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F O R O R D: 
 

 
Velkommen til NYSTED KRØNIKEN 2006, som i år er udgivet af 

LOKALHISTORISK ARKIV I NYSTED, beskrevet og redigeret af John Voigt. 
 

Ved læsningen af NYSTED KRØNIKEN 2006 vil du igen få og opleve et 
aktuelt tidsbillede af livets gang i Nysted. Optegnelser, som fortæller om store 

og små tildragelser i vort lille samfund – alt som på en eller anden måde 

danner grundlag for vort virke i fremtiden. Husk – at det er i fortidens folder, 
at fremtiden ligger gemt. 

 
Og hvad har der så været af vigtige tildragelser i årets løb? 

 
Ja, lægesituationen i Nysted og de efterfølgende reaktioner må have første 

prioriteten. Herefter følger nok menighedsrådsbyggeriet og 
kommunesammenlægningen. 

 
Igen ved dette års udgivelse skal Lokalhistorisk Arkiv og forfatteren takke de 

mange medborgere i Nysted og omegn, som ved deres bidrag i form af 
supplerende oplysninger og billeder har medvirket ved udformningen af 

NYSTED KRØNIKEN 2006. 
 

Med håb og forventning til mange timers læsning – og snak i familierne - 

ønskes god fornøjelse med læsningen. 
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NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2006. 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

 

 

januar 2006. 

 

Nysted Kommune vil fra 1. januar 2007 være en del af Guldborgsund kommune og dermed 

ophøre som en selvstændig kommune. I århundrede har Nysted kommune – Danmarks 

sydligste Købstad - haft sin plads på landkortet og i historien. Omstruktureringer har præget 

tiden og kommunen har gennem årene været gennem mange og lange træk i 

sammenlægningsproblematikken – først i 1970-erne og nu senest her i 2005/06 – samt i den 

modernisering, der har været nødvendig for at kommunen fortsat kunne yde den bedste 

service til kommunens borgere. 

Spørgsmål som nærhedsprincipper og beslutninger tæt på borgeren er veget for målsætninger 

om økonomi, effektivitet og beslutninger i større enheder.  

Der er derfor ingen tvivl om, at NYSTED KRØNIKEN for 2006 vil indeholde mange 

oplysninger om overgangen fra selvstændig kommune til den endelige sammenlægning i 

Guldborgsund kommune, og hvilke konsekvenser dette vil medføre. 

 

Også for NYSTED KRØNIKEN vil det have konsekvenser. Fra at være en kommunal 

finansieret krøniken vil krøniken formentlig ganske stille glide over i en lokalhistorisk fortælling 

på lige fod med andre lokalhistoriske arkiver og hermed blive selvfinansieret. Man må håbe, at 

andre kræfter tager over så NYSTED KRØNIKEN stadig kan udgives som en selvstædig del af 

lokalhistorien. 

 

---o0o--- 

 

Indbyggertal pr. 1. januar 2001 - 2006 i Nysted kommune – fordelt på aldersgrupper: 

 

Alder 2001 2002 2003 2004 2005 Forventet 

2006 

       

0 42 50 31 46 46 41 

0-2 126 150 124 132 119 135 

3-6 228 221 213 211 200 184 

7-15 620 631 654 644 644 622 

16-64 3391 3444 3390 3361 3324 3318 

65-99 1065 1073 1074 1114 1130 1118 

0-99 5430 5519 5455 5462 5417 5377 

 

Ved årsskiftet 2006 er byens ældste kvinde Olga Olsen, enke, Bomstræde 3, Nysted, født den 

29. december 1907, og byens ældste mand er Ernst Nielsen, Fiskergade 7, Nysted, født den 

18. februar 1913, gift den 30. august 1940 med Anna Marie Nielsen, født den 19. februar 

1921. 

 

1. 
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Anne Lise Lindegaard Jensen, Aarestrupvej 7, Nysted, døde den 29. december 2005 i en alder 

af 78 år. 

Efterlader sig ægtefællen Sigfred Jensen. 

Også et mindeord fra Jytte & Hans Chr. Foxgaard, Aarestrupvej 9, Nysted, skal tages med: 

”Vil vi komme til at savne det dejlige menneske som nabo. Der var varme boller over hegnet 

eller et lille stykke nybagt kage. Og alle de timer, vi har haft sammen i haven og her, men du 

måtte give op til sidst og vi er kede af ikke at skulle se dig mere. Men tanken om dig vil stadig 

leve i vores hjerter. 

Vi føler med Sigfred og familien over et savn så stort. 

Ære være dir minde” 

 

Elektriker Erik Jensen, Fjordvej 13, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 62 år. 

Efterlader sig ægtefællen Inger Birgit Jensen. 

 

2. januar 2006. 

 

Nytårsparade hos Falck i Nysted. 

 

I løbet af 2005 har der været 24 brandudrykninger i Nysted Kommune. De har tilsammen 

varet 37,5 timer svarende til blot en enkelt arbejdsuge. I gennemsnit er der gået 5 minutter 

og 49 sekunder i responstid, altså fra der er slået alarm til der har været brandfolk fremme på 

stedet. Dette kunne beredskabschef Hans-Erik Johnsen oplyse på den netop afholdte 

nytårsparade på Falck i Nysted. Han tilføjede også, at ingen huse er brændt ned i løbet af året. 

Spørgsmålet om det lokale brandvæsens bevarelse i den nye storkommune blev luftet. Der var 

delte meninger om bevarelsen af dette, men ét ligger fast – Falck kører videre fra Nysted i 

2006. 

 

Forsamlingshuse får tilskud fra Nysted Kommune. 

 
Fire forsamlingshuse samt Byhusforeningen i Nysted har hver fået et tilskud på 10.000 kroner 
fra Nysted Kommunes tilskudskonto. Tilskudskontoen er på 140.000 kroner årligt, og hvad der 
stod tilbage på kontoen i 2005 er nu ligeligt fordelt mellem de fem modtagere. Desværre var 
det ikke penge nok til, at ansøgerne kunne få alle de penge, de havde søgt om. 

Døllefjelde Forsamlingshus ansøgte om tilskud til indkøb af en ny ovn. Frejlev Forsamlingshus 
om tilskud til nyt gulv i garderobe og indgang, Kettinge Forsamlingshus til ventilationsanlæg i 
den store sal samt nyt gulv og loft ved bagindgangen, Vester Ulslev Forsamlingshus til et nyt 
fyr og Byhusforeningen til en ny industriopvaskemaskine i Nysted Biograf Teater, da husets 
opvaskemaskine er brudt sammen. 
Byhusforeningens indtægter, der udelukkende går til driften af huset, kommer blandt 
andet fra udlejning af biografsalen, hvorfor det er nødvendigt med en industri 
opvaskemaskine, der virker. 
I 2004 bevilgede økonomiudvalget ligeledes 10.000 kroner til henholdsvis Kettinge 
Forsamlingshus, Vester Ulslev Forsamlingshus og Døllefjelde Forsamlingshus. 

 

Maxim i Nysted har fået nye ejer. 

 

Med overtagelse 1. januar 2006 har direktør Rune Olsen, Joker Automater Aps overtaget 

Maxim-ejendommen efter den tidligere ejer Claus Mosgaard. 

Som daværende ejer af Maxim åbnede C. M. atter værtshuset i december 2005, til glæde for 

stamkunderne – og andre, som havde lyst til et slag billard og lidt til tørsten, efter at 

værtshuset havde været lukket af politiet i forbindelse med en narkosag. 

 

Kunst på Nysted Rådhus. 

 

I januar og februar måned 2006 udstiller Marcell Leon Aarestrup, Nysted, sine billeder. 

Udstillingen kan ses i Rådhusets alm. Åbningstider. 
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Dynamiske Nysted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indskannet annonce fra Nysted Avis. 

 

3. januar 2006. 

 

Fortsat uro om menighedshus. 

 

Det sidste ord i sagen om et nyt menighedshus i Nysted er endnu ikke sagt. Politikere og 

menighedsrådets medlemmer kan ikke tillade sig at sidde 300 protestunderskrifter overhørig, 

mener bevaringsforeningens formand Elisabeth Nicolaisen. 

Vil nu tale med de øvrige medlemmer af bevaringsforeningens bestyrelse om, hvad der kan 

gøres. Personligt vil E. N. i hvert fald gøre noget. 

Opfordre alle, der interesserer sig for sagen, at gå hen og overvære menighedsrådets møde 

den 11. januar, hvor husbyggeriet skal drøftes. 
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4. januar 2006. 

 

Vil du høre om Raben-familien. 

 

Pastor emeritus Bjørn Ohl står på talerstolen den 15. januar ved Stoppestedet 

eftermiddagsmøde. Her vil B. O. fortælle om familien Raben-Levetzau, der fra 1725 til 1995 

ejede Aalholm Gods. 

 

5. januar 2006. 

 

Butikstyve – ikke her i byen. 

 

Nul butikstyverier i Nysted hele sidste år. Det kan ingen andre byer i politikredsen prale med – 

skriver Folketidende. 

Langfingrede kunder med hang til at give efter for trangen til at shoppe igennem uden at 

betale for varerne er en sjældenhed i Nysted. 

Faktisk findes de slet ikke, viser en opgørelse over anmeldte overtrædelser af straffeloven for 

hele 2005 i Nykøbing Falster Politikreds hvor der ud for butikstyverier står nul mod to året før. 

Statistikken, som viser, at det samlede antal straffelovsovertrædelser var 211 i 2005 mod 238 

året før. Antal indbrud er faldet fra 72 til 43, antal tyverier af motorkøretøjer faldt fra 17 til 13, 

og antallet af anmeldelser om hærværk faldt fra 39 til 29. 

Til gengæld er der lidt flere tilfælde af vold, fra 11 i 2004 til 14 i 2005. 

Også simple tyverier er steget fra 52 til 63, ligesom antallet af narkosager er steget fra tre i 

2004 til syv i 2005. 

 

10-års jubilæum i Nysted. 

 
På onsdag fejrer Genbrugsbutikken i Nysted 10-års jubilæum. Tidligere borgmester Leo 
Thorsen var med til at åbne butikken og nuværende borgmester Lennart Damsbo-Andersen 
deltager i arrangementet, hvorved han holder traditionen i hævd. Ved jubilæet deltager bl.a. 
repræsentanter for Nysted Kommunes Ældreråd, Menighedsplejen i Nysted Kommune, 
menighedsråd og egnens præster samt Kirkens Genbrug  
Kassereren i Genbrugsbutikken Tove Olesen, der i øvrigt har været med fra starten, har ikke 
kunnet nære sig for at regne lidt på tallene. Hun fortæller, at i gennem årene har der i alt 
været en omsætning på 1.258.373 kr. Overskuddet har været på; 699.000 kr. Halvdelen er 
gået til byens og egnens ældrearbejde, i alt 349.500 kr. Menighedsplejen i Nysted Kommune 
har fået 69.900 kr. og til Danmissions humanitære og kirkelige arbejde i Afrika og Asien er 
givet 279.600 kr. Der er grund til at understrege, at alt dette er resultatet af de frivillige og 
ulønnede medarbejderes indsats. Det er et fint eksempel på, at også her er frivillig-Danmark i 
funktion, udtaler formand og sognepræst, Jens Chr. Nielsen. 

 

6. januar 2006. 

 

Halløjsa, en rundkørsel. 

 

En ambulance med udrykning fra Falck i Maribo endte i aftes på pladsen ved Nysted Savværk 

efter at være kommet for brat gennem rundkørslen på Wichmandsvej. Ingen personer kom 

noget til ved uheldet. Ambulancen væltede en lysmast samt hegnet ind til Nysted Savværk 

inden den endte mod et træ. Ambulancen fik trykket forpartiet ind. 

 

7. januar 2006. 

 

LandArt Lolland-Falster får tilskud. 
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Nysted Kommunes erhvervs- og kulturpolitisk udvalg har bevilget LandArt Lolland-Falster et 

tilskud på knap kr. 9.000 for 2006. Det svarer til kr. 1,65 pr. indbygger i Nysted Kommune. 

 

 

10. januar 2006. 

 

Byggeri vil koste medlemmer. 

 

Tidligere sognepræst advarer Nysted Menighedsråd. Mange vil melde sig ud af folkekirken, hvis 

der ikke bliver lyttet til deres protester mod at bygge et menighedshus ved Nysted Kirke – 

skriver Folketidende. 

En svale gør ingen sommer. Og en udmeldelse vælter ikke folkekirken, selv om det er en så 

kendt politiker som folketingsmedlem Jens Rhode, der melder sig ud. 

- Men vent og se. Hvis de fremturer med deres planer om at bygge så tæt ved kirken, når 332 

mennesker har protesteret, så vil folk melde sig ud. Advarslen kommer fra pastor emeritus 

Bjørn Ohl, der selv er blandt modstanderne af et nyt menighedshus tæt på Nysted Kirke. 

Han er mere end vred, fordi Nysted Menighedsråd fortsætter med at planlægge et byggeri, der 

har skabt så stor modstand i byen. 

- Tingene foregår åbenbart med modsat fortegn i Nysted i forhold til resten af landet, siger 

Bjørn Ohl og refererer til Bygningskulturelt Råds Frednings- og Bevaringsudvalg for Danmark, 

hvor der for et halvt år siden blev vedtaget en målsætning i forhold til fredede bygninger. 

- Ordlyden er klar: "Der skal arbejdes på at skabe sikkerhed for, at der ikke bygges klods op af 

de fredede bygninger." - Det synes, at være lige akkurat det, Nysted Menighedsråd arbejder 

på. Bare med modsat fortegn. Jo tættere på, jo bedre, siger Bjørn Ohl, der har svært ved at 

følge tankegangen. 

- I Maribo sloges man i syv år om at få lov til at udvide de eksisterende graver-toiletbygninger, 

som ligger mere end 100 meter fra domkirken, men så endte de kirkelige myndigheder med at 

stoppe al diskussion. De sagde ganske enkelt, at en udvidelse ville komme alt for tæt på 

domkirken. 

- Det lod sig desværre ikke gøre at finde en anden byggegrund på den kæmpestore kirkegård, 

for, som ministeriet understregede: Der er grave i resten. 

- Jamen, hvad tror Nysted Menighedsråd, der er i den byggegrund, de har udvalgt sig. - Ikke 

100 meter fra kirken, men 10,5 meter. 

- Sandheden er, at Adelgade 101, som nu er revet ned og på hvis grund, det nye 

menighedshus påtænkes, var et fritliggende graver- og klokkerhus, som lå på selve 

kirkegården uden egen grund. Skellet mellem præstegården og kirkegården lå cirka 15 meter 

længere mod nord og endte i nummer 99, hvilket tydeligt fremgår af flere gamle kort, siger 

Bjørn Ohl. 

Han henviser blandt andet til Kort over Nysted fra 1859 og konkluderer. 

- Det er altså gammel kirkegård, man vil bygge på. Og der er grave i den kirkegård. 

Vi har i sinde at følge vor protest helt til tops, over provst, stift, biskop og helt til 

kirkeministeren. Og sandelig også til den nye storkommune og fredningsmyndighederne ikke 

at forglemme, siger Bjørn Ohl og slutter. 

- Hvis menighedens trivsel ligger den nye formand på sinde, så var det måske mere rimeligt at 

anskaffe et højttaleranlæg til kirken. 

 

Dette bliver fulgt op af: 

 

I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har Finn Rossdahl, Adelgade 96, 

Nysted, haft følgende indlæg under Beslutning om menighedshus: 

”Ifølge Folketidende foreligger nu de endelige tegninger og kommunens formelle 

byggetilladelse til det 488 kvadratmeter store menighedshus, som menighedsrådet har fået 

tegnet. 

Sidste år vedtog et flertal i rådet, trods 332 protestunderskrifter, at gå videre med projektet, 

og der er nu materiale til at udarbejde et budget. Et gennemarbejdet budget må formodes at 

være et væsentligt grundlag for en endelig beslutning om, hvorvidt byggeriet skal sættes i 

gang, helt eller delvist, eller der skal søges andre løsninger på pladsbehovet. 
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Forinden der træffes den endelige beslutning foreslås det menighedsrådet bl.a. at  

- undersøge om Lysfabrikken, der er til salg for (efter forlydende ca. 1,5 mill. kroner) kunne 

løse nogle af problemerne (øvelokaler, mødesal o. lign.)  

- undersøge muligheden for at overtage Teknisk Forvaltnings lokaler (Byens nye læge har ikke 

hørt rygterne om et lægehus og søger lokaler). 

- overveje om biografen kunne benyttes til større møder. 

- vurdere konsekvensen af en evt. fremtidig sammenlægning af sogne (frigørelse af 

præsteboliger). 

Og sidst men vigtigst: At indkalde til det lovede borgermøde og fremlægge den løsning, som 

menighedsrådet vil pege på. Det formodes, at menighedsrådet ønsker menigheden og byens 

borgere bag en beslutning, der måske ændrer bybilledet i hundrede år frem. 

Mødet skal derfor være, inden der træffes endelig beslutning”. 

 

Klageråd har fået ny formand. 

 

Ole Wilcken, hidtidig næstformand for klagerådet i Nysted Kommune, er på årets første møde 

valgt som ny formand. Ole Wilcken afløser Flemming Henriksen, der er udtrådt. Som ny 

næstformand er valgt Vibeke Bille-Hansen og Carl Petersen indtræder som nyt medlem. 

Klagerådet består desuden af sundhedsområdets chef, Lars Lundbæk Friis, der er sekretær, 

samt af byrådsmedlemmerne Anne Svendsen (V) og Bent Bille-Hansen (L) og Anne Lerhøy fra 

De Samvirkende Invalideorganisationer.  

De syv skal behandle eventuelle klager over kommunens ældrepleje indtil 1. januar 2007, hvor 

både det lokale klageråd og ældreråd nedlægges. Fra den dag overtages opgaverne af 

nyvalgte råd for hele Guldborgsund Kommune. 

 

Det bliver dyre at gå i biografen. 

 

Billetpriserne i Nysted Biograf Teater får et hak opad. Fra i dag bliver prisen for en film af 

almindelig varighed sat op fra kr. 40 til kr. 50. En helaftensfilm vil sige fra kr. 60 til kr. 70. 

Prisstigningen er nødvendig for at få økonomien til at hænge sammen, oplyser biografens 

daglige leder, Palle Troest. 

 

12. januar 2006. 

 

Karen Larsen, Lærkevej 4, Nysted, kan fejre sin 60-års fødselsdag. 

 

Genbrugsbutikken flytter. 

 

I forbindelse med Genbrugsbutikkens 10 års fødselsdag slap formanden Jens Chr. Nielsen en 

nyhed ud. Der er indgået lejeaftale med Elin og Jens Erik Larsen om, at Genbrugsbutikken 

fremover skal have til huse i bygningen Adelgade 30, Nysted.  

Flytningen forventes her i foråret 2006, men datoen ligger ikke fast. 

 

I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har Leo Thorsen, Strandvejen 61, 

Nysted, haft følgende indlæg under Menighedshus ved Nysted Kirke: 

”Det er åbenbart et meget følsomt emne, jeg bevæger mig ind i. 332 underskrifter imod 

byggeriet er trods alt ikke til at kimse af, og pastor emeritus Bjørn Ohl lægger ikke fingrene 

imellem. 

Det er efterhånden en gammel sag, og det kan da godt være, at hvis sagen havde haft et 

naturligt forløb, da byggesagen startede, for cirka syv år siden, og menighedsrådet dengang 

var fremkommet med det projekt, som foreligger i dag, ja så tror jeg, at alle havde været 

glade. Det er efterhånden over 10 år siden, at menighedsrådet erhvervede Adelgade 101, med 

en tilkendegivelse fra byrådet om at man kunne indrette kirkekontor m.m. på ejendommen. 

Bygningerne viste sig imidlertid, at være i så ringe stand, så man valgte, at søge om 

nedrivningstilladelse med henblik på at opføre en ny bygning. Jeg vil understrege, at det er 

normalt, at byggemyndigheden stiller som betingelse, at der opføres erstatning for den 

nedrevne bygning. 
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Menighedsrådet fremsendte herefter et byggeprojekt, som i sin udformning ikke kunne vinde 

gehør i byrådet, og man bad menighedsrådet om at vende projektet om og beskære byggeriet 

i højden. Det har menighedsrådet i det foreliggende projekt fuldt levet op til. 

