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Med de her 100.000 kroner, som indtil videre er vores største donation, er det i hvert fald endnu
mere sandsynligt, at vi når frem til at få lavet et brugbart projektmateriale, siger Bruno Jeppsson

noter

FREMTIDSIDÉER OG DEBAT

SAKSKØBING Det økologiske projekt
Det Grønne Hus er ved at være slut,
og derfor inviteres der nu til, at alle
interesserede møder frem til en sidste
fællesspisning i DGH-regi på Hotel
Saxkjøbing 26. november fra 17 til 19.
Ved det økologisk orienterede arrangement vil der blandt andet være en præsentation og gennemgang af projektet
Det Grønne Hus. Fremtidsidéer for
Sakskøbing - herunder præsentation
af The Little Apple-projektet - vil også
være en del af aftenen, hvor der er lagt
op til en livlig økologisk debat omkring
udviklingsmuligheder i Sakskøbing og
på Lolland-Falster generelt.

NORDISK PÅ BIBLIOTEKET

NYSTED På Nysted Bibliotek kan man

mandag i næste uge klokken 19 opleve
sognepræst Karen Margrethe Feldmose
Antonsen læse nordiske tekster af den
svenske forfatter Stefan Spjuts roman
”Stallo”. Alle er velkomne denne aften,
hvor der også bydes på en kaffetår.
Organist Ellen Zeuten og voksenkoret
spiller og synger.
ARKIVFOTO

Arbejdet med projektmaterialet er i fuld gang omkring Nysted Vandtårn og vandkunstprojektet.

Folkene bag Nysted Vandtårn fik 100.000 kroner til vandkunstprojekt

Flere end 600.000 kroner
delt ud til lokale projekter
Bestyrelsen
bag Foreningen Nysted Vandtaarn har vidst
det et stykke tid.
I lørdags blev det så offentliggjort på Thorkild
Høeghs 93-års-fødselsdag,
at der fra Thorkild Høeghs Mindelegat var hele
100.000 kroner på vej til
folkene bag vandkunstprojektet i Nysted Vandtårn.
NYSTED

Går til projektmaterialet
- De her penge skal bruges
til at fortsætte det nuværende arbejde til at få lavet
et godt projektmateriale,
som vi skal bruge til senere
hen at hente bud hjem på
at udføre projektet, forklarer en meget tilfreds Bruno
Jeppsson fra Foreningen
Nysted Vandtaarn om de
100.000 kroner.
Processen med at få lavet tegningerne startede
allerede 22. oktober, og folkene bag det i Folketidende tidligere omtalte vandkunstprojekt i vandtårnet
satser på, at der nu er så
mange penge hjemme, at
man næsten er i mål med
projektmaterialet.
- Med de her 100.000
kroner, som indtil videre er
vores største donation, er
det i hvert fald endnu mere
sandsynligt, at vi når frem

til at få lavet et brugbart
projektmateriale, så vi kan
gå ud og søge forskellige
store fonde om endnu flere penge, fortæller Bruno
Jeppsson.
Han betragter den flotte
donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat som et
stort skulderklap til vandkunstprojektet.
- Vi ser de her penge som
et stort skulderklap, fordi
vi alt andet lige må sige, at

vi her og nu beskæftiger
os med et lidt uhåndgribeligt luftkastel af et projekt.
Derfor er vi utrolig glade
for den store opbakning,
og det er stærkt inspirerende og samtidig også meget
forpligtende at få det her
skulderklap til vores idéer
til det videre arbejde med
udviklingen af vores tårn,
fortæller Bruno Jeppsson.
Der blev i alt uddelt
604.635 til kulturelle og al-

