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SKUDERLØSE: Druehøsten 
2022 er i hus, og det har væ-
ret en god vinhøst på Tue-
mosegård.

- Kvaliteten er noget af det 
bedste, vi har oplevet. Dru-
erne havde et fint sukker- og 
syreindhold. Allerede nu 
tegner der sig et billede af 
gode 2022-vine, siger Simon 
Simonsen, der driver vin-
gården sammen med hu-
struen Ingrid Simonsen.

Tuemosegård holder jule-

åbent 2. december fra klok-
ken 15 til 18 og 3. december 
fra klokken 13 til 16. 

16. og 17 december er der 
igen åbent de samme tider.

- Man kan smage vores 
mousserende vine fra 2020 
og 2021, som er lavet efter 
den traditionelle metode, li-
gesom man gør i Champag-
ne i Frankrig. Der vil natur-
ligvis også være gløgg lavet 
på Tuemosegård vin, fortæl-
ler vinbonden. nrs

Jul på Tuemosegård

Af Nikolaj Rasch Skou

HASLEV: Tirsdag den 6. de-
cember klokken 19 til 21 har 
Haslev Bibliotek et foredrag 
med digteren Søren Ulrik 
Thomsen.

Det foregår i lokalet Roma-
nen, og der tages en mindre 
entré.

Søren Ulrik Thomsen vil 
tale om »Store Kongensga-
de«, der er et reflekterende 
erindringsessay fuldt af 
minder om hans pubertet 
og moderens depression 
og langvarige ophold på 
sindssygehospitaler, om 
klasselærer Bodil, morfar 
Henning og skønne Jane fra 
Sølvgade Skole, men også 
af tanker om, hvorfor man 
skriver, om frygten for al-
derdommens rædsler, om 
efteråret, hvor alting på én 
gang flammer op og dør ud.

 Og om en lejlighed i Store 
Kongensgade 23, hvor for-
fatteren kun boede et enkelt 
år, men alligevel er stedet, 
hvorfra fremtiden altid vil 

udstråle. Digteren Søren Ul-
rik Thomsen blev født i 1956 
og er vokset op i Sigerslev og 
Store Heddinge på Stevns.

Søren Ulrik Thomsens 
forfatterskab bliver ofte be-
tragtet som et af de vigtigste 
i nyere dansk litteratur, og 
han formår at favne både æl-
dre kunstgreb og samtidens 
strømninger.

Han debuterede med »City 
Slang« i 1981 og har igennem 
sit forfatterskab modtaget 
en lang række priser og le-
gater, heriblandt Statens 
Kunstfonds livsvarige ydel-
se i 1995, Weekendavisens 
Litteraturpris i 1992, Otto 
Gelsted Prisen fra Det dan-
ske Akademi i 1985.

En lang række forfattere 
har desuden behandlet Sø-
ren Ulrik Thomsens værker 
og liv, og i 1998 lavede Jørgen 
Leth portrætfilmen »Jeg er 
levende - Søren Ulrik Thom-
sen«.

Oplev Søren Ulrik Thomsen 

Søren Ulrik Thomsen taler om sit forfatterskab på Haslev Bibliotek 6. 
december.  Foto: Henrik Fisker

LEJEBOLIGER: May-
con bygger 32 ræk-
kehuse i Gammel 
Rønnede, der er 
indflytningsklar i 
september 2023. 

Af Nikolaj Rasch Skou

GAMMEL RØNNEDE: Maycon 
i Næstved er ved at opføre 
Golfhaven, der ligger lige op 
ad Rønnede Golfklub og som 
henvender sig til både fami-
lier og seniorer. 

- Vi bygger 32 etplansræk-
kehuse med tre-fire værel-
ser i størrelserne 77, 90 og 
120 kvadratmeter. De hen-
vender sig både til golf- og 
naturelskere, familier og 
seniorer, da de skønne, mo-
derne boliger bygges lige 
ved golfbanen med smuk na-

tur og udsigt, siger Maycons 
administrerende direktør 
Anders Mayland. 

Ejendomsudviklingskon-
cernen EDC Poul Erik Bech 
har fået opgaven med at for-
midle udlejningen, og herfra 
kan projektchef Bjørn Ger-
vø fortælle, at udlejnings-
priserne vil være fra 8.950 
til 12.975 kroner om måne-
den.

- Og opvarmningen med 
luft-til-vand varmepumper 
bliver meget billig, omkring 
390 kroner i gennemsnit pr. 
bolig, siger han.

Åbent hus på kontoret
6. og 13. december fra klok-
ken 16 til 17 holder EDC 
åbent hus med forudgående 
tilmelding, eller det vil sige:

- Vi laver fremvisninger af 
Golfhaven på vores kontor. 
Det er fortsat en byggeplads, 
hvor man ikke må komme 

for at kigge, fortæller han og 
tilføjer:

- Selvom de første boliger 
vil være færdig tidligere,så 
bliver der først indflytning 
i september 2023, når de al-
lesammen er klar. Det er 
blandt andet på grund af  

adgangsforholdene til Gol-
fhaven, hvor man kun kan 
køre ind et sted fra Gammel 
Næstvedvej i Gammel Røn-
nede. Desuden skal dem der 
flytter ind måske have solgt 
deres nuværende bolig først, 
så det kommer nok til at pas-

se meget godt med færdiggø-
relsen.

Tæt på skole og pasning
De nye hjem vil ligge få mi-
nutter fra dagligvareindkøb 
og henholdsvis ni og 21 mi-
nutters kørsel fra Faxe og 

Næstved.
Og der bliver mellem otte 

og 10 minutter til daginstitu-
tion og skole.

Man kan læs mere om byg-
geriet på www.golfhaven.
nu, hvor der også er tilmel-
ding til åbent hus.

Golfhaven får 32 rækkehuse for alle

Byggeriet af Golfhaven i Gammel Rønnede er godt på vej, som man kan se her på avisens billede, der er taget forrige søndag. Men der bliver 
først indflytning i september 2023, når alle 32 rækkehuse er bygget, og de udendørs anlæg er på plads.  Foto: Nikolaj Rasch Skou

Golfhaven i Rønnede er attraktive rækkehuse til familier og seniorer 
med god udsigt til golfbanen.  Pressefoto