Menighedsrådet er fra andre myndigheder stillet over for nogle andre krav, der skal opfylde 

hensynet til kirkens personale, som man ikke kan sidde overhørigt, og slet ikke løse i en 

afstand af 1/2 kilometer fra kirken, som Finn Rossdahl foreslår. 

Jeg håber ikke, at der er gået så lang tid, at 332 underskrivere har vænnet sig til en ikke 

særlig smuk fritsvævende gavl, som afslutning op mod kirken. 

 

17. januar 2006. 

 

Palle Borst (Jensen), Fiskergade 19, Nysted, kan fejre sin 60-års fødselsdag. 

Dagen fejres med åbent hus fra kl. 15-19 på Skansevej 1. 

 

Varmeværk vil udvide. 

 

Nysted Varmeværk har udarbejdet et projekt om en udvidelse af værket – skriver 

Folketidende. 

Det betyder, at den såkaldte varmeakkumuleringstank på 360 kvadratmeter bliver erstattet 

med en ny på 1200 kubikmeter. Samtidig med installationen af et nyt kedelanlæg bliver 

halmlageret udvidet med 375 kvadratmeter. 

Med udvidelsen skal Nysted Varmeværk også have en ekstra skorsten, og den bliver efter 

planen 35 meter høj. Det kræver en dispensation, men bygningskonstruktør ved Nysted 

Kommune Per Lindsten mener ikke, at det bliver et problem. 

- I den slags sager plejer der ikke at være problemer, men der kan selvfølgelig komme 

indsigelser, siger Per Lindsten. 

Han fortæller, at udvidelsen først skal godkendes af byrådet, før man arbejder videre med de 

byggemæssige spørgsmål. 

Udvidelsen af varmeværket er på dagordenen i teknisk udvalg i aften. Herefter skal sagen i 

økonomiudvalget og i byrådet, der ligeledes holder møde i aften 

 

19. januar 2006. 

 

Udvidelse til 13 millioner. 

 

Nysted Varmeværk A.m.b.a. er i gang med et projekt om en udvidelse af værket til en pris i 

omegnen af 13 millioner.  

Med en næsten 18 år gammel kedel er det på tide, at Nysted Varmeværk får anskaffet sig en 

ny. 

Den gamle kedel er beregnet til 350 husstande, men siden da er forbrugerantallet vokset til 

det dobbelte. Derfor skal varmeværket have en kedel, der har dobbelt så stor kapacitet som 

den gamle. Helt præcist bliver effekten på 6,3 MW i stedet for de nuværende 3,15 MW. 

Udover kedelen skal den såkaldte varmeakkumuleringstank, der er en stor vandtank, 

udskiftes. Den nuværende er på 360 kubikmeter, mens den ny vil være på 1200 kubikmeter. 

Derudover skal varmeværket også have en ekstra skorsten. Ifølge planen skal skorstenen 

være på 35 meter, og det kræver en dispensation. 

Men Nysted byråd skulle først godkende projektet i henhold til varmeforsyningsloven. Det 

gjorde det i tirsdags, og nu er projektet kommet i høring i fire uger, hvor folk eventuelt kan 

komme med indsigelser. 

Herefter kan papirarbejdet med det byggemæssige gå i gang. 

Prisen for projektet vil ligge i omegnen af 13 millioner, men Varmeværkets bestyrelse 

forventer ikke, at forbrugerne vil få nogen prisstigning på varmen i 2006. 

Med hensyn til driften for 2007 afventer man og ser om der vil blive behov for evt. 

prisjusteringer. 

Det er en meget omfattende ombygning, som man forhåbentlig er færdig med efter fire en 

halv måned, altså i september. 
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I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har Ulla Kragh-Schwars, Gl. Torv 

10, Nysted, haft følgende indlæg under Byg et mere beskedent hus: 

”Til Leo og andre, der skulle have den opfattelse, at de protesterende er imod, at der skabes 

ordentlige forhold for graveren ved Nysted Kirke og at grunden Adelgade 101 bebygges. 

Jeg har endnu ikke hørt en eneste af de protesterende være imod, at det lille byhus i Adelgade 

101 genopføres i sin størrelse og stil som menighedsrådet købte det for ca. 10 år siden. 

Protesterne går på den store - og for bymiljøet ødelæggende - tilbygning bagved, der bygges 

få meter fra kirken, og som vil medføre nedrivning af kirkemuren. 

Når man tænker på, at vi sammenlægger kommuner i stor stil i disse tider, hvem siger så, at 

Folkekirken går ram forbi m.h.t. sammenlægninger. Er det mon ikke sandsynligt, at der skulle 

blive en præstegård ledig i nær fremtid? Hvis der bliver det, så er det jo ærgerligt at have 

ødelagt bykernen med en stor mastodont. 

Som ikke medlem af Folkekirken stiller jeg mig selv spørgsmålet: Hvis ikke menighedsrådet 

var skattefinansieret - ville de så have så mange millioner at bygge præstigebyggeri for?? 

Mange af dem, som jeg taler med om dette byggeri mangler et realistisk økonomisk overslag - 

for at få at vide hvor mange millioner det drejer sig om. Er det overhovedet noget der ligger 

inden for rammerne af kirkeskatten? spørger de hinanden i disse skattestop-tider!” 

 

20. januar 2006. 

 

Nysted Bibliotek – ny leder. 

 

Ellen Larsen, der siden 1988 har været leder af Nysted Bibliotek har valgt at gå på pension, og 

sidste arbejdsdag var fredag 20. januar. 

E. L. afløses af bibliotekar Marianne Mortensen. 

 

God ide at købe bygning. 

 

Medlemmerne i Strandvejens Grundejerforening i Nysted bakker op om de planer, der er i 

Nysted Bådelaug: At købe kommunens gule bygning og sætte den i stand, så den passer ind i 

det røde byggeri, der er ved havnen. 

Medlemmerne var mandag samlet til et møde - i klublokalet hos Nysted Bådelaug - hvor der 

blev givet en orientering om planerne. På mødet var der enighed om, at det er en god ide, som 

der skal arbejdes videre med ud fra de skitser, der foreligger. 

 

21. januar 2006. 

 

I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har sognepræst Jens Chr. 

Nielsen, Østergade 24, Nysted, haft følgende indlæg under Byhus og sognehus: 

”Det er simpelthen ikke rigtigt, når Ulla Kragh-Schwarz i Folketidende (19/1) siger, at de 

protesterende mod et sognehus ikke har noget imod, at man bygger et byhus ud mod 

Adelgade, bare man ikke bygger noget bagved. Tværtimod har en række modstandere overfor 

mig lovprist, hvad de kalder ”frilæggelsen”, altså nedrivningen af det gamle hus, som de 

bestemt ikke ønsker erstattet af noget andet  

Man kunne ønske, at folk, der står bag denne debat, véd, hvad der faktisk siges. 

Betingelsen fra kommunen var, da menighedsrådet overtog grunden og huset til nedrivning, at 

der på ny skulle bygges. Et forhus mod gaden løser imidlertid ikke de behov, der er for lokaler. 

Enhver vil kunne forstå, at skulle vi derfor til at bygge to huse – ét ud til Adelgade og et andet 

et helt andet sted, så ville vi ikke alene miste den økonomiske fordel ved ét byggeri, men 

tillige den fordel, som daglig, praktisk samordning giver: Organisten kan nemt gå fra 

øvelokalet til nodearkivet for at hente materiale, præsten kan let kopiere til konfirmanderne, 

kirkeassistenten har alle sine rengøringsting på ét sted og ved hånden osv.” 

 

24. januar 2006. 

 

I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har murer Finn Jensen, Adelgade 

99, Nysted, haft følgende indlæg under Byhus eller sognehus: 
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”Når en så betydningsfuld person som vores sognepræst i Nysted udtaler sig på forkert 

grundlag er jeg nød til at kommentere sognehus sagen. 

Sagen er den, at Nysted Menighedsråd i 1998 købte et lille hus på ca. 100 m2, der lå på en 

grund på ca. 350 m2 op til kirken. 

Det nedrives med henblik på at bygge nyt. Grunden har nu i over 7 år ligget uplejet hen, så 

turister og os der færdes dagligt omkring Kirken har undret sig. 

Jens Chr. Nielsen skriver i sit læserbrev den 21.01.06, at det ville være uøkonomisk at bygge 

mindre på grunden. 

Jeg vil blot erindre om, at den omtalte grund var beregnet til et hus på ca. 100m2 og ikke et 

palads på over 400m2. 

Jeg er sikker på, at ingen i Nysted er imod at der bygges et nyt hus, som det der blev revet 

ned, også lidt større, - men at bygge over 400m2 så tæt på Kirken vil være forkert. 

Det er muligt, at man i sin tid købte en forkert grund til så stort et projekt, som man nu 

planlægger, men jeg håber inderligt, at man vil tænke sig om en ekstra gang” 

 

25. januar 2006. 

 

Pakhus har plads til det hele. 

 

Skrinlæg ideen om et menighedshus i Adelgade. Lav en bibelsk have eller sælg grunden, 

foreslår bevaringsforeningens formand Elisabeth Nicolajsen, der nu tilbyder menighedsrådet et 

samarbejde om et fælles samlingssted i Bønnelyches Pakhus. 

Foreløbig har menighedsrådsformand Lili Ravn blot bekræftet modtagelsen af forslaget og 

oplyst, at bevaringsforeningens forslag vil blive drøftet på rådets næste møde. 

 

Lysmasten i rundkørslen skifter side.  
 
For nogle dage siden kørte en ambulance fra Falck lige hen over rundkørslen og ramte bl.a. 

lysmasten, som stod på vejens vestlige side. Nu benytter kommunen lejligheden til at flytte 

masten til vejens østlige side ved indkørslen til rundkørslen. Dette skulle give mere lys i 

indkørslen til bilister, der kommer inde fra byen, altså fra syd. 

 

26. januar 2006. 

 

Nysted med i kulturkanon. 

 

Selvfølgelig kigger vi spændt efter, om der er nogen af vores, der er med, når regeringen 

spiller ud med en såkaldt kultur-kanon, som skal være en liste over det ypperste i danske 

kultur – skriver Folketidende. 

Og jo. I et særligt afsnit med 24 udvalgte tekster finder vi digtet Paa Sneen, som Emil 

Aarestrup skrev, mens han var læge i Nysted, og som blev trykt i hans eneste bog Digte fra 

1838. 

Et rigtigt vinterdigt om en kvinde, der hastigt går henover Torvet. Det er tydeligt fra Nysted, 

som man kan se i andet vers, hvor Aalholm lyser i måneskinnet. 

Og det er et rigtigt Aarestrup-digt, som man kan se i tredje vers, hvor han bliver misundelig 

på muffen, der varmer kvindens hænder. 

Der er mange flere vers, men vi nøjes med de første tre:  

 

Paa Sneen.  

 

Hen over Torv og Gade,  

Hvor Sneen laae, den hvide,  

Belyst af Nattens Maane,  

Jeg saae dig hastig skride. 

 

I eventyrlig Skjønhed,  

Krystalklar, straalte Staden,  
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Og som et magisk Luftsyn  

Blændede Slotsfaçaden.  

 

Om dine Hænder vandt sig  

Muffen, den lykkelige,  

Og om dit Knæ jeg hørte  

Den glatte Silke skrige.  

I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har Jytte Foxgaard, Aarestrupvej 

9, Nysted, haft følgende indlæg under Menighedshus i pakhus er god ide: 

”Svar på Elisabeth Nicolaisen indlæg: Jeg vil gerne give en positiv og god tilmelding til den ide, 

som Elisabeth Nicolaisen kommer med. 

At samle menighed og lokalfolket i et folkeligt hus med alle borgere også fra yderkanter af 

kommunen. De har da også indflydelse. 

Jeg vil håbe, at alle tager dette initiativ til sig og siger, det er godt”. 

 

27. januar 2006. 

 

Vand i gaden. 

 

Hovedledningen fra Nysted Vandværk brød torsdag morgen sammen ud for Adelgade 100. 

Vandet fossede ud over fortove og kørebanen. 

Kommunens folk fik dog hurtigt lokaliseret skaden og repareret denne. Fra kl. 17 var der igen 

vand i alle haner. 

 

28. januar 2006. 

 

Harmonikaklub holder årsmøde. 

 

Sydlollands Harmonikaklub ”Gnisten” afholder generalforsamling 7. februar, kl. 19 på Nysted 

Skole. 

Klubben blev stiftet for 5 år siden og har nu 16 aktive musikere.  

 

Generalforsamling i den konservative vælgerforening. 

 

På den netop afholdte generalforsamling i den konservative vælgerforening i Nysted var der 

lutter genvalg til bestyrelsen. Det betyder, at Bent Pedersen fortsat er formand, næstformand 

Kenn Simonsen, sekretær Erik Jochumsen, kasserer Preben Rosenfold og Andy Bæhr 

bestyrelsesmedlem. 

På generalforsamlingen blev der rejst kritik af borgmester Lennart Damsbo-Andersen, som 

blev beskyldt for manglende samarbejdsevne og for egenhændigt at tage beslutninger på 

byrådets vegne uden om udvalg og byråd. 

Spørgsmålet om partiets fremtidige struktur gav ikke grund til yderligere drøftelser. Man gav 

formanden opbakning til at fortsætte med en centralisering af partiets kommunale 

vælgerforening til en stor forening for den kommende Guldborgsund kommune. 

 

31. januar 2006. 

 

Salt og vejene i Nysted. 

 

Siden vinteren satte ind i slutningen af december 2005 har kommunens vejafdeling foreløbig 

brugt 200 tons vejsalt på kommunens veje.  

 

Postbude skal have færre timer. 

 

Post Danmarks distributionscenter i Nysted indfører fra 6. februar elektronisk ruteplanlægning. 

Det betyder nye ruter og post på ændrede tidspunkter. 
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februar 2006. 

 

Journaler kan nu udleveres. 

 

31. december stopper læge Susanne Andersen som praktiserende læge i Nysted. 

Storstrøms Amt har aftalt med Susanne Andersen, at patienter, der ønsker det, kan få deres 

journaler udleveret. Man skal blot fremsende en anmodning til Amtet, som herefter 

videresender anmodningen til Susanne Andersen. 

Sidste frist for at få sin journal udleveret er 10. februar. 

 

I Folketidende under Dagens Buket har Palle Olsen, Fiskergade 26, Nysted, haft følgende 

indlæg: 

”Jeg vil gerne indstille Antiklageret Adelgade 16 i Nysted til dagens buket. 

De skal have den, fordi de stiller deres have til rådighed som kælkebakke for byens børn og 

barnlige sjæle. 

Da Nysted Bogtrykkeri flyttede fra lokaliteterne, var der nogen bekymring hos børnene, for 

hvor skulle de nu kælke? 

Men Svend Møller og hans kone har endda sat et skilt op, der inviterer til at benytte 

kælkebakken. 

Mange tak for tanken”. 

 

2. februar 2006. 

 

Valg til skolebestyrelserne. 

 

Valgmøderne på kommunens to folkeskoler var ikke det store tilløbsstykke. 

Otte var mødt op på Nysted Skole og ti på Brydebjergskolen, da der tirsdag og onsdag blev 

holdt valgmøde til skolebestyrelsen. 

I alt skal der vælges syv forældre til hver skoles skolebestyrelse. 

 

3. februar 2006. 

 

Henny Skaaning Persson, Østergade 23, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 66 år. 

 

Indbrud hos anlægsgartner. 

 

Natten mellem onsdag og torsdag har der været indbrud hos anlægsgartner Per Hansen, der 

har kontor på Klostervej 4 i Nysted. Kontoret er blevet gennemrodet og en pengekasse med 

1000 kroner er blevet stjålet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
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”Stofboden” holder ophørsudsalg. 

 

 

Aase Nættermann, Stofboden, Adelgade 38, 

Nysted, har efter 20 år valgt at sige stop for 

at nyde sit otium sammen med gemalen Fl. 

Nættermann. Derfor sælger hun nu ud af sit 

spændende lager af kreative ting og sager. 

Aase og Fl. Nættermann overtog 

ejendommen Adelgade 38 i 1986. Hidtil 

havde SDS Falster-Østlolland haft domicil her. 

Forretningen og huset vil blive sat til salg. 

 

 
 Foto: John Voigt 

 

6. februar 2006. 

 

Ældre Sagen i Nysted afholder årsmøde den 8. marts, kl. 19 i Kettinge Forsamlingshus. 

Indlæg ved Årets profil i Nysted Kommune ældrekoordinator Randi Haugaard. 

Dagsorden ifl. vedtægterne. 

 

7. februar 2006. 

 

Henny Pedersen, Rosenhaven 25, Nysted, kan fejre sin 75års fødselsdag. 

 

8. februar 2006. 

 

Strejke på Nysted Efterskole. 

 

30 unge nægtede i morges at deltage i dagens undervisning på Nysted Efterskole. De krævede 

ordentlig besked om, hvad der foregår på chefkontor og lærerværelse. 

 

9. februar 2006. 

 

Udpeget til direktionen i Guldborgsund kommune. 

 

Kommunaldirektør Søren Lück Madsen, Nysted Kommune, er udpeget som direktør for 

Erhverv, Turisme og Arbejdsmarked i den nye Guldborgsund Kommune.  
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Så er rundkørslen endelig helt færdig. 

 

 

Rundkørslen ved 

halmvarmeværker er nu 

helt færdig. 

Ganske vist blev 

rundkørslen åbnet for 

trafik sidst på efteråret, 

men den manglede at 

blive asfalteret. Dette er 

nu sket. 

 

 
 Foto: John Voigt 

 

13. februar 2006. 

 

Nyt spillested i Nysted. 

 

 

 

Anne-Maries Boghandel, Adelgade 27, 

Nysted, har fået indrettet en afdeling i 

forretningen med spilleautomater. 

Automaterne står hvor lædervarerne hidtil 

har været, disse er dog stadig et finde i 

butikken, blot med en ny placering. 

På grund af lovgivningen skal man dog være 

fyldt 18 år for at spille på automaterne.  

 

Foto: John Voigt  

 

Nysted Brydeklub afholder generalforsamling i brydeklubbens lokaler 27. februar. kl. 19. 

Dagsorden ifl. Vedtægterne. 

 

Nysted Roklubs Venner afholder ord. generalforsamling 24. februar, kl. 18.30 i Roklubbens 

lokaler på Strandvej. Dagsorden ifl. Vedtægterne. 

 

Venstre for Nysted og Omegn afholder generalforsamling 28. februar, kl. 19.30 i Ø. Ulslev 

Forsamlingshus. Dagsorden ifl. Vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Venstres 3 byrådsmedlemmer: Anne Svendsen, 

Arne Høegh og Troels Frandsen om situationen i Nysted Kommune netop nu. 

 



 16 

14. februar 2006. 

 

Det stod at læse i NYSTED KRØNIKEN for 100 år siden: 

 

Kongen har under 14 Febr. 1906 bifaldet Nysted Købstad og Herritslev Sogne maa 

adskilles i Kirkelig Henseende, og at der oprettes et Embede som residerende 

Kapellan for Nysted Købstad og Sognepræst for Herritslev Menighed, og at 

Sognepræst H. V. Graae maa afskediges i Naade som Sognepræst for Herritslev 

Menighed fra 1de Juni. 

Den nye Sognepræst i Herritslev og resider. Kapellan for Nysted lønnes med fri Bolig 

(i Herritslev) og 2200 Kr. stigende efter 5 Aars Forløb med 400 Kr. til 2600 Kr.  

 

Efterskolen får tilbudt hjælp. 

 

Som en følge af elevernes strejke på Nysted Efterskole har Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 

under Storstrømmens Sygehus i Nykøbing F. arrangeret et møde med skolen med det formål 

at indlede et samarbejde. 

Formålet med mødet er at bedre de psykiske arbejdsforhold på skolen. 

 

16. februar 2006. 

 

Preben Andersen, Jernbanegade 3, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 

Morgenkaffe i hjemmet fra 8-10.  

 

Den lange smed, Jørn Ingemann Hansen, Wichmandsvej 31, Nysted, kan fejre 30 års 

forretningsjubilæum. 