Fra Thorkild Høeghs Mindelegat modtog Vester Ulslev
menighedsråd 30.000 kroner til “udførelse af skulptur
af fader Ditlev Gothard Monrad i dødt træ på grundlovens fødested”. Kettinge Møllelaug fik 15.000 kroner til
løbende vedligeholdelse af møllebygning. Lokalhistorisk
arkiv i Nysted fik 4.000 til udgivelse af kalender, og
Foreningen Nysted Middelalderfestival fik 50.000
kroner til afholdelse af festival til næste forår/sommer.
Naturafdelingen, Center for Miljø og Plan, Guldborgsund
Kommune fik 32.300 kroner til ekstra pleje- og formidlingsindsats for udvalgte fortidsminder i Frejlev Skov,
og til Frejlev Arkiv var der 5.000 kroner til indretning
af nyt lokale i arkivet. Aarestrup Foreningen i Nysted
fik 50.000 kroner til udvendig og indvendig vedligeholdelse, mens Handermelle Bådelaug modtog 20.000
kroner til renovering af bolværk samt bænke og borde i
havnen. Til Lyrik- og Visefestival ved Peter Abrahamsen
var der 30.000 kroner til afvikling af festivalen næste år
i Nysted, og til Kettinge og omegns pensionistforening
blev der doneret 6.000 kroner til afholdelse af jule- og
fastelavnsarrangement 2014/2015. Nysted Erhvervsog Turistforening modtog 12.363,75 kroner til udgivelse
af Nystedbrochuren 2014.

mennyttige formål ved arrangementet på The Cottage på Skansevej i lørdags,
hvor fondens bestyrelse
uddelte legater til 18 ud af
22 ansøgere.

125.000 kroner til nyt gulv
Det store beløb til Nysted
Vandtårn blev kun overgået i beløbsstørrelse af donationen til Byhusforeningen i Nysted, som modtog
125.000 kroner til udskiftning af biografgulv.
Desuden modtog blandt
andre Nysted Smakkelaug
17.000 kroner til indkøb
af båndsav, Stoppesteder
Venner fik 6.000 kroner til
foredragsholder,
bustur,
Foreningen Norden Nysted-afdelingen fik 35.000
kroner til afvikling af træf
25. til 29. juni 2015 og til
Hajkutter Regatta Nysted
var der 40.000 kroner til
afvikling af den 7. Hajkutter Festival & Regatta 1. til
5. august 2015.
Til Frejlev Bylav var der
26.972 kroner til dækning
af regning fra tømremester Jens Frederiksen vedrørende opførelse af nyt
Skalkekors 11. maj 2014.

KIM MØLLER PEDERSEN
kmp@ftgruppen.dk

EN AFTEN OM TRYGHED

GULDBORG I aften er der mulighed for at

kigge forbi Guldborg Skole og her møde Helle Due Hansen, der holder foredrag med start klokken 19. Emnet for
foredraget er at finde tryghed i livet både privat og på jobbet - med udgangspunkt i bøgerne “Livet - en selvhenter”
og “Stærke børn hele livet”. Helle Due
Hansen vil i løbet af aftenen komme
med sine bud på at finde trygheden.

56 BÅDE BLEV TAGET OP

SAKSKØBING Fredag og lørdag i den forgangne weekend blev 56 både i Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub løftet på
land. Formanden Flemming Møller
kunne i sin tale fortælle om en sejlersæson, der vejrmæssigt havde været én
af de bedste i mange år. Gæstesejlerne
have overnattet 98 gange i havnen, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste
sæson, medens antallet af overnatninger med ”autocampere” var fordoblet til
75. Formanden kunne også glæde sig
over, at der i løbet af sejlersæsonen var
kommet 11 nye medlemmer til klubben.
Klubben fortsætter i øvrigt ungdomssamarbejdet med Bandholm Sejlklub
i 2015 med træning hver mandag, når
sejlersæsonen starter op igen. Talen
sluttede med et trefoldigt leve for klubben, og klubflaget blev taget ned.

56 både kom på land i Sakskøbing Bådelaug
og Sejlklub.
PRIVATFOTO

