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- fordi vi er stolte af det vi laver

·  Alt grave- og

kloakarbejde

· Slamsugning og spuling

· Kloak TV

· Asfaltarbejde

· Have- og anlægsarbejde

·  Snerydning og

saltning mm
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Sikken fantasi børnene har. Folk har været meget begejstrede, siger Jane Christiansen.
  

NYSTED  De seneste 
fi re weekender har 

man kunnet få et kig ind og 
en tur op ad vindeltrappen 
i Nysted Vandtårn, hvor 
elever fra Nysted Skole 
udstiller skoleprojekter om 
lokalområdet og det 103 år 
gamle tårn.

Foreningen Nysted Vand-
taarns sommeråbning af 
tårnet slutter 9. august, og 

her halvvejs gennem som-
mersæsonen har omkring 
100 valgt at lægge vejen 
forbi.

Det fortæller bestyrel-
sesmedlem Jane Christian-
sen, som er et af de med-
lemmer af foreningen, som 
i weekenderne holder tår-
net åbent.

- Det var bedre sidste år. 
Der har været færre besø-

gend i år, end der plejer. På 
en sommersæson plejer vi 
at nå op på omkring 200 
besøgende, men jeg tror 
ikke, vi når at få mere end 
50-70 mere i år, siger Jane 
Christiansen, som bemær-
ker, at størstedelen af de 
besøgende er turister.

Udstillingerne fra elever 
på Nysted Skole fylder 
fl ere af vandtårnets etager. 

Udstillingerne har ifølge 
Jane Christiansen fået 
mange rosende ord med på 
vejen fra de besøgende.

- Den er fantastisk. Sik-
ken fantasi børnene har. 
Folk har været meget be-
gejstrede, siger Jane Chri-
stiansen.

MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk 

Færre besøgende i vandtårnet denne sommer

100 har besøgt sommerudstilling

Ole Jensen, Bent  Frederiksen, 

Tommy Poulsen og Henrik 

Modig fi k sig i går et spil 

minifolk. Ole og Henrik er al-

lerede medlemmer af Lolland 

Minigolf Klub, og de to øvrige 

har tilkendegivet, de nu mel-

der sig ind.
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Minigolfbanerne blev ikke 

ligefrem overrendt, men 

åbent hus-arrangement 

sikrede minigolfklub nye 

medlemmer -  og en glad 

formand

SAKSKØBING  Lolland Mini-
golf Klub inviterede i går 
til åbent hus-arrangement 
fra klokken 10 til 14 på mi-
nigolfbanerne ved vandre-
hjemmet i Sakskøbing.

Banerne blev ikke lige 
frem overløbet. Ved mid-
dagstid gik otte personer 
rundt og spillede på ba-
nerne. Selvom fremmødet 
ikke just forårsagede køer 
ved banerne, er Ib Jørgen-
sen, klubbens formand, 

godt tilfreds.
- Det er meget svært at 

råbe Sakskøbings beboere 
op. Da vi holdt åbent hus 
sidste år, kom der ikke en 
sjæl, siger formanden.

Klubben har seks aktive 
medlemmer - i hvert fald 
inden åbent gårsdagens 
hus-arrangement.

- Vi holder jo de her åbent 
hus-arrangementer for at 
få fl ere medlemmer. Derfor 
glæder jeg mig meget over, 
at det ser ud til, at vi efter 
i dag får tre nye medlem-
mer, siger Ib Jørgensen.

Klubbens medlemmer 
har i år været i Odense, 
Roslev ved Skive og Bro-
ager i Sønderjylland for at 
spille. Tirsdag og torsdag 
de kommende to fra klok-
ken 18 til 20 de kommende 
to uger samt på søndag 
holder klubben igen åbent 
hus. mort

- Sidste år kom 
der ikke en sjæl

Minigolf-klubben holder åbent 

hus tirsdag og torsdag de 

kommende to uger - samt på 

søndag.
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Elever fra Nysted står bag udstillingen.  FOTO: FLEMMING KARLSEN


