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Vandtårnet kommer til at skubbe Nysted i retning mod at blive et kulturelt centrum, 
mener borgmester John Brædder

Herdis Henriksen på Birkevænget 11 i Kettinge 
har Kettinge og omegns fl otteste ejendom.

KETTINGE  På den nationale mølledag søndag 16.juni 
holdt Kettinge Bylav igen i år sin traditionelle “Fol-
keafstemning”, som har til formål at udvælge den 
fl otteste ejendom i området. Det kan være huset 
eller haven, som begrunder folks valg. Som de tid-
ligere år havde bylavet udvalgt og fotograferet 10 
kandidater til konkurrencen. I år tilfaldt prisen Her-
dis Henriksen på Birkevænget 11 i Kettinge. Hun 
vandt et gavekort på 1.000 kroner.

Pris til Herdis’ hus

NYSTED  Det er en 
100-årig i usædvan-

lig fi n form, der blev fejret 
søndag med taler, jazz og 
mundgodt.
Vandtårnet, som var ju-

bilaren, fi k mange gæster, 
fl agallé og taler af både 
borgmester John Brædder 
og formand for Foreningen 
Nysted Vandtaarn, Troels 
Jørgensen.
Det aldrende tårn fi k 

mange rosende ord med på 
vejen for sit smukke ydre 
og den gavn, det har gjort i 
sin tid. Og selv om det med 
at gøre gavn på den tradi-
tionelle måde, er passé, er 
der stadig store forvent-
ninger til tårnets virke i 
fremtiden.
- Resultatet af restaure-

ringen er unik og fl ot, og 
tårnet fremtræder nu i en 
stand, hvor jeg er sikker 
på, at det er med til at væk-
ke Nysted, som af nogle er 
blevet kaldt lidt af en so-
veby. 
- Vandtårnet kommer til 

at skubbe Nysted i retning 
mod at blive et kulturelt 
centrum, hvor historien 
om vandet og købstæderne 
kan fortælles på en måde, 
man ikke kender andre 
steder fra. Vi vil i Guldborg-
sund gerne differenciere os 
fra andre kommuner for at 
tiltrække tilfl yttere og tu-
rister. Det her tårn gør en 
forskel i den retning, sagde 
John Brædder blandt andet 
i sin tale.
Han videregav også en 

idé om at etablere et sam-

arbejde med andre byers 
vandtårne - en såkaldt 
Vandtårns-crawl, hvor tu-
ruster kan køre fra tårn til 
tårn for at opleve forskel-
lighederne.
John Brædder opfor-

drede endelig Foreningen 
Nysted Vandtaarn til at slås 
videre for den vision, der 
er udtænkt for vandtårnet. 
En spændende og kostbar 
en af slagsen.
Foreningen har forelsket 

sig i et projekt fra det sven-
ske fi rma Informationstek-
nik, som igen vil fylde tår-
net med vand i bevægelse, 
sprøjt og fald med lysef-

fekter, musik og brus. 
Visionen koster cirka 

seks millioner kroner. Lige 
nu er kassen dog tom.
- Vi tror på, at det lykkes 

i løbet af nogle år. Og at 
det bliver en verdenssen-
sation, som folk vil komme 
rejsende langvejs fra for at 
opleve, slog Troels Jørgen-
sen fast.
Der er i anledning af 

100-årsdagen udgivet et 
12 siders hæfte om vand-
tårnets historie og visio-
nen for fremtiden skrevet 
af journalist Arne Skafte. 
Hæftet kan rekvireres hos 
Foreningen Nysted Vand-

taarn.
Vandtårnet fi k også en 

gave. 5.000 kroner og et 
sæt lysestager, som John 
Brædder havde pakket ind 
på vegne af Guldborgsund 
Kommune.
- Pengene bliver de før-

ste, vi kan lægge til side til  
at realisere visionen om at 
fylde tårnet med vand, lys 
og lyd, sagde en glad Troels 
Jørgensen.
Nu mangler han kun 

5.995.000 kroner.

BIRGITTE GRØNNING
bg@folketidende.dk

Nysteds 100-årige vandtårn blev fejret med jazz, taler og stor interesse 
søndag. Borgmester opfordrer til vandtårns-crawl 

100 årigt vandtårn er 
med til at vække Nysted

Både borgmester John Brædder (til venstre) og formand for Foreningen Nysted Vandtaarn, Troels 
Jørgensen, holdt taler for tårnet ved jubilæumsreceptionen søndag. FOTO: BIRGITTE GRØNNING

FORÅRSKONCERT 
I SAKSKØBING
 Ellekildeskolens 3.B og 4.B 
spillede forleden deres forårs-
koncert med musik i mange 
forskellige genrer lige fra John 
Mogensens “Fut i Fejemøget”, 
over Carole Kings “You got a 
friend”, til klarinetsolo og æl-
dre klassiske efterårstoner fra 
Vivaldis “De W re Årstider”.
 Koncerten sluttede i bedste 
promenadekoncertstil med 
“Land of Hope and Glory” fra 
Pomp and Circumstance.
PRIVATFOTO

Tour De Taxa cykler til fordel for overvægtige 
børn på Julemærkehjem. I weekenden overnat-
tede holdet på Hotel Saxkjøbing. 

SAKSKØBING  Hotel Saxkjøbing havde i weekenden 
besøg af 42 cykelryttere og deres hjælpere, mekani-
ker og massør fra Tour De Taxa.  
Holdet skulle på træningstur til Skælskør for at 

besøge børnene på Julemærkehjemmet, og for at 
se hvor de penge, holdet samler sammen via lokale 
sponsorer - blandt andre Hotel Saxkjøbing - skal 
gå til. 
Det blev til en tur lørdag på 155 kilometer og hjem 

igen søndag ad en rute på 135 kilometer. Den 12. juli 
kommer den store tur til Paris fra Maribo, hvor ryt-
terne skal hjule 1350 kilometer på otte dage.
Hotel Saxkjøbings egen køkkenchef Michael 

Seerup cykler med på holdet, og han forener vel-
gørenheden med også at gøre noget godt for egen 
krop.
- Efter at have mødt børnene på Julemærkehjem-

met ved jeg, at det vi samle ind til er et rigtigt godt 
projekt, og at det nytter. Jeg kan være med til at 
samle penge ind til børn, som har problemer med 
vægt og selvværd, og samtidig er jeg selv kommet i 
god form og har tabt mig, fortæller han.  bg

Cykler for børn 
på julemærkehjem

42 cykelryttere på Torvet i Sakskøbing lørdag morgen på 
vej til Skælskør.  PRIVATFOTO

Her bor Herdis Henriksen fl ot.  PRIVATFOTO