Efter læretid i Egelev, værnepligt i Livgarden og ansættelse på motorfabrikken i Nørre Alslev 

fik han plads hos Radstedsmeden, hvor han kom til at arbejde sammen med den uforlignelige 

Knud Mortensen fra Nysted, der altid var god for en vits eller syv. Derved fik han kontakt til 

Nysted og kom snart i arbejde hos smedemester Andersen og søn. De sidste 30 år har Jørn 

Hansen været selvstændig VVS mand.  

 

Grundkøb er strandet. 

 

Kommunens planer om at købe et stykke jord ved Holten Strand vest for Holtevej er løbet ud i 

sandet. Økonomiudvalget har endeligt besluttet, at det ikke vil købe arealet.  

Teknisk udvalg havde oprindeligt anbefalet økonomiudvalget at købe arealet, efter at det 

havde besigtiget grunden. Men på et dramatisk byrådsmøde i oktober måned blev planerne 

udskudt.  

Kommunen har siden 2004 lånt arealet ved Holten Strand af gårdejer Vagn Brædder. 

På Holten Strand er der i dag tilladelse til primitiv overnatning. Og der er til tider stor søgning 

til denne form for overnatning. 

 

Byrådet aflyser februarmøde. 

 

De 15 medlemmer af Nysted Byråd og en håndfuld embedsmænd får en friaften forærende i 

næste uge, fordi det ordinære byrådsmøde tirsdag 21. februar er aflyst.  

Aflysningen skyldes, at der ikke er presserende sager til behandling. 

 

Nysted Mole skal sælges (FT). 
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Det er de bedste 17 år af mit arbejdsliv, siger Anne Svendsen 

vemodigt.  

I 1989 blev grill- og isbaren Nysted Mole bygget, og siden da har 

Anne Svendsen betragtet stedet som sit tredje barn. 

Men arbejdet i Nysted Byråd, tre udvalgsposter samt syv 

bestyrelsesposter har spist en stor del af Anne Svendsens tid, så 

der ikke længere er tid til pølser og is. 

- Da jeg blev valgt til Nysted Byråd for fire år siden, vidste jeg ikke, 

hvad jeg gik ind til. Det var 10 gange hårdere end jeg regnede 

med, men til gengæld også 20 gange sjovere, siger Anne Svendsen. 

Foto: Nysted Kommunes 
Arkiver 

 

 

Ved kommunalvalget i november blev hun valgt som byrådsmedlem til Guldborgsund 

Kommune, og efter lange overvejelser er hun kommet frem til, at der ikke er tid til begge dele. 

- Da jeg 16. november kunne se, at jeg var blevet valgt, vidste jeg godt, at konsekvensen 

kunne blive at sælge Nysted Mole. Det gør ondt lige nu, men jeg tror i sidste ende, at det er en 

god beslutning, siger Anne Svendsen. 

Hun fortæller, at hun vil komme til at savne stedet, der har givet hende en masse. 

- Det har været tæskeskæg, og jeg har lært en masse. Stedet er lige mig. Det er her, jeg 

synes, jeg hører til, siger Anne Svendsen. 

Hun flyttede oprindeligt til Nysted i 1977. Og hun var fast besluttet på at gøre noget for byen. 

- Da vi flyttede hertil, havde jeg ikke nogen drøm om at forlade Nysted, når jeg skulle på 

arbejde. Jeg ville lave et eller andet i byen og blive en del af den. Og det synes jeg er 

lykkedes, siger Anne Svendsen. 

Hvis Nysted Mole ikke bliver solgt, åbner den som sædvanligt 1. april. 

Men selv om grill- og isbaren ikke bliver solgt lige med det samme, vil den stadig være til salg 

i løbet af sæsonen. 

 

17. februar 2006. 

 

Teknisk forvaltning er flyttet. 

 

Skattevæsenet i Nysted er som bekendt flyttet til Maribo, og det har giver lejlighed til, at 

teknisk forvaltning kan flytte over i skatteforvaltningens lokaler på rådhuset. Dette skete i 

sidste uge. 

Det er endnu ikke afgjort hvad der skal ske ved lokalerne i den gamle ”1911”-bygning, men 

det har været på tale, at der skal være et samlet lægehus. 

 

En enkelt indsigelse til sommerhusplan. 

 

Kommuneplantillægget for det nye sommerhusområde ved Birkely har været i høring i ti uger. 

Kommunen har modtaget én indsigelse. 

 

Familie og Samfund Nysted og Omegn. 

 

Ved den netop afholdte generalforsamling deltog 32 medlemmer. Ved den efterfølgende 

konstituering blev følgende valg: Formand Aase Nættermann, ny næstformand Susanne 

Reinholm, som afløste Hanne Pedersen, kasserer Lis Sundstrøm, sekretær Aase Nielsen, pr-

medarbejder Dorrit Larsen, lobbyist Kirsten Tøfner og cykelformand Alice Nielsen. 

 

Årsmøde i Genbrugsbutikken (FT). 

 

Traditionen tro holder genbrugsbutikken i Nysted åbent årsmøde, hvor alle interesserede kan 

blive orienteret om butikkens forhold i 10-året for butikkens oprettelse. 

Trækplastret til årsmødet er et foredrag af studerende Gunvor Bjerglund Nielsen, der selv er 

fra Nysted. Hun vil fortælle om sit ophold som volontør i Ægypten. Her arbejdede hun med i et 
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stort dialogprojekt mellem muslimer og kristne, som Danmission er med i. Organisationen 

modtager støtte fra genbrugsbutikkens overskud. 

Udover foredraget vil butikken også fortælle om flytningen til større lokaler i Adelgade 30. Her 

er der nemlig plads til at sælge gamle møbler, hvilket der næsten ikke har været mulighed for 

i den nuværende butik. 

Årsmødet finder sted 23. februar fra klokken 16 til 18 i Nysted Præstegårds konfirmandstue. 

 

23. februar 2006. 

 

Ny praktiserende læge i Nysted. 

 

Det ser nu ud til, at der er kommet en løsning på lægeproblemet i Nysted. Storstrøms amt 

oplyser, at man med virkning fra 1. juli har fundet Susanne Andersens afløser. Det bliver en 

38-årig mand, som kommer fra en stilling på Næstved Sygehus. Navnet er endnu ikke 

offentliggjort, idet der mangler nogle enkelte formaliteter. Lægen er reservelæge på 

børneafdelingen på Næstved Sygehus. Han kommer fra Tjekket og flyttede til Danmark i 1996. 

Har taget uddannelse som praktiserende læge i Danmark og han tiltræder i Nysted 1. juli. 

I samme forbindelse oplyser Storstrøms Amt, at der er indgået samarbejde med Nysted 

Kommune om, at der i den gamle ”1911” bygning nu skal indrettes et lægehus. 

Også dette lægehus skal være klar til brug 1. juli, og det oplyses samtidig, at læge Kerstin 

Gardner også flytter ind. K. G. har jo som bekendt været vikarierende læge i 

lægekonsultationen i Østergade, siden Henrik Vedel stoppede som praktiserende læge.  

Så lægemanglen i Nysted ser umiddelbart ud til at være løst, men allerede 1. januar 2007 er 

der et problem igen. Betty Skipper har jo varslet, at hun holder til nytår. 

 

24. februar 2006. 

 

Skolevalg uden kamp og krydser. 

 

Jagten på nye medlemmer til skolebestyrelsen på Nysted Skole er faldet heldigt ud. Her var 

der fredsvalg, og den nye bestyrelse er klar til skiftedagen, 1. april. 

På Nysted Skole indtræder Christian J. Madsen, Warly Thomsen, Helle Christensen, Hanne 

Schultz, Flemming Hansen, Lene Ibsen og Pernille Voigt i bestyrelsen. Dorte Schilling, Andreas 

Jürs, Dorthe Green og Gitte Rask er suppleanter. 

 

Arbejdsgruppe om golfbane (FT). 

 

Efter at borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A) lavede, hvad man i golfsprog kalder, en 

bogey, er Nysted Kommune nu klar til at arbejde videre med planerne om en golfbane ved 

Stubberup. Men det er endnu ikke sikkert, at golfbanen kun bliver på 18 huller. 

- Økonomiudvalget har besluttet at gå videre med den oprindelige plan, men vi er åbne for 

ændringer, siger Lennart Damsbo-Andersen. Han fortæller, at økonomiudvalget har nedsat en 

arbejdsgruppe til at gå videre med projektet. 

Økonomiudvalget tager ikke stilling til mere. Vi har spillet bolden videre til arbejdsgruppen, og 

den skal så finde ud af, hvad der skal ske, siger han. Arbejdsgruppen skal arbejde videre med 

størrelsen af golfbanen samt eventuelle investorer. Lokalplan S2, der gælder golfbanen, er 

stadig i høring de næste fire uger. 

 

Nysted Roklubs Venner  

 

har afholdt generalforsamling. 

Der var genvalg til den siddende bestyrelse, samt suppleanter. Nyvalgt som anden revisor blev 

Lene Nielsen. 

Regnskabet for perioden 21/2 2005 til 31/12 2005 udviste et samlet overskud og likvid 

beholdning på kr. 5.682,83. Kassebeholdning primo kr. 2.594,75, diverse indtægter kr. 

928,00, kontingenter kr. 1.100,00. Udgifter porto kr. 108,-. 
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Bankbeholdning primo kr. 5.168.08, udlodning Nysted Roklub kr. 4.000, bankbeholdning 

ultimo kr. 1.168,08.  

Formanden lagte op til i sin beretning, at der afholdes sommerfest i 2006. Planlægningen er 

gået i gang i samarbejde med Nysted Roklub. Der var et stort ønske om en cykeltur til Fejø. 

Dette indgår i planlægningen for forsommeren 2006. 

Formanden for Nysted Roklub takkede for tilskuddet ydet i 2005, samt et godt samarbejde 

med bestyrelsen i Nysted Roklubs Venner. 

Oplyste, at Nysted Roklub havde fået en henvendelse fra Grundejerforeningen for Nysted 

Havnefront om afholdelse en samlet Sct Hans fest sommeren 2006. Der var enighed om, at 

dette var en god ide, og at Nysted Roklubs Venner vil støtte arrangementet. 

 

 

 

 

27. februar 2006. 

 

Grundejerforeningen for Nysted Havnefront afholder generalforsamling 15. marts, kl. 19 på 

restaurant Spisestedet ”Hos Ole Hvid”. 

Dagsorden iflg. vedtægter. 

 

Nysted Krolfklub ”NYSERNE” afholder generalforsamling 12. marts, kl. 14 på Stoppestedet. 

 

28. februar 2006. 

 

Der blev kæmpet, men det var forgæves. Vi måtte rykke ud af serie 2. (FT). 

 

Sådan karakteriserede Klaus Petersen situationen for førsteholdet i B 1990, da han aflagde 

beretning ved generalforsamlingen. Han pegede samtidig på, at træningsindsatsen burde have 

været bedre. - Der er mange, der ikke har luft til at spille i 90 minutter, anførte han. 

Godt samarbejde  

Han omtalte samarbejdet med Øster Ulslev Boldklub om de to hold for old boys og veteraner. 

Det er noget, der virker godt. 

Til Vennerne var der en tak for støtte, og Klaus Petersen pegede på, at uden frivillig indsats 

kunne en klub som B 1990 ikke drives. 

For ungdomsafdelingen kunne Tom Albretsen fortælle, at man havde 80-90 spillere i sidste 

sæson. Hos microputter var holdet helt suverænt. Det vandt alt undtagen en enkelt kamp, der 

endte uafgjort. 

Også hos ungdommen er nogle hold i alliance med Øster Ulslev Boldklub. 

Overskud Jesper Pedersens regnskab viste et overskud på 20.842 kroner. Efter afdrag på lån i 

klubhuset er egenkapitalen nu kommet over den halve million. 

Ny formand Klaus Petersen ønskede ikke at fortsætte som formand. Han blev afløst af 

næstformanden Leif Jantzen, hvis post derefter blev overladt til Henrik Olsen. 

Ny i bestyrelsen blev Brian Jensen, mens Lisbeth Andersen og Tom Albretsen blev genvalgt. 

 

Gert Fogtdal er død. 

 

En gammel Nysted-dreng - Advokat Gert Fogtdal, Nykøbing F., født den 3. juli 1938 i 

Sakskøbing - er døde næsten 68 år gammel. Han var søn af sparekassebestyrer Niels Peter 

Fogtdal og hustru Ruth Fogtdal. Gert fraflyttede Nysted til Nykøbing F. i 2001. 

Han vil blive bisat fra Nysted Kirke den 4. marts kl. 12. 

 

Nedenfor og med familiens accept er medtaget følgende mindeord: 

Mindeord over advokat Gert Fogtdal, Nykøbing F., tidligere Nysted. 

 

Det var med stor sorg, vi tidligt onsdag morgen modtog den sørgelige meddelelse om advokat 

Gert Fogtdals død. 

Gert var en særlig person i ordets bedste betydning. Han søgte ikke mod høje mål, men var i 
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hele sit liv og virke en jordbunden og retfærdig sjæl. Han besad den sjældne evne at kunne 

formidle sine budskaber på en saglig og sober måde og havde alligevel evnen til at spidse 

pennen, når dette behov var til stede. Gert Fogtdal var oprindelig uddannet i Landbostandens 

Sparekasse (senere Nordea A/S) i 1957 og fik der et grundigt fundament for at arbejde med 

økonomi og tal i sit fremtidige virke. Efter veloverstået kandidatuddannelse som jurist i 1967 

fik Gert Fogtdal arbejde som advokatfuldmægtig hos advokat Steen Langebæk, inden han i 

1969 fortsatte som fuldmægtig og advokat hos advokat Steen Møller i Nysted. Dette arbejde 

blev hans hjerteblod og livsværk. 

Gert blev allerede i 1971 partner med advokat Steen Møller. Efter dennes pludselige dødsfald i 

oktober 1981 blev Gert Fogtdal eneindehaver. 

Gert evnede på trods af denne udfordring at styrke den position han havde skabt sig gennem 

sit arbejde hvor integritet, moral og etik på en fin måde blev forenet med juraens forunderlige 

verden. Han blev således hurtigt værdsat af alle både som jurist og menneske. Kollegaerne i 

branchen lærte at respektere ham som en advokat, for hvem det var et mål ikke at føre 

retssag om dette og hint, men tværtimod at skabe resultater af værdi. Gert Fogtdal var derfor 

et naturligt valg til Formand for kredsbestyrelsen for 4. advokatkreds og han besad denne 

tillidspost i de 12 år, det var muligt. Også gennem dette virke evnede han at udvise en 

knivskarp og dygtig fornemmelse for moral, så begge parter i sagerne værdsatte hans 

afgørelser. Han var i lokalområdet et ligeså naturligt valg til Formand for Nykøbing Falster 

advokatforening, hvilket hverv han besad ved sin død. I hans næsten 40 år lange karriere har 

han haft en lang række tillidshverv, bl.a. som Branddirektør i Købstædernes almindelige 

Brandforsikring, advokat for statskassen i Nysted Kommune og som medlem af lokalrådet i 

Danske Bank og omegnsrepræsentantskabet i Unibank A/S (nu Nordea). Gert Fogtdal var det 

naturlige valg for alle borgere i Nysted, der skulle bruge advokat. Uanset om man var lille eller 

højt på strå, behandlede han folk respektfuldt og besad en moralsk og juridisk evne, som det 

kun er få beskåret. Det er kun et fåtal af ejendomme i Nysted, som han ikke på et tidspunkt 

har skrevet skøde på. 

I arbejdslivet udviklede han også interessen for landboret. Han var i en årrække med i 

bestyrelsen af Advokatsamfundets Faggruppe for Landboret, som den første faggruppe blandt 

advokater og Gert Fogtdal var stedse en naturlig del af udviklingen i den danske landboret. 

Talrige er de landmænd, som han har hjulpet gennem landbrugets økonomiske krise i 

slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne. Et arbejde han var stolt af og værdsatte. 

Hans tætte kontakt og store interesse for landbrugets forhold holdt til hans død. Det samme 

gjorde hans interesse i at løse de personlige, økonomiske og juridiske udfordringer ved 

behandlingen af dødsboer, hvor hans fortid i sparekassen var klienterne til stor gavn. 

Blandt personalet har han altid været en særdeles vellidt chef. Selv om Gert var i stand til at 

kritisere og udstikke retningslinjer, var hans positive og fremsynede velvilje altid 

gennemgående. Som kollega og medarbejder vidste man, at Gert altid stod fuldt og helt bag 

en og at man kunne få alt den støtte og vejledning, der var brug for. Desuden var Gert et 

velmenende og medlevende menneske også overfor personalet. Han forstod at værdsætte folk 

og havde fornemmelsen for balancen mellem grin og gråd, så man blev motiveret til at 

fortsætte sin arbejdsindsats. Han mente det også oprigtigt, når han sidst på dagen hilste farvel 

med et "Tak for i dag - hils hjemme". At han samtidig evnede at fungere som en mentor og 

læremester var kun et yderligere plus, som vi dagligt havde glæden af. 

Hans fremsynethed var med til at skabe sydhavsøernes største advokatfirma, da han lod sit 

firma i Nysted fusionere med advokatfirmaer i Nykøbing og Vordingborg, til Advokatfirmaet 

Bang/Brorsen og Fogtdal, hvor han arbejdede til sin død. 

Da kontoret i Nysted blev slået sammen med kontoret i Nykøbing i 1999 var det da også et led 

i at sikre personalet, så alle "hans piger" fra Nysted kom med. At alle fire fortsat er i firmaet 

med tilsammen mere end 110 års anciennitet, vidner om Gert Fogtdals karisma og udstråling. 

Vi har mistet en ven, en chef og en kollega, som havde hjertet på rette sted. Det tab, han er 

for advokatfirmaet, kollegaer, samarbejdspartnere og klienter, er dog for intet at regne mod 

det tab, hans død er for familien. Gert Fogtdal efterlader sig hustruen Alice Faarup, datteren 

Pernille, barnebarnet Dagmar og Alices børn Thomas og Tine. Vi vil savne dig. 

Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal  

 

Mindeord over advokat Gert Fogtdal, Nykøbing F., tidligere Nysted. 
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Efter en sygdomsperiode er advokat Gert Fogtdal, Nykøbing F., død. Han blev 67 år. 

Gert Fogtdal var fra en Nysted-familie. Efter sin uddannelse som advokat blev han i 1971 

medindehaver af advokat Steen Møllers virksomhed i Nysted. Ved Steen Møllers død i 1981 

blev Gert Fogtdal eneindehaver. 

10 år senere skete en fusion med advokatfirmaer i Nykøbing F. og Vordingborg. Det førte i 

1999 til en egentlig sammenlægning, hvor kontoret i Nysted blev lukket og aktiviteterne flyttet 

til Nykøbing F. Dette skete som konsekvens af den centralisering, der foregik i retssystemet. 

Gert Fogtdals virke i Nysted har sat sine spor. Der findes næppe det hus i Nysted, som han 

ikke gennem årene har skrevet skøde på. 

I faglig sammenhæng var Gert Fogtdal gennem mange år formand for Advokatkredsen, 

Sydsjælland og Lolland-Falster. Han var branddirektør for Købstædernes Almindelige 

Brandforsikring. 

Gert Fogtdal havde stor advokatfaglig interesse for landbrug, og han var medstifter af 

Advokatrådets faggruppe for landboret. 

I fritiden var det sport, der havde hans helt store interesse. Han var som yngre meget aktiv 

med badminton og tennis. Herunder har han været med til at startet flere tennisklubber. 

Sportsinteressen førte ham i fjor til Finland for at overvære VM i atletik. 

Ved sin død efterlader Gert Fogtdal sin hustru Alice Faarup, datteren Pernille og et barnebarn. 
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marts 2006. 

 

Ny viden om gamle huse (FT). 

 

Nu er der lejlighed til at høre om de flotte gamle huse i Nysted. 

Mandag 6. marts kommer arkitekten Søren Vadstrup til Nysted Biograf for at give foredraget 

"Ny viden om gamle huse". 

Søren Vadstrup kommer fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad, og han vil blandt andet 

fortælle om en helbredsmæssig holdning til istandsættelse af gamle huse. Derudover vil han 

tale om generelle restaureringsprincipper. 

