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Masken fuld af musik
Ny sæson med live 
musik.

NYKØBING Igennem mange 
år har Teatret Masken sør-
get for at få gode live-bands 
til byen. Det har de gjort 
igen i år. I denne sæson er 
der seks bands på pro-
grammet fordelt over efter-
året og vinteren.

- I år afvikles koncerterne 
gennem den nystiftede for-
ening Musik Guldborgs-
und, som udover Teatret 
Masken består af Nykøbing 
F Teater, Byhusforeningen 
ved Nysted Biograf-Teater 

og Culthus. På alle fire sce-
ner bliver der præsenteret 
koncerter af høj kvalitet, og 
der vil være noget for en-
hver alder og enhver smag, 
siger Hannah Karina Mik-
kelsen fra Teatret Masken.

På Maskens Natcafé kan 
man finde gode specialøl i 
baren, bordene er pyntet 
med rød og hvid ternede 
duge, og belysningen er 
dæmpet. I denne sæson 
præsenterer Maskens 
Natcafé gedigen soul musik 
og rythm & blues, når Bobo 
Moreno spiller med Soul 
Academy & The Music Lo-

vers i september. Til okto-
ber kommer en af landets 
fremmeste eksponenter for 
den moderne jazz, nemlig 
Lennart Ginman, Thomas 
Blachman og Carsten Dahl. 
Trioen modtog seks ud af 
seks stjerner i Berlingske 
for deres seneste koncert 
under Copenhagen Jazz Fe-
stival.

Igen i februar er der blu-
es, denne gang med Small 
Stars Bluesband. Billetter 
til Maskens Natcafé kan 
købes på Teatret Maskens 
hjemmeside eller på Teatret 
Masken i Voldgade 1. msp

Thomas Blachmann optræder sammen med Lennart Ginman og Carsten Dahl til natcafeen til okto-
ber. Foto: Arkiv

STORT LØB I SKOVEN
SUNDBY Hamborgskovløbet afvikles nu 
for 44. gang. Løbet er det næstældste 
motionsløb i Danmark kun overgået af 
Eremitageløbet i Dyrehaven ved Køben-
havn og arrangeres i et samarbejde mel-
lem Guldborgsundløberne og Guld-
borgsund Triathlonklub. Snør 
løbeskoene og vær klar, når startskud-
det går klokken 14 fra Hamborgskovvej 
ved det grønne areal ud for Kirsebærha-
ven. Der er to distancer at vælge imel-
lem - en på 5,1 kilometer og en på 9,6 
kilometer. Begge distancer byder på et 
afvekslende terræn. Det er et løb, hvor 
alle kan være med, og hvor hele famili-
en kan få frisk luft og sved på panden. 
Der er mere fokus på det sociale end på 
at vinde. Men der er stadig præmier på 
den anden side af målstregen. Tilmel-
ding til løbet kan ske på www.guld-
borgsundloeberne.dk eller www.guld-
borgsundtriathlon.dk. Sidste frist for at 
tilmelde sig er onsdag 18. september. 
Som et nyt tiltag er det muligt at blive 
gæsteløber hos Guldborgsundløberne 
frem mod Hamborgskovløbet. Her kan 
man deltage gratis i klubbens fællestræ-
ning. Det er mandage klokken 18 fra Ce-
menten og samme tid fra Middelalder-
centrets p-plads. Her kan man bare 
møde op. Det kræver ingen forudgående 
tilmelding.

BIBELSKE SANGE I KIRKEN
NYKØBING Tirsdag 3. september klokken 
19.30 er der koncert med Sten Brokhøj i 
Lindeskovkirken. Steen Brokhøj er pen-
sioneret børnetandlæge fra Holstebro, 
der synger og spiller egne kristne sange 
i en musikstil, som kan betegnes som iø-
refaldende folk/pop. Inspirationen er i 
særdeleshed hentet fra den amerikan-
ske sang-evangelist Don Francisco. Tek-
sterne er på et letflydende mundret 
dansk. Publikum inviteres med ind i 
nogle bibelske fortællinger, så det ople-
ves, som om publikum selv er til stede.
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BOLDKLUB HOLDER MARKED
SYSTOFTE Søndag 1. september holder 
Systofte Boldklubs forældre og venne-
forening landsdelens efter sigende stør-
ste loppemarked fra klokken 10 til 15 
med auktion over de bedste effekter 
klokken 12.30. Det foregår på boldklub-
bens baner på Stubmøllevej 8.

- Vi kan mærke, at boligsalget på Lolland-Falster går rigtigt godt, 
siger Lis Bentin, direktør for Nykøbing F. Boligselskab 

Alle elementer er færdige på bygningerne bortset fra én, der bygges til allersidst for at gøre plads til maskiner. 
 Foto: Anders knudsen

NYKØBING Det er gået 
hurtigt med at få byg-

get de 43 rækkehuse på 
Bryghusgrunden. Arbejdet 
har stået på siden januar, 
og i slutningen af august 
står murene færdige på alle 
blokke bortset fra én. For at 
gøre plads til maskinerne 
venter man med at lave 
denne, til de øvrige er fær-
dige.

Det oplyser Lis Bentin, 
der er direktør for Nykø-
bing F. Boligselskab.

Hun siger også, at bygge-
riet skrider planmæssigt 

frem. Fortsætter det sådan, 
forventer entreprenøren 
Bo-Hus at kunne levere de 
færdige boliger 1. april 
2020 med indflytning 1. ju-
ni.

- Selv om murene står, og 
det umiddelbart ser færdigt 
ud, mangler man stadig alt 
det indvendige, siger Lis 
Bentin.

Hun tilføjer, at interessen 
for boligerne er stor, og at 
det generelt gælder lejebo-
liger på hele Lolland og 
Falster.

- Vi kan mærke, at bolig-

salget på Lolland-Falster 
går rigtigt godt. Vi får man-
ge henvendelser fra især 
plus 60-segmentet, som lige 
har solgt hus og nu gerne 
vil bo til leje, siger Lis Ben-
tin.

Ud af de 43 boliger på 
Bryghusgrunden er der 17 
boliger med to værelser. 
Her er 99 i øjeblikket på ak-
tiv venteliste. 18 boliger har 
tre værelser, og her står 237 
på aktiv venteliste. Otte af 
boligerne har fire værelser, 
og her står 120 personer på 
aktiv venteliste.

- De 26 af boligerne bliver 
i stueplan med de resteren-
de 17 som førstesalslejlig-
heder. Folk vil gerne have 
noget plads omkring sig og 
nem adgang til boligen.

Hun oplyser, at der er 
bygherremøde på et nyt 
projekt på Stengade 4. sep-
tember.

Det forventes at resultere 
i et oplæg om, hvordan de 
44 almene boliger kommer 
til at se ud.

MARIA JUEL GLASIUS 
mjg@ftgruppen.dk

Byggeriet af 43 rækkehuse på Bryghusgrunden  
skrider planmæssigt frem, og interessen er stor

456 er interesserede i 
bryghus-rækkehuse


