
SORØ: I dag 4. juni: Fhv. sognepræst ved Sorø Klosterkirke, Elna Bækdorf, Sorø,
83 år.

Vigga Bager
SKÆLSKØR: I dag 4. juni:
Vigga Bager, Sorøvej 41,
Skælskør.

FAXE LADEPLADS: Torsdag 5.
juni: Chefkonsulent, cand.
scient.pol. Steen Wistoft,
Faxe Ladeplads, 66 år.
PRÆSTØ: Torsdag 5. juni:
Billedkunstner Leif Madsen, Kragevig, Præstø, 71 år.

75 år
 Lørdag 7. juni: Pelsdyr-

avler Knud Thage, »Lillemosegård«, Åmosevej 16,
Kongsted, Dianalund.
Knud Thage er født og opvokset i Stokkemarke på
Lolland.

I 1975 købte han og hustruen
Ida gården i Kongsted, hvor
de drev landbrug, havde
mink og blomsterværksted.
Der er åbent hus for familie, venner og forretningsforbindelser fra kl. 13.00.

Bryllup

Nana Andersen og
Rasmus Stolt
Richter

SYDSJÆLLAND: Lørdag 7.
juni kl. 15.00 vies i Næstelsø
Kirke: Nana Andersen, d.a.
Anne-Mette og Jens Chr.
Andersen, Brandelev, til
Rasmus Stolt Richter, s.a.
Gitte Stolt og René Richter,
Næstved.
Samme dag døbes parrets
søn.
SYDSJÆLLAND: Lørdag 7.
juni kl. 13.00 vies i Sct. Mortens Kirke: Anne-Marie
Egelund Nielsen, Løgvej 22,
Holme-Olstrup, d.a. Lissi
Nielsen, Faxe, til Peter Ladefoged Christensen, Løgvej 22, Holme-Olstrup, s.a.
Anne Ladefoged og Gunnar
Christensen, Næstved.

Nye ejere
KALUNDBORG: Den kendte
»Café Le Soleil« på gågaden i
Kalundborg får nye ejere.
Efter 11 år har Nete og
Morten Nielsen solgt caféen
til brødrene Dennis og Jacob
Uzundal, som i forvejen ejer
»Café Zigzag« i samme gade.
Nete og Morten Nielsen
har sidste dag i caféen lørdag 14. juni.
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SEKTION 2

En fundamentalistisk
humanist provokerer verden
60 ÅR: Med sine
skulpturer og happenings forsøger
Jens Galschiøt at
tale til sin egen og
andres samvittighed. Han har udstillet i hele verden.
Vrede over verdens uretfærdigheder er drivkraften i
Jens Galschiøts kunst.
Selv beskriver han sig som
en »fundamentalistisk humanist«, der med værker
som »Min Indre Svinehund«
og »Skamstøtten« forsøger
at tale til sin egen og andres
samvittighed.
I dag 4. juni fylder den selvlærte kunstner 60 år.
Oprindelig
er
Jens
Galschiøt uddannet som
smed på Odense Stålskibsværft i i 1978, og siden 1985
har han haft sit eget værksted i Odense.
Her skabte han bl.a. skulpturen »Min Indre Svinehund« i 1993.
22 identiske betonskulpturer på 2,30 meter blev opstillet ulovligt i europæiske
byer som en street art-aktion for at sætte fokus på den
tiltagende forråelse i Europa.
I 1994 købte han et større
fabriksområde i Odense, der
siden er blevet omdannet til
værksted, galleri, støberi og
skulpturpark.

Verden over har Jens Galschiøts skulpturer provokeret og givet stof til eftertanke. På billedet ses han foran
et af sine værker - indrammede dollarsedler påført tekst, der er skrevet med kunstnerens eget blod i protest over medicalvareproducenters forsøg på at forhindre fattige aids-ramte sydafrikanere i at købe billig
medicin.
Foto: Bax Lindhardt/Scanpix
Kort inden Hongkong blev
en del af Kina i 1997 opstillede han - også ulovligt - den
otte meter høje obelisk af
menneskekroppe
»Skamstøtten«, der også er rejst i
Mexico i 1998 og i Brasilien i
2001. Den gang var formålet
at synliggøre verdens urimeligheder og tabuer og provokere beskueren til aktivt
at tage stilling.
I 2002 skabte han »Hungermarchen«, der er en 170
cm høj kobberskulpturinstallation af 27 udhungrede

Line Neumann og Carsten Nøhr
Andersen
SORØ: Lørdag 7. juni kl. 14.00
vies i Sorø Klosterkirke:
Line Neumann og Carsten
Nøhr Andersen, Sorø.
RØDOVRE/RISBY:
Lørdag
7. juni vies i Grøndalslund
Kirke, Rødovre: Bodil Hansen, d.a. Birgit og Magnus
Hansen, fhv. Risby, til Mogens Brun, s.a. Lis og Hans
Brun, Askov.
Brudeparrets bopæl er
Rødovre.
RAKLEV: Lørdag 7. juni vies
Susanne Klejs Nehls og Jesper Klejs Hansen i Raklev
Kirke.

Belgien, Ungarn, Rumænien, Norge og Danmark og
uden for Europa-Parlamentet.
I 2012 viste Randers Museum en større udstilling af
Galschiøts værker.
Jens Galschiøt har modtaget en lang række priser
bl.a. Den Gyldne Skovl i
1997, Björn Afzelius Prisen i
2007 og El-forbundet Kulturpris i 2010.
/ritzau/

Vielse

25-års jubilæum
KALUNDBORG: I denne tid
kan Jan Holm, salgschef i
Føtex Kalundborg, fejre 25års jubilæum.
Jan Holm begyndte sin
slagterkarriere i Korsør og
blev siden ansat som mestersvend hos slagtermester
Erik Nielsen i Kordilgade.
Her blev han i flere år, indtil han blev hyret af Dansk
Supermarked. Han begyndte i Bilka i Slagelse, hvor han
gennem nogle måneder blev
»uddannet« til leder.
At være chef i dagens detailhandel levner ikke mange fritimer. Men Jan Holm
er ikke i tvivl om sine prioriteringer: Familien, der tæller hustruen, to voksne børn

drenge. Også den har været
udstillet mange steder i verden.
Derefter er det blevet til
flere andre skulpturer, installationer og happenings
- alle for at få os til at reflektere.
Siden finanskrisen har antallet af hjemløse været støt
stigende, og også det har fået
skulpturer med på vejen.
I 2010-2013 var 13 kobberskulpturer af hjemløse i
legemsstørrelse på turné i
England, Irland, Portugal,

Jan Holm
og fem børnebørn. De skal
alle nydes, og det samme
skal den ugentlige logeaften
i Odd Fellow.

Svendeprøve
NÆSTVED: På TEC, Teknisk Erhvervsskole Center, Ballerup, har der været holdt svendeprøve inden for brancheområdet låsesmed.
Blandt de nye svende er: Mikkel Jæger Johansen, Farimagsvej i Næstved, der er uddannet hos Låsepartner A/S,
Herlev.

Anders og Anne-Sophie Riis Hermansen
KARISE: Viet i Karise Kirke lørdag 24. maj: Anne-Sophie og
Anders Riis Hermansen, Karise.

