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Blandt modtagerne var Danske Hospitalsklovne, som fik 25.000 kroner til hospitalsklovnen Karla

KIRKJENS KORSHÆR 100 ÅR

42 foreninger fik tilsammen godt 358.000 kroner til forskellige formål

SAKSKØBING Kirkens Korshær fylder

SKÆR DIT EGET GRÆSKAR
KALLEHAVE Halloween nærmer sig så
småt, og det betyder, at det er ved at
være højsæson for at skære græskar
ud til græskarlygter.
Det er da også i høj grad det, det handler om, når Bregnholt Blomster på Østvej 6 mellem Herritslev og Kallehave på
søndag inviterer til græskarudskæring
for hele familien mellem klokken 10 og
16.
Her får familierne mulighed for selv
at gå ud i marken og vælge deres eget
græskar, og bagefter kan de gå ind i det
opstillede telt og skære græskarrene
ud.
I dagens anledning er der også være
mulighed for at købe produkter fra
Dalbakkegaard, Maglemosegård og
Bregnholt Blomster. Der er præmie til
det bedst udskårne græskar hver anden
time.

Dølle-udvalg delte ud
Cafeteriaet i DøllefjeldeMusse
Idrætsforenings
klubhus var på det nærmeste stuvende fuldt, da
det tirsdag aften var tid for
den årlige uddeling af penge fra uddelingsudvalget
under Døllefjelde-Musse
Marked.
42 foreninger blev tilgodeset med større eller mindre beløb fra puljen på ialt
358.150 kroner.
Det var dog langt fra alle
ansøgere, som fik penge
af uddelingsudvalget i år.
Ikke færre end 72 foreninger havde søgt om støtte,
men det var ikke alle, der
opfyldte kriterierne for at
komme i betragtning.
DØLLEFJELDE

noter

100 år i morgen, 12. oktober. Det fejrer
man i flere omgange i løbet af de kommende dage i Sakskøbing.
I aften er der således efterårsmøde i anledning af jubilæet. Det begynder med
en gudstjeneste i Sakskøbing Kirke
klokken 19 med deltagelse af Baggårdsbandet fra Odense. Bagefter fortæstter
arrangementet i konfirmandstuen, hvor
der er kaffebord med amerikansk lotteri.
Det er gratis at deltage, og man skal
ikke melde sig til på forhånd. I morgen,
som altså er selve jubilæumsdagen, byder korshæren så indenfor i genbrugsbutikken i Mælkebøtten i Rådhusgade.
Her serveres der kaffe og småkager i
åbningstiden.

Flest penge var der til
Foreningen Nysted Vandtaarn, som fik 25.000 kroner
til et myndighedsprojekt.
Samme beløb fik Danske
Hospitalsklovne til et tilskud til hospitalsklovnen
Karla, som blandt andet
hjælper syge børn på sygehuset i Nykøbing med
at gøre hospitalsopholdet
knapt så trist.
Kettingebadets Venner
kunne også glæde sig over
en håndsrækning på 25.000
kroner. Her skal pengene
bruges til et kemikalietilsætningsanlæg, fremgår
det af listen over støttede
projekter.
Af listen fremgår det
også, at Lågerupbanens

forældreforening har fået
20.000 kroner til et omgangstælleranlæg,
og
Sakskøbing Tambourkorps
& Brass Band har fået
16.000 kroner til whiteboard og nodestativer.
Sakskøbing
Handicap
Svømmeklub
modtog
15.000 kroner til specielle
køre-badestole.
Og det er klubbens formand Ilse Christensen meget taknemmelig for.
- Klubben har eksisteret
siden 1976, og vores nuværende badestole stammer
alle sammen fra dengang,
og de kan altså ikke repareres mere. Så vi er ovenud lykkelige for pengene,
for det giver os i hvert fald

råd til at købe én ny stol
for. De koster nemlig mellem 14.000 og 16.000 kroner stykket, forklarer Ilse
Christensen.
De specielle stole bruges
af de medlemmer, som er
dårligt gående og derfor
har svært ved at stå fast på
det glatte gulv i svømmehal og omklædningsrum.
Stolene er bygget sådan,
at det er muligt at sidde i
dem og tage bad samtidig,
og dermed kan de pågældende medlemmer sidde
trygt, fra de har klædt om,
og til de bliver hjulpet ned i
vandet i svømmehallen.
JAKOB POULSEN
jap@folketidende.dk