Foredraget bliver arrangeret af Byhusforeningen og Bevaringsforeningen i Nysted. Billetter 

koster 50 kroner og kan købes i Anne Maries Boghandel. Foredraget begynder klokken 19. 

 

Venstres sidste status inden Guldborgsund (FT). 

 

Forsamlingshuset i Øster Ulslev dannede i aftes ramme om Venstre i Nysted og Omegns 

generalforsamling. 

Og efter generalforsamlingen gav de tre byrådsmedlemmer fra Venstre, Troels Frandsen, Anne 

Svendsen og Arne Høegh hver et indlæg. 

Sidstnævnte kom blandt andet ind på Venstres problemer med borgmester Lennart Damsbo-

Andersen. Men Arne Høegh påpeger, at de to politikeres strid udelukkende er politisk. 

- Vi er lidt på tæerne af hinanden rent politisk. Men jeg har intet imod Lennart som 

privatperson. Jeg føler ikke nag fra min side. Vi føler bare, at informationsniveauet har været 

for dårligt, siger Arne Høegh. 

Han har været glad for, at byrådsgruppen har fået støtte af bestyrelsen for Venstre i Nysted og 

Omegn. 

Jeg er overbevist om, at det var det rigtige, vi gjorde. Der har ikke været nogen negative 

vibrationer fra bestyrelsen, og støtten nævnte formanden også i sin beretning, siger Arne 

Høegh. 

Ny formand Og netop formand Bo Von Würden Petersen havde bedt om ikke at blive genvalgt. 

- Jeg træder af på grund af personlige årsager. Jeg har lært en masse ting, og jeg vil stadig 

være bestyrelsesmedlem, siger Bo Von Würden Petersen. 

Ny mand i sædet blev Kurt Ødegård. 

- Jeg er selvfølgelig glad, for jeg synes, at foreningen skal fortsætte. Og jeg er også glad for, 

at vi har unge friske kræfter i bestyrelsen, siger Kurt Ødegård. 

 

3. marts 2006. 

 

Børn i Nysted har gode tænder. 

 

1. 
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Børnene i Nysted Kommune har gode tænder, og det betyder, at kommunen sparer cirka 

236.000 kroner på budgettet til tandpleje. 

 

Siden 1. januar sidste år er tandplejen foretaget af Sakskøbing Kommunes tandpleje.  

I alt har der været 100 børn fra Nysted hos tandplejen i Sakskøbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nysted Krøniken 2005 på gaden. 

 

 

 

I går udgav John Voigt i samarbejde med Nysted 

Kommune årets udgave af Nysted Krøniken. Værket 

guider læseren igennem året 2005 i Nysted i et hæfte på 

141 sider. 

Hovedhistorien er om ”Per Gartner” (Per Hansen). Han er 

en person, der har præget byen, og nu er han gået på 

efterløn. Derudover berettes om Nysted menighedsråds 

byggeri og Nysteds første rundkørsel. Udover det er der 

både stort og småt. 

 

På billedet ses fra venstre: Borgmester 
Lennart Damsbo-Andersen, 

Kommunaldirektør Søren Lück Madsen og 
forfattere. 

Foto: Anders Knudsen 

 

 

Aase Margrethe Sørensen, Gartnerparken 62, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 73 år. 

 

6. marts 2006. 

 

Golfbanen i Stubberup stadig på stand by. 

 

I forbindelse med den planlagte golfbane ved Stubberup er der udarbejdet forslag til 

henholdsvis lokalplan og et særligt kommuneplantillæg. Disse 2 forslag omfatter arealerne på 

begge sider af Hapimag i Stubberup, hvor der er indgået aftale med de nuværende lodsejere 

om afståelse af areal til golfbane. 

Efter byrådets godkendelse af forslaget blev det sendt til høring i 8 uger blandt alle beboere i 

Stubberup. Sagen blev dog drøftet i Økonomiudvalget i slutningen af sidste år, hvor der 

fremkom nye aspekter i sagen. Derfor blev det besluttet, at udsætte behandlingen indtil det er 

afgjort om disse nye aspekter vil få indflydelse på indholdet i forslaget til lokalplanen. 

Derfor foreslog forvaltningen i januar, at behandlingen af sagen udsættes. Det sker indtil der 

er kommet klare linier omkring projektets muligheder. 

 

Nysted Svømmeklub afholder ekstraordinær generalforsamling 9. marts, kl. 19 i Kettinge 

Hallens Cafeteria. 

Eneste punkt på dagsordenen: Vedr. økonomisk bidrag til Svømmebadet i Kettinge. 

 

Nysted Erhvervs- og Turistforening indkalder til ordinær generalforsamling på The Cottage den 

30. marts, kl. 19. Dagsorden iflg. vedtægter. 
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Forud for generalforsamlingen indbydes medlemmer til spisning, idet der dog skal tilmelding 

herom. 

 

Skal SEAS-NVE overtage gadebelysningen i Nysted? (FT) 

 

Som den sidste kommune ud af de seks kommuner, der bliver til Guldborgsund Kommune 

efter nytår, er Nysted Kommune nu tæt på at overdrage sin gadebelysning til energiselskabet 

Seas-Nve. 

Teknisk udvalg har godkendt forslaget, og sagen skal nu i økonomiudvalget. 

 

8. marts 2006. 

 

I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har Lars Jacobsen, Adelgade 77, 

Nysted, haft følgende indlæg under Apropos SEAS-NVE: 

” I Folketidende 6. marts 2006 kan man læse at Seas-Nve skal stå for gadebelysningen i 

Nysted. Når nu man på Rådhuset er i gang med at snakke med el-selskabet, kunne det måske 

være en ide at spørge om ikke, de samtidigt kunne forsyne byen med fibernet.  

Hvis vi kunne få bredbånd via Seas-Nve’s fibernet ville vi kunne få billigere og bedre internet-

forbindelser, billigere telefoni og bedre TV-forbindelser.  

Dertil kommer som selskabet skriver på deres hjemmeside http://seas-nve.dk: ”Samtidig kan 

du snart pille din antenne eller parabol ned fra taget - det er da et plus, der er til at få øje på.” 

Ja det ville være et stort plus hvis vi kunne slippe for disse besværlige, og for det meste 

grimme, antenner i byen.  

Seas-Nve har et samarbejde med et firma som leverer bredbåndsløsninger.  

På deres hjemmeside påstår de, at bredbåndsløsningerne vil komme hurtigere til et område, 

hvis der udtrykkes stor interesse lokalt. Via hjemmesiden http://www.dbnet.dk/507.aspx kan 

man sende en såkaldt interesseanmeldelse.  

Måske det ville hjælpe hvis mange udtrykte deres interesse? Måske det ville hjælpe, hvis nogle 

politikere udviste lidt interesse?”  

 

Ny formand for Lokalhistorisk Forening i Nysted. 

 

Ved den netop aftalte generalforsamling i Lokalhistorisk Forening i Nysted blev der skiftet ud i 

bestyrelsen. Til bestyrelsen blev John Voigt som nyt medlem, ny revisor Aage T. Mortensen. 

Bodil Clausen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Det blev vedtaget, at singelkontingentet blev sat op til 75,- kr. årligt (fra 50.- kr.), medens 

familiekontingentet blev fastholdt på kr. 100,-. 

Ved den efterfølgende konstituering blev bestyrelsen sammensat således: Formand John Voigt, 

kasserer Helle Levisen og Bente Larsen, arkivrepræsentant og sekretær 

 

9. marts 2006. 

 

Køb af Holten Strand gik i sandkage (FT).  
 

Brugen af Holten Strand til primitiv camping er ved at løbe ud i sandet.  

Førhen har folk kunne bruge arealet vest for Holtevej, som kommunen har lånt af ejeren, Vagn 

Brædder. Men det kan ikke lade sig gøre mere. 

Nysted Byråd skulle i oktober sidste år vedtage at købe jorden, men det blev annulleret i sidste 

øjeblik. Og det ærgrer formand for erhvervs- og kulturpolitisk udvalg Flemming Hansen (A). 

- Jeg er forundret og personlig ked af, at økonomiudvalget pludselig stoppede med 

sagsbehandlingen omkring en overtagelse af området, siger Flemming Hansen. Givet op for 

tidligt Han mener, at håndklædet er blevet kastet i ringen for tidligt. 

- Jeg mener, at de har givet op alt for tidligt. Det havde været noget andet, hvis det var en 

opgave, man ikke kunne magte. Eller hvis der var argumenter fra økonomiudvalget om, at 

området ikke var attraktivt, siger Flemming Hansen. Han påpeger, at de penge der blev brugt 

til en badebro ved Holten Strand ville være spildt, hvis købet falder. 

Derfor har erhvervs- og kulturpolitisk udvalg sendt sagen til endelig behandling i teknisk 
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udvalg i håb om, at det må kunne finde en løsning. 

Købet af Holten Strand blev nedstemt ved byrådsmødet 12. oktober sidste år, efter at 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen havde deltaget i en artikel i Folketidende inden 

byrådsmødet, hvor han fortalte om planen. 

Det brød de andre partier sig ikke om, og derfor faldt forslaget. 

 

Hotelplan er gået i hårdknude. 

 

Tømrermester Poul Vestergaard er tæt på at opgive at indrette hotel i den tidligere politistation 

på Havnen. Kommunen kræver problematisk ændring i facaden. - Det er urimeligt, mener 

bygherren. - Sådan virker demokratiet, siger udvalgsformand. Sådan skriver Folketidende i 

dagens avis. 

Jeg drømte om at gøre noget godt for byen. Få mere liv på havnen. Sætte gang i miljøet. Give 

turisterne et ekstra tilbud. - Og nu ser det ud som om der er gået politik i sagen. Jeg ved ikke 

mere, hvad der sker, men jeg er vred. 

Poul Vestergaard slår utålmodigt ud mod den gamle politistation på hjørnet af Strandvejen og 

Havnegade. Han er snart lige så kold, som vinteren er lang, over for sin vision om at opføre et 

lille eksklusivt familiehotel med tilhørende restaurant i den toetages rødstensbygning, der blev 

født som toldbygning i 1901. 

Det er halvandet år siden, Poul Vestergaard fik ideen, fordi bygningen var sat til salg. 

- Jeg spurgte i kommunen, om der var mulighed for at få tilladelse til at lave hotel. De sagde 

ja, men at der ville være betingelser, fortæller Poul Vestergaard, som derefter købte huset for 

1,7 millioner kroner og henvendte sig til arkitekt Jan Dyrholm. 

De blev enige om at begynde med et skitseprojekt, som havde til formål at afprøve ideens 

bæreevne og afklare, om der skulle tages hensyn til særlige forhold inden den endelige 

projektering. 

Allerede her begyndte problemerne. En nabo protesterede over en udvidelse i gården bag 

hotellet. Samtidig var flere andre beboere langs havnefronten forbeholdne. De stiftede 

Grundejerforeningen for Nysted Havnefront og fik dermed høringsret i forhold til kommunens 

behandling af sagen. 

Poul Vestergaard ændrede flere detaljer på sit projekt og fik kommunens tilladelse til at bygge. 

Desværre begik kommunen en fejl. Grundejerforeningen blev ikke hørt og klagede derfor til 

Naturklagenævnet. 

I maj 2005 kom nævnets afgørelse: Om igen, lød ordren til kommunen, som altså skulle 

sagsbehandle helt forfra på grund af en procedurefejl. 

I den efterfølgende høring protesterede grundejerforeningen. Ikke over ideen om et hotel, men 

over den planlagte facade mod Havnegade, hvor arkitekt og bygherre har planlagt 

sammenhængende væg opført i glas og aluminium. 
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 Bygherren har opsat et træskelet, som giver et billede af den fremtidige facade 
ud mod Havnegade. 

Foto: John Voigt 

 

Det vil virke let og transparent som modspil til den tunge rødstensbygning, forklarer arkitekt 

Jan Dyrholm. Bag glasfacaden skal der efter planen være restaurant, mens den oprindelige 

bygning bliver indrettet som hotel. 

- Det er en god løsning, som giver den tilstrækkelige plads og en æstetisk pæn facade, 

supplerer Poul Vestergaard, der troede sagen afsluttet, da kommunen jo havde sagt god for 

planen. 

Men nej. Grundejerforeningen gjorde indsigelse. Og på et møde med kommunen, som Poul 

Vestergaard hverken var orienteret om eller inviteret til, forlangte grundejerforeningens 

bestyrelse, at den sammenhængende glasfacade skal forskydes, så den bagerste del ind mod 

naboen kommer længere tilbage. 

- Kommunen indkaldte mig til et møde, hvor de sagde, at hvis jeg ville gå med til det, kunne 

jeg få en byggetilladelse med det samme. 

- Men det vil jeg ikke, fordi det ødelægger dimensionerne i det rum, der skal være restaurant, 

siger Poul Vestergaard, der undrer sig over, at grundejerforeningen ikke alene har høringsret. 

- De har åbenbart også vetoret og ret til at udøve facadecensur, siger Vestergaard. 

Den udlægning er teknisk udvalgs formand, Troels Frandsen ikke enig i. - Vi har haft en høring 

og derefter truffet en beslutning på baggrund af høringen. Sådan er demokratiet, siger Troels 

Frandsen og beklager i øvrigt, at der skete en procedurefejl. 

- Men vi kan jo ikke gøre andet, end at erkende det og derefter gøre det om, siger han. 

 

Kronikør kan fortsat bruge byvåbenet (FT). 

 

Økonomiudvalget har besluttet, at manden bag Nysted Krøniken, John Voigt, fortsat kan bruge 

Nysteds byvåben i forbindelse med Nysted Krøniken. 

- Vi synes, at John Voigt gør et godt stykke arbejde, og det skal han blive ved med, siger 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A). 

Han kan dog ikke afvise, at det bliver ændret, når det hedder Guldborgsund Kommune. 

- Jeg kan ikke sige, at det ikke bliver anderledes, men min umiddelbare holdning er, at John 

Voigt skal blive ved med at benytte byvåbenet. 

 

10. marts 2006. 

 

I den fremtidige Guldborgsund Kommune er runden med ansættelse af nye fagchefer i fuld 

gang. Som tidligere nævnt er kommunaldirektør Søren Lück Madsen allerede udnævnt til 
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direktør for Erhverv, Turisme og Arbejdsmarked. Senest er Edvard Kejlaa udnævnt til 

Kulturchef. E.K. er p.t. forvaltningschef i Kultur- og socialforvaltningen i Nysted. 

 

Klar med nye havneplaner. 

 

Økonomiudvalget vil bruge 275.000 kroner til forskellige nye initiativer på Nysted havn. Blandt 

andet har kommunen overtaget vaskeriet, og det skal moderniseres. Derudover bliver der 

lavet en ny grillplads i havnens sydlige ende. 

 

Samarbejdet stopper. 

 

Det er slut med at sende elever med indlæringsvanskeligheder til Margretheskolen i Maribo. 

Det besluttede børne- og ungdomspolitisk udvalg på deres sidste møde. 

At Nysted Kommune udtræder af samarbejdet med Maribo, Holeby og Rødby skyldes, at 

Nysted havner i Guldborgsund Kommune, mens de tre andre lander i Lolland Kommune. 

I øjeblikket har kommunen 11 elever på Margretheskolen, og de får lov til at gøre deres 

skolegang i Maribo færdig. 

Økonomiudvalget har ligeledes godkendt, at der ikke bliver sendt flere elever til 

Margretheskolen, og den endelige beslutning bliver taget på byrådsmødet på tirsdag. 

 

Respekt for ordensmagten? 

 

En 28-årig mand fra Nysted fik i aftes en bøde for at fornærme en politibetjent. Episoden skete 

klokken 22.15 på Østergade, hvor manden kaldte betjenten for "en so". Han blev sigtet for 

gadeuorden og kan regne med en bøde. 

 

13. marts 2006. 

 

Det er tid for generalforsamlinger. 

 

Nysted Efterskole, Skansevej 22, Nysted, afholder generalforsamling den 4. april, kl. 18.30. 

Forsamlingen afholdes på adressen. Dagsorden iflg. vedtægter. 

 

Bevaringsforeningen for Nysted Kommune afholder generalforsamling 21. marts, kl. 19.30 på 

The Cottage i Nysted. Dagsorden iflg. vedtægter. 

Nysted Kunstforening afholder generalforsamling den 28. marts, kl. 19.30 i Den Gamle Skole, 

Stubberup. Dagsorden iflg. vedtægter. 

 

Forsvarsbrødrene for Nysted og Omegn afholder generalforsamling 21. marts, kl. 19.00 på 

Skansevej 1, Nysted. Dagsorden iflg. lovene. 

I forbindelse med generalforsamlingen er der spisning, kr. 75,- pr. snude, og efterfølgende er 

der orientering om det nye forsvarsforlig. 

 

Nysted Tennis Club afholder generalforsamling 28. marts, kl. 19.30 på Skansevej 1, Nysted.  

Dagsorden iflg. vedtægter. 

 

Nysted Roklub afholder generalforsamling den 30. marts, kl. 19 i Roklubben. Dagsorden iflg. 

vedtægter. 

 

Aarestrups medicinskab kommer tilbage til Nysted. 

 

Aarestrup-foreningen har modtaget en spændende gave fra én af Emil Aarestrups tipoldebørn 

– Torben Høst, Odense. 

Gaven er et medicinskab, som Aarestrup har anvendt i sin praksis, medens han var 

praktiserende læge i huset Adelgade 80, Nysted. 

Gaven vil formelt blive overdraget til foreningen af Torben Høst på foreningens ordinære 

generalforsamling, mandag den 20. marts 2006. 
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Efter generalforsamlingen vil museumsleder på Lolland-Falsters Stiftsmuseum Ulla Schaltz tale 

om ”Museers udvikling og fremtid i Danmark”. 

 

15. marts 2006. 

 

Fugleinfluenza i Danmark. 

 

Den farlige H5-fugleinfluenza er nu kommet til Danmark. Sygdommen er konstateret hos en 

vild fugl, og der etableres nu en tre kilometer beskyttelseszone rundt om det område, hvor 

fuglen blev fundet. Dertil kommer en overvågningszone. 

Nu er det kun et spørgsmål om tid før vi ser den her på vores kanter. 

 

16. marts 2006. 

 

Frank Andersen, Fiskergade 13, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. Fødselaren er hjemme 

på dagen. 

 

Sommerhusområde til salg (FT). 

 

En privat investor skal sørge for at få udarbejdet og godkendt en lokalplan, udstykke, 

byggemodne og sælge de 44 sommerhusgrunde ved Birkely, har Nysted Byråd besluttet. Det 

skete på den lukkede del af byrådsmødet tirsdag aften, oplyser borgmester Lennart Damsbo-

Andersen. 

- Vi har valgt at udbyde hele projektet. Så må vi se, hvem der byder ind, siger Damsbo-

Andersen, der forventer flere interesserede købere, fordi der for tiden er stor efterspørgsel på 

sommerhusgrunde. 

Betingelser: 

- Men vi har også betingelser, som køber skal opfylde, tilføjer borgmesteren og forklarer, at 

betingelserne skal sikre en helt anden stil end på Skansegårdens jord, hvor firmaet 2L Invest 

netop nu er i gang med at bygge et feriecenter med helt ens huse. 

- Birkelyprojektet skal sælges som enkelte byggegrunde, hvor de kommende ejere derefter 

har mulighed for at opføre hver sit hus efter egne ønsker. - Vi vil stille den betingelse, at det 

skal fremstå med forskellige huse, så det harmonerer med stemningen i det nuværende 

Birkely, siger Damsbo-Andersen. 

 

Plantillæg godkendt: 

Byrådet godkendte samme aften det såkaldte kommuneplantillæg nummer syv, som er første 

forudsætning for projektets gennemførelse. Tillægget har været i høring otte uger, og det gav 

to reaktioner. Dels fra Storstrøms Amt, der godkender planen, men gør opmærksom på, at der 

skal plantes omkring området og i øvrigt tages hensyn til den eksisterende beplantning. 

Dels fra grundejer Helga Høj Hansen, som skal afstå 1,1 hektar jord til projektet, og som 

blandt andet frygter en højere beskatning, når arealet bliver udlagt til sommerhusområde. 

