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MENIGHEDSRÅD PÅ PLADS
KETTINGE/BREGNINGE  Valget til menig-
hedsrådet for Kettinge og Bregninge 
kirker er som så mange andre steder 
på Lolland-Falster endt med et såkaldt 
fredsvalg. 
 Det nye menighedsråd, som tiltræder 
2. december, består af Erik Lang, Lene 
Schnor, Inge Stilund, Flemming Søn-
dergaard og Tina Filbert fra Kettinge 
samt Jørn Justesen fra Bregninge. Det 
nye menighedsråd har endnu ikke kon-
stitueret sig.

SKUMRINGSTIMEN ER NÆR
NYSTED  Det handler om mangfoldighed 
i Norden, når foreningen Nordens Ny-
sted-afdeling på næste mandag, 12. no-
vember, klokken 19 indbyder til Skum-
ringstimen på Nysted Bibliotek. Her 
vil sognepræst Ida Støckel Rolle læse 
nordiske tekster af den fi nske forfatter 
Miika Nousiainen, oversat til dansk af 
Søren Sørensen.
 I forbindelse med arrangementet synger 
Optimistkoret under ledelse af Casper 
Guldborg Hoffmann for på nordiske 
sange. Alle er velkomne til at deltage.

VEMODIGT FARVEL TIL FREDE
DØLLEFJELDE   Onsdagens generalfor-
samling i Døllefjelde-Musse Markedets 
markedsforening markerede også af-
skedens time for Frede Justesen i mar-
kedsforeningens bestyrelse. 
 Frede Justesen har været med i besty-
relsen siden 1999, hvor han har haft 
posten som indkøber, men havde selv 
valgt at stoppe nu. Hans beslutning har 
dog været kendt i et stykke tid, og der-
for blev markedsbestyrelsen allerede 
sidste år suppleret med Steen Rasmus-
sen, som skal overtage Frede Justesens 
opgaver.
I sin takketale til Frede Justesen lagde 
bestyrelsesformand Ole Ottosen ikke 
skjul på, at det var vemodigt for ham 
at sige farvel til bestyrelsesmedlemmet, 
som også er en nær personlig ven.
- Tak er kun et fattigt ord, men alligevel: 
Tak Frede - og det mener vi mere end 
100 procent, sagde Ole Ottosen blandt 
andet, inden han overrakte ham en ga-
vekurv med lidt godt til ganen.
Frede Justesen lagde på sin side heller 
ikke skjul på, at det føltes lidt underligt  
ikke længere at skulle være en del af 
bestyrelsen.
- Det er en mærkelig fornemmelse. Men 
når det slutter med sådan et overskud, 
som det vi har fået i år, så kniber jeg 
mig selv lidt i armen, sagde han med 
henvisning til overskuddet på 1,8 mil-
lioner kroner, som var tæt på at være 
ny rekord.
Frede Justesen ser da også lyst på frem-
tiden for markedet.
- Vi har fået nogle kompetente folk på 
depot-siden og et rigtig godt setup, hvor 
alle ved, hvad de skal gøre. Der er en 
gnist og en ånd hos markedspersonalet, 
så det hele bare kører. Det fryder mig. 
Tak for det job, jeg har haft og fortsat 
god fest, sluttede han.
Frede Justesen forlader dog ikke mar-
kedet helt. 
Han vil fortsat være at fi nde blandt 
hjælperne, men nu på et knapt så frem-
trædende niveau.
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Nysted Bevaringsforening 

var blandt de foreninger, 

der fi k penge fra Thorkild 

Høeghs Mindelegat, og 

det skabte stor glæde 

hos foreningens formand.

NYSTED  Det var en glad 
formand for Nysted Beva-
ringsforening, Karl Krarup, 
der på foreningens vegne i 
går eftermiddag formelt 
kunne modtage 40.000 
kroner i støtte fra Thorkild 
Høeghs Mindelegat.

Pengene falder nemlig 
på et til tider vådt sted, som 

nu kan blive tørt.
- Det glæder os meget. Vi 

havde søgt om 40.000 kro-
ner til at tætne taget i Bøn-
nelyches Pakhus, og det er 
helt vitalt, da der er opstået 
nogle huller omkring vin-
duerne i taget, så det risi-
kerer at regne ind.

- Men nu er arbejdet sat i 
gang, og vi rykker i øvrigt 
frem efter vores køreplan 
om at sikre skallen på hele 
huset, forklarer Karl Kra-
rup. 

