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NYSTED  Ingen i Nysted 
vil være i tvivl om, at 

det er noget stort, der skal 
fejres på søndag.

 Flag vil pryde hele byen, 
ligesom at Movias busser 
også vil køre med fl ag.

Byen fejrer, at Nysted 
Vandtårn har 100-års-jubi-
læum.

Et jubilæum, som har 
fået foreningen Nysted 
Vandtaarn til trække i ar-
bejdstøjet.

- Vi har arbejdet på at ar-
rangere dagen i fem måne-
der. Der har været mange 
ting, vi skulle have styr på, 
fortæller Bruno L. Jepps-

son fra foreningen.
Arbejdet har blandt an-

det bestået i at få arran-
geret underholdning på 
dagen og få lavet et jubilæ-
umsskrift.

Markerer en ny begyndelse

 Fejringen begynder klok-
ken 10, når borgmester i 
Guldborgsund Kommune 
John Brædder klipper sno-
ren, som markerer en ny 
periode for tårnet.

- Vores vision er at lave et 
unikt oplevelsessted, som 
ikke kan fi ndes noget an-
det sted i verden, fortæller 
Bruno L. Jeppsson.

Før tårnet dog for alvor 
kan træde ind i sin nye 
periode, ligger der mere 
hårdt arbejde foran med-
lemmerne af foreningen 
Nysted Vandtaarn.

- Det er meningen, at vi 
skal lave et tårn, hvor vand 
i alle former bliver bygget 
ind, forklarer han.

Det vil dog tage nogle år 
endnu, før den del er klar. 

Endnu mangler der sta-
dig en række godkendel-
ser, inden projektet kan 
føres ud i livet.

 Selv om vandet i tårnet 
altså endnu ikke er til ste-
de, så kan en omfattende 

restaurering af vandtårnet 
ses med ejne øjne til jubi-
læet.

En restaurering, som 
var nødvendig efter fl ere 
års forfald, da tårnet var i 
kommunalt eje. 

Udover at nyde selve tår-
net kan besøgende også 
nyde et stykke af den spe-
cielle vandtårnslagkage, 
som bliver fremstillet til 
dagen.

På dagen  vil der også 
være underholdning i form 
af jazzmusik.
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På søndag fejres Nysted Vandtårns 100-års-jubilæum

Vandtårn bliver fejret

Når en jubilar runder 100 år, bliver det fejret med maner i Nysted

KRUMMERNE LAVER CIRKUS
SAKSKØBING  Børnene i Børnehaven 
Krummerne har haft en travl uge fuld 
af cirkusnumre. I samarbejde med Mu-
sikskolen Guldborgsund har de nemlig 
haft et cirkusforløb.  Børnene nåede at 
optræde både som   balletdansere, line-
dansere, løver, pandaer og heste. Til et 
hvert cirkus hører der også musik. Så-
ledes også i Cirkus Krummerne. Mas-
ser af musik og dans ledsagede de fl otte 
numre og spillede op til børnene i deres 
fi ne kostumer. Øvelserne kulminerede i 
en forestilling om fredagen for alle bør-
nehavens børn og voksne.

Der var fi ne linedansere på stribe, da Krum-

merne havde cirkusuge.  PRIVATFOTO
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Majbølle Mølle åbnede 

i søndags efter længere 

tids renovering. 500 men-

nesker fejrede møllens 

genfødsel.

MAJBØLLE  - Der var vel om-
kring 500 mennesker i lø-
bet af dagen. Det var bare 
perfekt.

Tonny Bramsen, formand 
for Majbølle Møllelaug, 
har god grund til at være 
tilfreds med mølledagen 
i søndags. Her formåede 
“hans” helt nyrestaurerede 
mølle nemlig at trække 
folk til i stor stil - endda 
i en skala, som ingen fra 
møllelavet på forhånd hav-

de regnet med.
- Der var en rigtig god 

vind, og møllen malede 
korn for fulde drøn. Vi nå-
ede at dele 106 poser hjem-
melavet mel ud, og folk var 
faktisk så vilde, at vi den 
sidste time ikke havde fl e-
re poser at fylde op i. Så vi 
måtte skynde os at skaffe 
nogle fryseposer, forklarer 
formanden. 

Sammen med resten af 
møllelavet stod han klar 
fra tidlig morgen til sen 
eftermiddag, og det brok-
kede kroppen sig lidt over 
efterfølgende.

- Mandag lå jeg derhjem-
me på sofaen og kunne slet 

ikke noget. Jeg var kørt 
helt ned til sokkeholderne, 
lyder det fra formanden.

Majbølle Mølle har netop 
overstået en ganske omfat-
tende ansigtsløftning, efter 
en kraftig storm i 2011 ra-
serede den gamle mølle.

Derfor gør det om muligt 
glæden hos Tonny Bram-
sen endnu større, at møllen 
søndag fi k vist sig frem fra 
sin allerbedste side.

- Men jeg håber godt nok 
ikke, at møllen går i styk-
ker lige foreløbig. For så-
dan en dag som i søndags 
klarer jeg ikke sådan lige 
igen, siger formanden spø-
gefuldt. cob

Kamp om melet i Majbølle

Der var gang i boderne til mølledagen i Majbølle Mølle i søndags.  PRIVATFOTO


