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SOMMER PÅ SKATEBOARD
KRENKERUP   Fra på mandag 27. juli og 
fi re dage frem forvandler Krenkerup 
Gods ved Sakskøbing sig til et rent 
skateboard-akademi for unge. Det sker, 
når godset i samarbejde med Big  Heart 
Skateboarding og Stranges Skate-
boardskole for første gang inviterer til 
skateboardsommerlejr med læring og 
leg, tip og tricks. Lejren henvender sig 
til begyndere fra otte år og opefter, og 
aktiviteterne foregår hver dag fra klok-
ken 10 til 15. Interesserede, der ikke 
har mulighed for at deltage i det tids-
rum, kan fra mandag til torsdag mellem 
klokken 16 og 18 komme til åbent hus 
med gratis undervisning for både børn, 
unge og voksne. Sommerlejren slutter 
fredag med opvisning, hvor lejrdelta-
gerne kan vise deres nye talenter frem 
for forældre og venner.

DYREJAGT PÅ TELEFONEN
HEJREDE  Med mobilapplikationen “Na-
turVinduet” kan man på sin telefon 
blandt andet lære mere om dyre- og 
plantelivet i det område, man bevæger 
sig rundt i, og programmet lader samti-
dig brugerne dele deres naturoplevelser 
med hinanden. På tirsdag 28. juli invite-
rer Hejrede Friluftsgård ferieramte sko-
leelever til “bioblitz med smartphone”, 
og her gælder det netop om at bruge ap-
pen. Holdet varer fra klokken 11 til 14. 

n
o
te
r

SAKSKØBING  Smilene 
vokser, latteren run-

ger, og øldåser og cykelstel 
glinser i eftermiddagssolen 
ved to borde-/bænkesæt 
bagved Ellekildeskolen i 
Sakskøbing.

Ved det ene sidder Car-
sten Pedersen, Ishøj, og Ei-
ler Horskær, Nykøbing.

- Vi passer på bordet, 
mens konerne er oppe og 

skrive os ind, siger Eiler 
Horskær og smiler til sin 
ven gennem 45 år.

De har fundet vej til 
Sakskøbing for endnu en 
gang at deltage i folkecy-
kelløbet “Lolland Rundt”, 
især for at nyde det helt 
særlige sociale element, 
der hører med til eventet, 
som i år fi nder sted for 33. 
gang. 

- Det er jo et fantastisk 
arrangement, og så er det 
uden én vinder, for alle er 
vindere, siger Eiler Hor-
skær, som kører med for 
“14. eller 15. gang”.

- Men det er altså ær-
gerligt, at vi skal sove her 
på Ellekildeskolen i år, for 
der var meget mere socialt 
samvær ovre i hallen. Vi 
havde det så hyggeligt der, 

og nu er vi jo fuldstændig 
bagud med moden på de 
nye dameundetøjskrea-
tioner, fordi vi er så delt 
op her, tilføjer han med et 
glimt i øjet.

- Jeg har også hørt fra 
fl ere, at de ikke kommer i 
år, fordi der er overnatning 
på skolen. Det tager altså 
lidt af hyggen, supplerer 
Birgitte Schröder, Bjæver-

Sociale cykeldage 

“Lolland Rundt” er 
et tredages cykelløb, 
der henvender sig til 
alle, der kan træde i 
pedalerne og har lyst 
til at komme ud at se, 
hvad Lolland har at byde 
på. Hver af de tre dage 
begynder i Sakskøbing, 
hvor deltagerne sam-
tidig har mulighed for 
at overnatte og bruge 
faciliteterne i sports- og 
svømmehallen. Dagene 
byder både på ruter for 
almindelige motionscyk-
lister, erfarne cykelryt-
tere og børnefamilier, 
der mest af alt bruger 
timerne i sadlen til 
at hygge sig og fi nde 
oplevelser at være fæl-
les om. Løbet fi nder i 
år sted for 33. gang, og 
sidste år cyklede 329 
deltagere med.    

FAKTA

Løbsformand Bent Mortensen 
ærgrer sig lidt over vejrudsig-

ten for i morgen, der byder 
på regn, men han fornemmer, 
at deltagerne, hvoraf mange 

kommer år efter år, ikke lader 
det tage glæden ud af løbet.
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Det er jo et fantastisk arrangement, og

TÅRNTRAVER PÅ REKORDJAGT  Nysted Vandtårn lagde for nylig 

trappe til et konditionsmæssigt krævende rekordforsøg. Det for-

tæller Helle Levisen fra Foreningen Nysted Vandtaarn, som havde 

vagt i tårnet på den givne dag, da en dansk-norsk familie besøgte 

den høje, gule seværdighed. Den ene af familiens drenge, nemlig 

11-årige Johannes Woetmann Bore, som kommer fra Stavanger 

i Norge, og holder ferie hos sin mormor og morfar, ville i første 

omgang vide, hvor mange trin, som trappen i det indre af tårnet, 

bestod af, og da Helle Levisen gav ham svaret - 122 styk - kom 

hun samtidig til at nævne, at rekorden for T est gange op og ned 

ad trinene lød på otte runder. Det satte gang i noget i knægten, 

og snart begyndte han at trave trinene tynde. 12 gange lykkedes 

det ham at gå fra bund til top og omvendt, og dermed nåede han 

målet om at slå rekorden.

 - Hans mor måtte i Netto og købe noget at drikke til ham, og ellers 

tror jeg også, han var dejset om. Han var rimelig bleg efter den tur, 

noterer Helle Levisen om den norske, nykårede rekordindehaver.
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