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Sidste år stillede Guldborgsund Kommune op med det
største hold til Sydhavsstafetten.

Seniorer og medier
KLF, Kirke & Medier afholder debataften.
Hvad mener seniorerne og
ældre egentlig om indholdet
i vores medier og måden medierne bruges på?
Det diskuteres på en debataften tirsdag 28. maj. kl.
19, Rosenvænget 13 i Nykøbing F., hvor oplægsholder er
Bent Munch fra KLF, Kirke
& Medier.
Resultaterne fra aftenens
debat i form af meninger
om indhold, etik, afviklings-

måder og de problemer der
kan være, vil indgå i et større
landsdækkende analyse arbejde. Analysen skal efterfølgende danne grundlag for en
offentlig konference på Christiansborg. Mødet er 1. del af
en landsdækkende møderække, som denne gang vil finde
sted på Lolland-Falster.
Arrangementet er gratis,
men det vil være muligt at
købe kaffe eller te med kage.

Krimi med tre mord
Gittemie Eriksen fra Østfalster har udgivet en ny
bog, hvor det meste af handlingen foregår på
Lolland-Falster.
Torsdag 23. maj udkommer den lokale forfatter
Gittemie Eriksen med krimien Forblændet. Den berører flere aktuelle temaer
som finanskrise, arbejdsløshed og strukturændringer, der kaster medarbejderne rundt i landet.
Det hele pakkes ind i en

spændende handling med
tre mord og et bankrøveri.
Og det meste foregår på
Lolland-Falster.
Gittemie Eriksen signerer nyudgivelsen hos Bog
& Idé i Nykøbing F. fredag
24. maj mellem klokken
13 og 15.

MADSENS BUSTRAFIK
Cirkusrevy på bakken 13/7, 20/7, 27/7, 3/8 afg. Nyk. banen
kl. 12.00. Bus og revy billet (hurtig tilmelding) ......Kr.
700,-

REJSER I 2013:
Minikryds Finland 4 dg. 12/10 .............................Kr.
Minikryds Finland 3 dg. 9/6, 8/9 ..........................Kr.
Fjordnorge 10 dg. 22/7 ...........................................Kr.
Skotland 9 dg. 18/9 .................................................Kr.
England/Wales 10 dg. 16/8 ....................................Kr.
Ungarn/Balaton 10 dg. 25/7, 8/9.................. ...fra Kr.
Ungarn/Budapest 8 dg. 20/6, 30/9 ........................Kr.
Tjekkiet/Straznice 8 dg. 14/8 ...............................Kr.
Tjekkiet/Prag 5 dg. 8/7, 26/8, 21/9.................Kr.
Østrig/Zell am See 9 dg. 15/6, 9/8....................fra Kr.
Østrig / Neustift 8 dg. 20/7, 11/9 ..........................Kr.
Østrig/Ebbs 6 dg. 6/7...............................................Kr.
Østrig Ellmau Musikfest 7 dg. 1/10.....................Kr.
Tyskland/Dresden 5 dg. 2/9...................................Kr.
Tyskland/Rügen 4 dg. 27/5, 15/7, 26/9 ............fra Kr.
Tyskland/Rhinen 4 dg. 19/10, 26/11......................Kr.
Tyskland/Berlin 4 dg. 13/6, 17/10, 8/12.................Kr.
Frankrig / Normandiet 9 dg. 5/8.......................... Kr.
Tyskland/Harzen 4 dg. 2/8, 2/12............................ Kr.
Italien/Sydtyrol 9 dg. 1/8, 1/10 ........................fra Kr.
Italien/Gardasøen 9 dg. 25/5, 29/6, 21/9 .........fra Kr.
Italien/Lago Maggiore 9 dg. 22/6, 31/8...........fra Kr.
Slovenien/Portoroz 9 dg. 24/8 ...............................Kr.
Frankrig/Paris 7 dg. 17/8 ................................. .....Kr.
Frankrig/Menton 9 dg. 12/10.................................Kr.
Polen/Karpacz 5 dg. 29/6........................................Kr.
Polen/Zakopane 8 dg. 15/7.....................................Kr.
Polen/Misdroy 5 dg. 13/9........................................Kr.
Nordjylland /Sæby 5dg. 28/7..................................Kr.
Sort Sol/Rømø 3 dg. 18/9 .......................................Kr.
Bornholm 5 dg, 24/6. 10/8, 2/9 ..........................fra Kr.
Thy/Thisted 4 dg. 9/9...............................................Kr.
Samsø 2 dg. 18/6, 6/8................................................Kr.
Ø Perler 3 dg. 7/7, 28/9 ............................................Kr.
Se alle vores rejser på

