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- Han hev sin telefon frem, og jeg tænkte, “okay, hvor godt kan det så lige være,” men jeg
blev vildt imponeret, mindes gallerist om fødsel af fabelagtig fremmedartet fotoudstilling

PÅSAT BRAND I BIL

dag var der brand i en bil på Majbølle
Rasteplads. En bilist på motorvejen havde set et orange skær og undersøgt sagen, og det viste sig, at der var ild i en
parkeret bil.
- Man må formode, den var påsat, for
der holdt en bil ved siden af med smadrede ruder, så politiet kom ud og optog
rapport, fortæller indsatsleder Jesper
Pedersen fra Lolland-Falster Brandvæsen.
Han tilføjer, at brandvæsnet hurtigt fik
slukket branden i bilen, der dog var totalskadet.
- Den var helt udbrændt, konstaterer
Jesper Pedersen.

LARMENDE FEST

NYKØBING Politiet blev søndag klokken

4.37 tilkaldt til en larmende fest i en lejlighed på Østre Allé i Nykøbing.
Anmelderen fortalte politiet, at vedkommende ikke havde kunnet sove hele natten, da festdeltagere både bankede på
vægge og råbte.
Politiets patrulje konstaterede, at der var
samlet 10 unge mennesker i alderen 1820 år fra både Lolland og Falster ved festen. Man så derudover et spejl med
nogle stofrester på. Politiet valgte derfor
at lave en visitation af alle tilstedeværende. Der var dog ingen, der havde nogen stoffer på sig. Dog fandt man en peberspray i lommen hos den ene af
festdeltagerne, hvorfor vedkommende
blev sigtet for brud på våbenloven.

ANHOLDT OG SIGTET IGEN

NYKØBING Fredag aften på vej hjem fra

arbejde blev en betjent overfuset af en
netop sigtet og løsladt person i en anden
politisag. Den sigtede råbte ukvemsord
efter betjenten, der ikke fandt sig i den
behandling og derfor tilkaldte en patrulje, der var på arbejde. Patruljen anholdt
den sigtede på parkeringspladsen klokken 23.18 og kørte ham til Næstved,
hvor han blev sigtet for fornærmende
tiltale af polititjenestemand. Han blev
herefter også sigtet for dette og løsladt
igen klokken 2.28.

BRÆKKEDE AUTOMATER OP

NYKØBING Søndag klokken 17.57 fik po-

litiet en anmeldelse om indbrud på
værtshuset Kontoret i Langgade i Nykøbing. Anmelderen af indbruddet, der bor
i lejligheden ovenpå Kontoret, havde
hørt et højt brag og var derfor gået nedenunder for at se, hvad der var sket.
Her så vedkommende en mandsperson,
der var i gang med at brække spilleautomaterne op, og som derefter løb fra stedet i en ukendt retning. Der er opgjort
et tab fra spillemaskinerne på 10.000
kroner.

INDBRUD I HUS

SAKSKØBING Mellem 3. oktober og 6. no-

vember har der været indbrud i et hus
på Kaløvej ved Sakskøbing. Ejeren var
ikke til stede i huset, og vedkommende,
der havde passet huset i mellemtiden,
kunne konstatere, at der var blevet
knust en rude, og nogle havde været inde at kigge hele huset igennem. Det er
ikke opgjort, hvad der er stjålet.

noter

MAJBØLLE Klokken 01.36 natten til lør-

Jakob Arthur Andersen fortæller, at man med meget stor tålmodighed ved at stå uden for et mørkt sted en klar aften svagt kan fornemme nogle af motiverne på hans foto i baggrunden med ens øjne.
Foto: Ingrid Riis

Foto af stjernetåger og galakser præger Galleri Arleths nye udstilling

Rumskib landede på
Østfalster i weekenden
HALSKOV VÆNGE Den

opstod lidt ud af det
blå, den intergalaktiske
udstilling, der i weekenden
åbnede på Galleri Arleth.
Jakob Arthur Andersen
købte for et par år siden en
halskæde der, og så skulle
han lige vise Michael Arleth fra galleriet et billede
af himlen, mindes galleriejeren.
- Han hev sin telefon
frem, og jeg tænkte, “okay,
hvor godt kan det så lige
være,” men jeg blev vildt
imponeret, siger han.
Sagen er den, at fotografen ikke bruger sin mobiltelefons kamera, men en
stjernekikkert med et kamera sat op til, når han fanger Oriontågen, Hestehovedtågen,
Andromedas
Galakse eller noget helt
fjerde derude i det fjerne.
Det foregår i hans have i
Meelse, der som det øvrige
Østfalster nyder godt af at
ligge på landets mørkeste
sted.
Det tager mellem 4 og 28
timer at få et billede helt på
plads, lagt sammen af et
utal af enkelte billeder af
himmellegemernes rejse

