


Som nyt 70år efter
Byens nye kulturhus - AnlægspaviZZonen - indviet med et stort
underholdningsprogram
Der var almindelig glæde og
tilfredshed med resultatet af
Anlægspavillonens restaure-
ring ved indvielsen i aftes. .
Selv en af projektets mest
indædte modstandere, frem-
skridtsmanden Jørn Nybo
mødte op med gave og sang
hørligt med på fællessangen.

I øvrigt blev det en indviel-
sesaften, der fulQt stod mål
med det fornemme resultat,
arkitekt og håndværkere har
skabt på rekordtid. Det blev
en Ringsted-aften af de store.

En del af FDF-orkestret
indledte med fanfare, og for-
manden for kulturudvalget,
Svend Hansen (Al glædede sig
over at kunne byde velkom-
men til den første af de fester,
der er arrangeret for at ind-
vie pavillonen for anden
gang. Første gang var i 1907,
og dengang var der nok ikke
mange, der regnede med, at
Anlægspavillonen skulle bli-
ve byens kulturhus. Men også
dengang var formålet at ska-
be fest og glæde for brugerne.

- Der har været kræfter,

der har skældt ud over pro-
jektet, sagde Svend Hansen,
men vi kan sagtens bære så-
danne ondskabsfuldheder og
fordrejninger. Vi må være
klar over, .at der altid er
kræfter, som vil modarbejde
et aktivt kulturliv, men hel-
digvis flere der vil støtte det.

Her får vi værdige ranuner
om mange aktiviteter. Måske
er der ting, der skal ændres,
men man kan blot komme
med konstruktive forslag. Vi
er rede til et godt samarbejde
med brugerne.

Velanvendt
Derefter takkede borgme-

ster G. Møller Rasmussen (V)
for det fornemme resultat.
Han fandt, at den givne bevil-
ling var vel anvendt. Restau-
reringen er tilendebragt med
nænsom hånd Der er skabt
venlige, lyse og rummelige lo-
kaler, som kan anvendes til
gavn og glæde for byens og
egnens befolkning. Borgme-
steren udtrykte håbet om, at

mange ville benytte huset
-det fortjener det. Tæppet er
gået for en ny epoke i An-'
lægspavillonens historie.

Redaktør Asgar Jensen, der
var anlægsforeningens sidste
formand, takkede, fordi kom-
munen og byrådet havde
holdt de givne løfter. Der er
tale om en værdig viderefø-
relse af den gamle pavillon,
sagde han.

Underholdning
Og så tog man fat på det

store underholdningspro- \
gram, der blev kædet sam-
men af organist Gunnar Frel-
lo. Publikum fik noget for
pengenec. Der var FDF IFPFs
orkester, folkedanserne, mu-
sikskolen, Ringsted-Koret,
Pro-Cantu og Kanunerkoret.
Og dermed var det ikke forbi
- efter en spisepause var det
Mas Matisen og Midtsjæl-
landske Spillemænd, der stod
for underholdningen. Stort
set det sanune program bydes

De 60 håndværkere, der har stået for arbejdet med restaureringen, blev ved en sam-
menkomst takket for indsatsen.

der på, når offentligheden
indbydes til pavillonfest den
29.oktober.

Håndværkerne
I øvrigt har der allerede

været en lille sanunenkomst
forud for indvielsen i går. Det
var for håndværkerne, som
medlem af byggeudvalget,
Carl Jensen (V) takkede for
dygtigt gennemført arbejde.
Han fandt, at resultatet var
det smukkest tænkelige, der
kunne skabes i en gammel
bygning. Arkitekt Poul Faebo
Larsen sagde, at han sjældent
havde glædet sig over en op-
gave som denne, hvor Ring-
sted bevarer en ganunel ejen-
dom

Forud for selve indvielses-
festen i går havde gæsterne
lejlighed til at se sig om i de
velindrettede lokaler, og man
benyttede lejligheden til at se
den fine udstilling, Midtsjæl-
lands Fotoklub har arrange-
ret i pavillonens havestue.
Klubbens medlemmer har fo-
reviget hele restaureringsar-
bejdet - og det har de gjort
godt.