Det synspunkt har såvel teknisk udvalg som økonomiudvalget allerede afvist, og det samme 

gjorde byrådet. 

Svend Frank imod: 

Kun Svend Frank fra Dansk Folkeparti forsvarede grundejeren. - Jeg forstår fru Helga Høj 

Hansens bekymring. Hvis hendes jord skal beskattes efter regler for sommerhusejere. Det er 

ikke rimeligt og dyrkningen kan ikke betale for en sådan beskatning. På den måde kan hun 

blive tvunget til at sælge og dermed helt opgive at dyrke sin jord. 

- Jeg vil stemme imod, sagde Svend Frank. 

- Der er en lov på det område. Den bliver vi nødt til at følge, svarede Lennart Damsbo-

Andersen og tilføjede: - Jeg tror ikke, det bliver noget problem. Og hvis der virkelig kommer 

en sådan værdistigning, så er det udmærket, den bliver beskattet. 

 

Et langt og dramatisk liv. 
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Med tilladelse fra journalist Jesper Dehn Møller, Folketidende er medbragt nedenstående: 

 

Et langt liv, der startede i Vendsyssel, har både bragt tidligere herskabschauffør på Aalholm 

Slot Henry Larsen til København og 11 år på Thule. 

Men den oplevelse, som Henry Larsen husker bedst, og som har gjort mest indtryk på ham, 

var en bilulykke i 1957. 

Dengang var han soldat og lå ved 5. regiment i Vordingborg. Henry Larsen var på vej til 

København i en folkevogn sammen med tre soldaterkammerater. 

Henry Larsen sad på bagsædet bag passagersædet. Ved Udby kro måtte føreren bremse og 

dreje skarpt til højre, hvilket betød, at bilen væltede. 

Kammeraten, der sad foran havde åbnet vinduet. Han blev skåret op fra nakkehvirvlen til 

halsen. 

- Det er den episode, der står mest klart i min erindring. Han blev begravet fra Solbjerg kirke 

på Frederiksberg. Her blev der spillet Händels Largo. Hvis jeg hører den i dag, begynder jeg at 

græde. Ja, det var noget lort, siger Henry Larsen med blanke øjne. 

Han fik skåret sin ene hånd op og blev opereret på Vordingborg sygehus. Under operationen 

fjernede lægen 76 små sten fra hånden. 

Bombefly styrtede ned: 

Udover bilulykken står oplevelserne under 2. verdenskrig stadig stærkt i erindringen. Her 

boede Henry Larsen på Østerbro. Og han kan bedst huske englændernes bombning af Shell-

huset i marts 1945. 

- Jeg kan huske, at jeg så et spitfire-bombefly styrte ned i samaritterhuset, der lå i den 

bagerste del af den gamle Idrætspark ud mod Østre Allé. Jeg var ni år gammel, siger Henry 

Larsen. 

Og det er ikke det eneste han husker fra Østre Allé. Han så også en modstandsmand blive 

ramt i hovedet af to skud. 

- Selvom det er mange år siden, har jeg stadig et meget dårligt indtryk af alle tyskere, siger 

Henry Larsen. 

Ønskede en lokalradio: 

Tilværelsen bragte Henry Larsen 11 år til Thule, men i 1985 blev han ansat som 

herskabchauffør og tjener hos baron Johan Otto Raben-Levetzau, indtil baronens død i 1992. 

Og nu er de dyre biler skiftede med nogle lidt mere almindelige. 

- Nu er det slut med at køre Rolls Royce. Nu nøjes jeg med at køre Citroën, siger Henry Larsen 

og griner. 

Han forsøgte siden hen at starte en lokalradio i Nysted, men det gik ikke. 

- Jeg var meget skuffet over, at det ikke lykkedes, og jeg er jo nok stadig lidt bitter. Der var 

en kvindelig politiker i kulturudvalget, og jeg tror ikke, hun ville have, at det blev til noget, 

siger Henry Larsen. 

Lydavis i stedet: 

Han startede i stedet for en lydavis til blinde og svagtseende på Lolland-Falster. Og siden 

starten for fire år siden har han lavet 189 bånd af 90 minutters varighed. 

Og selvom Henry Larsen ikke får løn for det, fortsætter han med glæde. 

- Jeg arbejder cirka 25 timer om ugen for egen regning. Jeg har sukkersyge, men jeg arbejder, 

indtil helbredet sætter en stopper for det. Eller så længe folk kan forstå, hvad jeg siger, siger 

Henry Larsen leende. 

Han har planer om at lave noget radio på Radio Lolland i foråret. 

I morgen fylder Henry Larsen 70 år, men der bliver ikke det store festivitas. 

- Begivenheden foregår i stilhed med nogle få venner, siger Henry Larsen. 

 

18. marts 2006. 

 

Kenn Simonsen, Adelgade 27-9, Nysted, kan fejre sin 50 års fødselsdag. Reception i Nysted 

Biografteater fra kl. 13 - ? 

 

20. marts 2006. 

 

Nyt tømrerfirma i Nysted. 
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”Tømrerfirmaet Jens Frederiksen” er navnet på Nysteds nye tømrefirma, og manden bag er 

Jens Frederiksen, Hvedevænget 13, Nysted. 

 

Røde Kors afdeling i Nysted indbyder til årsmøde og generalforsamling den 31. marts, kl. 19 i 

Stoppestedet, Jernbanegade 24, Nysted. Dagsorden iflg. vedtægter. 

Der er kaffebord, og foredrag med billeder ved konsulent Geert Lunde om ”Røde Kors projekter 

i Vietnam”. 

 

Nysted Erhvervs- og Turistforening indkalder til ordinær generalforsamling på The Cottage 30. 

marts, kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forud for generalforsamlingen indbydes alle medlemmer til spisning på The Cottage kl. 18. 

 

Nysted Krolf Klub ”Nyserne” har afholdt generalforsamling 12. marts på Stoppestedet. 

Af foreningens 41 medlemmer var fremmødt 27. 

Bestyrelsen fik følgende sammensætning: Formand Fanny Valstorp, næstformand Thora 

Petersen, kasserer Birthe Krabbe, sekretær Peben Ringholm, medlem Anne Leerhøy og 

suppleant Helle Reimann. 

 

Motorsavsmassakre ved Nysted Kirke. 

 

Pastor emeritus Bjørn Fisker Ohl måtte i sidste uge tilkalde stadsingeniøren for at forhindre, at 

et par bevaringsværdige træer ved Nysted kirke blev fældet. Arbejdet blev straks stoppet af 

stadsingeniøren, som efterfølgende har kontaktet Menighedsrådet og anmodet om 

fremsendelse af en ansøgning med en begrundelse til teknisk forvaltning, hvis de ønsker at 

fælde træerne. 

Det var Menighedsrådet, der havde bedt Anlægsgartnerfirmaer Per Hansen om at fælde 

træerne.  

 

21. marts 2006. 

 

Vibeke K. Ellehave, Wichmandsvej 32, Nysted, har født en søn, som har fået navnet Lasse. 

Faderen til den lille dreng er Henrik A. Christensen. 

 

 

 

 

27. marts 2006. 

 

Nysted Mole solgt. 

 

 

Hurtigere end Anne Svendsen havde turdet håbe på er 

Nysted Mole solgt. Den nye ejer er Ann-Marie Jacobsen, som 

er kendt i byen. Ann-Marie var for 25 år siden dagplejer i 

Nysted og har været tilknyttet Lågerupbanen. Nu arbejder 

hun i ældreplejen i Nykøbing F. 

Molen åbner på lørdag, den 1. april, og her vil der være 

mulighed for at hilse på den nye ejer og sige farvel til Anne 

Svendsen ved en uhøjtidelig reception. 

  

 Foto: John Voigt 

 

28. marts 2006. 

 

Så kom fugleinfluenzaen til Nysted. 
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I går blev der fundet en død musvåge midt i byen.  

Anmeldelsen skete fra privat side, og Beredskabsstyrelsen kom og hentede fuglen. 

 

Generalforsamling i Nysted Tennis Club. 

 

Generalforsamlingen forløb uden de store sværdslag. Bestyrelsen blev genvalgt. Regnskabet 

kom ud med et overskud på kr. 6.274 og status udviste en balance på kr. 57.266. 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Hans Varming, formand, Kis Toft, kasserer, Lars 

Møller, Katja Siv Harwitz og John Voigt, sekretær. 

Standerhejsning 6. maj 2006, kl. 10. 

 

30. marts 2006. 

 

Dårlig økonomi i Nysted Roklub. 

 

Ved den netop afholdte generalforsamling i Nysted Roklub måtte formanden Jan Gleie 

konstaterer, at det står dårligt til med rosporten og økonomien i klubben. Medlemstallet er 

stærkt på retur og interessen for rosporten i Nysted er meget ringe. Dette smitter naturligvis 

af på økonomien, som samtidig ikke er blevet bedre af, at Nysted Kommune har fjernet 

lokaletilskuddet til klubben. 

Regnskabet kom ud med et underskud på kr. 10.646,16. Man vedtog flere besparelsesforslag, 

samt satte klubkontingentet op. 

I forbindelse med sammensætningen af bestyrelsen var det ikke muligt at finde et nyt 

medlem, hvorefter man måtte lade denne plads så åben. Heller ikke suppleanter til bestyrelsen 

var det muligt at få besat. 

 

Boldbane skifter ejer (FT). 

 

Byrådet har besluttet at overdrage den såkaldt tredje boldbane ved Kettingehallen, et areal på 

10.560 kvadratmeter til den selvejende institution Sportscentret i Nysted Kommune. 

Dermed er sportscentret ejer af hele det areal, der ligger omkring hal og friluftsbad. 

De involverede er i denne sammenhæng, Kettinge Svømmebads Venner, Sportscentrets 

bestyrelse og økonomiudvalget. 

For selv om det ikke skal hedde sig, så er der en sammenhæng mellem løsningen af 

svømmebadets økonomiske problemer, sportscentrets velnærede tegnebog (et årligt 

kommunalt tilskud på 850.000 kroner red.) og det kommunale stykke jord. 

Det fremgår også af økonomiudvalgets dagsorden fra 8. februar, hvor der står: "Tilbagesendes 

til erhvervs- og kulturpolitisk udvalg med henblik på en samlet løsning/drøftelse med de 

involverede parter i området." En samlet løsning betyder blandt andet, at sportscentret i 

fremtiden skal påtage sig det fulde økonomiske og praktiske ansvar for svømmebadet, kom 

det frem under byrådsmødet. 

Og så skal sportscentret lægge sig i selen for at få sat gang i nogle aktiviteter på de tre 

boldbaner, som stort set kun bliver betrådt, når kommunens grønne entreprenør slår græs. - 

Vi vil foreslå, at der bliver nedsat en projektgruppe, som får til opgave at komme med nogle 

fremtidsrettede planer for, hvad området skal bruges til.  

- Og vi forventer, at gruppen får en bred sammensætning, sagde Flemming Hansen, der er 

formand for erhvervs- og kulturpolitisk udvalg. 

Han understregede også, at Sportscentret skal betale alle udgifter i forbindelse med 

overdragelsen.  

 

Skansepavillonen har fået ny restauratør. 
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Ny forpagter af Skansepavillonen er Liselotte 

Hjort. 

Hun er udannet køkkenassistent og 

levnedsmiddeltekniker og har i det seneste år 

ejer og drejet cafeen og sandwichbanen 

Hyttefadet i Rødbyhavn. 

Den nye restauratør vil lave gode danske 

retter, der passer til stemningen i den gamle 

træbygning. 

 
Foto: John Voigt  

Skansepavillonen åbner den 1. april, men indtil 1. maj er der lukket ugens første tre dage 

undtagen for bestilte arrangementer. I hele påsken og fra 1. maj er der åbent hver dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2006. 

 

Tysk kunstner på Nysted Bibliotek. 

 

I april måned byder Nysted bibliotek på en udstilling af den tyske maler og billedhugger 

Wolfgang Ellermann. 

Siden august sidste år har han for det meste opholdt sig i Nysted, og den tyske kunstner har 

planer om at slå sig ned her. Derfor leder han efter et atelier med bolig på Nysted-egnen. 

Wolfgang Ellermann arbejder ellers med sin kunst i Norge og Tyskland, og han er uddannet i 

maleri og grafik i Hannover og Kassel. 

Udstillingen kan ses i biblioteksgalleriet på Nysted bibliotek fra 3. april til 27. april i bibliotekets 

åbningstid. 

 

Forsvarsbrødre er trofaste. 

1. 
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En gang forsvarsbroder, altid forsvarsbroder. Sådan er parolen hos forsvarsbrødrene for 

Nysted og Omegn, hvor hele syv medlemmer fik årstegn på den årlige generalforsamling. 

Gunner Jeppesen og Helmer Nielsen fik begge 50-års tegn, mens der var 40-års tegn til Jens 

Erik Larsen, Niels Jørgen Krog og Børge Stenstrup. At der er tilgang af nye medlemmer bevises 

af, at Kurt Nielsen og Christian Lauritsen begge fik 10-års tegn. 

Forsamlingen valgte i øvrigt Henning Olsen som nyt bestyrelsesmedlem. Han afløser afdøde 

Erik Larsen. Der var genvalg til Karl Arne Sigurdsson og revisor Peter Hansen. 

 

3. april 2006. 

 

Bent Bille, Wichmandsvej 40, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 

 

Ny formand for erhverv i Nysted. 

 

Nysted Erhvervs- og Turistforening har fået ny formand. Det blev Klaus Rosquist fra The 

Cottage. Han har siddet i bestyrelsen 1 år. Ny næstformand blev uddeler Johnny Møllgren fra 

Dagligbrusen i Nysted. 

Skiftet i bestyrelsen fandt sted efter den nylagt afholdte generalforsamling, hvor også 2 nye 

bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Det blev Jens Højgaard fra Nysted Byferie og Palle Bortst-

Jensen fra Borst Kaffe. Slagtermester Peder Hansen blev genvalgt. 

Generalforsamlingen vedtog desuden nye vedtægter, der er bragt i overensstemmelse med 

den nye kommunestruktur, hvor Nysted Kommune forsvinder som selvstændig kommune med 

udgangen af dette år, og bliver en del af Guldborgsund Kommune. 

 

Nysted Bådelaug indkalder til ordinær generalforsamling den 28. april, kl. 19 i lavets lokaler. 

Dagsorden iflg. Vedtægter. 

 

Ældre Sagen i Nysted. 

 

På det netop afholdte årsmøde 8. marts har komiteen konstitueret sig med Vibeke Bille-

Hansen som formand. Næstformand Jørgen Krieger, sekretær Elsebeth Friderichsen, kasserer 

Ole Wilcken, socialhumanitært arbejde Inge Frandsen og Ruth Wilcken-Petersen, bowling Knud 

Husted. Inge Stilung og Knud Bent Hacke valgt som suppleanter til henholdsvis 

socialhumanitært- og ældrepolitisk arbejde. 

 

 

 

 

 

 

En forårsdag på havnen. 
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 Foto: John Voigt  

 

Her ligger de så i forårssolen og venter på at komme i vandet. Om det er et kønt syn er der 

sikkert mange meninger om. Havnepladsen har gennem flere år været vinterbådeplads for 

mange motorsejlere og andre typer af både, som der ikke har været plads til ved det gamle 

bådeværft eller i sejlklubben. Der er ingen tvivl om, at de har ”skygget” for udsigten til Noret 

og Aalholm Slot, og har sikkert været til stor ærgrelse for husejerne ved havnen. 

Men nu er det ved at være slut – næste weekend kommer de i vandet for den nye sæson. 

 

4. april 2006. 

 

Poul Theil, Torrig, Claus Frandsen, Nysted, og Jørgen Pedersen, Havløkke, er udtrådt af 

DLG/QVADES kredsbestyrelse. Nyvalgte er Jens Chr. Bay, Vennershåb, Nakskov, H.H. Jul 

Pedersen, Tostrupgård, Nysted, Flemming Rasmussen, Vesterlund, Skodsebølle, og Kim Monk 

Rasmussen, Bøllesmindevej, Stokkemarke. 

 

10. april 2006. 

 

Nysted Svømmeklub afholder generalforsamling den 19. april, kl. 19 på Det lille Røgeri, 

Adelgade 66, Nysted. 

 

Gymnastikforeningen Sydøstlolland afholder generalforsamling den 27. april, kl. 19 i Kettinge 

Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter. 

 

12. april 2006. 

 

Standerhejsning i Roklubben. 

 

Lørdag den 15. april går sæsonen for alvor i gang i Nysted Roklub. Der er standerhejsning 

klokken 14. 

 

Anklaget læge renset. 

 

Det kommer ikke til at koste læge Susanne Andersen en krone, at hun 5. april sidste år 

smækkede døren til sin praksis i Nysted – skriver Folketidende i dagens avis. 

- Jeg er så lettet, at jeg kan flyve. Nu er sagen slut, og jeg kan komme videre i mit liv, siger 

Susanne Andersen. Den tidligere praktiserende læge i Nysted modtog i går brevet, der sætter 

punktum i sagen. Her har Landssamarbejdsudvalget besluttet, at Storstrøms Amt ikke havde 

ret i, at lægen skulle have en bod på 25.000 kroner for at lukke sin praksis.  

- Den her afgørelse betyder meget for mig. For det har været utroligt hårdt psykisk at skulle 
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stå igennem, hvordan amtet og politikerne har beskyldt mig for både det ene og det andet i 

fuld offentlighed. Jeg føler ligesom, at jeg nu har papir på, at jeg måske ikke er så tosset 

endda, siger hun. 

Den praktiserende læge var utilfreds med Storstrøms amt, der ville tvinge hende til at tage 

flere patienter ind på grund af lægemangel. Susanne Andersen sagde nej, lukkede klinikken og 

amtet besluttede at indstille hende til en bod for at bryde overenskomsten. Efterfølgende 

meldte Susanne Andersen sig syg og i december sagde hun op i følge overenskomsten og 

lukkede klinikken i Nysted. 

- Humlen i hele sagen er, at jeg ikke følte, at jeg kunne behandle mine patienter forsvarligt, 

når jeg skulle tage flere ind. At jeg fik en diskusprolaps, har som sådan ikke noget med sagen 

at gøre, forklarer hun. 

I dag har Susanne Andersen lagt stetoskopet på hylde - og går ledig hjemme i Nykøbing. Når 

hun da ikke ind i mellem arbejder som læge i Sverige. 

- Efter den her sag har jeg slet ikke lyst til at arbejde som praktiserende læge i Storstrøms 

Amt. Selvom jeg var glad for mine patienter, siger hun. 

 

Svømmeklubben mødes i Nysted. 

 

Nysted Svømmeklub holder generalforsamling. Det sker onsdag den 19. april klokken 19. 

Generalforsamlingen finder sted på Det lille Røgeri, Adelgade 66, i Nysted. 

 

Fingerdukker på Biblioteket. 

 

Slår man et smut forbi Nysted Bibliotek, kan man frem til den 24. maj nyde en udstilling af 

små fingerdukker. Dukkerne er lavet af Renée Adrian og kan ses i åbningstiden. 

 

14. april 2006. 

 

Ketty Elinor Jensen, Ny Østergade 15, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 80 år. 
 

15. april 2006. 
 

Læge-sejr overrasker formand. 

 

Storstrøms Amt tager afgørelsen i sagen om Nysted-lægen til efterretning, men formand er 

overrasket – skriver Folketidende i dagens avis. 

Det overrasker mig, men nu tager vi afgørelsen til efterretning. 

Sådan lyder kommentaren fra Lennard B. Nielsen til afgørelsen om Nysted-lægen Susanne 

Andersens exit. Som formand for Samarbejdsudvalget for lægeoverenskomsten i Storstrøms 

Amt havde politikeren været med til at indstille Susanne Andersen til en bod på 25.000 kroner 

for at bryde overenskomsten. Men i denne uge kunne Folketidende bringe nyheden om, at 

Landssamarbejdsudvalget har underkendt Storstrøms Amt. Susanne Andersen kan nøjes med 

en advarsel for, at hun lukkede sin klinik i Nysted den 5. april sidste år i protest mod amtet. 