Ulla Lymes naivistiske naturmalerier fra Bornholm står i kontrast
til astrofotografisk udstilling.
Foto: Ingrid Riis

over nattehimlen, og det
ville Michael Arleth have
med på en udstilling.
- Egentlig skulle vores
udstilling nu her være med
Ulla Lyme og hendes male-

rier fra Bornholm, men vi
fik gjort plads til begge dele, da jeg synes, at Jakobs
billeder ville gøre sig godt
her op til jul, siger han, der
i øvrigt sammen med kone

og medejer af galleriet,
Anette Arleth, også udstiller smykker ved udstillingen.
Og det stoppede ikke der.
Michael Arleth kom til at
nævne astroudstillingen for
Mikkel Hess, multikunstner
i et utal af musikalske sammenhænge, og han sad i
forvejen og lavede astromusik.
- Vi ville lave stjernemusik, noget vægtløst og helt
anderledes, med synthesizere, og det er blevet til underlægningsmusik til udstillingen, siger musikeren.
Det kunne opleves søndag, hvor Mikkel Hess med
sine brødre, Nikolaj og
Emil, omskabte et udstillingslokale til et rumskib,
hvor de tre iklædt rumdragter og visir sad i midten og spillede, mens gæsterne turnerede rundt og
så astrofotoene på væggen.
Udstillingen kan ses,
uden musik, fredag-søndag
frem til 20. december og i
dagene op til jul efter aftale.
NIKI TREUMER MOGENSEN
ntm@ftgruppen.dk
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- Vi taber omkring en halv million kroner på det, og det ser ikke ud til, at vi får nogen kompensation. Men vi har lagt lidt
til side, og så venter vi og ser, hvad der sker, siger ejer af restaurant, der holder lukket mindst fire måneder endnu

Coronavirussen har fået ejerne af Det Gamle Pakhus i Nysted til at holde lukket de kommende måneder

Pakhuset er lukket for vinteren
NYSTED Det bliver tid-

ligst muligt igen at
hygge sig på Det Gamle
Pakhus til marts.
Ejerne, Ole Garde og Marianne Rambusch, har valgt
at holde lukket over vinteren på grund af restriktionerne som følge af corona,
fortæller han. Det kan ikke
betale sig at holde åbent.
- Der kom de her stramninger over to omgange, og
det var mundbindspåbuddet, der gjorde det. De fleste selskaber, vi skulle have
over vinteren, blev aflyst,

og ellers havde forsamlingsforbuddet gjort det, siger han og uddyber:
- De gamle til 80-års fødselsdag synes ikke, at det er
hyggeligt at gå med mundbind, hver gang de rejser
sig og skal over og hilse på
moster Inga.
Stedet havde derfor sidste åbningsdag dagen før,
at mundbindskravet kom.
- Vi havde lavet nyt menukort, og der var stuvende
fuldt 16. september. 17. september kom de skærpede
krav, og så ringede vi rundt

og aflyste arrangementer.
Planen og håbet er nu at
kunne åbne igen 18. marts,
hvor der ifølge programmet
er et udsolgt arrangement
med John Poulsen. Han fortæller om sin bog “Roer på
skinner,” og der kommer 60
til foredrag og middag.
Den lange lukkeperiode
kan mærkes for parret, der
også har et rejsebureau.
- Det har det heller ikke
så godt i de her tider. Jeg
tror ikke, at vi har solgt en
eneste rejse siden marts.
Men her på Lolland har vi

ikke så store udgifter, så vi
klarer os med både restaurant og rejsebureau, siger
han og fortsætter:
- Vi taber omkring en halv
million kroner på det, og
det ser ikke ud til, at vi får
nogen kompensation. Men
vi har lagt lidt til side, og så
venter vi og ser, hvad der
sker. Nu snakker de om
vacciner, og jeg tror heller
ikke, at de kan holde samfundet nedlukket i flere år.
NIKI TREUMER MOGENSEN
ntm@ftgruppen.dk

Marianne Rambusch og Ole Garde vil ikke holde åbent med de
nuværende corona-restriktioner. Foto: Flemming Keith Karlsen/arkiv

Overvældende
bankoopbakning
120 biler mødte op, da
der var velgørenhedsbanko i Sakskøbing.
SAKSKØBING 120 biler ind-

tog parkeringspladsen ved
Sakskøbing Sukkerfabrik,
da der søndag eftermiddag
var velgørenhedsbanko,
hvor overskuddet gik til
Dansk Folkehjælp.
Stine Pilt Olsen og andre
lokale kræfter havde på et
par uger banket et coronasikkert bankospil på benene, og hun var overvældet
over opbakningen.
- Det er så mange, der har
fået det her til at fungere,
og det kørte fantastisk, siger hun efter spillet.

Nykøbing Falster Revyens direktør Mickey Pless
og bankoekspert John
Månsson var værter, og deltagerne kunne høre numrene oplæst på deres bilradioer. Borgmester John
Brædder og revyspillerne
Rasmus Krogsgaard og Lisbeth Kjærulff blev ringet op
og gav numre, og årets
overskud spår Stine Pilt Olsen til at blive et stykke
over 20.000 kroner.
Det er en fordobling af
sidste års overskud, og hun
afviser, på grund af den gode opbakning, ikke, at der
kan komme flere aktiviteter på parkeringspladsen i
fremtiden. 
treum

Revydirektør Mickey Pless og bankoekspert John Månsson var værter ved bankospillet, hvor overskuddet blev dobbelt så stort som
sidste år. Da foregik det på Hotel Saxkjøbing, men det var ikke muligt i år på grund af coronaen.
Foto: Jan Knudsen
Der var lang kø for at komme
ind på parkeringspladsen til
spilstart klokken 13, som derfor blev skubbet til klokken
13.30. 120 biler med op mod
450 passagerer deltog.


Foto: Jan Knudsen

Stine Pilt Olsen og fem andre
frivillige stæsede rundt med
trillebøre for at uddele de
mange præmier ved spillet.
Vinderne skulle markere med
flag ud af vinduet og dytten,
når de havde banko. Hun afviser ikke, at der kommer flere
aktiviteter, måske sommerbanko, på parkeringspladsen,
der ifølge hende er fuld af muligheder.
Foto: Jan Knudsen

Se også billedserien på:

folketidende.dk

