LOLLANDS-POSTEN • UGE 17/2015

21

RUBRIK

Nu kan du lære at kalke

RESTUDSALG

af lamper og andre elartikler

SPAR 50%

Lolland-Falsters borgere skal svinge kalk-kosten
Kalkesæsonen er over os, men
der er langt imellem kalkkostene på både Lolland-Falster
og i resten af Danmark, for det
gamle nordiske håndværk er
ved at gå i glemmebogen. Det
er ifølge murer Finn Jensen fra
Drift- og bygningsbevaringsafdelingen på Museum LollandFalster en skam: “Går man en
tur gennem byer som Maribo
og Nysted, vil man se mange
huse, hvor malingen skaller af. Det er frostskader, der
opstår, når fugt fanges inde i
muren. På vores mange gamle
kalkede kirker er der ingen
frostsprængninger. Kalkfarverne bliver kun smukkere med
årene”.
For at sætte fokus på kalkens mange kvaliteter er museet gået med i kampagnen
”Vi Kalker”. Det er bevaringsforeninger over hele landet,

inklusiv Bevaringsforeningen
for Nysted og Bevaringsforeningen By & Land Maribo,
der i samarbejde med virksomheden KALK, søsætter en
række lokale initiativer, der
skal få danskerne til at genopdage kalken.
17. maj er udpeget til national kalkdag. Her giver
Museum Lolland-Falster alle
borgere mulighed for at blive
klogere på, hvordan man kan
vedligeholde sit hus med kalk,
når de inviterer til kalke- og
tækkedag.
Gode grunde til at kalke
Frem til 1960 har vi i Danmark bygget med kalk, og
der er mange gode grunde til
at vende tilbage til den gode
gamle kalk. Der er dels et særligt æstetisk udtryk ved kalk,
der gør det velegnet til at be-

vare gamle huse, men først og
fremmest er kalken godt for
indeklimaet. Læsket kalk er
det mest kapillær-åbne af alle
overﬂadebehandlinger. Fugt
kan passere gennem den, og
det betyder færre problemer
med fugt og svamp i huset.
Mange har fordomme om,
at kalk er besværligt, tidskrævende og svært at holde vedlige. Men kalker man med de
rette metoder og i de rette forhold, vil man opleve, at det er
nemt at kalke samtidig med,
at det kan holde i op til 12 år.
Desuden vil bevaringsværdige
og fredede huse, der er vedligeholdt efter de gamle håndværksteknikker, ofte give en
højere salgspris.
Gratis kalk til en husejer på
Lolland
I forbindelse med ’Vi kalker’-

ELLER MERE

LØRDAG 25. APRIL KL. 9.30-14.00
,JTUSVQt Kirkeallé 2, 4970 Rødby

Kalkning er et gammelt håndværk, der er ved at uddø.

kampagnen stiller virksomheden KALK i samarbejde med
bevaringsforeningerne kalkmælk og kalkvand til rådighed til 50 huse fordelt rundt
omkring i landet. Man kan
tilmelde sig konkurrencen på:
www.vikalker.dk eller info@
vikalker.dk.
Se mere om kampagnen og
kalk på: www.vikalker.dk.

Vandkantsdanmark vinder frem
Ordet Vandkantsdanmark har overhalet “den rådne banan”
Vi taler stadig mere om landdistrikterne, og i modsætning
til for bare få år siden er medierne langt mere nuancerede
i deres sprogbrug. Det viser
den nyeste analyse af mediernes sprogbrug, som professor
Gunnar Lind Haase Svendsen
fra Center for Landdistriktsforskning står bag.
Langt størstedelen af omtalen
hos landets medier er neutrale
ord, som landdistrikter og ”på
landet”, men når det kommer
til de positive ord, så skiller
især et ord sig ud. Vandkantsdanmark er klart mediernes
fortrukne positive ord, mens
andre forsøg, som ”den grøn-

biludlejning

ne agurk” eller Forkantsdanmark ikke har bidt sig fast.
”Ord betyder noget, og derfor
har jeg også fra første dag som
minister for området gjort en
indsats for, at vi ikke stempler
dele af landet som en rådden
banan eller en udkant. Det er
rigtigt positivt, at vi nu kan
føre en debat om emnet på en
langt mere saglig måde – og så
er det jo interessant, at ordet
Vandkantsdanmark har bidt
sig fast. Der har været mange
gode og sjove bud på et positiv
ord, men nu ser det ud til, at
der er fundet en vinder,” siger
minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Bestil din
udlejningsbil i
god tid

Selvom det er de neutrale ord,
der vinder mest frem, har der
også været en lille stigning i de
negative ord. Samlet set er andelen af negative ord dog ikke
steget.
”Vi kan se, at vi taler langt
mere om landdistrikterne i
det hele taget, og det i sig selv
positivt. Det er et tema, der
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ikke for alvor har været på den
politiske dagsorden tidligere,
men nu kan vi se, at debatten
er rykket helt frem på dagsordenen, og det kan jeg kun
glæde mig over,” siger Carsten
Hansen.
Rapporten kan læses hos Center for Landdistriktsforskning.

