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Livet er ikke det værste man har
GLUMSØ: Teatret OPtimis opfører Cabaret på Glumsø
Bibliotek torsdag 28. februar klokken 19.
Teatret OPtimis har en meget stor viden om musiker Benny Andersen. De vil underholde os med de
dejlige viser, som de fleste af os kender. Det er en humoristisk og glædespredende cabaret, hvor man lærer
Benny Andersen som person og hans uimodståelige
viser bedre at kende.
De to gennemmusikalske musikere vil flette de
kraftfulde viser ind i fortællingen, og viserne bliver
sunget, så man rent faktisk kan høre de fantastiske
tekster. Cabaret’en indeholder blandt andre viserne Svantes lykkelige dag, Rosalina, Verdensborger i
Danmark, Hymne til skønheden, Lille sang til Nina og
Svantes drikkevise.
Billetter kan købes/bestilles på alle Næstvedbibliotekerne fra den 14. februar og koster 60 kroner.

Små afrikanske
engle indtager
biblioteket
AF ROBERT ANDERSEN
FENSMARK: Selv en lille engel kan håbe sig stor,
er mottoet for Landsforeningen Little Angels
Hope med »hovedcenter«
i Næstved, og foreningen
udstiller på Fensmark Bibliotek i ugerne 8, 9 og 10.
Mandag 18. februar bliver biblioteket omdannet
til et lille stykke Afrika,
centreret om den nuværende skole og hjem for 35
børn i Kenya.
Formålet er at orientere
om de planer, foreningen
har med at opføre en skole
og et skolehjem/børnecenter for de nuværende og
kommende elever.
De vil skaffe midler til
ca. 40 forældreløse børn
fra 3-21 år ved østkysten af
Kenya, ca. 20 km fra Mombasa.

Dyrt og hårdt

Initiativtageren er den
46-årige Elina Munga, som

er født i Kenya og har levet
et normalt familieliv frem
til 1990, hvor hun begyndte
at arbejde med gadebørn i
Mtwapa town. I 2001 integrerede hun børnene i sin
egen familie, og det blev
begyndelsen til Little Angels Hope.
Elina Munga bor i dag
lidt uden for Næstved med
sin mand René. Hver måned sender hun 4.000 kr. af
sin egen indtjente løn, som
social- og sundhedsassistent til hjælp, til kost og
skolematerialer.
- Det er ”hårdt, dyrt og
vidunderligt”, siger Elina
Munga.
Det er Elinas mor, flere
familiemedlemmer, frivillige og ansatte lærere, der
udfører det daglige arbejde
med børn og unge i Kenya.
Kontakt til Elina Munga kan ske på 4246 3193;
elina@little-angelshope.dk;
www.little-angelshope.dk
og facebook.dk. n

Museumsundren
AF PETER JENSEN
Fensmark Lokalråd
DEBAT: Ja, selvfølgelig skal
museet ligge i Næstved
by – 100 millioner kroner
– men så også på den »rigtige« side af Susåen, ellers
gælder det ikke!
Hvorfor kan museet
ikke ligge helt eller delvist
uden for Næstved by, hr.
museumsinspektør?
Ved placering i Fensmark har vi jo en gammel
stenalderboplads – ikke
fritlagt – et par hundrede meter fra bygningerne,
tørvegravene, der fortæller om det hårde arbejde

i 1800-tallet for at få en
spirende industri op at stå.
Der kunne nok nævnes
endnu flere eksempler.
For os er det ikke alt om
at gøre at få HELE museet
til Fensmark, noget – for
eksempel
Holmegaardglasset og eventuelt Kählersamlingen – er jo oplagt,
når der alligevel skal være
museum på tre forskellige
adresser i Næstved med
ikke særlige gode adgangsforhold for handicappede/
dårligt gående.
Vi opfordrer politikerne
til at tage Mærk Næstved
alvorligt, så det ikke bliver
opfattet som Mærk Næstved By! n

Jonas Weng fra Falster underviser netop nu elever i Ghana i undervisningsmetoden »Sprog & tal i bevægelse«. Privatfoto

UNDERVISNING: Netop nu undervises elever i Ghana i undervisningsmetoden »Sprog & tal i bevægelse«, der er udarbejdet af den lokale
iværksætter Merete Løvgreen fra Menstrup vest for Næstved.

På sprogrejse i Afrika
AF MIA THAN WEST

J

onathan Weng fra Falster rejste for halvanden uge siden til Ghana
i Afrika for at undervise i
engelsk. Med sig i baggagen havde han bogstavterninger, små bolde, ordkort
og begrebsskilte, der alle
er opfundet af den lokale
iværksætter Merete Løvgreen fra Menstrup vest for
Næstved.
Forventningerne
var
ikke særlig store inden afrejse, men undervisningsmetoden »Sprog & tal i
bevægelse« er indtil videre
blevet taget godt imod.
- De har meget svært
ved at sætte sig ind i det,

»

De har meget
svært ved at sætte
sig ind i det, da det
er fuldstændig nyt
for dem.

Jonathan Weng, 20 år

da det er fuldstændig nyt
for dem. De tager dog godt
imod det, da de finder det
ret sjovt, fortæller 20-årige Jonathan Weng til Sjællandske.

Forskellig alder og niveau

Med
undervisningsmetoden »Sprog & tal i bevægelse« ønsker Merete
Løvgreen at vise, hvordan
man kan få gang i sproget
gennem bevægelse. Og det
er netop det, som Jonathan
Weng nu forsøger at få
inddraget i undervisningen på skolen »Gods Divine Academy« og på børnehjemmet »Mama Viaks
Orphanage for Children« i
Ghana.

FAKTA
u Merete Løvgreen er indehaver af virksomheden
»Sproggren«, der specialiserer sig i at undervise i dansk
og matematik via bevægelse.
u Hun udarbejder selv alle idéer og alt materiale til
undervisningsmetoden »Sprog & tal i bevægelse«.
u Når elever bliver undervist efter princippet bag
»Sprog & tal i bevægelse«, udfører de fysiske øvelser,
mens de eksempelvis øver grammatik og tal.
u Det er denne undervisningsmetode, Jonathan Weng
netop nu er i gang med at anvende i Ghana, hvor han
underviser elever på Engelsk i byen Ho.
Her underviser han i alt
60 elever i tre klasser, og
det er ikke en let opgave
at udvide elevernes sprogbrug.
- Aldersforskellen og ni-

veauet er meget forskelligt
fra elev til elev. I hver klasse er der et aldersspænd
på 12 til 18 år, fortæller
Jonathan Weng, der rejser
gennem
organisationen
Exis, som har formidlet
kontakten til skolen i byen
Ho i Ghana.

Fortsætter undervisning

Jonathan Weng blev handelsskole-student i sommeren 2012 og har arbejdet som scenemedarbejder
på Grønnegades Kaserne
i Næstved. Nu er den tilværelse byttet ud med livet
som lærer i Afrika.
Han fortsætter undervisningen det næste stykke
tid, og i løbet af den kommende uge skal eleverne
arbejde med antonymer og
synonymer. n

Eleverne skal have det basale ordforråd på plads og få
gang i deres sprog gennem
bevægelse, som her på
billedet, hvor der anvendes
ordkort i undervisningen.
Privatfoto

