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www.moensglarmester.dk • post@moensglarmester.dk

Ring til os - vi har mange kompetencer 

Hos os får du altid en god betjening og vi løser alle opgaver inden for el-
installationer og alle former for installationer. Til de akutte opgaver har vi et fast 
hold som kan komme inden for kort tid, så opgaven hurtigt kan blive løst. 
 
Vores dygtige medarbejdere løser mange og varierede opgaver inden for el, 
styring, belysning, vedvarende energi og andet.  
 
Vi kan nævne følgende: 

• KMO - vi har kølebranchens godkendelse  
• EL-Service og installation af alle varmepumper 
• Eftersyn og kontrol af el-installationerne 
• Godkendt af sikkerhedsstyrelsen til Huseftersynsordningen ved 

hushandel 
• Opgaver inden for Industrien - fx større 

siloanlæg, landbrugsanlæg eller øvrig industri 
• Energioptimeringer - privat og erhverv 
• Større dimensioneringsopgaver 
• Grundejerforeningers stianlæg, fx beregninger af belysningskrav 

efter danske standarder 
• Stor ekspertise på hvidevareservice. Over 25 års erfaring på 

service og installation 
• Stor knowhow på intelligente løsninger 
• Komplet projektering af boliger 
• Samspil mellem alarm og lys m.m. i boliger 
• Mulighed for at inddrage liftbiler, ligesom vi har en kabelsøger 
• Butik i Stege & Præstø med Bl.a: Belysning og hvidevare 

              

 

 

 

…din lokale el-installatør 

 
 

Du kan henvende dig til os med alt.                             
Lad os kigge på dit byggeprojekt,                               

dine ønsker til nye installationer i privaten,      
sommerhuset  eller i virksomheden.  

 
 

 

PRÆSTØ 
 
Domiciel 
Adelgade 61-65                                                                       
4720 Præstø 
Tlf. 5599 3300 
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Domiciel.dk 

STEGE 
 
Domiciel 
Kostervej 2C ”Den gamle sukkerfabrik” 
4780 Stege 
Tlf. 5581 4043 
info@domiciel.dk 

Domiciel.dk 

 

	  

Tlf: 55 81 40 43 

Tlf: 55 81 40 43 

Kobbelvej 49 · 4780 Stege
Tlf. 23 93 55 55

www.herligheder.dk

Festmad bragt lige til døren

Kobbelvej 49 · 4780 Stege
Tlf. 23 93 55 55

www.herligheder.dk

Festmad bragt lige til døren

Storegade 57 · 4780 Stege
Tlf. 21 48 10 75
mail@hoereroeret.dk
www.hørerøret.dk

Altid GRATIS høretest mulighed for 14 dages GRATIS 
og uforpligtende prøveperiode. Salg og service af 

høreapparater og høreværn.

Besøg Hørerøret Møn’s hørecenter 
til en snak om din hørelse.



Velkommen til Teatersæsonen 2017-18

Hvis par, der ikke har fælles bopæl, ønsker plads ved siden 
af hinanden i teatret, så send tilmeldingerne i samme 
kuvert.

AFGANGSTIDER OG OPSAMLINGSSTEDER 
Tider og steder kan altid læses på vores hjemmeside: 
tourclubmoen.dk

HUSK AT GIVE OS DIN E-MAIL
Vi sender din faktura på e-mail, ligesom vi giver dig besked 
på din e-mail, hvis noget ændrer sig eller en forestilling 
bliver aflyst.

Derfor beder vi om, at alle, der har en e-mail, skriver den 
på tilmeldingskuponen (med BLOKBOGSTAVER).

VEL MØDT OG PÅ GENSYN
På gensyn i teaterbussen, der igen i sæsonen 2017-18 kom-
mer fra Ørslev Turist!

Med venlig hilsen  

Tour Club Møn
Gurli Knudsen

Teaterbussen

Vi byder velkommen til vores 3. sæson som forening med 
nye og spændende forestillinger. 

