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TYSK BESøG T¡t SÆRUDSTlLtlt{G - Tysklands ambassadør i Danmark besøgte i sidste
uge Fuglsang Kunstmuseum for at se særu<lstillingen "MØDER. Dansk og rysk malerkunst
1860-1960". - Det er spændende at gå gennem malerkunsten fra to lande på samme tid.
Man kan se, hvordan kunstnerne arbejde med samme emner, føleiser og oplevelser. Selvom
landene var forskellige, så var de menneskelige oplevelser meget ens, lyder det fra ambassadø-
ren. Udstillingen er den første i det dansk-tyske kultursamarbejde kaldet NORDMIJS, som
er finansieret af Interreg Deutschland-danmark med midler fra Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling. Fra venstre er det kunsthistoriker og kurator på Fuglsang Kunstmuseum

Jacob Helbo Jensen, Dr. Alexander Bastek fra Museum Behnhaus Drägerhaus i Lübeck, den

ryske ambassadør i Danmark Claus Robert Krumrei og direktør for fulgsang Kunstmuseum
Anne Højer Petersen.

MENU
2 slags kød, 2 slags kartofle(
2 salat og flute
Pris ved 1O pers.

LUX MENU
3 slags kød, 3 slags kartofler, 3 slags
salat og flute. Forret
Pris ved 1O pers.

FEII{SCHMECKER MEI{U
5 slags kød, 3 slags kafioflet 3 slags
salal og flute. Forret og dessert
Pris ved 1O pers,Kam merensem ble fej rer j u bi læu m

25-års jubilæum markeres med festival på Fuglsang.

Storstrøms Kammerensem- til at slå deres folder i den ny kerne. Det gælder for eksem-

LF-Serien
og Serie 1

klar
Ballet åbnes torsdag 18.

august.
Så er kampprogram-

met for LF-Serien og
Serie I offentliggjort,
og der er sæsonpremiere
i LF-Se¡ien fredag 19.

august med kampene
Systofte - Søllested og
Rødby - FC Nakskov.
Lørdag den 20. august
spiller DMI - Horslunde
og Maribo - NFC, mens
LUIF - Væggerløse og
Tingsted - Nordfalster
slutter runden søndag
21. august.

I Serie I åbner Tirsted
IK 85 - Branderslev ballet
torsdag den 18. âugust,
mens TGB - Øster Ul-
slev og Horbelev - FC
Nakskov mødes fredag
den 19. august. Guld-
borg - Eskilstrup spiller
lørðag den 20 âugust,
mens runden lukkes af
med NFC - NAB og
LUIF - Frem Sakskøbing
søndag 21. august.

SMØRREBRØD & SALATBAfl
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5 stk. håndmadder
KUN. . .,. ...... kr. 50 _

(tnkl. GRATTS kaffe)

SMØRREBRØD

SALATBOKS
FRISKSMURT
SANDWICH

., L. ÅAÌ{lNCSf¡peR: Mandag-fredag: 9-1 5

Lørdag: Kun.afhentnìng efter aftale . Søndag: LUKKET

45 . Tlf. 4299 3055

Kun ud af huset
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ELAVET
ELLER

..... kr. 15,_
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HANDD
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