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Da Kettingebadet åbnede sin 
sæson sidste år, var det sta-
dig med Foreningen Kettinge-
badets Venner ved roret.
Denne sæson står Nysted 
Sportscenter med det overord-
nede ansvar for driften, men 
det ændrer ikke ved, at badet 
åbner som planlagt.
ARKIVFOTO: JAN KNUDSEN

KETTINGE  - Svømme-
badet åbner 20. maj, 

det ligger helt fast.
Der har hersket usik-

kerhed om Kettingebadets 
fremtid, siden bestyrelsen 
i Nysted Sportscenter, som 
ejer svømmebadet, i efter-
året opsagde samarbejdet 
med den frivillige forening 
Kettingebadets Venner.

Foreningen havde nem-
lig indtil da stået for drif-
ten af Kettingebadet og det 
endda i en lang årrække.

Niels Bjerregård, for-
mand for bestyrelsen i 
Nysted Sportscenter, for-
klarer, at det var prakti-
ske omstændigheder, der 
lå til grund for ophøret af 
samarbejdet mellem de to 

parter, og han pointerer, at 
der på intet tidspunkt har 
været tvivl om, at svømme-
badet fortsat skal kunne 
holde åbent i sæsonen.

- Selvfølgelig skal det 
svømmebad køre, fastslår 
han.

Frivillige står for driften
På et møde mandag af-
ten fi k en arbejdsgruppe, 
bestående af en del af 
sportscentrets bestyrelse, 
sammen med en række fri-
villige sammensat en “dre-
jebog”. 

Heri står de praktiske 
elementer vedrørende drif-
ten af Kettingebadet ned-
skrevet.

Niels Bjerregård forkla-

rer, at det hold af frivillige, 
der fremover står for klar-
gøring af badet, salg af is, 
og hvad der ellers hører 
med til at drive et svømme-
bad, til forveksling ligner 
sammensætningen af de 
frivillige, som var tilknyttet 
den nu opløste Foreningen 
Kettingebadets Venner.

- Stort set alle er tilbage, 
siger bestyrelsesforman-
den.

Flad organisationsstruktur
Niels Bjerregård forklarer 
videre, at det ikke har væ-
ret noget problem at få de 
frivillige, hjælpende hæn-
der til at sige ja til at stå 
for den fremtidige drift af 
badet.

Med “drejebogen” er det 
blevet bestemt, at halin-
spektør Karsten Latocha 
får hvervet som overordnet 
tovholder på arbejdsopga-
verne i forbindelse med 
Kettingebadets daglige 
drift. 

Derudover har arbejds-
gruppen valgt en fl ad or-
ganisationstruktur, hvor 
arbejdet er delt ud blandt 
de frivillige.

 Sæsonen begynder 20. 
maj, hvor åbningstiden 
vil være fra klokken 13 til 
klokken 17.
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20. maj begynder sæsonen i Kettingebadet

- Selvfølgelig skal det 
svømmebad fortsat køre

Kettingebadet åbner 20. maj - men ikke med den sædvanlige driftsansvarlige

De lockoutede lærere fra 
Sakskøbing Skole invite-
rede tirsdag formiddag 
eleverne på skovtur.

SAKSKØBING  Slagsange, 
protestskilte og “sitdown”-
demonstrationer - folke-
skolelærerne bruger man-
ge midler til at vise deres 
vrede mod den igangvæ-
rende lockout. 

Tirsdag formiddag gik 
det lidt mere fredeligt for 
sig, for her tog lærerne fra 
Sakskøbing Skole en tur i 
skoven.

Forinden havde rygtet 
om den forestående skov-
tur bredt sig blandt skolens 
elever og deres forældre, så 
fl okken af friluftsmenne-
sker havde nået en anselig 
størrelse, da der klokken 
10 var afgang fra parke-
ringspladsen ved fodbold-
klubben B. Frem.

- Der var 60-70 elever og 
lærere, fortæller Tanja Jør-
gensen, som sidder i foræl-
drerådet i 5. klasse.

Hun fortæller videre, at 
fl okken af lærere og elever 
travede seks kilometer hen-

over skovbunden i de to ti-
mer, aktionen varede.

- Det var en fi n tur med 
godt vejr, og vi fi k snakket 
sammen på kryds og tværs, 
lyder det fra forældreråds-
repræsentanten.

Hun lagde især mærke 
til gensynglæden mellem 
eleverne fra 7. og 9. klasse, 
som ingen timer har haft 
under lockouten og derfor 
ikke har set hinanden i 
lang tid.

- Der var store omfavnel-
ser, siger hun. 

  cob

Lockout tilsat skovtursidyl

Mange elever valgte at tage med deres lockoutede lærere i skoven. FOTO: PIA ANDERSEN

I år fylder Nysted Vand-
tårn 100 år, og det skal 
fejres med manér 23. 
juni. Inden den store dag 
gælder det dog den årlige 
generalforsamling for for-
eningen bag vandtårnet.

NYSTED  Det hører stadig til 
sjældenhederne at støde 
på en 100-års fødselar.

Ikke desto mindre er det 
præcis, hvad man kan gø-
re, hvis man opholder sig i 
Nysted 23. juni.

Her runder Nysted Vand-
tårn nemlig et særdeles 
skarpt hjørne - hele 100 år 
har det aldrende tårn efter-
hånden på bagen.

Fødselsdagen skal selv-
følgelig fejres, og Forenin-
gen Nysted Vandtaarn 
planlægger netop nu et 
omfangsrigt program for 
den store dag.

- Det bliver en festlig dag 
med deltagelse af borgme-
ster John Brædder, levende 
musik, reception, udstilling 
og meget mere, lyder det 
fra foreningens formand, 
Troels Jørgensen.

Aktiviteterne på dagen 
vil foreningen supplere 

med et jubilæumsskrift, 
der fortæller om vandtår-
nets til tider turbulente liv.

Et liv, der blandt andet 
har budt på kampe for 
overlevelse, og et forfald, 
der var årsag til en omfat-
tende nylig renovering.

Søger minder om vandtårnet
En række historiske do-
kumenter og lignende ef-
fekter 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 doku-
mentation, og derfor op-
fordrer Troels Jørgensen 
folk til at kigge i skuffer og 
gemmer efter materiale om 
vandtårnet.

Skulle en sådan efter-
søgning i hjemmet give 
gevinst, kan det fundne af-
leveres til et af foreningens 
bestyrelsesmedlemmer, for 
eksempel når foreningen 
holder generalforsamling 
torsdag 18. april klokken 
19 på Nysted Bibliotek, 
Adelgade 11. cob

Vandtårn fylder rundt

Det aldrende vandtårn har for nylig gennemgået en omfattende 
renovering, hvor tårnet også blev malet. ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN
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