Læs mere om de enkelte forestillinger på de 
følgende sider og se selv, om ikke der er noget, 
du kunne tænke dig at opleve!

BILLETTER
Alle, der køber billetter i Tour Club Møn, skal tegne et 
medlemskab. Det koster 50 kr. uanset hvor mange forestil-
linger du køber.

For at opnå rabat på dine billetter, skal du købe billet til 
mindst 3 forestillinger. 

Køber du flere billetter end 3 i samme sæson, får du også 
rabat på dem.

TILMELDING
Når du har udfyldt tilmeldingsblanketten midt i kataloget, 
skal du sende den til Tour Club Møns kontor. 

En tilmelding pr. husstand.

®

®



Musicalen Klokkeren fra Notre Dame spillede for udsolg-
te huse, da Fredericia Teater opførte den i hjembyen i 
slutningen af 2016.

Flere end 65.000 billetter blev solgt, og nu “flytter” Klok-
keren fra Notre Dame ind på Det Kgl. Teaters Gamle Scene 
i sommeren 2017.

Billetterne går som varmt brød, og du skal være hurtig, 
hvis du vil med til af en af årets flotteste forestillinger.

Musicalen opføres på Det Kgl. Teater og du kan glæde dig. 
Der er dømt god underholdning og dejlig musik.

Ligesom de andre Disney-historier, skorter Klokkeren fra 
Notre Dame hverken ikke på eventyr og eller vanvittigt 
flotte sange.

Nyd den fantastiske historie om den pukkelryggede klokker 
Quasimodo og sigøjnerpigen Esmeralda.

“Fredericia Teaters opsætning af Disney-versionen 
af Victor Hugos gotiske kærlighedsdrama fra 1831 

er fremragende.”
Henrik Palle i Politiken

1 2&
Klokkeren fra notre dame
Forestilling nr. 1 & 2 på Gammel Scene på Det Kgl. Teater
tirsdag den 4. juli & torsdag den 6. juli 2017

UDSOLGT

UDSOLGT



Tour Clubs revytur går denne sommer til Nykøbing F. Revy-
en, hvor der som vanligt er lagt op til skøre og musikalske 
indslag - bragt til publikum af nogle af landets bedste 
revyskuespillere.

Flemming Krøll har igen samlet en håndfuld gode skuespil-
lere, der med garanti får dig til at trække på smilebåndet!

Vi møder bl.a. sidste års vinder af Dirch-prisen: Pernille 
Schrøder. Hun får selskab af: Asger Reher, Lisbeth Kjærulff, 
Pelle Emil Hebsgaard og Flemming Krøll.

Kapelmester: Mickey Pless styrer for 3. år i træk den musi-
kalske del af Nykøbing Revyen.

3 4Nykøbing F. Revyen Madame butterfly
Forestilling nr. 3 i Nykøbing Teater Forestilling nr. 4 i Operaen
tirsdag den 8. august 2017 onsdag den 20. september 2017

Puccinis opera Madame Butterfly har det hele:
Længlsen efter kærlighed. Offervillighed. Ærefuld død.

Dagen efter premieren 
skrev Puccini til en ven: 
“Min butterfly forbliver, 
hvad den er - den mest 
følsomme, udtryksfulde 
opera, jeg har skrevet.”

Det er en hyldest til Cio-Cio 
San, der tør vente på sin 
elskede og tro på kær-
ligheden, selv når det ser 
håbløst ud.

Nyd Lars Kaalunds ro-
mantiske, anmelderroste 
iscenesættelse af Puccinis 
tragiske opera.

Synges på italiensk med 
danske overtekster.



Det Ny Teater sætter alle gode kræfter til, når det spiller 
Irving Berlins klassiske musical i en opdateret og storslået 
opsætning med Maria Lucia i rollen som Annie Oakley. 

Forestillingens handling er løst baseret på den virkelige og 
fantastiske historie om Annie Oakley og Frank Butler. 