- Jeg mener jo, at hun har forbrudt sig mod overenskomsten. Og det er jo ikke en løsning at 

lukke, fordi man er sur over den dårlige lægedækning på Lolland. Vi kan jo ikke tvinge folk til 

Nysted eller andre steder, hvis de ikke vil arbejde der, siger Lennard B. Nielsen, der også er 

medlem af sundhedsudvalget for socialdemokraterne. 

Susanne Andersen sagde endeligt op i december - og sidder i dag tilbage med en følelse af, at 

amtet og dets politikere nærmest har henrettet hende offentligt flere gange undervejs i 

forløbet. 

- Nu kan jeg jo grine af det et eller andet sted. Men det har bestemt ikke været sjovt at skulle 

hænges ud af flere amtspolitikere og især Lennard B. Nielsen undervejs i forløbet, siger hun. 

På skafottet.  

At der har været skudt med skarpt, giver politikeren hende sådan set ret i. 

- Hun er selv gået op på skafottet. Man kan ikke bare lukke sin praksis i protest uden at tænke 

på patienter eller andet. Så hvis der er nogen, der har båret sig tosset ad, er det da hende, der 
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jo også har stillet sig op i tv og aviser, mener han. 

Susanne Andersen mener til gengæld, at hun har forsøgt at rette fokus på et alvorligt problem. 

- Det kan da godt være, at jeg har båret mig klodset ad. Men jeg havde forsøgt at komme i 

dialog med amtet flere gange, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne forsvare deres praksis overfor 

mine patienter, siger Susanne Andersen. 

Hun mener, at Storstrøms amt svigter både patienter og læger i et samfund som Nysted, når 

man vil tvinge flere patienter ind i en praksis, end lægen ønsker.  

- Det er utroligt, at man i en situation med lægemangel har råd til at behandle folk på den 

måde, mener hun. 

Kan ikke tvinge folk.  

Det afviser Lennard B. Nielsen. 

- Vi forsøger på alle mulige måder at lokke læger til. I Nysted har vi simpelthen valgt at drive 

hele klinikken, hvor lægen så lejer sig ind. Men vi kan stadig ikke tvinge folk hertil, siger han. 

 

Bittens jubilæum. 

 

 

 
Påskelørdag - 15. april - kan Birthe 
Rasmussen (Bitten), Wichmandsvej 45, 
Nysted, fejre 40 års jubilæum på Nysted 
Apotek.  

Bitten kom i lære som defektrice i 1966 efter 

at have været i erhvervspraktik på apoteket. 

Desuden var Bittens søster Irene også på 

apoteket, og det var Bitten glad for. Irene 

kan således fejre 45 års jubilæum senere på 

året. Kunderne på Nysted Apotek kender 

Bitten for hendes dejlige ligefremme væsen, 

en kvik bemærkning og en smittende latter. 

Bitten er en god og dygtig kollega, altid 

hjælpsom og omsorgsfuld. 

På billedet ses Bitten sammen med sin chef Jytte Hilden. 
Foto: John Voigt 

 

 
Bittens jubilæum fejres fredag 21. april, kl. 13 - 15 med en reception på Nysted Apotek.  

 

19. april 2006. 

 

Golfbanen fik sin lokalplan. 

 

13 havde valgt at gøre indsigelse mod planerne om golfbane ved Stubberup. Nysted Byråd 

vedtog alligevel i går aftes lokalplanen, men med tilføjelse om at tage hensyn til landbruget. 

 

Travle Dage på Havnen. 

 

Der kan ventes betydelig aktivitet på havneområdet i Nysted i denne uge. Nysted Sejlklub har 

afsat torsdag, fredag og lørdag til udsætning af medlemmernes både. Torsdag for de, der skal 

have bådene hentet hjemme eller andre steder, fredag for de både, der står på pladsen foran 

havnekontoret og lørdag for de både, der er anbragt omkring klubhuset.  
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 Søsætning fra Havnen 2006. 
Foto: John Voigt 

 

 

Lørdagens arbejde sluttes med servering af gule ærter i klubhuset – men først, når der er 

foretaget oprydning.  

Sejlklubben holder standerhejsning næste lørdag, 29. april. På lørdag har Nysted Bådelaug 

udsætning af både, der kan klares med lastbilkran. Når den opgave er overstået, holdes 

standerhejsning med efterfølgende spisning. 

 

Orientering om husplaner. 

 

Medlemmerne af Nysted Bådelaug er indkaldt til et orienteringsmøde på torsdag aften. Her vil 

bestyrelsen redegøre nærmere for planerne om overtagelse af havnebygningen, hvor man nu 

bor som lejer hos kommunen. Herunder vil også være redegørelse for ombygning og økonomi 

for projektet, der nu foreligger udførlige tegninger af. Debatten om planerne kan derefter 

fortsættes fredag 28. april, hvor der holdes generalforsamling i Nysted Bådelaug. Begge møder 

foregår i lokalerne i havnebygningen. 

 

20. april 2006. 

 

Sandra G. Hildebrand, Gl. Torv 21, Nysted, har født en datter, som har fået navnet Kimie. 

 

Campingchefen holder fødselsdag. 

 

Campingchef Jan Hansen, Nysted Camping indbyder til reception den 23. april, kl. 11 – 14 i 

anledning af hans 60-års fødselsdag. Receptionen afholdes på Skansepavillonen. 

 

Skolerne er sparsommelige og de unge billige i drift. 

 

Skoleområdet i Nysted har sparet halvanden million kroner sidste år. Færre elever på 

specialskoler og mindre vikardækning giver penge til bøger og ny edb i år. 

Ungdomsskolen og Ungdomsskolens klubber i Nysted har også penge i overskud. De to steder 

har helt præcist brugt 62.971 kroner mindre end i budgettet for 2005. Derfor har byrådet 

besluttet at overføre pengene til årets 2006-budget. 

 

I Folketidende under Dagens Buket har Søs og Niels Lerche-Thomsen, Adelgade 91, Nysted, 

haft følgende indlæg: 

”Vi vil gerne sende en stor, stor tak til Nysted Kommunes Hjemmepleje. Vi havde aldrig drømt 

om, at vi skulle få brug for hjælp (det plejer jo kun at ramme naboen). Men så på et 

splitsekund snubler jeg og ender på operationsbordet og må ikke træde på højre ben i tre 
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måneder. 

- Hvad sker der så? - Jo, hjemmeplejen træder i aktion fra dag et, således at alt fungerer her 

på hjemmefronten - både under min indlæggelse på sygehuset og efter hjemkomsten. 

Takken går ikke mindst til alle de søde damer, der kom her, og stadig kommer. Fordi I altid 

kommer her med et smil og er søde og hjælpsomme på alle måder. Vi ved, I har travlt og tit er 

meget pressede, men det mærker vi ikke. Tak! Vi har også selv skullet lære at tage imod 

hjælpen, når man altid har klaret sig selv, var der også meget, vi skulle lære og vænne os til! 

Til sidst også en stor tak til naboer og genboer for hjælp bl.a. med snerydning på vores fortov 

igennem den nu overståede lange vinter. - Forårssolen skinner, nu vågner vi! - Tak! 

Forårshilsen og tak”. 

 

20. april 2006. 

 

Og så er der tennis. 

 

Nysted Tennis Club markerer sæsonstarten med standerhejsning den 6. maj. Det sker klokken 

10. Fra den 10. maj er der så onsdagstennis fra klokken 18. Og som en nyhed er der 

seniortræning fra klokken 17 - og det er også om onsdagen. 

 

22. april 2006. 

 

I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har Anna Marie Jensen, Ålholm 

Parkvej 15, Nysted, haft følgende indlæg under Skam dig: 

”Det er med undren, jeg læste i Folketidende, at læge Susanne Andersen ikke får nogen påtale 

over den måde, hun har behandlet sine patienter på, det er da vist det, man kalder at blæse 

på de patienter, som hun svigtede groft, og den læge i Sløsse som måtte tage hendes 

patienter, fordi hun ikke mente, hun kunne overkomme at leve op til den overenskomst, som 

hun selv havde godkendt.  

Jeg kan godt forstå, hun er jublende glad, men "kære " Susanne, det er dine patienter ikke, de 

har siden du smed håndklædet i ringen, måtte tage en temmelig umulig vej, når de skulle til 

lægen, nemlig rundt om Nykøbing, og har måtte betale dyrt for den tur. Jeg håber, at du midt 

i din glæde, skammer dig en lille smule, men det er vel for meget forlangt.  

For øvrigt venter jeg stadig på min journal”. 

 

Kirkekoncert aflyst. 

 

Den planlagte forårskoncert i Nysted Kirke på søndag er aflyst. Men der kommer en ny inden 

alt for længe: Inden sommerferien vil de musikalske kræfter i Nysted Kirke byde på en 

sommerkoncert, lover kirkens organist Thorbjørn Sjøgren. 

 

Varmeværket udskifter. 

 

Forbrugerne kan i et vist omfang regne med uregelmæssigheder i forsyningen fra Nysted 

Varmeværk på mandag. Årsagen er forberedelser til den store opgave med udskiftning af den 

gamle halmkedel. Den skal erstattes af en ny og større. 

- Der er nogle rør, der skal skæres over, forsynes med ventiler og derefter samles igen, 

forklarer Palle Jensen, der er driftsleder af værket. 

Ventilerne vil give mulighed for at afbryde forbindelsen med halmkedlen, når den skal fjernes. 

Det ventes at ske omkring 3.-4. maj. 

Forbrugerne behøver ikke at frygte mangel på varmt vand, når kedlen bliver koblet fra og 

fjernet. Forbindelsen med Nysted Biogas’ anlæg i Kettinge kan sammen med oliefyret klare 

behovet, mens der arbejdes. 

Den nye skorsten til varmeværket skal efter planen rejses tirsdag 16. maj. 
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27. april 2006. 

 

Møntvask på havnen er åbnet. 

 

Efter en pause på næsten et år kan turister og andre igen få rent tøj i møntvaskeriet på Nysted 

Havn. Vaskeriet åbnede 20. april, nu med kommunen som ejer og ansvarlig for driften. 

Vaskeriet blev tidligere drevet af ægteparret Lotte og Tommy Strange, der også ejer og driver 

reklametryk-forretningen Mytek og Byens Solcenter. 

 

28. april 2006. 

 

Restaurant Maxim har fået ny forpagter. 

 

Onsdag 1. marts rykkede 39-årige Brith Rasmussen ind. Ikke som ejer, men som forpagter 

hos de nye ejere, Erik og Rune Olsen. Og det er ingen tilfældighed, at netop Brith Rasmussen 

fik kontrakten. 

Hun har siden hun var 21 år gammel overvejende arbejdet som bartender. Senest i 

Skipperstuen på Marielyst. 

Særretter og gode tilbud i baren er der i morgen, lørdag 29. april, når Brith Rasmussen holder 

åbningsreception på Maxim. Det foregår fra klokken 14 til 16 med lidt godt at spise og drikke 

samt musikalsk underholdning leveret af gruppen "Half & Half". 

 

29. april 2006. 

 

Generationsskifte i Salon L&L. 

 

Lone Hermann overdrager efter 40 år sin frisørsalon til Lotte Kamper – skriver Folketidende. 

 

Vandondulation til damerne og fønbølger i herrernes hår stod ikke på skemaet, da Lotte 

Kamper stod i lære i salon Hos Peter i Nykøbing F. Ikke desto mindre er det noget, der skal 

sidde i fingerspidserne, når den 39-årige frisør fra på mandag 1. maj overtager Salon L&L i 

Nysted. Her er mange af kunderne nemlig lige så gamle i gårde som den hidtidige chef og 

indehaver, frisør Lone Hermann. 

Så de foretrækker føn og bløde lokker frem for hårgele og stift strittende totter.  

 

 

 

Kan det hele. 

Derfor er Lone Hermann overordentlig tilfreds med sin 

afløser. 

- Lotte kan det hele. Både det traditionelle og det 

moderne. Det kan jeg garantere for, erklærer Lone 

Hermann og vifter med sin saks en beskeden tøven 

fra Lotte af vejen.  

- Jeg har ingen betænkeligheder overhovedet ved 

overdragelsen, tilføjer Lone Hermann, der som ung 

22-årig frisør tog springet fra Nykøbing Falster til 

Nysted og åbnede salon i Adelgade 34, selvom byen 

allerede havde fire herrefrisører og tre damefrisører. 

Siden da har hun oparbejdet en stor kreds af faste 

kunder, som Lotte Kamper i de seneste år har været 

med til at betjene.  

 

Foto: Nysted Avis.  
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Mandag trækker grundlæggeren sig tilbage. 

- Det er vist ikke helt gået op for mig endnu. Men jeg har da masser af planer for, hvad jeg 

skal lave, siger Lone Hermann og kigger hen mod en blomsterdekoration på kundeskranken. 

Med sine afstemte farver i cyklamen og hvid tilsat et stænk af årets limegrønne modefarve i 

bunddækket, ser den ud, som om den lige er hentet i en eksklusiv blomsterforretning. 

Sandheden er, at Lone Hermann selv har lavet den. 

Bidt af blomster.  

- Jeg er bidt af blomster. Så det vil jeg bruge rigtig meget tid på. Og så skal jeg nyde det lidt, 

siger hun og afslører, at det sværeste nok bliver at undvære kontakten med kunderne. 

Både dem i salonen og på plejehjemmet Solgården i Herritslev samt et plejehjem i Vester 

Kippinge, hvor hun har været fast frisør for de ældre. 

- Jeg kommer nok til at tage på besøg. Det bliver der heldigvis også tid til, smiler Lone 

Hermann. 

De ældre skal dog ikke vente besøg allerede mandag 1. maj, for den dag er der 

overtagelsesreception i salonen fra klokken 13 til 17, hvor der er lejlighed til at sige farvel til 

Lone og velkommen til Lotte. 
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maj 2006. 

 

Sæsonpremiere i højt humør i Nysted Krolf Klub. 

 

I Nysted Krolf Klub er alder absolut ingen hindring – skriver Folketidende i dagens avis. 

Det er 94-årige Else Schobius det konkrete bevis på. Else Schobius, der har været aktiv spiller 

i fem år, var på pletten og gik sine første 12 huller i år, da klubben søndag formiddag indledte 

sæsonen på banerne i Kalkgraven ved Skansevej. 

Klubben har 41 medlemmer, og hen ved to tredjedele af dem samt nogle få nybegyndere var 

mødt op til sæsonpremieren, der foregik i det sædvanlige høje humør - trods kulden og det lidt 

for høje græs. 

Krolf er en blanding af golf, minigolf og kroket og spilles med store, tunge køller og 300 grams 

akrylkugler. I Nysted har man spillet det siden 1999.  

- Det er et spil, der kan spilles af alle uanset alder, siger formanden Fanny Valstorp. Så vi har 

et godt tilbud om frisk luft, sund motion og hyggeligt samvær. 

 

Nevø til en af de nedskudte flyvere deltager i årets arrangement ved 

Flyvermonumentet. 

 

60 år efter indvielsen af Flyvermonumentet på havnen i Nysted vil en slægtning til en af de 

omkomne flyvere deltage, når der Valdemarsdag holdes koncert og kransenedlægning ved 

monumentet. 

Alan C. Massey har efter mange års søgen fundet ud af, at hans farbror, andenløjtnant J. Y. 

Massey var blandt de 10 flyvere, der omkom, da flyet blev skudt ned over Rødsand 9. april 

1944, oplyser kompagnichef Ivan Henriksen fra Hjemmeværnet. 

De omkomne blev fra Rødsand bragt ind til Nysted, hvorefter de blev begravet på Svinø 

mellem Næstved og Vordingborg. 

15. september 1946 blev Flyvermonumentet rejst på havnen som et minde om de omkomne. 

Det består af en propel fra det nedskudte fly. På stenen, der bærer propellen, er anbragt en 

mindetavle for de 10 i flyet. 

 

2. maj 2006. 

 

Ballade om stilamper. 

 

27 lamper med hyggelys har fået Nysted Kommune til at begå lovbrud. Kommunen satser dog 

på, at lamperne snart bliver lovlige – skriver Folketidende. 

 

De er 80 centimeter høje, der er 27 af dem - og de er alle skabt til at sprede hygge. Men 

Nysted Kommunes planlagte lampe-hygge har ført til en mildest talt mindre hygsom stemning 

på stien mellem havnen og campingpladsen. Faktisk blev en enkelt unavngiven beboer ved 

Fjordvej så godt og grundigt gal over de små nyanskaffelser, at vejformanden fik en 

overhaling - og det startede så en mindre kædereaktion, der har sat en i hvert fald midlertidig 

stopper for lamperne. For han gjorde kommunen opmærksom på, at de 27 lamper til den nette 

sum af 200.000 kroner er intet mindre end ulovlige. For stien går indenfor den såkaldte 

Strandfredningslinje - og så skal lys altså godkendes af amtet. 

- Vi var i fuld gang med at sætte dem op, da det her skete. Vi vidste slet ikke, at der skulle 

søges tilladelse. Men det har vi nu gjort, og når de fire ugers høringsfrist er gået, regner vi 

bestemt med at gøre arbejdet færdigt, siger Hans-Erik Johnsen, stadsingeniør i Nysted 

Kommune. 

Fristen for indsigelser udløber på fredag - så mandag er kommunen klar til at sætte de 

resterende lamper op. Og ingeniøren er overbevist om, at lamperne nok skal få lov at sprede 

lys og hygge. 

1. 
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- Det er kun bestemte, der kan gøre indsigelser - og det kan jeg ikke forestille mig, at de vil 

gøre. Lamperne har et dæmpet lys, er ikke ret høje og generer ingen. Så jeg tror blot, at en 

borger måske havde en dårlig dag, siger Hans-Erik Johnsen. 

Allerede sidste år blev der opsat seks lamper på stien. I år er planen at oplyse hele stykket fra 

havnen og til skansen. Så lamperne placeres med 25 meter mellem hver. 

- Man kan vel nærmest kalde det en turistfremmende foranstaltning. Det er med til at gøre det 

hyggeligt at gå tur om aftenen, slutter Hans-Erik Johnsen. 

 

3. maj 2006. 

 

1078 sirener hylede over hele landet. 

 

En af dem var den lokale sirene ved Vanthorevej i Nysted. Den blev afprøvet i lighed med 

landets øvrige 1077 sirener. Lyden var så høj, at det ville have været bedst, hvis man havde 

taget høreværn på, hvis man opholdt sig nær sirenen.  

Sikkerhedsafstanden er 40 meter, oplyser styrelsen. To signaler blev afprøvet. Dels "gå inden 

døre" og dels "faren er forbi". Den første lød to gange, og den anden blev afprøvet én gang.  

 

5. maj 2006. 

 

Kommunen siger ja til et nyt hotel. 

 

Et lille eksklusivt familiehotel med udsigt over Nysted Havn til Aalholm Slot – skriver 

Folketidende i dagens avis. 

Poul Vestergaards visioner for den gamle politistation og tidligere toldbygning var store, da 

han for snart to år siden besluttede at købe huset, der stod tomt og var truet af forfald. 

Og visionerne faldt i god jord hos kommunens politikere. De lod den entreprenante 

Vestergaard vide, at hvis han ellers overholdt regler og forordninger, var der grønt lys for 

hotellet. 

For halvandet år siden købte Vestergaard ejendommen Strandvejen 73 og begyndte straks at 

projektere. Siden da har han kæmpet for at komme videre, indtil tirsdag i denne uge, hvor 

kommunens tekniske udvalg besluttede at give en byggetilladelse. 

- Vi er enige i udvalget. Personligt synes jeg, det er godt, der er opnået en løsning. Og det er 

mit indtryk, at alle er tilfredse, siger formanden for teknisk udvalg, Troels Frandsen (V). 

Byggestart 26. maj. hvis... 

Han forklarer, at der er en klagefrist på fire uger. Derfor kan Poul Vestergaard tidligst begynde 

at bygge 26. maj, hvis der altså ikke kommer indsigelser. 

Som bygherre er Poul Vestergaard tilfreds. Men ikke ubetinget. 

- Det er godt, der er kommet en afgørelse. Og jeg har fået det, som jeg ville have det. 

- Men hotellet skulle have været klar til at modtage gæster nu. Jeg er vred over, at 

sagsbehandlingen skulle vare så længe, siger Poul Vestergaard. 

I den periode har han brugt op mod 100.000 kroner på projektering og haft udgifter til 

forrentning af bygningen.  

