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Tennistræner
skal i fængsel
BEDRAGERI: En tidligere tennistræner i
Sorø Tennisforening
er blevet idømt tre
måneders ubetinget
fængsel ved Retten
i Næstved.

Kasper Mechlenburg har boet på botilbudet Kammergave siden 2003. Her føler han sig godt hjemme med folk omkring sig, der altid er parat
til at hjælpe og støtte.
Foto: Lene Berthelsen

Førtidspensionist i
det helt stort ædegilde
TEATER: Kasper
Mechlenburg har
været på overførselsindkomst det
meste af sit liv. Det
har nu landet ham
en rolle på et af
hovedstadens
teatre.

FAKTA
 Det Store Ædegilde
bliver opført i Dansehallerne i København
frem til 1. december.
 Forestillingen spilles
kl. 20.00 alle dage undtaget fredag.

Af Lene Berthelsen
TERSLØSE: I mange år har
Kasper Mechlenburg forsøgt at få foden indenfor i teaterverdenen.
Det er lykkedes i lille målestok. Han har været med i
Borgspillet i Ruds Vedby i to
år, og han har ageret statist i
en del videoproduktioner.
Men nu har han fået en rolle i teaterstykket »Det Store
Ædegilde«, der frem til 1.
december kan ses på Dansehallernes store scene i København.
Rollen har Kasper Mechlenburg fået på grund af sin
private status som førtidspensionist.

17-retters-menu
Teaterstykket er nemlig en
fortolkning af den franske
fi lm af samme navn og med
folk på overførselsindkomster i alle rollerne. Stykket
er en satire over en verden,
hvor nogle har og andre ikke

Et billede fra forestillingen »Det Store Ædegilde«. Foto: Søren Meisner
har. Belønningen for amatør-skuespillerne er, at de i
løbet af stykket får lov til at
indtage en 17-retters-menu.
- Det er et dejligt stykke at
være med i, og jeg har fået
nogle gode venner i de andre
medvirkende, siger Kasper
Mechlenburg.
Han er 42-årig og har aldrig haft et normalt arbejdsliv. Han begyndte som ung
at uddanne sig til murer,
men det blev aldrig til noget.
I en del år var han på kontanthjælp, men siden 2003
har han været førtidspensionist.

Få det bedste ud af det
- Det er på grund af noget
psykisk. Jeg har haft en lidt
hård opvækst med alkoholiserede forældre, og så er jeg
ordblind. Men der er ingen

grund til at have ondt af mig.
Jeg har det godt nok. Det
gælder om at få det bedste ud
af det, man har, siger Kasper
Mechlenburg.
Han spiller i stykket dommeren Philippe, der gemmer
på en hemmelighed:
- Det gør jeg også. Det gør
vi nok alle.
Kasper Mechlenburg flyttede ind på Kammergave i
2002, og han holder meget af
at bo på stedet:
- Jeg har folk omkring mig,
der hjælper og støtter. Jeg
sidder ikke bare og glor på
mit værelse. Jeg prøver at
holde mig i gang ved at udføre noget frivilligt arbejde
rundt omkring, og jeg er
altid klar som statist, når
der er brug for det i nogle
forestillinger. Jeg føler selv,
at mit kald er at blive skue-

 Billetpris: 125 kr. for
voksne og 55 kr. for
unge.
 Bag forestillingen står
teaterduoen »Fix &
Foxy«.
 Flere oplysninger på
www.fixfoxy.com.

spiller.
Det kald får han lov at udleve i et par uger. I et stykke,
der efter hans mening er underholdende:
- Det er sjovt, og det skal
være sjovt at gå i teateret.
Der er så meget dystert omkring os. Vi har brug for at
grine. Humoren er kommet
for langt i baggrunden.

SORØ: Han snød medlemmer af Sorø Tennisklub for
næsten 30.000 kroner, og det
kommer nu til at koste ham
tre måneder i fængsel samt
erstatning til alle.
Det slog Retten ved Næstved fast torsdag eftermiddag.
Den dømte havde forud for
retsmødet erkendt sig skyldig i bedrageri, og han modtog bagefter dommen.
Han var tidligere en meget
vellidt træner i Sorø Tennisforening, men det gik blandt
andet galt med pengene, da
han i november sidste år aflyste en træningstur, som
han havde arrangeret til
Sverige. Træningsturen til
Båstad i Sverige havde han
fået 14 medlemmer til at ind-

betale mellem 700 og 3800
kroner for.

Intet svar
Og selv om de efter aflysningen henvendte sig til ham
adskillelige gange både
skrifteligt og pr. telefon,
blev han ved med at udskyde tilbagebetalingen på i alt
29.600 kroner.
Desuden viste et medlems
opringning til hotellet, at
hverken værelser eller baner nogensinde havde været booket til den tur. Undskyldningen for aflysningen
handlede om, at hans mor
pludselig var død.
Den manglende tilbagebetaling og de manglende
bookinger fik klubben til at
politianmelde manden.
Desuden kom det frem i
et brev fra bestyrelsen til
klubbens medlemmer, at
manden havde lavet samme
»min mor er død«-nummer i
klubber i omkringliggende
kommuner.

ugb

DF siger nej tak
til asylcenter
Debat
DIANALUND: Sorø Kommune har fået en henvendelse fra Udlændingestyrelsen om, om
kommunen vil bakke op
omkring etablering af
endnu et asylcenter, samt
udvidelse af det eksisterende asylcenter på Filiadelfia i Dianalund.
En udvidelse fra de nuværende 42 pladser til
100 pladser, samt etablering af et nyt med yderligere 200 pladser, altså i
alt 300 pladser.
DF Sorø kan under ingen
omstændigheder
bakke op om en udvidelse
samt etablering af endnu et asylcenter i Dianalund, da byen med det
eksisterende asylcenter,

er maksimalt belastet
taget byens størrelse i betragtning.
Det er ikke kun de nuværende 42 asylpladser,
der er en belastning, det
er også dem som kommer
udenbys fra til undervisning og andet.
DF Sorø har derfor på
det kraftigste opfordret
kommunen til at takke
pænt nej tak til et samarbejde om en udvidelse
samt etablering af et nyt
asylcenter.
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Bygningspræmiering
KOMMUNEN: Mandag den 23. november klokken 16.30 vil
Sorø Bevaringsforening præmiere fi re forskellige bygningsværker i Sorø Kommune for vedudført restaurering.
Receptionen mandag er offentlig og foregår i byrådssalen
på Torvet.
Sorø Kommune er vært ved en mindre forfriskning.

