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Fra sidst i juni til først i august i år havde Nysted Vandtårn et besøgstal på 180 voksne og 70 børn med tilføjelse af,
at besøgstallet blev opnået ved kun at holde åbent i weekenderne

Foreningen Nysted Vandtårn har fået en donation og er klar med åbne dage i vandtårnet i efterårsferien

Flagstænger til vandtårnsfolk
NYSTED Vandtårnet i
Nysted er klar med
ekstraordinære åbningsdage i den igangværende
efterårsferie.
Der er mulighed for at
komme ind og kigge på
både udstilling og måske
også få et kig ud over Nysted og omegn i morgen
samt torsdag og fredag alle dage fra 14 til 16.

Ved morgendagens åbning er der oven i købet nye
flagstænger at vise frem
efter en vellykket ansøgning til Uddelingsudvalget
i tilknytning til Døllefjelde
Musse Markedet.
Måske også kikkerter på vej
Uddelingsudvalget har til
opgave at uddele midler til
forskellige foreninger af

overskuddet fra årets Døllefjelde-Musse Marked.
- Vi har fået 4.000 kroner fra Uddelingsudvalget,
og de skal bruges til to
nye flagstænger, som stilles op, når der er åbent. Vi
havde også søgt om at få
penge til et par kikkerter,
så folk kunne kigge ud fra
vandtårnet, men det har vi
ikke fået støtte til i denne

omgang, fortæller Jane
Christiansen, der er bestyrelsesmedlem i Foreningen
Nysted Vandtaarn.
250 i sommerweekender
Jane Christiansen tilføjer,
at
vandtårnsforeningen
vil søge flere steder efter
støtte til kikkerter for på
den måde at give gæsterne
en endnu større oplevelse

ved at besøge det populære
vandtårn i Nysted.
Her var der ifølge Jane
Christiansen fra sidst i juni
til først i august i år et besøgstal på 180 voksne og
70 børn. Det skal tilføjes,
at det flotte besøgstal blev
opnået ved kun at holde
åbent i weekenderne.
Projektet med at etablere et informationscenter

i tilknytning til tårnet er
i øvrigt stadig i gang. En
projektgruppe blev etableret tilbage i oktober sidste
år, og tårnet er blevet godkendt af brandmyndighederne. Firmaet Informationsteknik er i færd med at
kreere indholdet i tårnet.
KIM MØLLER PEDERSEN
kmp@ftgruppen.dk

Rulleri og trilleri
på halgulvet
Rulleskøjter, skateboards
og andre rullende eller trillende sager var
velkomne i Sakskøbing
Sportscenter i går.
SAKSKØBING Tirsdag havde

alle mulighed for at rulle
og trille igennem en hel
dag på halgulvet i Sakskøbing Sportscenters Hal A,
da der var Rulledag, som
traditionen byder i skoleelevernes efterårsferie.
- Det er mit indtryk, at
der var et pænt besøg over
det meste af dagen, og det
er jo heller ikke sådan, at
Rulledag skal trække 400
børn til, for det koster os
Det er ikke altid, at det er
lige nemt at få rulleskøjterne
til at køre ligeud. Men så
er det godt at have
veninderne tæt på.
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Skateboards var der også på
halgulvet, hvor Rulledag efterhånden har bidt sig fast som
en tilbagevendende tradition
i Sakskøbing Sportscenter.
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Der var fart over feltet på
forskelligt slags legetøj og
transportmidler, og alt, der
kunne trille og rulle, var velkomment i Hal A.
FOTO: ANDERS KNUDSEN

ikke noget at åbne hallen, fortæller centerleder
Janne Hansen, der også
har sørget for en række
af aktiviteter i og omkring
sportscenteret resten af efterårsferien.
- Vi har som noget nyt
dykning med i år, og så
bliver der lukket op på minigolfbanen, som jeg tror,
at mange måske glemmer
lidt en gang imellem. Men
vores minigolfbane har
alle de rigtige mål til også
at danne ramme om international minigolf, så det er
en af landets bedste baner,
man har mulighed for at
prøve her i efterårsferien,
fortæller Janne Hansen.
Den helt store legedag
er på vej på halgulvet torsdag, og fredag gælder det
blandt andet traditionen
med Diskosvøm.
kmp