FJERNVARME SØGER LÆK
SAKSKØBING Sakskøbing Fjernvarmeselskab har siden 1. oktober oplevet et
unormalt stort vandspild, og det tyder
på, at der er en læk et sted i systemet.
Selskabet opfordrer derfor dets forbrugere til at tage kontakt, hvis man har
mistanke om, at der er en lækage et
sted på ledningsnettet.
Det fremgår af en annonce i Saxkjøbing Avis.

RØGERIET FORTSÆTTER
NYSTED Restaurant Røgeriet på Nysted

Havn fik en turbulent start på sæsonen,
da forpagter René Hansen midt i maj
pludselig smed nøglerne i postkassen
og forlod stedet.
Det betød, at Heidi Vestergaard, datter
af restaurantens ejer Poul Chr. Vestergaard, nærmest uden varsel måtte overtage forpagtertjansen.
Målet var at holde restauranten åben
trods det pludselige skifte, og det er
lykkedes.
- Der har været en god ånd i år, selvom
vi har haft mange forhindringer, fordi
vores forpagter stoppede så pludseligt.
Det har været en barsk sommer, og det
kan godt være, at sæsonen ikke går i
nul, men vi er ikke ved at gå fallit, fortæller Heidi Vestergaard.
Røgeriet holder åbent hele oktober måned med, og derudover kan man også
bestille julearrangementer i november
og december, oplyser Heidi Vestergaard.

For nogle mennesker er det skrækindjagende blot at sætte sig i en tandlægestol. Det var ikke tilfældet for børnene fra Børnehytten
FOTO: ANDERS KNUDSEN
Kettinge. Her er Victoria, Karina og David ligefrem ved at sætte sig til rette i stolen samtidig.

Her er der ingen tandlægeskræk
16 børn fra Børnehytten
i Kettinge har haft fokus
på tænder i denne uge. I
går besøgte de Tandplejen i Nykøbing.
KETTINGE/NYKØBING
Der
blev både talt tænder, vist
instrumenter frem og alle
fik lov at prøve en tur i
tandlægestolen, da 16 børn
fra Børnehytten Kettinge
gl. Savværk i går var på
besøg på den kommunale
tandplejes børne- og ungeklinik i Nykøbing.
Børnehytten kører i øje-

blikket et tema om kroppen, og i denne uge er der
fokus på tænderne. Derfor
besøget på tandklinikken.
- Vi har snakket om tænder hele ugen og talt om
tandbørstning og hvad, der
er sundt og godt for tænderne og om huller i tænderne, fortæller børnehyttens leder Karin Andersen.
Børnehytten havde på
forhånd fået en del materiale fra tandklinikken, som
skal hjælpe med at fortælle
børnene om, hvorfor det er
vigtigt at holde sine tæn-

der rene.
- Det er meget forskelligt,
hvor meget børn i den her
alder får børstet tænder, og
vi har også haft børn med
huller i tænderne. Men
forældrene er meget interesserede i vores projekt,
så måske er de lidt grundigere med deres børns tandbørstning nu, siger Karin
Andersen.
Tandplejen har jævnligt
besøg fra daginstitutioner.
- Tænderne hos børnene i
dag så rigtig fine ud, men
vi ser desværre af og til, at

her kommer små børn med
huller i tænderne, fortæller
klinikassistent Anne-Marie
Rasmussen.
Tandplejens leder Ulla
Lund-Hermansen tilføjer,
at tandsundheden blandt
børn og unge i Guldborgsund Kommune desværre
er noget dårligere, end i resten af Region Sjælland eller landet som helhed. Det
hænger ifølge Ulla Lund
Hermansen sammen med,
at der er mange sårbare
børn og familier i Guldborgsund Kommune.. jap