Annie, en drengepige fra bøh-
landet og Ohios bedste skytte, 
bliver opdaget af Buffalo Bill 
og overtalt til at optræde i hans 
wild west show. 

Annie bliver verdens første og 
største kvindelige superstar, 
men hvordan får hun ram på 
en mand?

Medvirkende: Maria Lucia Heiberg 
Rosenberg, Carsten Svendsen, 
Flemming Krøll, Asger Reher, 
Anne Suppli, Kim Hammelsvang 
m.flere.

Spændende 
opsætning af 
Susanne Biers 
Oscarnominerede  
film. Velkommen 
til et musikalsk 
festfyrværkeri!

Den ideologiske 
børnehjems-leder 
Jacob Petersen 
rejser hjem til Danmark, da forretningsmanden Jørgen til-
byder ham en donation, der kan redde det lukningstruede 
børnehjem i Indien, som Jacob arbejder for. For at mod-
tage pengene skal Jacob deltage i Jørgens datters bryllup, 
hvilket han gør modvilligt.

Her bliver Jacob indviet i en stor familiehemmelighed, der 
får skelsættende konsekvenser for hans eget liv - hem-
meligheden tvinger ham til at tage stilling til om hans 
livsfilosofi, følelser og moral er stærkere end blodets bånd.

Medvirkende: Erann DD, Cecilie Stenspil, Flemming Ene-
vold, Hanne Uldal, Kasper Leisner, Anna Stokholm, Lea 
Thiim Harder og Barbara Moleko

5 6annie get your gun efter brylluppet
Forestilling nr. 5 på Det Ny Teater Forestilling nr. 6 på Betty Nansen
onsdag den 4. oktober 2017 tirsdag den 24. oktober 2017



Den er god nok. Du læste rigtigt: Linie 3 julekoncert.

Kort sagt: Den musikalske trio er klar til nye løjer! 

Denne gang med en flot julekoncert, hvor de tre herrer 
tager nogle af de bedste julesange under kærlig behand-
ling. Linie 3 er kendt for deres mange talenter og unikke 
musikalitet. Den leverer de atter en gang.

Til julekoncerten bliver Preben Kristensen, Thomas Eje og 
Anders Bircow smukt akkompagneret af Trine Gadeberg til 
tonerne fra Jan Glæsels veloplagte orkester.

7 Linie 3 julekoncert
Forestilling nr. 7 i Ringsted Kongrescenter Forestilling nr. 8 på Folketeatret i Hippodromen
lørdag den 25. november 2017

Liva Weel. Den kendte og elskede revyskuespiller og 
stjerne, der insisterede på sin frihed - både som kunstner 
og som kvinde.

Sammen med PH skriver hun den kendte tekst til sangen 
‘Man binder os på mund og hånd’ med de linjer, der narrer 
både censuren og nazisterne. Hun synger med og til hjertet.

Medvirkende: Ellen Hillingsø, Birgitte Raaberg, Henrik 
Koefoed og Karsen Jansfort.

8 liva
tirsdag den 5. december 2017



Fejr det nye år med en festlig nytårskoncert.

Der bliver masser af dejlig musik og god underholdning.

Vi gentager successen og tager på medlemmernes op-
fordring igen turen til Nørregade Teatrets traditionsrige 
nytårs-koncert. Her sørger det, der engang var Tivolis 
Promenade-orkester, og som i dag blot hedder Promenad-
eorkestret, for en festlig aften i Maribo Hallen.

Medvirkende:
Trine Gadeberg, Preben Kristensen, Gert Henning Jensen 
og brødre som de tre tenorer, promenadorkestret

11 nytårskoncert
fredag den 5. januar 2018
Forestilling nr. 11 i Maribo Hallen



. Tilmeldingskupon sæson 2017-18

Navn

Adresse       Postnummer & By

Telefon / Mobiltelefon

E-mail       Bindende underskrift

Påstigning (sæt kryds)     q Sukkerfabrikken Stege          q Kalvehave            q Stensved            

Ønsker at betale i       q 1 rate      q 2 rater    

NB. 1 tilmelding pr. husstand. Ønsker I at få billetter ved siden af hinanden, så send tilmeldingerne i samme kuvert. 

