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GEMTE VÆRDIER I HØNSEHUS
ØSTOFTE   En tyverianmeldelse, som ind-
gik til politiet i går ved middagstid, kun-
ne give anledning til en del undren. En 
77-årig kvinde med bopæl på Egemo-
sevej ved Østofte fortalte, at der havde 
været indbrud i hendes hønsehus i løbet 
af formiddagen i tidsrummet klokken 
otte til 12. 
 Hun oplyste, at der fra en kommode-
skuffe inde i hønsehuset, var blevet 
stjålet hendes pas, kontanter, en guld-
halskæde, en vielsesring med grave-
ring, fl ere guldure, øreringe samt et sæt 
manchetknapper.
Man kan dels undre sig over, hvorfor 
nogen gemmer deres kæreste eje et så-
dant sted, lige som man kan undre sig 
over, om nogen er brudt ind i hønsehu-
set uden en viden om, at disse ting var 
opbevaret der. Hvis det var en ren til-
fældighed, må det have været lidt af en  
positiv overraskelse for en forfrossen 
indbrudstyv at fi nde sådanne værdier i 
en kommodeskuffe i et hønsehus.

RAMT AF TRAKTORHJUL
STOKKEMARKE  En 26-årig ung mand,  
kom i går eftermiddag til skade ved en 
arbejdsulykke på Knuthenlund, På en 
gårdsplads blev han ramt af det højre 
baghjul på en kørende traktor. På Ny-
købing Sygehus konstaterede man et 
lårbensbrud.
 Arbejdstilsynet er underrettet.

KONSTITUERING I BANDHOLM
BANDHOLM  Menighedsrådet i Bandholm 
har også konstitueret sig. 
Det betyder en ny formand for menig-
hedsrådet, da den tidligere formand 
Peder Christensen nu er blevet næst-
formand. Ny formand i sædet er Jan 
Hobel. Tina Skytt, Jeanett Falkenstrøm 
og Inger Møller er nye menighedsråds-
medlemmer. Inger Møller er nu funge-
rende kontaktperson. Kirkeværge Nils 
Rasmussen og Helle Lauersen er sted-
fortrædere. 

LUCIAKOR OG HESTE PÅ VISIT
STOKKEMARKE  Der bliver noget at se på 
for de ældre på Stokkemarke Ældre-
center i morgen. 
 Klokken cirka 11 besøger et luciakor 
fra Stokkemarke Friskole de ældre. 
Med luciakoret vil der være en jomfru 
Maria, som naturligvis har Jesusbarnet 
med. Og som noget helt specielt bæres 
Jesusbarnet på ryggen af en miniratu-
rehest fra Gallehøjgård miniraturehe-
ste stutteri. Joseph er også med, og han 
har også en miniraturehest som pak-
ningsdyr. 

JUL PÅ KNUTHENLUND
KNUTHENLUND  Hvis familien mangler 
en god friluftsaktivitet her i december, 
så kan man virkelig få røde kinder på 
Knuthenlund. I Knuthenlunds skove 
kan man selv skove sit juletræ. Saven 
lånes i mejerisalget, hvor der også ud-
leveres kort over, hvor juletræerne fi n-
des. Og når det perfekte træ er fældet, 
så kan man i caféen nyde en kop varm 
æblesaft med økologiske kokoskager, 
mens ungerne kan klippe deres egne 
julehjerter.  Knuthenlund har åbent 
onsdag til søndag hele måneden - dog 
undtagen 26. december. 
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Udstillingen om Dronning Dagmar kan ses i åbningstiden på Stiftsmuseet i Maribo frem til 5. 
januar

Humøret var højt da borgmester Stig Vestergaard og den tjekkiske ambassadør Zdenek Lycka talte med museumsdirektør Ulla 
Schaltz efter åbningen af udstillingen om Dronning Dagmar. FOTO: CLAUS HANSEN

MARIBO  Gennem hi-
storien har Maribo 

markeret sig som et sted, 
der har haft en speciel til-
trækning på stærke kvin-
der, og frem til 5. januar 
er endnu en af slagsen på 
besøg. Der er dog tale om 
et besøg, der alene fi nder 
sted i ord, for det er 800 år 
siden, at dronning Dagmar 
døde.

I anledning af 800-året 
er en vandreudstilling 
om dronningen på sin vej 
rundt i landet, og den åb-
nede i går eftermiddags på 
Stiftsmuseet i Maribo. Ud-
stillingen er skabt af den 
tjekkiske ambassade, for 
den stærke dronning var 
nemlig prinsesse i Bøh-
men, i det nuværende Tjek-
kiet, inden hun i 1205 blev 
gift med Valdemar Sejr.

Virksomheder gav ideen
Det var da også den tjek-
kiske ambassadør, Zde-
nek Lycka, der åbnede 
udstillingen i Maribo. Her 
glædede han sig over, at 
dronningen kommer tæt 
på den faste forbindelse til 
Europa, og det var faktisk 
netop den, der gav mulig-
hed for at udstillingen kom 
til Lolland.

- Jeg talte med nogle 
virksomheder, der skulle 
til Lolland for at se på om-
rådet i forbindelse med 
tunnelbyggeriet, og på den 
måde opstod idéen om at 

bringe udstillingen til Ma-
ribo, forklarede ambassa-
døren.

Da det er 800 år siden, at 
dronning Dagmar døde er 
det yderst lidt man ved om 

hende, men man ved dog, 
at hun blot var en ung pige, 
da hun blev gift med Valde-
mar Sejr, og at hun døde 
i barselssengen, da hun 
skulle føde sit andet barn.

Kongeslægtens forbin-
delser til Tjekkiet dør ud 
nogle få år efter dronning 
Dagmars død, da hendes 
første søn bliver dræbt un-
der en jagt, uden at have 
fået børn.

De stærke kvinder
Museumsdirektør Ulla 
Schaltz glædede sig over at 
få udstillingen til Maribo.

- Byen her er kendt for 
sine relationer til stærke 
kvinder, som dronning 
Margrethe I, den hellige 
Birgitta og selvfølgelig 
Leonora Christina, og der-
for passer dronning Dag-
mar fi nt til Maribo.

Også borgmester Stig 
Vestergaard var glad for 
dronninge-udstillingen, og 
ikke mindst besøget af den 
tjekkiske ambassadør.

- Vi har haft et godt for-
hold, og jeg er ked af, at du 
stopper som ambassadør 
næste år, men forhåbentlig 
får vi et lige så godt for-
hold til din efterfølger, lød 
det i borgmesterens tale, 
som især var rettet specielt 
til Zdenek Lycka.

- Du har altid bragt kun-
sten med, når du har besøgt 
landsdelen, og har tidligere 
vist en udstilling med kunst 
af genbrugsplastic, lød det 
i borgmesterens tale.
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Udstilling om dronning Dagmar på gæstevisit i Maribo

En tjekkisk dronning

Ambassadør Zdenek Lycka fortalte om dronning Dagmars histo-
rie i sin åbningstale. FOTO: CLAUS HANSEN


