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Startskuddet	til	den	20.	
festuge	lyder	på	fredag.	
Kunstner	og	frivillige	er	
klar	til	den	store	under-
holdningsuge.

NyKøBiNG	f.	Måneders for-
beredelser er ved at være 
til ende. Nu er det ved at 
være alvor. Fredag klo-
ken 20 går formanden for 
Kultur- og Fritidsudvalget, 
Poul-Henrik Pedersen, på 
scenen på Torvet og erklæ-
rer den 20. Nykøbing F. 
Festuge for åben. Dermed 
er der lagt op til godt en 

uge, hvor byen står på den 
anden ende.

- Vi er klar, og vi har 
styr på det, lyder det fra 
formanden for Nykøbing 
F. Festugekomité, Jørgen 
Persson.

Det store underhold-
nings- og aktivitetspro-
gram for selve festen, og 
for netværket Artitides 
Kulturklash har ligget klar 
længe, og nu er de ydre 
ting også ved at være klar.

- Vi har fået samlet alle 
de frivillige, der skal til for 
at få festugen til at klappe. 

De Blås Spejdere sætter 
flag om hver dag, FDF’erne 
sørger for scenen, og Bry-
deklubben Thor stiller med 
folk til back-stage. Dertil 
kommer, at Soroptimister-
ne bemander en ølvogn, 
ligesom frivillige fra Tu-
ristforeningen og Festuge-
komitéen, fortæller Jørgen 
Persson.

De frivillige i denne sam-
menhæng tjener en skilling 
til deres respektive klub og 
foreningskasser.

Lørdag aften, hvor den 
store underholdning på 

Torvet er lagt i hænderne 
på bandet Volbeat, vil der 
også være frivillige fra 
Falck, som stiller med en 
ambulance.

- Vi håber selvfølgelig 
ikke, at der bliver brug for 
den. Men sommervarmen 
og forhåbentlig mange 
mennesker kan betyde, at 
nogen kommer til skade, 
og så har vi behandlere på 
stedet, siger Jørgen Pers-
son.

ERiK	HOLm
eh@folketidende.dk

Alt er klar til festugen

StaDiG	BiLLEttER	tiL	fOUR	JacKS		Det nye Four Jacks med Stig Rossen, Jesper Asholt, Keld Heick og Jesper Lohmann kommer til 
Nykøbing F. Hallen på søndag som det eneste sted udenfor Glassalen i Tivoli, hvor gruppen har optrådt siden foråret, og netop har sluttet 
12 ekstraforestillinger. Det er Nykøbing F. Festuge, der har fået de fire til at stille op i Nykøbing F.  sammen med Tivolis Big Band under 
ledelse af Peder Kragerup. Billetsalget til den store koncert er gået fint. Der er solgt over 1.000 billeter, men der er stadig 300 tilbage, 
oplyser Festugekomitéens formand, Jørgen Persson. Overskuddet fra Four Jacks-koncerten går til en fond for at sikre store navne til 
næste års festuge.

Sidste år ville biskop i Lolland Falster Stift, Steen 
Skovsgaard, gerne yde sit bidrag til Nykøbing F. 
Festuge og åbne dørene for den smukke bispegård 
med dens smukke dekorationer og historien om 
grundlovens fader,  D. G. Monrad. Det blev så stor 
en succes, at den nu bliver gentaget. Det sker tirs-
dag 7. august klokken 15.

Første vil lektor Henning Due-Hansen fortælle 
om biskop D. G. Monrad og hans spændende og 
dramatiske karriere som biskop og politiker. Deref-
ter viser Steen Skovsgaard rundt i bispegården og 
bispehaven. Måske også et lille kik på biskoppens 
private voliere.

Af hensyn til kaffebordet er tilmelding nødven-
dig. Tilmelding sker til Turistinformationen, Øster-
gågade, telefon 5485 1303. senest 6. august. Der er 
kun plads til 30 personer.  Foto: IngrId rIIs

Åben bispegård  igen

Det er i bogstaveligste forstand Stærk underhold-
ning på fredag, når Nykøbing F. Festuge er åbnet. 
En af landets mest garvede musikere og sangere, 
Henning Stærk, går nemlig på scenen klokken 22.

Rock, soul, pop, country. Med 42 år på landeve-
jene kan “den gamle” stadig det hele, og ikke mindst 
få publikum med sig.

Men inden da gælder det nogle af poppens me-
stre. Gentlemen of Pop laver Robbie Williams, Mi-
chael Jackson, Sko/Torp, Eran DD og andre store, 
så det er svært at høre, hvem der er originalen.

Gentlemen of Pop går på scenen klokken 20.15.
Men inden Nykøbing F. festuge bliver officiel, un-

derholder “Finney’s Jazzmen” med traditionel jazz, 
swing og gospel som “almindelig” fredags-under-
holdning” på Torvet fra klokken 16 til 20.

Stærk underholdning
indleder festugen

Menighedsplejen har igen i år loppemarked og café 
i forbindelse med Nykøbing F. Festuge. 
Loppemarkedet finder sted på fredag fra klokken 
13 til 17 ved Klosterkirken. 
Sidste års loppemarked gav 18.000 kroner, og det 
overskud skulle gerne blive meget, meget større i 
år.

Pengene bliver brugt til blandt andet en udflugt 
for sognets ældre, hygge juleaften for ensomme på 
plejecentrene og julehjælp til enlige forsørgere. Og 
som noget nyt har Menighedsplejen sendt seks fa-
milier på sommerferie.

- Det har krævet, at vi brugte nogle af vores egen 
midler, så vi håber naturligvis på, at der samles lige 
så mange penge ind som sidste år, siger sognemed-
hjælper Ragna Lollike, der gerne stadig modtager 
effekter til loppemarkedet. 

Hun har telefon 2045 1104.

Køb lopper og hjælp 
med en god jul og ferie

Guldborgsund Museum åbner to af sine bygninger, 
der normalt ikke er åben for den store offentlighed. 
Det er den genrejste Amtsforvalterbolig i Frisegade  
40-42 og Arkivbutiken, Frisegade 45, hvor der er 
arkiv, der bliver åbnet i forbindelse med Nykøbing 
F. Festuge. Lørdag fra klokken 10 til 15.30 vil der 
være rundvisning hver halve time i den spændende 
bygning, der er genopført stump for stump, som den 
så ud inden nedrivningen. Gratis billetter hentes i 
Arkivbutikken. Museet har ryddet op i Den gamle 
Købmandshandel og i Museumsbutikken, og hvad 
der er blevet til overs under oprydningen bliver sat 
på lagersalg i Arkivbutikken. Der er mulighed for 
at gøre et godt køb lørdag fra klokken 10 til 16 og 
igen fra mandag til fredag også klokken 10 til 16. I 
øvrigt holder Guldborgsund Museum aftenåbent i 
den permanente udstilling, Langgade 2, på mandag. 
Der er åbent fra klokken 19 med gratis adgang.  

Museet sætter fokus på 
Frisegade i festugen