ØNSKER
Angiv hvor mange billetter du ønsker til de enkelte forestillinger

ALTERNATIVE ØNSKER

Forestillingsnummer

Forestillingsnummer

Antal billetter

Antal billetter

Udfyldes af Tour Club



Husk
porto

Tour Club Møn
v/Randi Hansen

RØNNEVÆNGET 28

4780 Stege



Priser & rabatter
Nr.        Forestilling                               Løssalg        SerieKøb billet til mindst 3 forestillinger og nyd godt af vores 

rabatter. Rabatpriserne er anført under Serie.

Hvis du køber billet til en eller to forestillinger betaler du 
løssalgspris.

Vi anbefaler, at du anfører et par forestillinger under 
alternative ønsker, hvis nu en af de ønskede forestillinger 
er udsolgt. 

FORDELING AF BILLETTER
Vi har kun et begrænset antal billetter til hver forestilling. 

Derfor anbefaler vi, at du afleverer din bestilling hurtigst 
muligt og inden den 15. juni 2017. Den dag trækker vi lod 
om billetterne, så alle får en fair behandling og chance.

Det giver os samtidig overblik over, om der er behov for en 
ekstra bus og forestilling, hvis mange vil se det samme!

Der kan derfor forekomme en ny/ekstra dato, hvis mange 
vil se den samme forestilling og vi sætter en ekstra bus ind.

BETALING
Seriebilletter kan betales i 2 rater: 1. rate senest 14 dage 
fra fakturadato. 2. rate senest 1 måned efter 1. rate.

Løssalgsbilletter betales senest 8 dage fra fakturadato.

KONTAKT
Tour Club Møns kontor 

Rønnevænget 28, 4780 Stege. 
Kasserer: Randi Hansen. 

Tlf. 55 81 60 69 
teaterbus@gmail.com

PS. Bestilte billetter refunderes ikke! 

PPS. Billetter udleveres i teaterbussen.

Klokkeren fra Notre Dame

Nykøbing Revyen 2017

Madame Butterfly

Annie get your gun

Efter brylluppet

Linie 3

Liva

Nytårskoncert

I sidste øjeblik

Maskerade

Revisoren

De lystige koner

560

895

685

620

660

425

480

485

620

555

485

515

510

845

635

570

610

375

430

435

570

505

435

1-2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15



Det gælder om at have det sjovt, så længe man kan. Ingen 
kender dagen, så nyd livet. I dag.

Det forsøger tre gamle veninder at holde sig for øje i 
sidste øjeblik.

Lisbeth Dahl er enken Marianne, der totalt dominerer 
bridgeaftenerne med veninderne Solveig og Ann Louise. 

Lige indtil spillets 4. mand kommer ind i billedet: Enke-
manden Per. Han får Solveigs kinder til at blusse og tænder 
en helt ny ild.

En yngre mand fordrejer hovedet på både Solveig og Per 
- og nu, hvor de alle er ligeglade med hvad andre tænker 
om dem og det, de gør - ja, så er der lagt op til over-
raskelser!

Medvirkende: Lisbeth Dahl, Sonja Oppenhagen, Elsebeth 
Stentoft, Joen Bille, Søren Bang Jensen, Jeanette Binde-
rup-Schultz.

12 I sidste øjeblik
Forestilling nr. 12 på Folketeatret
onsdag den 31. januar 2018



Forestilling nr. 13 i Skuespilhuset13 Maskerade
tirsdag den 27. februar 2018

Maskerade er den klassiske komedie skrevet af Ludvig Hol-
berg og opføres i Det Kgl. Teaters Skuespilhus i en moderne 
version.

