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- Efter koncerten med Noah, som var en stor succes, holdt vi kontakten ved lige med 
bookingbureauet, som så foreslog Caroline Henderson, og der sprang vi på, siger Finn Jensen

Bestyrelsen har blandt andet urpremiere på en video, der viser 

den ønskede indretning af tårnet. ARKIVFOTO: INGRID RIIS

Generalforsamlingen i 

foreningen Nysted Vand-

taarn byder blandt andet 

på urpremiere af video.

NYSTED  Det gælder en reel 
verdenspremiere, når for-
eningen Nysted Vandtaarn 
i morgen holder general-
forsamling.

Her får de fremmødte 
nemlig første kig på en 
video, der visuelt viser de 
visioner, som bestyrelsen 
har for indretningen af det 
gamle vandtårn.

Visionerne inkluderer 
blandt andet et kunstværk 
inde i den gamle vandbe-
holder, en såkaldt “Water-

Sphere”, der med belys-
ning gennem dikroisk glas 
danner et changerende 
lyshav.

Bestyrelsen trækker 
spændingen til det sidste, 
for den viser først videoen 
efter selve generalforsam-
lingen, der begynder klok-
ken 19 og foregår på Ny-
sted Bibliotek. Inden da vil 
formand Troels Jørgensen 
dog gennemgå projektet 
og planerne for udførelsen 
af det i sin beretning.

Desuden gælder det 
punkter som fastlæggelse 
af kontingent, gennemsyn 
af regnskabet og valg til 
bestyrelsen. cob

Verdenspremiere på vandtårnskunst
n
o
te
r

SAKSKØBING  Som noget nyt holder 
Lolland-Falsters Veteranklub fra i af-
ten ugentlige træf på det grønne om-
råde ved Havnegade i Sakskøbing, og 
her kan veterankøretøjer af enhver art 
være med - og det gælder både medlem-
mer af klubben og folk udefra. Første 
træf fi nder som nævnt sted i aften, og 
her begynder det hele klokken 19. 
 Håbet er, at satsningen, som klubben 
kalder “Saxkjøbing Havnetræf”, får 
støtte nok til at kunne forvandle sig til 
en tradition , men i første omgang varer 
det fra i dag og alle efterfølgende tirs-
dage frem til 26. september. Hver gang 
fra klokken 19 og frem til omkring sol-
nedgang. For at være med på græsset, 
skal man køre ind fra Lillemark ved 
Saxkjøbing Roklub.

AALHOLM-NODER I KIRKEN
NYSTED  Det er elever fra guitarlinjen på 
Guldborgsund Musikskole, der står for 
musikken, når Nysted Kirke i morgen 
lægger hus til koncert. Her gælder det 
først og fremmest musik fra den såkald-
te “Ålholmsamling”. En nodesamling, 
der har tilhørt grev Otto Ludvig Raben, 
1730-1791, der udover at være greve var 
fl øjtenist. Samlingen blev først fundet 
på Aalholm Slot i 1991, og nu bringer 
guitareleverne den altså endnu engang 
til live. Det sker fra klokken 17, og alle 
kan lytte med ganske gratis.

LUTHER I RAMPELYSET
VIGSNÆS  Tove Niclasen og Esbern Gaur 
Vernersen kommer rundt om reforma-
tionen, når de i morgen holder foredrag 
under samme titel i Vigsnæs Kirke. Her 
skal det blandt andet handle om refor-
matoren Martin Luthers liv, hans tanker 
og hans salmer. Foredraget begynder 
klokken 19.

SVØMMEFOLK TIL SAMLING
NYSTED  Det gælder den årlige general-
forsamling, når Nysted Svømmeklub på 
torsdag, 27. april, indkalder til møde på 
Nysted Skole. Det hele begynder klok-
ken 19.

MEDLEMSJAGT I FORENINGEN
SAKSKØBING   Formand Beathe Wagner 
talte blandt andet om det forgangne 
års aktiviteter og den nuværende med-
lemssituation, da foreningen Familie og 
Samfund i Sakskøbing for nylig holdt 
sin årlige generalforsamling på Saxen-
hus. Først til det med arrangementerne: 
I tiden siden sidste generalforsamling 
har foreningen gennemført 10 arran-
gementer, og listen tæller blandt andet 
foredrag, udfl ugter, grillaftener og jule-
hygge. Arrangementer, som overordnet 
set har foregået med et meget tilfreds-
stillende fremmøde, noterede forman-
den sig. Dernæst til medlemstallet: Her 
oplever foreningen et dalende et af 
slagsen. Det er kun lykkedes at få ét nyt 
medlem ind i foreningen løbet af året, 
og det efterlader tallet på 62 medlem-
mer. Derfor lød der på generalforsam-
lingen en opfordring fra formanden om, 
at medlemmerne gør en indsats for at 
lokke fl ere til. En indsats, som, hvis den 
lykkes, udløser en fl aske vin for hvert 
nyt medlem, de eksisterende medlem-
mer får til at melde sig ind.

TRÆF SKAL BLIVE TRADITIONBandet Noah, med lokale 

Troels Gustavsen i front, 

spillede sidste år to udsolgte 

koncerter i Nysted Kirke, og 

nu skal et andet kendt dansk 

musiknavn gøre bandet kun-

sten efter.
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NYSTED  - Sidste år 
havde vi en fl ot, ung 

mand, og nu får en fl ot, 
moden kvinde.

Sådan lyder det fra kir-
keværge Finn Jensen fra 
menighedsrådet i Nysted, 
der stolt kan fortælle, at 
Nysted Kirke endnu en-
gang får besøg af et kendt 
dansk musiknavn.

Sidste år gæstede bandet 
Noah, med lokale Troels 
Gustavsen i spidsen, den 
østlollandske kirke og spil-
lede her hele to koncerter 
på én dag, og nu har pop- 
og jazzsangerinden Caro-
line Henderson også lagt 
billet ind på at bruge stedet 
som koncertsal.

Troels Gustavsen satte 
sidste år ekstra fokus på 
sit navn og band ved at 
deltage i TV2-programmet 
“Toppen af Poppen”, og 

hans to koncerter i Nysted 
Kirke foregik da også for 
fulde huse. 

Om det samme sker for 
Caroline Henderson, vil  
tiden vise, men hun følger 

da den opskrift på succes, 
som Noah-frontmanden 
gjorde brug af: Den dansk-
svenske sangerinde har 
nemlig sagt ja til at vise sit 
talent frem i den nye sæson 

af Toppen af Poppen, som 
bliver sendt til efteråret. 

Her skal hun sammen 
med folk som r’n’b-san-
geren Burhan G og rock-
musikeren Michael Falch 
fortolke andres sange og 
fortælle om sit liv.

- Efter koncerten med 
Noah, som var en stor suc-
ces, holdt vi kontakten ved 
lige med bookingbureauet, 
som så foreslog Caroline 
Henderson, og der sprang 
vi altså på, forklarer Finn 
Jensen.

Koncerten i Nysted Kir-
ke fi nder sted fredag 17. 
november, og billetplatfor-
men ticketmaster.dk har 
allerede åbnet for salg af 
billetter hertil.

CHRISTINA OBERSCHELP
cob@ftgruppen.dk

Kirke er tilsyneladende et attraktivt spillested for kendte musikere

Toppen af poppen

Caroline Henderson gør, ligesom Troels Gustavsen gjorde det 

sidste år, sit navn aktuelt ved at deltage i den nye sæson af TV2-

programmet “Toppen af Poppen”. ARKIVFOTO: CHRISTIAN LINDGREN
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