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Blandt legatmodtagerne er Byhusforeningen, der fi k 75.000 kroner til at reparere vinduer og gulv i Nysted Biograf

NYSTED  Bestyrelsen 
for Thorkild Høeghs 

Mindelegat fejrede fredag 
Thorkild Høeghs 92-års- 
fødselsdag med at uddele 
legater for 442.770 kroner 
til en række kulturelle og 
almennyttige formål i Ny-
sted-området.

Nysted Smakkelaug fi k 
25.000 kroner til renove-
ring af sin smakkejolle.

Foreningen Nysted Mid-
delalderfestival fi k 25.000 
kroner til næste års festi-
val.

Lokalhistorisk arkiv i 
Nysted fi k 770 kroner til 
indkøb af en bog om Lol-
land Falsters skoleholdere 
og sognedegne.

Aarestrupforeningen fi k 
25.000 kroner til en ny vi-
se- og lyrikfestival.

Lyrikfestivallen er plan-
lagt til juni næste år.

Initiativudvalget ved Leo 
Thorsen, Bent Bille Hansen 
og Niels Henrik Olsen fi k 
25.000 kroner til en udstil-
ling i forbindelse med Ny-
steds æreskunstner Erik 
Bischoffs 100-års dag 18. 
april næste år. 

Byhusforeningen fi k 
75.000 kroner til at repare-

re vinduer og gulv i Nysted 
Biograf.

Hajkutterregatta fi k 
35.000 kroner til den sjette 
Hajkutterregatta Nysted/
Rostock i 2014.

Daginstitutionen Birke-
huset fi k 18.000 kroner til 
udsmykning af væggene til 
inspiration for børnene.

Aarestrupforeningen fi k 
42.000 kroner til udbedring 

af råd og svampeskader i 
Aarestruphuset.

Døllefjelde-Musse Na-
turpark fi k 45.000 kroner 
til  at lave en smeltevands-
slette og til telt og hytter.

Nysted Bevaringsfor-
ening fi k 35.000 kroner til 
at sikre Bønnelykkes Pak-
hus mod vandskader.

Foreningen Nysted Vand-
tårn fi k 75.000 kroner til 

udvikling af konceptet for 
tårnets indretning til ople-
velsescenter og til at repa-
rere vejrhanen.

Jens O. Højgård med fl ere 
fi k 27.000 kroner til at lave 
lokalhistoriske interviews 
og videooptagelser.

BIRGITTE GRØNNING
bg@folketidende.dk

Thorkild  Høeghs Mindelegat fejrede 92-års-fødselsdag 

Legat delte 442.770 kroner ud

29 af 100 kvinder skiftede 

holdning fredag aften på 

Hotel Sakskjøbing.

SAKSKØBING  Godt og vel 100 
debatglade kvinder løste 
fredag aften billet til kvin-

bet af aftenen.
Efter debatten, gjorde 

QLF op, at 29 af deltager-
ne havde ændret holdning 
til, hvor de vil sætte deres 
kryds. 

- Om det er til fordel for 

Valgaften 
- kun for kvinder
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