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Synes nu inden for rækkevidde efter oprettelse af en gruppe museums- og historieinteresserede personer, som har påtaget sig
opgaven, at ville følge på tingene og barsle
med et gennemarbejdet arbejdsoplæg.
Med kommunens køb af Algade 63 ligger
det vel lige til højrebenet at vise flaget i
forbindelse med byjubilæet.
Lokalrådets formand Mogens Bak-Hansen
ser spændt frem til at historiske foreninger
med udstillingsgenstande melder ind med
ønsker om at deltage.

Lokalrådet har siden det indledende møde
om OREstrandens udbygning, så den igen
kan danne rammen om ”det badende folk”,
sommer og vinter og tiltrække turister,
både éndags og campister, som i tidernes
morgen, der ikke ligger så langt tilbage
modtaget mange positive tilkendegivelser.
2. juni mødtes en gruppe igen for at manifestere interessen og det blev konstateret,
at denne siden er øget for at retablere gode
og brugbare forhold.
Stranden er blevet renset for det værste
ukrudt. Digerne er etableret. Badebroen
ved Campingpladsen er repareret. Når det
hertil kan føjes, at der i mødet deltog politikere fra kommunalbestyrelsen med tilknytning til området, som ivrigt noterede sig de
motiverede ønsker der blev fremført, skimtes lys for enden af tunnelen. Interessegruppen afventer nu spændt de opklarende svar på åbentstående spørgsmål som
resterer før en endelig plan for området
kan udarbejdes.
Men lovende ser det ud, for mange er villige til at yde en indsats for et fremtidigt
indbydende område til gavn for byens indbyggere og turismen i særdeleshed.

Lokalrådet har siden foråret 2014 arbejdet for at promovere Vordingborg som
en Kongeby, idet dette blev stadfæstet i
1415. Det ville derfor være en kærkommen og nærliggende lejlighed til at manifestere dette i forbindelse med åbningen af jubilæumsåret i 2015.
Desværre har vort forslag ikke mødt
den ønskede opmærksomhed fra de besluttende myndigheder, så oplægget er
blevet forsinket og nåede ikke at blive
færdigt til tiden.
Der arbejdes fortsat på opgaven og der
er opnået foreløbig godkendelse til
opsætning af kroner i LEDlamperne i
Algade.
Lokalrådet er dog af den
opfattelse, at der skal kroner i samtlige
LEDlamper i byen, hvis den fornødne
effekt skal opnås; Nemlig at promovere
Vordingborg, som en Kongeby.
Omkostningerne ved at forsyne byen
med kongekroner, der vil kunne være
et særkende i mange år, sammenlignet
med en normal sæsonbetonet udsmykning, er yderst beskeden.
Kongekronerne kan yderligere benyttes
i andre sammenhæng og efterhånden
bidrage til byens kendetegn på linje
med GÅSEN, som knyttes til tårnet.
Idéoplæg fra lampeleverandøren. –
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Den meget store tilstrømning og de mange
arrangementer var en særdeles positiv
oplevelse.
Det giver stof til eftertanke.
Kombinationen af initiativ, engagement og
offervilje er altid et godt udgangspunkt.
Her tænkes i særdeleshed på tilbuddet til
alle forretningsdrivende i Algade om at få
en RØD LØBER ganske gratis. Denne ikke
gratis reklameværdi for både giver og modtager gavner også byens image som sådan.
Mange manifesterede dagen med tilbud og
festligheder., så vi kunne alle glæde os
sammen.

Dette er en organisation, som kommunalbestyrelsen for at gøre det enklere at
arbejde med lokalrådene fra starten
begyndte et samarbejde med.
Gennem årene har denne forening, som
en naturlig udvikling opnået visse kompetancer, der ikke i alle tilfælde har
været forenelige med alle lokalrådenes
ønsker, behov og fungeren.
Eksempelvis har Vordingborg by lokalråd i flere situationer ikke fået lejlighed
til at deltage i lokalområdets projekter,
men har erfaret tiltag fra trediehånd.
Lokalrådet har derfor ytret ønske om, at
de 3 købstæder skal undtages fra dette
efterhånden sædvanlige handlingsmønster så Købstæderne behandles særskilt
og i alle tilfælde ikke på noget tidspunkt
kan underlægges behandlinger i Landsbyforums regi.
Lokalrådet deltog i den seneste Generalforsamling, hvor vore synspunkter
blev fremført og vi afventer referatet
herfra.
Fra samlingsstedet

Fra generalforsamlingen

Billederne er taget under forberedelserne om formiddagen.
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iørefaldende melodier, samt de nærværende og skarpe tekster, Alberte er
kendt for.

I år vil de igen blive afholdt Sankt Hans
festligheder og Gitte Kongstad fra lokalrådet sponsorerer

Alberte

Heksen, der traditionelt skal drage af
sted til Bloksbjerg.
Bålet, der er henlagt til afbrænding til
vands, vil efter sigende blive skudt i
brand ved hjælp af bue og pil kl 21.30,
når skumringen sætter ind.
Fra vordingborg.net:

Mød op og tag del i aftenens højtidelige
indslag ved voldgraven på ruinterrænet.
Det er midsommer, aftenen er lang og
lys.
Alberte kommer med sit band og spiller
både gamle hits, lige til at synge med
på, men også nye numre præget af
varme
akustiske
guitarer,
enkle,

Det bliver en aften for hele familien og
børnene får det sjovt!
De kan lave snobrød, lege på middelalderlegepladsen, hvor de blandt andet
kan gå på stylter og svinge et sværd.
De kan besøge Det Rullende Naturværksted ved naturvejleder Elise Hvelplund,
gå på naturskattejagt eller komme på
væbnerskole hos ridder John.
Den Botaniske Have står i fuldt flor og
chefkonsulent Flemming Kruse inviterer
til en guidet omvisning og fortæller om
det spændende planteliv i haven.
Traditionen tro er der båltale og bål
med heks på toppen. Det Nye Kor fra
Vordingborg kommer og synger for til
midsommervisen og en omgang fællessang.
Bålet sejles ud på en flåde i voldgraven
og tændes kl. 21.30.
Der er gratis adgang
aktiviteterne er gratis.

for

alle

og

Der kan købes kaffe, kage, drikkevarer,
is, gris på grill fra små salgsboder.
Se yderligere på:
www.vordingborg.net/baal-paa-borgensankt-hans-aften-med-musik-af-...
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