KØB & SALG
Andelsbolig
til salg
Handicapvenlig andelsbolig
på 67 m2, indeholdende køkken-alrum/spisestue, soveværelse, bad og gang. Beliggende
i Wævergården, Maribo, nær
indkøbsmuligheder, offentlig
transport m.v.
Henv. tlf. 4018 8396.

LOPPEMARKED
30 ORD FOR 30,- KRONER
GUL OG NÆSTEN GRATIS
For en 20’er ekstra kan du få fremhævet din annonce
med en gul bundfarve.

FOTO AF DIN LOPPE - 50 kr. ekstra
ønsker du et lille foto af din salgseffekt, kan det sendes
til sol@folketidende.dk. Betaling og indlevering af tekst
skal dog stadig ske via post eller ved direkte
henvendelse ved skranken. MAX. 30 mm i højden.
Annoncer med effekter over 4.000 kr., motorkøretøjer, trailere og campingvogne, d
der kkan
indregistreres, efterlysninger, arrangementer, dagpleje samt erhvervsmæssige annoncer
optages IKKE i Loppemarkedet.
Annoncer med både, telte og dyr optages såfremt prisen ikke overstiger 500 kr. (Prisen
SKAL anføres).
Betaling forud med kontanter, IKKE frimærker.
Beløbet kan indsættes på konto 2205 reg. nr. 6400 119689.

Maribo Boldklubs Venner: Effekter
til loppemarked søges: De ringer og
venter, vi kommer og henter. Ikke
hårde hvidevarer. Ring venligst på Tlf.
60497328
Smid ikke ud. Alt har interesse. Hele
indbo samt dele deraf. Tlf. 22532233.
Loppeeffekter afhentes! Øster Ulslev
Boldklub søger loppeeffekter (dog
ikke madrasser og hårde hvidevarer.)
Vi tømmer også dødsboer. Kontakt
Claus 22826336.
Våbensted/Engestofte
Beboerforening samler loppeeffekter ind
til det årlige loppemarked, ring for
afhentning til Kurt 54706389. Per
20113445
Militaria købes: af privat seriøs samler
– bajonetter, sabler, militære mærker,
medaljer, kikkerter, uniformer, antikke
skydevåben, signalpistoler, hjelme
og desuden alt tysk 2. verdenskrig.
Gerne hel samling. Ring gerne på. Tlf.
60215690
Bras eller klenodier: Tirsted IK 85 afhenter loppeeffekter, dog ikke hårde
hvidevarer. Dødsbo ryddes. Du sidder
og venter, vi kommer og henter. Tlf.
Hans Erik 22 42 86 27.

Købes: Teknobiler. Corgibiler, bliklegetøj, blikmotorcykel, Lego-biler.
Lineolsoldater/dyr. Lego-trælegetøj,
optrækslegetøj m.m. og alt andet gammelt drengelegetøj fra før 1970 har interesse. Tlf. 29906597
Købes: Lav skænk af eg/teak/palisander. Større ravklumper. Tandguld.
Stenøkser. Møllesten. Tlf. 28508765
Sælges: Sovesofa. Mørk reol. 2 lænestole. Div. bøger. ”Div Ved Julelampens
Skær”. Rokkestol i eg. Hvid damecykel
mrk. Cassiopeia. Senior Flyttekasser.
Tlf. 53298874
Sælges: Hvidt skrivebord med 4 skuffer
pris kr. 200,- seng med gavl og madras
90 x 200 pris kr.200,- Tlf. 24479650
Sælges: Hamsterbur med tilbehør kr.
100,- Streetboard med extra hjul kr.
100,- Løbehjul mrk. Scooter kr. 100,Trampolin uden sikkerhedsnet kr. 200,Tlf. 54782618 eller 25857645
Sælges: 4 sommerdæk på Alu-fælge (5
huls) hankok 195/55 R15, 7 mm. Slidbane kr. 1200,- Tagbøjler m/lås passer
til Toyota Aventis kr. 200,- Tlf. 30 32 01
83 Hillested.

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER

KØB & SALG
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Jern afhentes/Metal købes
Vi klarer også:
Gravearbejde med minigraver, oprydning og nedrivning.

Bursø Produkthandel
40 33 93 76 - 54 78 33 76

STANDARDANNONCE (30,- kroner)
TILVALG - GUL BUND (50,- kr.)
TILVALG - FOTO (80,- kroner)
foto er sendt til sol@folketidende.dk med filnavnet:

AUT.
HYUNDAI-VÆRKSTED
AUT. HYUNDAI-FORHANDLER

OH·BILER
Vesterbrogade 44 · 4930 Maribo
Tlf. 5478 1800 · Værksted 5478 4000
www.oh-biler.dk

Keyboard COP-100
Incl. klaverbænk samt instruktionshæfter
til salg i Maribo
Nypris kr. 5.300,- til salg for anslået kr. 2.500,-

Henv. tlf. 40 29 11 75

Indsendes eller afleveres til:
Lollands-Posten, Banegårdspladsen 2, 4930 Maribo
Sidste indleveringsfrist: fredag kl. 9.00