2.890,1.990,8.980,8.280,6.680,5.280,4.480,4.480,2.650,5.980,5.260,3.680,5.380,3.380,2.690,2.450,2.390,5.980,2.450,5.180,5.850,6.080,5.880,4.280,6.580,2.990,5.480,3.280,4.780,2.780,3.990,3.380,1.480,2.880,-

www.busmadsen.dk

KONTORTID: HVERDAGE 9.00-16.30 · TELEFON 54 92 09 76
Skovvænget 11 · 4900 Nakskov · www.busmadsen.dk

Mange ﬁrmahold deltager i sjovt løb
De lokale løbeklubber arrangerer igen i år Sydhavsstafetten.
Tirsdag 18. juni kl. 17.30
lyder startskuddet til en ny
omgang Sydhavsstafetten et hold-stafetløb for fire personer, som hver især løber 5
km. Start og mål foregår fra
det nye atletikstadion i Maribo, og ruten går igennem
Maribo by og via naturskønne stier langs Maribosøerne.
- Sydhavsstafetten havde
præmiere sidste år i strålende
solskin og med en masse glade mennesker. Vi er utrolig
taknemlige for den store opbakning vi fik med mere end
800 deltagere. Det har fået os

til at løfte overlæggeren for i
år. Målet i 2013 er, at få mere
end 1.000 ud at løbe, samt
selvfølgelig en masse tilskuere i form af kolleger, familie
og venner, siger Thomas Urfeldt, og han tilføjer:
- Deltagerne består i høj
grad af firmahold, som både
anvender arrangementet til
intern teambuilding og som
inspiration i forbindelse med
virksomhedens trivselsaktiviteter. Private hold er naturligvis også meget velkomne.
Sidste år var det Guldborgsund Kommune, der stillede

det største hold.
I år står Katrine Bonde for
opvarmningen, inden de
første løbere bliver sendt af
sted. Herefter vil Radio SydhavsØerne stå for den gode
musik og stemning på stadion.
Sydhavsstafetten afvikles
som et samarbejde imellem Nimf i Nakskov, Maribo Gymnastikforening og
Guldborgsundløberne
fra
Nykøbing F.
- Uden vores samarbejdspartnere Revisorfirmaet Aage
Maagensen, Jyske Bank,

Netto samt Folketidende
Gruppen havde vi ikke haft
mulighed for at stable et så
professionelt løb på benene,
lyder det fra Thomas Urfeldt.
Efter afholdelse af selve
løbet har de forskellige hold
mulighed for at hygge sig
sammen over en bid mad og
noget at drikke. Der kan bestilles mad på forhånd i forbindelse med tilmeldingen.
Drikkevarer kan købes på
dagen. Det er også muligt
selv at medbringe mad og
drikke.

NÆSTEN 100 VAR MED
PÅ JUBILÆUMSTUR 99 cyklister deltog forleden i
Sundgruppens jubilæumstur
på cykel ad Sundruten rundt
om Guldborgsund. Der var
kun en enkelt punktering, som
hurtigt blev klaret af Niels og
Svend Erik fra Cyklistforbundet, som kørte bagerst og fik
alle med rundt. Viceborgmester Flemming Jantzen cyklede
også med, da Sundgruppen
havde givet ham turen rundt
i fødselsdagsgave. For at fejre
turens 25. gang var der champagne og kager til alle, da
deltagerne efter 46 km nåede
retur til Slotsbryggen.