- Jeg synes, jeg har fået en dårlig behandling, siger Vestergaard. 

Byggesagen trak i langdrag, fordi· beboerne ved Strandvejen gjorde indsigelser mod en 

tilbygning i baggården. De mente, den ville blive for stor og var også bekymrede for, om en 

restaurant i tilbygningen ville medføre støj i nabolaget.  

De stiftede en grundejerforening og kom blandt andet med et forslag om at gøre tilbygningen 

mindre og ændre dens facade. 

Og det fik Poul Vestergaard til at protestere. Han overvejede at opgive hotelplanen og indrette 

lejeboliger i bygningen i stedet. 

Men nu er der altså fundet en løsning, som alle kan tilslutte sig. 

- Det er jeg da glad for, siger Poul Vestergaard og slår fast, at Nysted nu får sit hotel. 

Han kan dog ikke sige, hvornår byggeriet går i gang. 

 

6. maj 2006. 
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Standerhejsning med overraskelser. 

 

Nysted Tennis Club havde standerhejsning og efterfølgende blev sæsonen skudt i gang. 

 

 

I forbindelse med standerhejsningen blev 

formanden Hans Varming udnævnt og kåret 

til årets idrætsleder 2005 i Nysted Kommune 

af Fritidsnævnet. Pokalen blev overrakt af 

Fritidsnævnets formand Kurt Ludvigsen. 

 

Foto: John Voigt  

 

7. maj 2006. 

 

Nyopførelse på Havnegade 4 i Nysted. 

 

 

Så er nybyggeriet på Havnegade 4 i Nysted kommet i 

gang.  

I forbindelse med nedrivningen af den gamle bygning 

indgik ejeren en aftale om inden for 2 år igen at opføre en 

bygning/ejendom på grunden. 

Så vidt vides i skrivende stund er det meningen, at 

ejendommen, når den er færdig, skal fungere som 

udlejningsejendom. 

 
 Foto: John Voigt 

 

Konfirmationssøndag i Nysted Kirke. 

 

På en smuk sommerdag var mange familiemedlemmer og gæster mødt op til konfirmationen, 

og kirken var besat til sidste plads. Sognepræst Jens Chr. Nielsen formidlede konfirmationen 

med stor indledningsevne og glæde – og med sin sædvanlige store stemmepragt – og alle fik 

vi et Guds ord med hjem.  

Følgende blev konfirmeret på dagen: 

 

Nevi Voiremose Jensen Kettingevej 134 B 4892 Kettinge 

Rene Mogensen Sakskøbingvej 117  

Julie Wriedt Valentin Hansen Kølle Alle 13 4894 Ø. Ulslev 

Isabella Schou Søndergaard Rågelundevej  4294 Kettinge 

Julie Kruse Albretsen Jernbanegade 24  

Morten Lise Skovstræde 5  

Mads Hansen Bomstræde 18 B  

Mathias Steinhausen Madsen Kallehavevej 6  

Stine Chemnitz Mortensen Vognmandsmarken 8  

Kresten Olsen Fiskergade 26  

Line Jantzen Sakskøbingvej 1 A  

Kasper Strange Nielsen Kettingevej 3 A 4892 Kettinge 

Anja Dyring Sakskøbingvej 4  

Line Kok Jensen Kirkestien 17  

Benjamin Plensou Lindholmvej 8 Stubberup 

Tobias Holmelund Rosenvænget 33  

Nanna Voigt Jensen Krogsvej 6 Vantore 

Amalie Sheriff Nørrevej 23 4892 Kettinge 



 44 

Sofie Vejby Lindquist Drosselvej 7  
Hvor intet andet er anført er adressen 4880 Nysted. 

Som en lille bemærkelsesværdig ting – der var kommet en svale ind i kirken, og under 

konfirmationen fløj den forvirret rundt under kirkehvælvingerne i et forsøg på at finde et 

smuthul, så den kunne komme ud i det fri. Dette lykkedes ikke – og manges øjne fulgte dens 

forsøg. 

Man må ønske, at kirkebetjenten senere hjælp den ud i det fri. 

 

9. maj 2006. 

 

Storskral bliver hentet i uge 21. 

 

I uge 21 bliver der afhentet storskrald i hele Nysted Kommune. Afhentningsdagen er tirsdag 

23. maj, men det kan blive nødvendigt at tage flere dage i brug. 

De borgere, der ønsker at få hentet storskrald, skal senest tilmelde sig torsdag 18. maj hos 

Nysted Kommune. 

Storskraldet kan for eksempel være møbler, jern, metal, hårde hvidevarer eller cykler. Det 

gælder ikke papir, glas, papir, bygningsaffald eller haveaffald. 

På afhentningsdagen skal affaldet været stillet ud senest klokken syv om morgenen. Der bliver 

maksimalt afhentet fem enheder per husstand. 

 

11. maj 2006. 

 

Fortæller om præstetavle. 

 

Sognepræst Jens Christian Nielsen skifter søndag 21. maj prædikestolen i Nysted Kirke ud med 

talerstolen i Stoppestedet. 

Her er Jens Christian Nielsen gæstetaler til et eftermiddagsmøde klokken 14. Han fortæller om 

Nysted Kirkes præstetavle, hvorpå man kan læse, hvem der gennem tiderne har haft embedet 

i kirken. Alle er velkomne til mødet, hvor der også bliver serveret kaffe og kage. 

 

16. maj 2006. 

 

God interesse for feriehuse. 

 

Ejendomsmægler Jørgen Danielsen fik ikke den helt store køberstorm Storebededag. Det er 

heller ikke nødvendigt, for Nysted Strandhuse bliver afsat i næsten samme tempo, som de 

bygges. Kun fem af i alt 40 huse er ledige. 

Bag sommerhusprojektet står firmet 2L Development, som for halvandet år siden købte den 

såkaldte Skansegårdsjord ved Rødsandsrevle af Nysted Kommune. Der er plads til omkring 

120 sommerhuse i området. Og selv om de ligger i prisklassen fra 1,7 millioner kroner i femte 

række til 2,85 millioner kroner i forreste række, er der altså næsten udsolgt. 

Husene i første række er væk, mens det stadig er muligt at få et hus i anden række, oplyser 

ejendomsmægleren, der også kan berolige de kommende købere med, at der selv fra femte 

række kun vil være 200 meter til stranden. 

De første købere har i øvrigt taget deres nye hus i besiddelse. Det skete 1. maj. 

 

I Folketidende under rubrikken Lokal Debat, Det Mener Jeg har Poul Vestergaard, Fiskergade 

12, Nysted, haft følgende indlæg under Vedrørende hotel på Nysted havn: 

”Det er da herligt, hvis selv formanden for Grundejerforeningen for Nysted Havnefront jævnfør 

artiklen af 24. marts kan se, at det er et skæmmende kompromis, som Nysted Kommune siger 

vi kan lave! Ekstra interessant er det, fordi samme formand for år tilbage stod i spidsen for et 

ødelæggende stort projekt for hele Nysted havnefront. I samme borgmesterperiode er der 

lavet en lokalplan, der forhindrer større tiltag, som for den enkelte husejer og for havnefronten 

som helhed kunne være en smuk fællesnævner for de meget forskellige og lidet 

bevaringsværdige huse, nemlig for eksempel opførelsen af ens, hvide glasudestuer mod 

vandet, er i en misforstået hensigt nu udelukket! Det er sørgeligt, at man er nødt til at opføre 
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tingene på stedet for at gøre opmærksom på de vanvittige forhold, der dags dato eksisterer i 

det kommunale rådgivende regi. Hvordan skal Nysted og Lolland-Falster nogen sinde komme 

videre, når man på et fejlagtigt grundlag standser ethvert fremskridt, der kunne være med til 

at løfte? Omvendt kan man jo henvise til for eksempel menighedshussagen og til den ny 

udstykning i Hvedevænget for at illustrere, hvor galt tingene kan gå, når der savnes en bare 

rimelig faglig baggrund for at kunne bedømme sagerne og få smukke omgivelser genereret. 

Det er mit håb, at vi snart kan komme i gang med det projekt, som vi i november 2004 

startede, og som blandt andet grundet fejl i den kommunale sagsgang har været både 

frustrerende og fordyrende. Især når man som bygherre gerne vil vise, hvad også Nysted kan, 

når de rette omstændigheder ellers er til stede”. 

 

17. maj 2006. 

 

Tvivl om gammel gård ved golfbanen (FT). 

 

Gode ord og skriftlige forsikringer til trods, tvivler Bevaringsforeningen for Nysted Kommune 

på politikernes hensigter med en gammel landbrugsejendom, der ligger midt i det område ved 

Stubberup, hvor der er planlagt en golfbane. 

Det kom frem i aftes, hvor bestyrelsesmedlem Enikö Wiberg efter den åbne del af 

byrådsmødet stillede et spørgsmål om Lokalplan S2 for golfbanen, som byrådet vedtog for en 

måned siden. 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen ville ikke ud med et svar på stående fod. Han lover, at 

Bevaringsforeningen vil modtage et skriftligt svar. 

På et senere spørgsmål fra Folketidende var Lennart Damsbo-Andersen heller ikke parat til gå i 

detaljer, men præciserede dog: - Der er forskel på en fredning og en status som 

bevaringsværdig. Det er ikke ulovligt at rive en bevaringsværdig bygning ned. Men dermed er 

ikke sagt, at gården skal rives ned. 

 

Travl weekend for hornfiskerne (FT). 

 

Hornfiskene kan se frem til mange muligheder for at blive fanget i den kommende weekend. 

Hele fire konkurrencer er planlagt:  

Nysted Bådelaug er omtalt med sit arrangement lørdag formiddag. Lidt længere vestpå har 

Stubberup Bådelaug også konkurrence samme formiddag. Begge steder slutter man klokken 

12. Så kan hornfiskene holde et par timers frokostpause, inden Nysted Sejlklub lader sine 

medlemmer sejle ud fra klokken 14. Søndag morgen mødes medlemmer af LF MK 

Havfiskerklub ved havnen i Nysted for at tage på konkurrencefiskeri i området. 

 

Ny skorsten løftet hen over varmeværket (FT). 

 

Det var præcisionsarbejde, der blev udført, da Nysted Varmeværk i går eftermiddag fik sin nye 

skorsten monteret. Den har i nogen tid ligget på plænen ved siden var værket, men blev sat 

på plads i går. 

Det foregik ved brug af en meget høj kran fra NKU. Efter at skorstenen var rejst op, blev den 

løftet hen over bygningerne og placeret på det fundament, der i forvejen var støbt ved siden af 

den gamle skorsten. 

De bolte, der var støbt ned i fundamentet, passede heldigvis nøjagtigt til de huller, der var i 

bunden af skorstenen, og den blev forsigtigt sat ned på plads. Den er nu fastgjort med 16 

kraftige møtrikker. 

Det lignede et tungt løft, men den nye skorsten vejer kun 7,5 tons. Den er 35 meter høj, mens 

den gamle er angivet til at være 33,3 meter. Set på afstand ser de nu ud til at være næsten 

lige høje. 
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Skorstenen er en foræring fra et 

rensningsanlæg i Køge. Her viste den sig at 

være for lille. Nysted Varmeværk har kun 

betalt for dens transport fra Køge - samt for 

kranarbejdet i går. 

Den nye skorsten skal "betjene" den nye 

halmkedel, som er under fremstilling. 

Derefter skal den gamle skorsten kun tage 

mod røg fra værkets oliefyr. 

På billedet er den nye skorsten kommet på plads. Foto: John Voigt 

 

Arbejdet med kedlen til det nye halmfyr er så langt, at der i dag i Herning foretages 

trykprøvning af den. 

 

18. maj 2006. 

 

Gratis hornfisk ved røgeovnen (FT). 

 

Alle, der har lyst, kan lørdag formiddag se, hvordan hornfisk bliver røget, og derefter få gratis 

smagsprøver. 

Havnefoged Sven Erik Hauberg har dog et enkelt forbehold: At der forinden fanges hornfisk 

nok... 

- For at vi kan få lov også i år at få det blå flag på havnen, kræves at vi holder to 

arrangementer for brugere og andre, der færdes på havnen. Så vi har fået Bent Louis Jensen, 

kendt som Snøvsen, til at sætte gang i sin røgeovn ved de røde skure, fortæller havnefogeden. 

Her kan man fra klokken otte og tre timer frem se, hvordan røgningen foregår, og derefter vil 

der være uddeling af smagsprøver til alle, der ønsker det. 

Lidt senere kan de besøgende se, hvor mange friskfangede hornfisk, der er med, når 

deltagerne i Nysted Bådelaugs konkurrence kommer tilbage. 

 

21. maj 2006. 

 

Christina M. Hermann, Solsortvej 3, Nysted, har født en søn, som har fået navnet Matias. 

Den lykkelige fader er Klaus Gierech Hermann.  

 

22. maj 2006. 

 

Nysted Badmintonklub afholder generalforsamling den 29. maj, kl. 19.30 i Roklubbens lokaler 

på Strandvejen. 

Dagsordne iflg. vedtægter. 

 

Nysted Brydeklub afholder vanen tro keglespil Kristihimmelfartsdag ved klubbens lokaler ved 

Rådhuset. Indskrivning fra kl. 10. Keglestart kl. 11. 
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Ny bro til småbåde i Nysted. 

 

 

 
Nysteds lokale vulkan ”Hekla” har været aktiv 
med etablering af en ny bro for småbåde syd 
for Nysted Sejlklub. Sikkert ført af Nysted 
Havns populære havnemester Sven Erik 
Hauberg og hans 2 mands besætning på 
arbejdsplatformen er der slået nye pæle, så 
der er blevet plads til flere joller og andre 
mindre både.  

Samtidig er gamle pæle fjernet og nye 

rammet, så anløbsforholdene til de både, der 

ligger ved Sejlklubbens bro, er betydeligt 

forbedrede. 

Foto: John Voigt  

 

Sejler fundet død på strand (FT). 

 

Den 47-årige Teddy Rasmussen der forsvandt 3. maj blev lørdag eftermiddag fundet død i 

strandkanten ved Strandhus Alleen tre-fire kilometer øst for Nysted. 

Det var en forbipasserende, der stod for fundet, og han kontaktede herefter politiet. Det 

kontaktede den person, der havde meldt den 47-årige mand savnet, og personen kunne 

bekræfte, at det var Teddy Rasmussen. 

Han forsvandt tirsdag 3. maj på en sejlads, hvor han ville bringe en skydepram fra Frejlev 

Skov til Høvænge. 

Tom pram hurtigt fundet. 

Søværnets Operative Kommandos redningshelikopter fandt senere skydeprammen, der var 

gået på grund ud for Holten Strand. 

Efter samråd med Søværnets Operative Kommando besluttede politiet at indstille 

eftersøgningen den efterfølgende morgen. 

Den døde mand blev hentet af Falcks rustvogn, hvorefter han blev kørt til kapellet i Nykøbing 

F. 

Ligsyn og måske obduktion. 

I dag vil embedslægen i samråd med politiet tage stilling til, hvornår der skal foretages et 

ligsyn. Det bliver muligvis i morgen eller på onsdag, og vagthavende ved Nykøbing F. politi 

oplyser, at der sandsynligvis også skal laves en obduktion af den 47-årige mand. 

Den vil vise, om der skal foretages yderligere undersøgelser i sagen. 

 

23. maj 2006. 

 

Brug for flere i genbrugsbutik (FT). 

 

Genbrugsbutikken i Nysted flytter til nye, større lokaler i købmand Jens Erik Larsens ejendom, 

Adelgade 30, hvor der tidligere var møbelforretning. 

De frivillige medarbejdere har allerede nu travlt med flyttekasser og indretning, oplyser 

formanden, sognepræst Jens Christian Nielsen. Selve flytningen finder sted i denne uge, så der 

er klar til åbning fredag 26. maj. 

Større sortiment Jens Christian Nielsen fortæller også, at de større lokaler blandt andet giver 

mulighed for at udvide varesortimentet med møbler, som der ikke var plads til i den noget 

mindre butik. 



 48 

Søger flere frivillige Derfor er staben af frivillige på udkig efter flere medarbejdere. - Vi har 

brug for to til tre mennesker, der frivilligt og ulønnet vil tage en tørn nogle timer en gang om 

ugen. Man kan blot henvende sig i butikken, siger Jens Christian Nielsen. Genbrugsbutikken 

støtter ældrearbejde i kommunen og bidrager desuden til menighedsplejens arbejde og til 

Danmissions kirkelige og humanitære arbejde i Afrika og Asien. Genbrugsbutikken åbnede for 

10 år siden og har indtil nu omsat for 1,25 millioner kroner og haft et overskud på 700.000 

kroner. 

 

24. maj 2006. 

 

Henry Christensen, Wichmandsvej 34, Nysted, kan fejre sin 90 års fødselsdag. 

Åbent hus fra kl. 10 – 12 for familie, venner og bekendte. 

 

Skal ”Hos Ole Hvid” bortforpagtes? 

 

Efter 13 sæsoner på havnen i Nysted siger Ole Hvid stop. Efter denne sæson vil han 

bortforpagte Spisestedet Hos Ole Hvid – skriver Folketidende. 

I stedet vil han koncentrere sig om den nye restaurant, han vil åbne 1. oktober i Slotsbryggen 

i Nykøbing F. 

- Vi bliver ikke yngre, og nu har vi haft det sommerhalløj i 13 år med mere end fuldt tryk på i 

hele sommerhalvåret. Og da banken ikke vil låne os penge til at have to forretninger, 

foretrækker vi at have helårsforretningen i Nykøbing F., siger Ole Hvid med et smil til den 

sidste bemærkning. 

Kontaktet i fjor Ole Hvid blev kontaktet sidste år af indehaveren af den såkaldte Indbygning 

ved Slotsbryggen, Michael Blow, om idéen. Dengang blev det ikke til noget. Men for tre-fire 

måneder siden var der atter en kontakt, og så slog Ole Hvid til. 

Hans nye forretning i Nykøbing F. kommer til at hedde Brasseriet ved Slotsbryggen, og den 

bliver et brasserie og café med det dertil hørende menukort og med tre-fire forskellige retter 

om aftenen. 

Med hensyn til fremtiden for "Hos Ole Hvid" på havnen i Nysted siger Ole Hvid. 

- Jeg vil forsøge at få den forpagtet ud. Det vil jeg helst. Men kommer der en som absolut vil 

købe restauranten, så sælger jeg den selvfølgelig, siger Ole Hvid. 

 

29. maj 2006. 

 

Generalforsamlingen i Nysted Badmintonklub bød ikke på de store forandringer. Den siddende 

bestyrelse blev genvalgt, ligesom suppleanter, kasserer og revisorer. 

Foreningens regnskab ser meget god ud. Indtægter kr. 193.553,54, udgifter kr. 129.204,20 – 

samler overskud kr. 64.328,34. Den samlede formue er på kr. 75.067,36. 

Ved generalforsamlingen blev vedtaget et par ændringer i vedtægterne – særligt med hensyn 

til den kommende storkommune. 

 

Efterlyser vidner til sin farbrors flystyrt. 

 

I 50 år har Flyvermonumentet på Nysted Havn fortalt historien om en gruppe omkomne 

amerikanske piloter. Men først i efteråret 2005 fik familien Massey i Atlanta USA vished for, at 

en af deres kære, andenløjtnant J. Y. Massey var medlem af besætningen. 

Derfor deltager Alan Massey – nevø til ovennævnte andenløjtnant - i den årlige 

mindehøjtidelighed 15. juni ved Flyvermonumentet, der blev rejst af Nysted Kommune i 1946 

til minde om flyets besætning. 

Her håber han også at få flere oplysninger om sin farbrors sidste flyvning.  

- Derfor efterlyser vi øjenvidner til begivenhederne 9. april 1944. Vidner, der kan fortælle 

deres historie til Alan Massey, siger Helle Teper, der har lovet at formidle kontakten mellem de 

danske vidner og amerikaneren. Henvendelse kan ske til turistkontoret. 
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juni 2006. 

 

Den nye kedel til Varmeværket sat på plads. 

 

Den nye kedel til Nysted Varmeværk blev leveret og sat på plads i går – skriver Folketidende. 

