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Foreningen Nysted Vandtårn ønsker at give besøgende i Nysteds gamle vandtårn en helt særlig oplevelse.  ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN

NYSTED  - Nu er vi i 
gang!

Bruno Jeppsson fra For-
eningen Nysted Vandtårn 
kan ikke andet end at være 
tilfreds med den workshop, 
som forleden fandt sted på 
The Cottage i Nysted.

Her var der nemlig bred 
opbakning blandt delta-
gerne, en skare bestående 
af blandt andre vandtår-
nets bestyrelse, ingeniø-
rer og arkitekter, til at gå 
videre med et projekt, der 
handler om at kombinere 
vand og kunst og rykke re-
sultatet ind i det godt 100 
år gamle vandtårn og der-
med gøre det til mere end 

bare et historisk og kultu-
relt vartegn i byen.

Tankerne går på at støbe 
en række anderledes og 
opfi ndsomme elementer 
sammen, alle med ud-
gangspunkt i vand, så de 
besøgende får en helt unik 
oplevelse, når de besøger 
tårnet.

Styr på pris, tid, udseende
Med en projektgruppe 
dedikeret til projektet på 
plads gælder det nu næste 
skridt, hvor gruppen skal 
have styr på tre centrale 
spørgsmål: hvor meget 
skal det koste, hvor lang 
tid skal det tage, og hvor-

dan skal det se ud?
Foreningen tog tilløb til 

projektet allerede i foråret 
2011, og Bruno Jeppsson 
mener, at man nu er nået 
“et væsentligt skridt”. Han 
forventer, at arkitekterne, 
Friis Andersen fra Nykø-
bing, har de første skitser 
klar om et par uger, og at 
gruppen holder næste fæl-
les møde om halvanden 
måneds tid. Når der kom-
mer et beløb på projek-
tet, skal gruppen desuden 
have gang i formularer og 
ansøgninger. For pengene 
til vandkunsten, de skal 
hentes udefra. 

- Når vi har fået prissat 

projektet, skal vi ud at søge 
hos fonde og puljer, siger 
han.

Infocenter med i planen
Til workshoppen på The 
Cottage fi k gruppen gjort 
mere end bare give hånd-
slag på at arbejde videre:  

- Der er også blevet fo-
stret ideén om et informa-
tionscenter, som skal ligge 
i bygningen ved siden af 
vandtårnet. Det skal vi 
nu have indarbejdet i det 
samlede projekt, forklarer 
Bruno Jeppsson.

CHRISTINA OBERSCHELP
cob@ftgruppen.dk

Projektgruppe er nu hæftet på anderledes projekt i Nysted Vandtårn 

Vandkunstprojekt søsat

Når vi har fået prissat projektet, skal vi ud at søge hos fonde og puljer, siger Bruno Jeppsson 
fra Foreningen Nysted Vandtårn

noter

SAKSKØBING  Ældre Sagen og menig-
hedsplejen i Sakskøbing byder på mere 
end bare mad, når de på næste søndag 
2. november endnu engang blænder op 
for “spis-drik-vær glad”-fællesspisning. 
Her vil arrangementet nemlig også in-
kludere musikalsk underholdning i 
form af det lokale orkester Saxingers, 
som optræder mellem hovedretten og 
kaffen. Det musikalske element er gjort 
muligt af tilskud fra Guldborgsund 
Kommunes ældrepulje, som Ældre 
Sagen og menighedsplejen har været 
heldig at få del i. Fællesspisningen fore-
går i Sakskøbing Præstegårds konfi r-
mandstue, Vestergade 6, og begynder 
klokken 12. Der er frist for tilmelding i 
morgen søndag, og tilmelding skal ske 
til sognepræst Lisbeth Lumby, telefon 
5477 2882.

PÅ JAGT MED LOMMELYGTER
SAKSKØBING  Som nævnt ovenover byder 
Sakskøbing Kirke på mad til de ældre 
på næste søndag, men inden da gælder 
det aktiviteter for de unge. Det sker i 
morgen søndag, når kirken inviterer til 
lommelygtejagt. Jagten foregår både i 
selve kirken og udenfor, og der er præ-
mier til de lommelygtejægere, der løser 
dagens opgave. Jagten går ind klokken 
18, men der er samling klokken 17.30 i 
sognegården, Torvet 10, hvor der også 
vil være boller og saft. Efterfølgende 
står programmet på en kort gudstjene-
ste, som meget passende handler om 
lys og mørke. Det er ikke nødvendigt at 
tilmelde sig, og det er gratis at deltage.

GÆSTEKOR I KIRKEN
SAKSKØBING  Maribo Domkirkes kon-
certkor kan ikke bruge domkirken i 
øjeblikket, da den er lukket frem til 
foråret 2015 på grund af kalkning, men 
heldigvis har Sakskøbing Kirke givet 
det husvilde kor en hjælpende hånd. 
Således giver koret koncert i kirken i 
Sakskøbing i morgen søndag. Koncer-
ten begynder klokken 14.30, og dørene 
åbner klokken 14. De musikalske gæ-
ster optræder i cirka en time, og kon-
certen byder blandt andet på musik af 
Schubert.   

MUSIK TIL MADEN

ALT INDENFOR stillads, lifte, letvogne
og meget andet ...

Kontakt os hvis du har spørgsmål til vores program 
eller for at få et uforpligtende tilbud.

Velkommen til 
BERA Stillads og Liftudlejning

STILLADS- OG LIFTUDLEJNING A/S
5486 9401 

LIFTE  LEJE 

10 m trailer  kr. 1.590,00 

12 m trailer  kr. 1.722,50 

14 m trailer  kr. 1.987,50 

16 m. trailer  kr. 2.252,50 

18 m trailer  kr. 2.517,50 

Inkl. moms og forsikring. Eksl. transport

WEEKEND TILBUD 
på leje af trailer lifte 

Leje start lørdag 
morgen kl. 7.00 til 

søndag kl. 18.00

NYHED
:

Toiletvogn

Ring og hør 

nærmere

Se mere på bera.dk

Københavnsvej 21
4800 Nykøbing F.
54 85 32 36

KØBENHAVNSVEJ 21

www.nykøbingFdyrehospital.dk

Mød os på Facebook

... VIDEN OG 
OMSORG

 Stråtækt idyl v/Hummingen Strand 

Åbent: Fre-, lør-, og søndag samt v. forudbestilling. Tlf. 54 94 60 40

Kro af samme familie siden 1974 - 
Deres garanti for et uforglemmeligt arrangement.

Specialitet
Stegte ål kr. 229,-

Mortens Aften 

   9. & 10. nov.

Julestue 14. dec.

Julefrokost nu 

også ud af huset 

min. 15 couv.

På gensyn 

www.dengamledigegaard.dk

Festmenu:
Velkomst: Kirsebærcocktail

Hvidvinsdampet laksefi let 

m/ skaldyrssauce

Ungkvægfi let m/ bagte rodfrugter samt 

rødvinssauce

Valnøddeiscreme m/ syltede brombær

Kaffe m/ nougatfyldte kransekager 

& cognac/likør

Natmad: Æggekage m/ bacon

inkl. husets udsøgte vine 

samt øl & vand under middagen.

8½ times arrangement 

Jubilæumspris pr. kuvert kr. 649,- 

børn u. 12 år ½ pris.

incl. overnatning kr. 995,-

Efterårskalender

Bestil DIN næste fest i god tid 
Hold din fest i naturskønne omgivelser. 
Mulighed for overnatning 
til 40 personer. 
Gratis brudesuite.


