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Morten Bønneløkke glæder sig over at modtage en donation på 3.000 koner. til Skater & BMX Parken på Flintevej, mens Charlotte 
og Inga fra Sax Fællesværk ser til, efter at de havde modtaget en donation på 5.000 kroner og fortalt, at de vil bruge pengene til 
anlæg af en cykelbane på Møllevej. FOTO: PRIVAT

Sakskøbing Inner Wheel 
Klub fejrer i år 40 års 
jubilæum og forleden var 
der tid til donationer.

Det nye Inner Wheel år 
startede 1. juli, netop på 
Sakskøbing Inner Wheel 
klubs 40 års fødselsdag 
(Charterdag). Sakskøbing 
Inner Wheel Klub blev 
nemlig stiftet 1. juli 1978 
med 25 medlemmer som 
dansk klub nr. 133. I 2018 
tæller klubben 32 medlem-
mer, som alle er engagere-
de og gør det spændende at 
være en del af en internati-
onal kvindeorganisation.

Selve jubilæet blev fejret 
på mødet 13. august i den 

nyrenoverede sal på Hotel 
Saxkjøbing med gæster, 
middag og spændende 
foredrag. Den ”flyvende” 
start kom efter middagen 
med et forrygende foredrag 
af Tommy Hesselbjergs, der 
berettede om sin tid i Flyve-
våbnet og dets Eftersøg-
nings- og Redning-
seskadrille ESK 722. Han 
fik 38 år som pilot, og der 
var nok at fortælle om og 
bestemt også mange fakta 
og en masse til eftertanke.

Sakskøbing Inner Wheel 
klub har en venskabsklub i 
Tyskland - Stormarn - som 
ligger mellem Hamburg og 
Lübeck, og hvor Bad Ol-
desloe er ”hovedsæde”. 

Venskabet er opstået på 
baggrund af Sakskøbing og 
Bad Oldesloe Rotary klub-
bers samarbejde siden 
1978.

Medlemmerne i Stor-
marn blev inviteret til frugt-
festivalen forleden, og de 
otte tyske veninder havde 
sammen med 14 af Sakskø-
bing-pigerne en dejlig dag. 
Dagen bød først på æble-
flæsk (en ret, som ikke er 
kendt i Tyskland) hos Saks-
købing Rotary Klub og øl 
fra Krenkerup. Herefter var 
der besøg i de spændende 
stande, mens dagen slutte-
de med kaffe og rabarber-
tærte på Hotel Saxkjøbing.

Et af klubbens formål er 

at samle penge sammen til 
velgørenhed med blandt 
andet et loppemarked i M. 
Skottes hal i august, der 
indbragte 8.000 kroner. 
Pengene blev så uddelt i 
sidste uge og her modtog 
Sax Fællesværks 5.000 kro-
ner til videreførelse af nog-
le af de mange spændende 
projekter, mens Skater & 
BMX Parken på Flintevej i 
Sakskøbing fik 3.000 kro-
ner.

- Vi har stor respekt for 
begge projekter og det sto-
re frivillige arbejde, der ud-
føres, fortæller Ulla Peter-
sen, der er Sakskøbing 
Inner Wheel Klub’s Præsi-
dent.

Inner Wheel Klub flyvende 
fra start i jubilæumsåret
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Søndergade 2A, A. 
4990 Sakskøbing
(Elevator)

Adelgade 1
4720 Præstø

Tlf. 54 70 58 00 
Mobil 21 65 23 42

Jeg kører gerne ud
efter aftale.

Har du dårlige betalere? og vil  
du gerne sende dem til inkasso?  
Så kan vi hjælpe dig. Ved NoCure,  

no Pay skal du kun betale, 
hvis din gæld bliver inddrevet.

GRATIS rådgivningsmøde  
i forbindelse med dødsboer,  
forældremyndighedssager  

og tvangsfjernelser

•  Skøde uden rådgivning 4.500, -  
inkl. moms

•  Skøde med rådgivning 8.000, -  
inkl. moms

•  Testamente 3.500, - inkl. moms

Kontakt os på tlf. eller send en  
mail på cen@advokatcen.dk

www.advokatencen.dk

Kobberbryllup. I anledningen 
af vores forældre Anders og Su-
sannes 12 ½ år kærlighed, vil vi 
hjertens gerne fejre dem og de-
res kobberbryllup. Der vil være 
åbent hus med morgenkaffe i 
Apotekervængets festlokale. Vi 
håber at se familie, venner, kol-
legaer og bekendte, tirsdag d. 
6-11-18 klokken 8-14.

Telefon 54 70 70 70

Radsted 
Haveservice

✄

Tlf. 21 34 40 25
Godt Nytår!

www.radstedhaveservice.dk

Sten- og flisearbejde

Torvet 9
4990 Sakskøbing

Bestil bord på 54 70 40 39
HOTEL-SAXKJO ING.DK

UGE 42
15. – 18. OKTOBER

UGE 41
8. – 11. OKTOBER

BOLLER I KARRY
ris og æblechutney

FORLOREN HARE
kartofler, blomkål og tyttebærsauce

HOTELLETS
HUSMANDSKOST
Ny hverdagsret hver uge

KR. 135,- INKL. EN KRENKERUP ØL
BØRN OP TIL 12 ÅR: 1/2 PRIS INKL. ÆBLEMOST

Serveres mandag-torsdag fra kl. 17.30 - 20.30

Vores køkken tager afsæt i Claus Meyers kogebog  
“Almanak”, når han omsætter råvarer fra Sydhavsøernes 
spisekammer til hyggelig, afslappet aftensmad.

AUTOLAKERING

MJ
AUTOLAK

V/ Michael Jørgensen

Rjukanvej 1 - Nakskov • Fabriksvej 13 - Sakskøbing

Vi lakerer næsten 

ALT
- lige fra køkken-
låger til både,
MEN VI ER
BEDST TIL
BILER.

- BARE RING PÅ...

26 11 48 02
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54 70 47 00
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