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SEK TION 1

Vilde sving og store forskrækkelser
HALLOHVIIN: Første hviin i BonBon-land.
gang i en forlystelSvingarmen
sespark er altid
»Wruumm!
Wruumm!
noget specielt. HalWruumm!« lyden fra det lylohviin var en oplagt seblå monstrums, mens de
store sving bliver højere og
lejlighed til Bonhøjere. Lysten til at svinge
Bon-landsdebut.
rundt i Svends 44 meter høje

Af Jeppe Hee Rømer
HOLME-OSTRUP: »Det er skide skægt i BonBon-land!«.
Sådan gjaldede det ud af
fjernsynet i slut 90’erne og
start 00’erne. Og det så skide
skægt ud, og jeg ville skide
gerne derhen, men jeg var
bare en lille dreng i Aarhus,
der skulle bruge et lift for
at komme til det forjættede
land ved Holme-Ostrup. Det
gad hverken min mor eller
far give mig, og så kom jeg
aldrig til BonBon-land. Her
15 år efter har jeg stadig ikke
været i parken, så jeg pakker bilen og kører til Hallo-

svingarm med 115 kilometer
i timen er meget lille, men
heldigvis står der tre erfarne BonBon’ere i køen, som
jeg kan hægte mig på.
Frederik Birkedal, Magnus Frandsen og Maluo
Frandsen har været i BonBon-land mange gange før,
men det er første svingtur
for niårige Malou Frandsen.
Vi sætter os op og så begynder den frygtelige lyd
igen. »Wruumm! Wruumm!
Wruumm!«. Da vi er godt i
sving, vender Frederik Birkedal sig smilende mod mig.
- Nu er vi cirka halvejs
oppe, griner han.
Det er allerede rigeligt
vildt, men ganske rigtigt
– svingarmen svinger sig

kun højere op. Efter adskilligt flere wrum’er vender vi
med hovedet nedad, og det
eneste, jeg tænker på, er, om
den sorte sele, man er fastspændt med, kan holde mit
korpus fast i sædet, og at det
er godt, jeg huskede at lægge
brillerne fra mig.

Viggos Gyserfest

Det er jo halloween, så efter
Svend Svingarm-turen er
det nu tid til den uhyggeligste af BonBon-lands labyrinter, Viggos Gyserfest.
Ved labyrintens indgangs
står ti-årige Malthe Stoffer
og hans lillesøster, otte-årige Anna Stoffer sammen
med deres forældre. De skal
prøve labyrinten, selvom ingen af de to virker helt sikre
på valget.
- Jeg håber bare ikke, de
springer så meget frem og
forskrækker, siger Malthe
lidt nervøst, mens vi venter
på, at døren foran os åbner
sig.
Døren til labyrinten går
op, og vi træder ind i bælragende mørke. Der lugter
af spindelvæv og støv, og
lyden af grin og hviskende
stemmer er rundt om os,
mens vi snegler os langs den
mørke gang. »BØH!«, lyder
det pludseligt, og vi farer
sammen. »BØH!«, råbes der
igen lidt længere fremme, og
reaktionen er den samme.
Da vi endelig tror, vi er ude
af labyrinten og i sikkerhed,
vælter en skrigende sort
skikkelse med bloddryppende ar frem fra væggen og giver alle et sidste stort chok.

Magnus Frandsen (tv.), Malou Frandsen (i midten) og Frederik Birkedal (th.) tog sig kærligt af den uprøvede bonbon’er.
Fotos: Anders Ole Olsen
slippe for runde to.

Vildsvinet og Vandrotten

På trods af den meget hårde
start på mit første besøg i
BonBon-land er det ikke forbi endnu.
De tre modige børn fra det
blå larmende monstrum har
anbefalet mig Vildsvinet,

hvor jeg bliver kastet rundt
med 70 kilometer i timen.
Bagefter tager jeg Malthe
på ordet og prøver Vandrotten, som ikke går så hurtigt.
Til gengæld bliver den grønne jakke godt gennemblødt.
Alt i alt kan jeg på trods
af våde jakker og store forskrækkelser konstatere, at

det er sjovt i BonBon-land.
Det er jeg ikke den eneste,
der synes. Der er mange
mennesker i parken, og de
fleste sidder nu og spiser
madpakker ved siden af
skelletter og spindelvæv.
BonBon-land holder Hallohviin-åbent i dag og i morgen, samt den 28. oktober.

På den anden side

I Vandrotten tog niårige Oliver Haugballe og hans mor sig godt af
sjællandskes udsendte.

