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POLSKE DANSERE PÅ BESØG
HERRITSLEV  På lørdag, 11. juli, byder 
støtteforeningen Solgårdens Venner på 
et arrangement lidt ud over det sæd-
vanlige på plejecentret Solgården i Her-
ritslev. Her gæster et hold polske børn 
nemlig stedet, og de vil underholde med 
musik, sang og dans. Alle er velkomne 
til at deltage i arrangementet, og det 
hele begynder klokken 14.

GUDSTJENESTE I DET FRI
KELDSKOV  På søndag, 12. juli, gælder det 
endnu engang den faste skovgudstjene-
ste på festpladsen i Keldskov, som Ve-
ster Ulslev Sogn står for. 
 Sognepræst Karen Margrethe Feld-
mose Antonsen står for prædiken ved 
den specielle gudstjeneste, der foregår 
under åben himmel, og som begynder 
klokken 11. Deltagere bør selv med-
bringe stole, og efter gudstjenesten står 
programmet på fællesspisning. 
 Tilmelding er nødvendig og kan ske ved 
at kontakte menighedsrådsformand 
Hans Folkvardt på telefon 5486 5590 
eller kirkeværge Anna Jensen, telefon 
5486 5318. 

LÆR OM KRYB OG KRAVL
SAKSKØBING  Børn på 3. til 7. klassetrin, 
som keder sig lidt i ferien, har på man-
dag 13. juli mulighed for at vende tilba-
ge til skolen for en kort stund. Ikke for 
at terpe engelske gloser eller løse mate-
matikstykker, nej på skemaet står der i 
stedet “Kryb og kravl”, og her kommer 
deltagerne tæt på og lærer nyt om in-
sekter og andre smådyr, der lever i na-
turen. Det er Guldborgsund Kommunes 
sommeraktivitetsprogram “Aktiv Som-
mer”, der udbyder tilbuddet, som fore-
går på Ellekildeskolen i Sakskøbing fra 
klokken 10 til 14.

Den polske trup har tidligere gæstet for ek-

sempel Nørre Alslev. ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN
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Det koster jo noget at få ingeniører til at kigge på det, så uden de penge,
vi allerede har fået, var vi slet ikke nået så langt, siger Troels Jørgensen

NYSTED  - Vi vil gerne 
have noget, der min-

der lidt om geocentret på 
Møns Klint. Noget, der er 
lidt mere moderne.
Foreningen Nysted Vand-

taarn har store planer for 
det gamle, gule vandtårn i 
Nysted, og på trods af de 
økonomiske udfordringer, 
der følger med planerne, 
mener formand Troels Jør-
gensen, at projektet alle-
rede er nået et godt stykke 
af vejen. 
Han forventer, at næste 

fase, nemlig den store pen-
gejagt, der skal sikre det 
økonomiske grundlag for 
projektet, kan gå i gang 
indenfor overskuelig frem-
tid.
- I hvert fald inden jul 

sidder vi med et færdigt 
projekt og en beregning 
på, hvad det kommer til 
at koste. Det skal vi, siger 
han.
Planerne drejer sig om to 

ting: Et moderne informa-
tionscenter i en selvstæn-
dig bygning ved siden af 
vandtårnet og en kunstin-
stallation, der bruger og 
hylder vand ved at lade det 
løbe fra top til bund inde i 
selve tårnet. 

Venter med at søge penge

Troels Jørgensen regner 
med, at det vil koste i om-
egnen af fem til seks mil-
lioner kroner at føre pla-
nerne ud i livet. 
Men foreningen har ikke 

tænkt sig at bruge vente-

tiden, indtil projektforslag 
og budget ligger klar, på 
at søge om de fondsmidler,  
der skal dække den økono-
miske del af sagen, og det 
har den en særlig grund 

til.  
- Vi har vedtaget, at vi 

gør det på den måde, at vi 
vil have et samlet projekt, 
inden vi begynder at søge 
fonde, for de fl este af dem 

giver helst til et færdigt 
projekt, forklarer forman-
den.
Dog har foreningen al-

lerede fået fl ere bidrag fra 
forskellige legater, fonde 
og foreninger, der tilsam-
men udgør et beløb på et 
par hundrede tusinde kro-
ner, hvoraf en del er brugt 
som en slags “starthjælp” 
for projektet.
- Det koster jo noget at 

få ingeniører til at kigge på 
det, så uden de penge, vi al-
lerede har fået, var vi slet 
ikke nået så langt, siger 
Troels Jørgensen.

Skal lokke folk til byen

Tanken om at skabe noget 
helt særligt i det mere end 
100 år gamle vandtårn har 
efterhånden nogle år på 
bagen, og foreningen hol-
der stædigt fast i, at det 
skal lykkes at gøre den til 
virkelighed. Både for for-
eningens egen skyld og til 
fordel for Nysted som hel-
hed.
- Da vi fi k overdraget 

vandtårnet af Nysted Kom-
mune, var der en gruppe, 
der gik sammen og fandt 
frem til forskellige idéer, 
blandt andet den her. Vo-
res mål er og har hele ti-
den været at skabe en unik 
installation, som får folk 
til at komme hertil, siger 
Troels Jørgensen.

CHRISTINA OBERSCHELP
cob@ftgruppen.dk

Foreningen Nysted Vandtaarn forventer at have skitseprojekter og
prisoverslag på informationscenter og vandkunst klar i nær fremtid

Moderne videnscenter og 
unik vandkunst i sigte

Foreningen forestiller sig, at informationscentret skal være en 

selvstændig bygning ved siden af vandtårnet. FOTO: INGRID RIIS

Vandtårnet byder i forvejen på 

en historisk udstilling, som 

foreningen ønsker at udbygge 

og formidle på anderledes og 

mere moderne vis. 
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Dagens buket skal gå til 
John Jensen, Vibevej i 
Sakskøbing.
Forleden dag, da han 

i sin sejlbåd var på tur 
ud gennem Sakskøbing 
Fjord, observerede han 
ud for Maltrup Skov et 
lille udmattet rådyr, som 
sad fast i mudderet.
Resolut sprang John i 

vandet og vadede gen-

nem en halv meter mud-
der ind til det lille af-
kræftede dyr og bar det 
i land. 
Derved reddede han 

det lille dyr fra en lang-
som, men sikker død.

 
U. og B. Jørgensen

Østervang 11
4990 Sakskøbing

Læsernes ros eller tak til den, dem eller det der 
,k solen til at skinne på en ellers grå dag

DAGENS              BUKET


