
TEATER Mandag den 2. juni er
Dramaskolen og Ragnarock
klar med årets femte forestil-
ling på Baunebjergskolen i
Humlebæk. Det er samtidig
forårets sidste Ragnarock-fo-
restilling.

Forestillingen hedder ‘Hvad
gør vi nu!?’ og er lavet af Dra-
maskolens onsdagshold - en
gruppe børn fra 4. til 6. klasse
med Heidi Rosenkjær-Larsen
som instruktør.

‘Hvad gør vi nu!?’ har er al-
vorligt tema. En persons fatale
handling kan ændre livet for
langt flere, end man tror. 

Kom med og følg en families
måde at håndtere deres sorg,
den dag en spritbilist ændrer
hele deres dagligdag, og følg
et helt lands reaktion på pro-
blemet. 

Forestillingen spilles på Bau-
nebjergskolens scene i Humle-
bæk mandag den 2. juni, ons-
dag 4. juni og torsdag 5. juni,
alle dage kl. 19.

Billetter kan bestilles igen-

nem Ragnarocks hjemmeside
www.ragna.dk. Der er også bil-

letsalg ved indgangen. Prisen
er 40 kr. 

Hvis man er medlem af Rag-
narock, kommer man ind for
30 kr.
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SVÆVE-TRÆF Nordsjællands
Fjernstyrings Klub, NFK, hol-
der 40 års svævetræf i Lang-
strup Mose.

Ved weekendens jubilæums-
træf vil der være svævefly af
alle typer på NFK’s modelflyve-
plads mellem de to skydeba-
ner i Langstrup Mose. Både de
helt små og de helt store – og
dem, der kaldes hotlinere, og
som stiger til himlen med en
hastighed på 300 km/t. 

Der vil formentlig også være
en del ældre udstyr at kikke på
i form af gamle svævefly og
gammelt radioudstyr, da det
nu er NFK’s 40 års jubilæum,
der skal fejres af danske svæve-
flyvere.

Svæveflyverne i NFK – og det
er næsten halvdelen af NFK’s
100 medlemmer – har holdt til
i Langstrup Mose i snart 25 år.
Deres fly er næsten blevet ét
med naturen, og det er faktisk

dagligt, at man ser svævefly og
rovfugle cirkle i de samme op-
adgående luftstrømme i
største harmoni. Det er et
utroligt smukt syn, som alle
har gratis adgang til at nyde
på lørdag og søndag fra ved
10-tiden hver formiddag.

Modelfyvepladsen i Lang-
strup er ikke så ligetil at finde.
Men der er en god vejbeskri-
velse på NFK’s hjemmeside,
www.rc-nfk.dk 

Modelflyvning i
Langstrup Mose
Svævefly i størrelser fra et par decimeter til kæmper med vingefang på seks
meter mødes til NFK’s 40 års svævetræf i weekenden

I snart 25 år har medlemmerne af Nordsjællands Fjernstyrings Klub styret svævefly i Langstrup Mose.

Spritkørsel med fatale følger
‘Hvad gør vi nu!?’ er forårets sidste forestilling på
Baunebjergskolen i Humlebæk

‘Hvad gør vi nu!?’ er lavet af Dramaskolens onsdagshold - en grup-
pe børn fra 4. til 6. klasse.
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Baby- & børnetøj

RESTAURANT
 KØLLESGAARD

Heidi & Thomas Nielsen

Kom ind og nyd en god frokost på vor terrasse med
den bedste udsigt til Øresund.

Aftenens menu
Dampede asparges serveret med 

citrussmør og soltørrede tomater.

Grillet kalvekotelet med urtebranade, 
hertil grøntsagstimbale samt timianbagte kartofl er

Rabarbertrifl i
Hertil rabarber comsommé samt vanilleis

2 retter 295,-        3 retter 325,-

Restaurant Køllesgaard
Ny Strandvej 21 . 3050  Humlebæk

Bordbestilling 49 19 15 05
www.restaurantkoellesgaard.dk

Terrassen er åben!

Indkøbsoplevelser
- i de hyggelige Strandvejsbutikker 

Humlebæk


