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Siden opstarten af Ligeværd Lolland for godt et års tid siden har 

målet været, at der skulle drives klub for unge med særlige be-

hov.

Det har været en stor udfordring at finde egnede lokaler til 

dette formål, men nu er det endelig lykkedes. I området ved Nak-

skov Havn har foreningen nu etableret sig i stuetagen i en flot 

gammel villa. Huslejen er særdeles rimelig, og møblerne har de 

aktive folk fra Ligeværd indkøbt på lokale loppemarkeder. Nak-

skov Kommune har hjulpet med et næsten nyt elementkøkken 

fra en nedlagt skole.

Alt var derfor på plads, da foreningen inviterede til festlig ind-

vielse af huset den 17. juni. Der var pølser, brød og sodavand til 

ganen, og et band fra den lokale musikskole levere god musik til 

øregangene.

Ligeværd åbner ny klub 
for unge i Nakskov

Ligeværd Lollands formand, Mette Kamper, bød velkommen 

til de mange fremmødte, og man kunne tydelig se, at der var tale 

om en særdeles glad formand. De flotte rammer er nu klar til at 

modtage de unge fra Nakskov og omegn til hyggelige klubafte-

ner. Foreningen har allerede et efterårsprogram klar, og i dette 

program tilbyder man åbent hus eller spændende udflugter hver 

anden mandag resten af kalenderåret.

Der er ingen tvivl om, at dette bliver et særdeles godt tilbud 

til de unge i målgruppen. Mange af dem var da også mødt op til 

indvielsen, hvor der først blev danset til den gode musik, hvoref-

ter de ristede pølser blev angrebet.

Fra Landsforeningen Ligeværd skal der lyde et kæmpe stort 

tillykke med de nye lokaler. Projektet er alene lykkedes, fordi lo-

kale ildsjæle har kæmpet for at realisere det. 

Formand Mette Kamper inspicerer det gode traktement, inden festen går igang. Formand Mette Kamper byder velkommen til bandet fra den lokale musikskole.

Du unge har allerede 
taget huset i brug.


