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Kettingebadet å

Vandtårn fylder rundt
I år fylder Nysted Vandtårn 100 år, og det skal
fejres med manér 23.
juni. Inden den store dag
gælder det dog den årlige
generalforsamling for foreningen bag vandtårnet.

med et jubilæumsskrift,
der fortæller om vandtårnets til tider turbulente liv.
Et liv, der blandt andet
har budt på kampe for
overlevelse, og et forfald,
der var årsag til en omfattende nylig renovering.

NYSTED Det hører stadig til

sjældenhederne at støde
på en 100-års fødselar.
Ikke desto mindre er det
præcis, hvad man kan gøre, hvis man opholder sig i
Nysted 23. juni.
Her runder Nysted Vandtårn nemlig et særdeles
skarpt hjørne - hele 100 år
har det aldrende tårn efterhånden på bagen.
Fødselsdagen skal selvfølgelig fejres, og Foreningen Nysted Vandtaarn
planlægger netop nu et
omfangsrigt program for
den store dag.
- Det bliver en festlig dag
med deltagelse af borgmester John Brædder, levende
musik, reception, udstilling
og meget mere, lyder det
fra foreningens formand,
Troels Jørgensen.
Aktiviteterne på dagen
vil foreningen supplere

Søger minder om vandtårnet
En række historiske dokumenter og lignende effekter også være med til at
belyse vandtårnets liv, når
minderne bliver udstillet
på selve dagen.
Foreningen vil gerne
udbygge udstillingen med
mere af den slags dokumentation, og derfor opfordrer Troels Jørgensen
folk til at kigge i skuffer og
gemmer efter materiale om
vandtårnet.
Skulle en sådan eftersøgning i hjemmet give
gevinst, kan det fundne afleveres til et af foreningens
bestyrelsesmedlemmer, for
eksempel når foreningen
holder generalforsamling
torsdag 18. april klokken
19 på Nysted Bibliotek,
Adelgade 11.
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Det aldrende vandtårn har for nylig gennemgået en omfattende
renovering, hvor tårnet også blev malet. ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN

badet åbner 20. maj,
det ligger helt fast.
Der har hersket usikkerhed om Kettingebadets
fremtid, siden bestyrelsen
i Nysted Sportscenter, som
ejer svømmebadet, i efteråret opsagde samarbejdet
med den frivillige forening
Kettingebadets Venner.
Foreningen havde nemlig indtil da stået for driften af Kettingebadet og det
endda i en lang årrække.
Niels Bjerregård, formand for bestyrelsen i
Nysted Sportscenter, forklarer, at det var praktiske omstændigheder, der
lå til grund for ophøret af
samarbejdet mellem de to
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