På den anden side står nu en
lettet familie, som har klaret gyserfesten. Anna Stoffer synes, det var for uhyggeligt, og Malthe er da heller
ikke sikker på, at han skal
forsøge sig igen.
- Aaarh, jeg skal nok ikke
prøve den igen. Det er sjovest, når man ikke ved, hvad
der sker, siger Malthe Stoffer og virker svært tilfreds
med undskyldningen for at

Vildsvinet er på vej ned med 70 kilometer i timen, inden vognen ryger ind i et 17 meter højt loop.

TID OG STED
Fredag

11.00-14.30: Helligåndshuset:
Næstved Museum har
strikkecafé
12.00-17.00: Herlufsholm Skole: Fantasy bogmesse
12.00-17.00: Axeltorv: Halloween med græskarudskæring
13.00: Smedjen, Grønnegades
Kaserne: AOF-foredrag om
Frankerriget
14.00: Herlufsholm Sognehus:
OK-Træf om Europas gyldne byer
16.00: Bog & Ide, Axeltorv:
Forfatteren Marie Louise
Tüxen signerer bøger
18.30: Kongebryg, Næstved
Kaserne: Fredagsbar
18.30: Arena Næstved: Basketball pokalkamp mellem
Team Fog Næstved og Hørsholm

20.00: Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne: En historie om
kærlighed, Arr. Sceptor
20.30: Musikstalden, Grønnegades Kaserne: Nabiha i
Vershuset

Lørdag

8.00-14.00: Axeltorv: Torvedag
10.00-17.00: Herlufsholm Skole: Fantasy bogmesse
13.30: Spilleladen, Manøvej
23: HGV har bankospil
14.00: Vinhuset: Papa Bue
Memorial Band spiller i Sct.
Jørgens Jazzklub
20.00: Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne: En historie om
kærlighed, Arr. Sceptor
20.30: Musikstalden, Grønnegades Kaserne: Marie
Carmen Koppel Band i
Vershuset

UDSTILLINGER
Næstved Automobilmuseum,
Skellet 19, Næstved: Åbent
10.00-16.30.
Bonbon-Land, Holme Olstrup: Åbent i efterårsferien kl. 10-17.
Rønnebæksholm Kunst og
Kulturcenter, Rønnebæksholm 1: Åbent torsdag-søndag 12-17.
Næstved Museum, Helligåndshuset og Boderne (telefon 5577 0811): Åben tirs-lør
10-14, søn 10-16.
Gavnø Slotspark. Åben daglig
10-17.
Dansk Cykel- og Knallert Museum, Sorøvej 8, Glumsø:
Åbent ons-lør-søn kl. 11-17.
Gallerie Dragehøj, Kalkerupvej 15, Fensmark.

Åbent tor-søn 13-17.
Næstved Kunstforening,
Sct. Peders Kirkeplads 14:
Åbent: tors-søn 12-17.
GrafikGalleriet, Grønnegades Kaserne: Åben tors-søn
samt helligdage 12-17. Åbent
værksted/udstilling.

BIOGRAFER
Nordisk Film Næstved
Fredag

10.00 - 10.50 - 12.00 - 12.45 - 14.00
- 16.10: Sikke et Cirkus
10.00 - 12.15 - 14.30 - 16.45: My
Little Pony Filmen
10.30: Lego Ninjago Filmen
10.30 - 13.15: Biler 3
11.00 - 13.15 - 14.40 - 15.30: Den
Utrolige Historie om Den
Kæmpestore Pære

13.15 - 16.40 - 19.00 - 21.20: Happy Death Day
15.45 - 18.30 - 21.10: Snemanden
15.45 - 19.00: Geostorm, 2D
18.00 - 20.45: Blade Runner
2049
18.20: Gud taler ud
18.30: The Foreigner
21.00: Kingsman: The Golden
Circle
21.15: IT (2017)
21.30: Geostorm, 3D

BIO Næstved
Fredag

10:00 12:15 16:30 Sikke et Cirkus
10:00 12:00 14:15 16:30 Den
utrolige historie om den
kæmpestore pære
10:00 14:00 Emoji Filmen

10:00 12:00 14:00 LEGO Ninjago Filmen
10:00 14:00 Biler 3 - Med dansk
tale
12:00 16:30 My little Pony
filmen
12:15 16:30 Kidnapning
14:15 Paris må vente
16:15 Gud taler ud
18:15 21:00 The Foreigner
18:15 It
18:30 21:00 Snemanden
18:30 Vores vingård i Bourgogne
18:30 21:00 Happy Death Day
20:45 Blade Runner 2049
20:45 Kingsman 2: The Golden
Circle

Glumsø Bio
Fredag

16.00: Den utrolige historie
om den kæmpestore pære

