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LILLE OG LYKKEKATTEN
FUGLSANG Ensemble Storstrøm optræder 
i den kommende tid flere gange med 
“Lille og Lykkekatten - musik skal der 
til”, der er en musikforestilling for børn 
i 1. klasse. Forestillingerne varer 45 mi-
nutter og er blevet til i samarbejde med 
Dannelsesrygsækken fra Kulturtjene-
sten.
Lytte er kodeordet og omdrejningspunk-
tet, når ensemblet spiller Maurice Ra-
vels billedskabende musik “Ma mère 
l’Oye” - på dansk “Gåsemors fortællin-
ger”, mens publikum følger “Lille” og 
hendes “Lykkekat” på eventyr ud i den 
store, vide verden.
Projektet er støttet af Sukkerfabrikken 
Nykøbings Kultur- og Erhvervsfond, 
hvorved det er blevet muligt at udgive 
en lille bog med hele eventyret, links til 
ensemblets indspilning af musikken og 
facts om de forskellige instrumenter.
Denne bog uddeles gratis til alle børn, 
der overværer forestillingen, som spiller 
i Kumus hver dag fra tirsdag 8. til fredag 
11. december og igen tirsdag 15. decem-
ber.
Forestillingen 11. december klokken 14 
er for familier og åben for alle, der har 
bestilt billet via place2book eller ensem-
blets hjemmeside.

LOKAL-TV I JULETIDEN
LOLLAND-FALSTER - Lokal-tv-kanalen 
TV-M er gået i julemode, og gennem he-
le december måned byder kanalen på 
flere forskellige gæster i julestudiet.
Det gælder blandt andre Thomas Kad-
ziola, billedhuggeren bag Dodekalitten, 
og Lune Carlsen - alias Jan Carlsen, der 
er kendt for at lyde som Kim Larsen. 
Kommende gæster tæller også Vægger-
løses præst Anders Martin Lauritsen og 
chef-håndboldtræner fra NFH, Jakob 
Larsen.
Julesendingerne inkluderer også opta-
gelser af juletræstænding rundt om i lo-
kale byer, julekoncerter, julegudstjene-
ste og koncert med 
hjemmeværnsorkester og Nykøbing F. 
Garden.
Der er premiere på nye udsendelser 
hver mandag og onsdag aften fra klok-
ken 22, og udsendelserne kan også fin-
des på TV-Ms YouTube-kanal.

TO NYE BLOD-JUBILARER
NYKØBING Linda Susan Thorsted Larsen 
(billedet) blev forleden hyldet for sin 
indsats i Blodbanken i Nykøbing, hvor 
hun har lagt arm til 100 tapninger. 
Det samme gjorde Hanne Enoch-Larsen, 
der har været trofast bloddonor siden 
1987. De fik begge en pelikan for indsat-
sen.

Linda Susan Thorsted Larsen er en af de to 
nye 100-gangs-jubilarer i Blodbanken i Nykø-
bing. Foto: Privat
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TAGET AF LISTEN - Da 
Transport- og Boligministeriet i 
mandags offentliggjorde årets 
ghettoliste, var Lindholm-om-
rådet i Nykøbing efter tre år 
ikke længere at finde på listen 
over ghettoer. Havde Lindholm 
været på listen i år, ville det 
være fjerde år i træk, hvilket 
ville have betydet, at området 
ville få status af hård ghetto, 
og det kunne have ført en ræk-
ke restriktioner og krav med 
sig fra ministeriet. I stedet 
har Lindholm-området i dag 
nu status af at være et udsat 
boligområde.  

Foto: anders Knudsen/arKiv

- Ghetto har altid været et negativt ord også historisk set. Den eneste gang, det har været 
positivt, var, da dengang Elvis sang “In the ghetto”, fortæller Werner Madsen 

Werner Madsen var indtil for to måneder siden formand for afdelingsbestyrelsen i Afdeling 9 på Gedservej. Foto: anders Knudsen

Positivt at være fri af ghettomærkat, men også sundt at have haft det

Velfortjent at være
strøget fra ghettoliste

NYKØBING - De kan 
simpelthen ikke være 

det bekendt, fortalte for-
mand for afdelingsbestyrel-
sen i Afdeling 9 på Gedser-
vej, Werner Madsen, sidste 
år, da Transport- og Bolig-
ministeriet fortsat havde 
Lindholm i Nykøbing på 
ghettolisten.

Der var derfor også glæ-
de at spore hos den nu tid-
ligere formand over, at 
ghettolisten i år ikke læn-
gere inkluderer Lindholm.

- Det er velfortjent. Vi 
skulle jo aldrig have været 
på den. Det er en hån mod 
mange af de etniske borge-
re, der har boet på Gedser-
vej i 20 og 25 år, som er 

danske statsborgere og har 
børn, der er blevet voksne 
og under uddannelse på 
gymnasier, universiteter og 
alt det her. For så skal man 
lige pludselig stemples, si-
ger Werner Madsen.

Han har oplevet flere, der 
har følt sig trykket og mær-
ket af at være beboere i et 
ghettoområde.

- Ghetto har altid været et 
negativt ord også historisk 
set. Den eneste gang, det 
har været positivt, var den-
gang, da Elvis sang “In the 
ghetto”. Og i går (mandag 
red.), hvor jeg kom gående 
her og skulle op til parke-
ringspladsen, stod der to 
store gutter, hvor jeg spurg-

te, om de havde set, at vi 
var kommet af ghettolisten. 
“Yes!” udbrød de jo begge. 
Der var virkelig glæde, for-
tæller Werner Madsen.

Men tre år som ghetto 
har også ført godt med sig.

- Det er simpelthen en 
glædens dag. Men jeg er 
heller ikke i tvivl om, at det 
kun er sundt engang imel-
lem lige at få en gaffel i lå-
ret for at vågne op, både 
boligselskab og kommu-
nen. For når man kigger 
rundt omkring, så er områ-
det blevet løftet, siger Wer-
ner Madsen.

Tilbage står nu, at Lind-
holm er på listen over sær-
ligt udsatte boligområder.

- Men det er jo fordi, pro-
centerne ikke helt passer 
med det at være under ud-
dannelse og alt det her. Jeg 
bemærkede da i statistik-
kerne, der danner bag-
grund for, at vi ikke er på 
listen længere, at det er for-
di, vi har fået nogle i arbej-
de. Og der er også nogle, 
der er flyttet af naturlige 
årsager. Da vi kom på li-
sten, var det jo nogle 
seks-otte lejemål, der gjor-
de det. Vi var på 50,6 pro-
cent eller deromkring, og 
nu er vi lige under 50, for-
tæller Werner Madsen.
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