Der bliver masser af grin og løsslup-
pen komik i denne nye udgave af 
komedien, der er iscenesat af en 
af tysk teaters største og mest 
prisbelønnede instruktører: Herbert 
Fritsch.

Maskerade er historien om genera-
tionsopgør, ungdommelig kærlighed 
og forældrearrangerede æg-
teskaber. Det er også forviklinger 
og uorden i store mængder, når 
maskerne tages på og det løsslupne 
kærlighedsliv får frit spil!

Stykket blev forbudt kort før dets 
premiere i 1724: Modstanderne 
mente nemlig, at maskeraderne 
gav anledning til usømmelige els-
kovsintriger!

Medvirkende: Søren Sætter-Lassen, Jens Jørn Spottag, 
Peter Plaugborg, Marie Dalsgaard, Tammi Øst, Rasmus 
Fruergaard og Lila Nobel.



Regnskab og bogholderi er ikke til at grine af.
Medmindre man overværer forestillingen Revisoren!

Velkommen til en korrupt komedie om griskhed og løgne og 
om, hvor galt det kan gå, når mere vil have mere - og når 
nok ikke er nok.

Medvirkende: Thure Lindhardt, Benedikte Hansen, Ole 
Lemmeke, Sarah Boberg, Mikael Birkkjær, Tina Gylling 
Mortensen, Jacob Weble, Christiane Gjellerup Koch, Jose-
phine Park, Nicolai Jørgen og Anna Bruus Christensen.

Alle bedrager alle - og kvinderne fører an, fordi de vil have 
deres vilje i dette lystige Shakespeare-stykke.

Mette Horn og Camilla Bendix spiller de saftige borgerkon-
er, der strutter af lyst og liv, hvorimod deres ægtemænd er 
en smule vindtørre. 

En levemand gør kur til kvinderne, og så kommer der for 
alvor gang i løjerne!

Medvirkende: Tom 
Jensen, Mette Horn, 
Camilla Bendix, 
Jesper Asholt, 
Kristian Halken, 
Lisbeth Gajhede, 
Asger Reher, Søren 
Hauch-Fausbøll, 
Sarah Juel Werner 
m.fl.

Forestilling nr. 14 på Nørrebro Teater Forestilling nr. 15 på Folketeatret14 15revisoren De lystige koner
tirsdag den 13. marts 2018 onsdag den 4. april 2018



Møn
Storegade 33, 

Storegade 33, 4780 Stege, Tlf. 5581 5121

AutoMester Stege A/S
v/Lasse Hansen

Elmevej 5, 4780 Stege 

Tlf. 55 81 13 13

AutoMester Stege A/S
v/Lasse Hansen

Elmevej 5, 4780 Stege 

Tlf. 55 81 13 13

Meget mere discount!

Stege Zoneterapi
v/Ebbe & Hanne Larsen

Storegade 100
4780 Stege

Tlf. 55 81 13 86 ml. 8.00-10.00
stegezoneterapi@gmail.com

www.stege-zoneterapi.dk

HAIR FLAIR
Frisør Tine Jensen,

Ulvshalevej 8, Stege

Tlf. 55 81 10 95

Klinik for Fodterapi

Rådhusgade 26
4780 Stege
Tlf. 55 81 13 10
Kl. 9-13
www.stegefodterapi.dk

Torvet 1B
4990 Sakskøbing

Tlf. 54 70 77 84 * gfforsikring.dk

tourclubmoen.dk

Få en 5-stjernet oplevelse 

Thorsvangs Allé 7    4780 Stege
Tlf. 64 68 70 76    Tlf. 40 46 91 46
www.thorsvangdanmarkssamlermuseum.dk

- din lokale elkontakt
Tlf. 55 81 48 21

Lendemark Hovedgade 17 * 4780 Stege
info@sme-el.dk     www.sme-el.dk



Lohmannsvej 8 • 4780 Stege • Tl. 55 81 11 34

Lendemark

MØNS AUTO ApS

Tlf. 55 81 56 06
Kostervej 19 - 4780 Stege