I samme forbindelse skal 
der også rettes nogle tag-

sten, der på grund af vejr 
og vind ikke sidder helt 
som de skal.

Bevaringsforeningen var 
allerede for lidt tid siden 
blevet hvisket i øret, at der 
var et legat på vej, og der-
for besluttede man at sæt-
te arbejdet i gang hurtigst 
muligt, så det kan blive 
ordnet, inden vinteren sæt-
ter ind.

Indvendig plan på vej

Bevaringsforeningen er 
i øvrigt også i fuld gang 
med at udarbejde en revi-

deret udgave af planen for, 
hvordan det indvendige af 
huset skal bruges.

Planen skal først god-
kendes af Kulturstyrelsen, 
men Karl Krarup fortæller, 
at man forventer at kunne 
sende planen ind inden 
jul.

- Så vi er opmuntrede, og 
det var en dejlig fest i går. 
Det er jo rørende, at Thor-
kild Høegh vil fejre sin 
fødselsdag på den måde, 
selvom han ikke er blandt 
os længere, slutter Karl 
Krarup.  jap

Glæde i bevaringsforening over støtte

Nysted Bevaringsforenings formand Karl Krarup er glad for støtten fra Thorkild Høeghs Mindelegat. Pengene skal bruges til at tætne 

taget i Bønnelyches Pakhus, hvor der er opstået huller ved nogle af vinduerne i taget.  ARKIVFOTO: PER HOUBY

NYSTED  Der er god 
grund til glæde hos 

en række lokale forenin-
ger i dag. 

Den årlige uddeling af le-
gater fra Thorkild Høeghs 
Mindelegat fandt nemlig 
sted i går eftermiddag, og 
det var ikke småpenge, der 
blev delt ud.

Ialt 292.000 kroner blev  
der sendt videre til gavn 
for lokale kulturelle og al-
mennyttige formål.

Det største enkeltbeløb 
gik, ligesom sidste år, til 
Byhusforeningen i Nysted, 
som havde søgt om støtte 
til vedligeholdelse af Ny-
sted Biograf-Teater, og det 
fi k foreningen 60.000 kro-
ner til.

Døllefjelde-Musse For-
samlingshus fi k det næst-
højeste enkeltbeløb, 50.000 
kroner, til udskiftning af 
fyr, kedel og vinduer.

Nysted Bevaringsfor-
ening kunne på sin side 
glæde sig over at modtage 
40.000 kroner i støtte til at 
sikre mod vandindtræng-
ning i Bønnelyches Pakhus 
i Adelgade i Nysted. 

Døllefjelde-Musse Natur-
park AmbA fi k ligeledes 
40.000 kroner.

Ifølge formand Arne Hø-
egh skal pengene bruges 
til at fi nansiere en model 
af Lolland-Falster, der kan 
illustrere, hvordan vand-
standen har udviklet sig 
omkring Sydhavsøerne fra 

istiden og frem til i dag.
- Vi vil lave en model, 

hvor de enkelte tidsaldre 
er plottet ind, og hvor man 
selv kan pumpe vand ind 
og se, hvor meget vandet 
dækkede på de forskellige 
tidspunkter, forklarer han.

Modellen laves i samar-
bejde med Museum Lol-
land-Falster og skal sættes 
op i naturparken. 

Foreningen Nysted Haj-
kutter Regatta kunne 
glæde sig over en check 
på 30.000 kroner i støtte til 
arbejdet med at arrangere 
næste års hajkutterregatta, 
mens Foreningen Nysted 
Vandtaarn fi k 25.000 kro-
ner til udvendig belysning 
af vandtårnet. 

Derudover var der 20.000 
kroner til Nysted Middelal-
derfestivals arbejde med at 
arrangere festivalen i 2013, 
samt 12.000 kroner til bør-
nehaven Birkehuset i Øster 
Ulslev. 

De penge skal bruges til 
udsmykning af børneha-
vens vægge til inspiration 
for børnene.

Endelig var der også 
10.000 kroner i støtte til 
Aarestrup Foreningen til 
driften af Emil Aarestrups 
Hus i Nysted. 

Det er advokatfi rmaet 
Drachmann fra Nykøbing, 
der administrerer legatet.

JAKOB POULSEN
jap@folketidende.dk

Ialt 292.000 kroner blev i går uddelt fra Thorkild Høeghs Mindelegat

Mindelegat delte ud

Det største enkeltbeløb gik ligesom sidste år til Byhusforeningen i Nysted
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