Det nye anlæg kom hertil i to dele fra Herning. Den nederste del blev først placeret på det 

nystøbte fundament i en udgravning i det gamle halmlager. Fundamentet var støbt perfekt, 

kunne man konstatere. Den store og tunge del af kedlen - 45 tons - blev af kranen Storebror 

fra NKU flyttet fra blokvognen over til et stillads med små ruller, så den kunne trækkes ind og 

anbringes oven på den nederste del af det nye anlæg.  

Om et par måneder skulle hele arbejdet være overstået, så der igen kan fyres med halm i 

anlægget ved Egevænget. Indtil da bliver forbrugerne forsynet med varme fra Nysted Biogas i 

Kettinge og fra varmeværkets oliefyr, når der er behov for det.  

 

Musik og andagt i Nysted Kirke. 

 

Sognepræst Jens Christian Nielsen læser en bibeltekst og beder, som han selv udtrykker det, 

en bøn til dagen og vejen, når der hver onsdag eftermiddag i juni, juli og august er 

musikandagt i Nysted Kirke. 

Andagten begynder klokken 16.30 og varer en halv times tid med organist Thorbjørn Sjøgren 

ved orgelet. 

 

Venstre ser på golfbane-planer (FT). 

 

Venstre i Nysted har i år valgt at holde et grundlovsmøde uden de traditionelle politiske taler. 

I stedet inviterer partiforeningen alle, også ikke-medlemmer, en tur til feriecentret Hapimag i 

Stubberup, hvor der er rundvisning i området omkring Stubberup Havn, hvor den kommende 

golfbane skal anlægges. 

Efter rundvisningen er der møde på Hapimag med golfbanearkitekt Rolf Henning Jensen, der 

vil orientere om projektet. Mødet begynder mandag 5. juni klokken 16 på pladsen ved 

Hapimag. Rundvisningen starter klokken 16.10. 

 

3. juni 2006. 

 

Sommerhuse direkte til Østersøen. 

 

Sådan lyder overskriften i en meget stor og flot opsat annonce i Ekstra Bladet, endda på side 

3. Det drejer sig om sommerhusområdet ved Rødsands Revle i Nysted, hvor det er firmaet 2L 

Development A/S i Hørsholm der står for byggeriet. Salgsarbejdet er over til ejendomsmægler 

firmaet Jørgen Danielsen A/S i Nysted. 

Der er p.t. solgt i alt 33 sommerhuse. Af etape to mangler der kun 7 for at have udsolgt. 

Priserne ligger fra kr. 1.598.000. 

Efterhånden som de resterende etaper bliver færdige sættes de til salg. 

For en ordens skyld skal det nævnes, at ovennævnte annonce også kunne ses i Folketidende 

den 2. juni 2006. 

 

Roerne træder i pedalerne. 

 

Vand bliver der kun lidt af og årerne får lov at hvile, når Nysted Roklubs Venner har udflugt til 

Fejø lørdag 10. juni. 

Turen foregår nemlig pr. bus og cykel. Deltagerne mødes klokken 9 ved Nysted Roklub, hvor 

de får lastet cyklerne på en trailer, inden de selv stiger om bord i en bus, der kører til 

Kragenæs Havn. 

Herfra sejler de til Fejø, hvor dagen skal tilbringes med cykelmotion, naturoplevelser og en 

pause med grillmad på menuen. 

1. 
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Nysted Vandværk for helt ny teknik (FT). 

 

Forbrugerne kan se frem til at få endnu renere vand fra Nysted vandværk. 

For et par år siden fik værket nye filtre, og nu skal der forbedres yderligere med moderne 

teknik, som afløser et gammel såkaldt reaktionsbassin. 

Arbejdet begynder lige efter pinse, oplyser miljømedarbejder Jesper Mogensen. Men det kan 

forbrugerne tage helt roligt, for der bliver intet at mærke ude i køkkener og badeværelser. 

Der skal hverken stoppes for vandet eller skrues ned for trykket. 

De nye filtre, som blev sat ind for to år siden, kostede 800.000 kroner. Med den aktuelle 

modernisering til en pris af omkring 200.000 kroner er der investeret en million kroner på 

værket inden for tre år.  

 

5. juni 2006. 

 

Grundlovsmøde på Skansen. 

 

  
Henriette Kjær på talerstolen. 

Foto: John Voigt 
Udsnit af de fremmødte foran Skansepavillonen. 

Foto: John Voigt 

 

Det konservative Folkeparti i Nysted afholdt grundlovsmøde på Skansen, d.v.s. på plænen 

foran Skansepavillonen. Her var ca. 30 mennesker mødt frem. Hovedtalen blev holdt af fhv. 

minister Henriette Kjær. 

Også Bjørn Fisker Ohl, Pastor emeritus, Nysted, holdt tale på dagen. Nedenfor er gengivet 

talen med tilladelse af Ohl: 

 

I det Herrens Aar 1286 fik vi endelig taget Livet af Kong Erik Glipping, det var (som I alle 

husker) i Finnerup Lade, men Aaret før havde han, som en Slags Afbigt for alle sine Synder, 

skænket Midler til et Franciskaner-Kloster, et saakaldt Graabrødre-Kloster, på sin ældgamle 

Kongsgaard "Vanthore " her på Lolland. Der var ellers hverken By eller Mennesker i Nærheden, 

det var alt for tæt på Havet og de stygge Vendere.  

Vanthore, "den væne Thor, den smukke Thor" hed Kongsgaarden, og den laa, hvor nu Aalholm 

Slot ligger, og al Jord på 0stlolland, hørte til Kongsgaarden. Et pragtfuldt Kloster blev bygget, 

for Kongens Regning, meget større og flottere end det i Nykøbing.  

Det laa ca. 500 meter øst for den nuværende Nysted Kirke, og kun Resterne under Jorden er 

tilbage. Aalholm, eller "Olle Holm" altsaa "den gamle Holm", (den gamle Ø), blev bygget i 

trettenhundrede 24-25 af den daværende Kong Christoffer den Andens Halvbroder, Hertug 

Johan den Milde af Holsten, som havde taget Lolland som Pant for en ret stor Sum Penge, 

Kongen skyldte ham, og Johan havde hverken faaet Renter eller Afdrag!  

Efter Reformationen i 1530'erne blev saa det gamle Nysted Franciskaner-Kloster inddraget 

under Kronen, og Aalholm Slot fik Største-parten af Jorderne, men netop her, hvor vi 

staar, de saakaldte Skanse-Jorde, blev tildelt Sognepræste-Embedet i Nysted. Det var et 
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saakaldt Første-Klasses Embede, som Regel var Præsten ogsaa Povst, og Indtægterne fra 

Præstegaardens Jorde var meget betydelig.  

Skansejordene, altsaa efter 350 Aar under Præsteembedet, kom til Aalholm igen, da de blev 

bortsolgt i 1890 til Aalholm, som på det Tidspunkt var ejet af Lensgreve Frederik Raben-

Levetzau, og de henlaa som aabne Græsnings-arealer ligesom Folehaven og Hestehaven på 

den anden Side Nysted By.  

Under Englands-Krigene i Begyndelsen af Attenhundrede-Tallet havde man ellers bygget en 

større Skanse med Plads til adskillige Kanoner, hvilket gjorde Indsejlingen til Nysted Havn 

aldeles umulig for fjendtlige Fartøjer. Voldene ligger lige hernede endnu, og jeg kan huske et 

Par Kanoner, som stod tilbage, indtil en Tyveknægt stjal dem begge, og vi har aldrig fundet 

dem igen.  

Hvis I ser dem til Salg, saa lad os det venligst vide, der en god Dusør at hente!  

Ved Nysted By's Grundlæggelse i 1409 var der 1050 Indbyggere, i Aar 1900 var der 1400, saa 

I kan se det gaar fremad, jeg mener, vi stadig er ca. 1450, saa det staar maaske lidt i 

Stampe, lige for Tiden!  

Men tiden omkring Aar 1900 var Optimismens Tid, en Jernbane over Nyk. F. til Stubbekøbing 

var under Forberedelse, og Erhvervslivet (5 store Købmandsgaarde) var der her i Byen og 

saa, læg Mærke til det: 22 Erhvervsfiskere med hver sin Baad og Forretning. Det har vi ikke i 

dag, jeg tror ikke der er en eneste!  

Foreningslivet trivedes, herunder Skytte-Selskabet, som havde en flot Pavillon på lejet Grund, 

ovre i Folehaven (der, hvor vi nu har Vandforsyningen til hele Aalholm By, nede i Skovbrynet 

bag Aalholm Avlsgaard). 

Borgmesteren hed Julius Holck, født 1843, død 1917. Han var en fremsynet Mand og han 

havde altid haft Kig på Skanse-Jordene, som han havde helt specielle Planer med.  

Borgernes Udflugter, fra Nysted By, var altid førhen gaaet til Folehaven eller Hestehaven, og 

maaske, hvis man fik Lov, til den indhegnede "Christianslyst-Parken" ved selve Aalholm Slot, 

med alle de sjældne Træer og Buske, plantet af" Fugle-Frederik Raben " i 1820'erne. Hvert 

Træ var beskrevet og nummereret.  

Parken synger desværre nu på sidste Vers!  

Men Borgmester Holck havde andre og større Planer med Skansejordene, og efter Aars 

Tovtrækkeri fik han en Bytte-Handel i Stand med Lensgreve Raben. Hvad nu, hvis Greven i 

Stedet fik de saakaldte "Lergrave" tæt ved Byen, lige ved Siden af Skanse-Jordene, blot 

skulle der gaa en Sti langs Vandet fra Landt's Rygehus ud til Skansejordene. Mindsanten om 

ikke Greven gik med på den Ide!  

Og saa gik Borgmester Holck ellers i gang.  

Der blev plantet Birk og Naaletræer, og derefter et stort smukt Anlæg med Træer og 

Sirbuske, og den gamle Skytte-Pavillon blev nedtaget fra Folehaven og flyttet herud, med 

Palmehave og Dans hver Lørdag Aften (her er den, i lidt forbedret Udgave, men i dag dog 

uden Palmehave!) og Anlægget blev en stor Succes, og har sandelig været det lige siden.  

Borgmester Julius Holck fik, efter sin Død, i 1917, sat den meget flot Mindesten., som jeg 

efter denne, (min som sædvanlig ganske korte Prædiken), vil gaa ned og vise frem for evt. 

Interesserede, der er ca. 50 meter derned!  

Lensgreve Frederik Raben-Levetzau og hans amerikansk fødte Grevinde Susanne Nina, født 

Moulton, byggede på deres nyerhvervede Areal, dels et Kalkværk, dels en Pigekostskole 

efter bedste engelsk Forbillede, med Uniformer og det Hele.  

Den ligger lige hernede på Hjørnet, endnu, og som "Annex" til Skolen byggede de ogsaa " The 

Cottage" til de fineste af Skolens Piger, deriblandt naturligvis deres egne to Døtre Susanne og 

Nina. Susanne blev senere gift med Godsejer Lassen på Holmegaard ved Næstved og blev Mor 

til den eneste danske Modtager af den fornemste af alle engelske Ordner, Victoria-Korset.  

Han hed Anders Lassen.  

I forstaar, forhaabentlig nu, at det er historisk Grund, I staar på, og jeg har her et Fotografi af 

Skanse-Jordene, som de saa ud, nyplantede, ved Kongebesøget, (det var Frederik den 

Ottende), i 1906. Han var paa Besøg, på Aalholm Slot, hos den daværende Udenrigs-minister, 

Lensgreve Frederik Raben-Levetzau, Bedstefar til den John Raben-Levetzau, som desværre for 

nøjagtig 10 Aar siden maatte afhænde Aalholm Gods og alt Indbo efter økonomisk 

Sammenbrud med et Underskud på 220 Millioner. Godset og Slottet blev solgt for 80 Millioner, 

og alt Indboet derefter på Auktion. Vi mangler saa indlysende her i Danmark "The National 
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Trust" som i England omgaaende var gaaet ind og havde købt baade Slot og Gods og Indbo, 

og derefter igen aabnet det for Offentligheden  

Det var ganske enkelt Østlollands største Turist-Attraktion med over 100.000 

betalende Gæster pr. Aar!  

Jeg tror maaske, det var en Ide for det Konservative Folkeparti at stille sig i Spidsen for 

Oprettelsen af en dansk Udgave af "The National Trust" og det er ikke for tidligt at begynde, 

for det er ganske bestemt ikke den sidste Tragedie af denne Slags, vi ser her i Landet!  

I tiden før solgte man en Skov eller to, naar Økonomien på Godset var daarlig, men den gaar 

desværre slet ikke længere, Skove er den daarligste Forretning af alle!  

Og der venter mange, ganske lignende Slot og Gods-Tragedier, lige forude!  

Jeg ønsker Jer alle en rigtig god Grundlovsdag  

 

6. juni 2006. 

 

Genbrugsbutikken i nye lokaler. 

 

Fredag den 26. maj slog genbrugsbutikken dørene op til de nye lokaler i Adelgade 30, Nysted. 

der var en herlig duft i Genbrugsbutikken fra de mange blomsterbuketter, lykønskninger fra 

hel lokalområdet, og der var en god stemning og masser af glade kunder.  

Butikken bugnede da også af gode åbningstilbud bl.a. stel til gode priser, og der kommer 

løbende ”nye” møbler. 

Genbrugsbutikken har haft god støtte fra udlejer Jens Erik Larsen, som også har været en stor 

hjælp til det praktiske. 

Genbrugsbutikken har nu fået masser af plads, og tager gerne imod, hvis man har noget man 

vil af med. 

 

7. juni 2006. 

 

Sidste udgave af lokalt partiblad (FT). 

 

Redaktør Flemming Petersen har udgivet Kornblomsten, medlemsblad for Venstre i Nysted, for 

absolut sidste gang. Fra midt i august erstattes det af et fælles blad for alle venstremedlem- 

mer i Guldborgsund Kommune. Det nye blad vil udkomme fire gange årligt med Børge 

Rasmussen fra Stubbekøbing som redaktør. Flemming Petersen slipper dog ikke 

informationstjansen helt. Er sammen med Inger Berg blevet redaktør for partiforeningens 

elektroniske nyheder, såvel lokalt i Nysted som for Guldborgsundforeningen. 

 

8. juni 2006. 

 

Genbrugspladsen er åben endnu to år. 

 

Haveaffaldet og de tomme malerbøtter skal ikke på en længere køretur, selv om Nysted bliver 

en del af Guldborgsund Kommune 1. januar. I hvert fald ikke foreløbig. Genbrugspladsen ved 

Klostervej vil være åben til udgangen af 2007, oplyser Jesper Mogensen fra teknisk 

forvaltning. Det skyldes, at kommunen har indgået kontrakt om driften af genbrugspladsen 

med gartnerfirmaet Per Hansen. Og så længe den gælder, bliver pladsen ikke lukket. 

- Derefter ved vi ikke, hvad der skal ske. Det bliver besluttet i den nye kommune, siger Jesper 

Mogensen. 

 

Abstrakte motiver på biblioteket (FT). 

 

Tina Jacobsen, 37 år, fuldtids udearbejdende og mor til to, slapper af fra hverdagens stress, 

når hun får en pensel i hånden og kan fordybe sig i farver og motiver på lærredet. Kunstneren, 

der er fra Næstved, fortæller, at hun bruger det at skabe billeder som en form for meditation. 

Tina Jacobsen er aktuelt som udstiller på Nysted Bibliotek, hvor hun udstiller et udvalg af sine 

abstrakte værker her i juni. 

Hun fortæller også om sig selv, at hun har malet, siden hun var 30 år, har deltaget i male- og 
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tegnekurser og derigennem udviklet sin personlige stil.  

Tina Jacobsen har senest udstillet på Næstved Rådhus.  

 

Blåt kvalitetsmærke til havnen for 11. gang (FT). 

 

Det Blå Flag er et kvalitetsmærke, der konstant er under udvikling, så selv om man også her 

på Nysted Havn i år har indviet et vaskeri og har fået opvaskemaskine, så er der ingen, der 

kan hvile på laurbærrene. 

Det sagde turistchef Karen Albrechtsen, Maribo, da hun i aftes på vegne af Friluftsrådet 

overrakte det Blå Flag til havnen i Nysted. Hun tilføjede: - Det er flot Nysted. 

Det er 11. gang, det Blå Flag vajer ved havnens legeplads. Karen Albrechtsen pegede på, at 

kravene til både kvalitet og miljøforanstaltninger på havnene blev skærpet. - Vi ser, at der har 

været en god tendens, der er ikke blevet færre havne, der har søgt om det Blå Flag. 

Hun overrakte flaget til teknisk udvalgs formand Troels Frandsen. Han sagde som tak for flaget 

bl.a., at flaget er et godt styringsværktøj for hele tiden at være ajour med havnen og pegede 

på det vigtige i, at man politisk afsætter de nødvendige midler for hele tiden at følge med 

udviklingen. 

- En stor tak skal lyde til havnens brugere, såvel sejlere som borgere, der er meget bevidste 

om vores flotte havn, sagde Troels Frandsen, der nævnte et flot samarbejde med Bådelaug og 

Sejlklub og en tak til det personale, som virker på havnen. - Tildelingen af det Blå Flag 

forpligter, men jeg er sikker på, at vores havnefoged fortsat tager udfordringen op sammen 

med alle os andre, sluttede Troels Frandsen. 

Havnefoged Sven Erik Hauberg var forhindret i selv at være til stede. 

 

10. juni 2006. 

 

Klagenævn afgør strandplan (FT). 

 

Naturklagenævnets 10 medlemmer gik tur på Skansegårdens jorder i går. 

Ikke for at nyde sommervejret og den fine udsigt, men med det formål at få grundlag for at 

beslutte, om der skal siges ja eller nej til en ny badestrand ud for de cirka 140 sommerhuse, 

som firmaet 2L Development er i gang med at bygge og sælge. 

Lokalkomite protesterer.  

Naturklagenævnet er kommet ind i sagen, fordi Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité 

i Nysted har klaget over 2L’s plan om at anlægge en cirka 500 meter lang og 18 meter bred 

sandbadestrand i vandet ud den nuværende kystlinie. 

Derfor så lokalkomiteens formand, Christian Tortzen, også frem til klagenævnets besøg. 

- Det er sjældent, vi går så langt, som til at sende en klage så højt op. Faktisk er det første 

gang, jeg har prøvet det, i de fire år, jeg har været formand, fortæller Christian Tortzen og 

afslører, at mødet ikke var det rene barnemad. 

- Vi følte, at vi stod ret alene. Men vi fremlagde vores synspunkter, siger Tortzen, der havde 

følgeskab af sin næstformand, Erik Damskier. 

Et voldsomt indgreb.  

- Efter vores mening er det et voldsomt indgreb i den eksisterende natur. Man vil fjerne en 

halvanden meter høj skrænt, og dække den stenede havbund med sand og ler 18 meter ud i 

vandet. Dertil vil man bygge flere granittrapper, en badebro og en rampe til joller.  

- Vi mener, landskabet lider skade. Vi anbefalede, at man opgiver det og i stedet udvider 

badestranden ved Skansen. - Men om de lytter til os, kan vi ikke vide, siger Tortzen, der 

blandt andet kæmper mod byrådet og borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A). 

Tortzens bekymringer rokker ikke ved Damsbos holdning. 

Byen mangler strand.  

- Byrådet og kommunen har en meget stor interesse i, at de faciliteter, vi har til byens turister 

og gæster bliver udbygget. 

- Stranden ved Skansen kan ikke udvides, og den kan heller ikke rumme flere gæster. - 

Udvidelsen skal også ses i sammenhæng med, at vi får fordoblet antallet af sommerhuse - I 

øvrigt blev et strandprojekt på det sted allerede beskrevet i 1986, hvor vi forberedte et 

feriecenter på Skansegårdsjorden. Så det er ikke nyt. - Tortzen har ret i, at vi skal beskytte 



 54 

naturen. Men jeg mener ikke, vi ødelægger noget ved at lave et areal med sand. Jeg synes, 

projektets udformning tager de nødvendige hensyn, siger Damsbo, der også havde lejlighed til 

at fremlægge sine synspunkter for klagenævnet. 

Og nu venter alle med spænding på klagenævnets afgørelse.  

Afgørelse i næste uge.  

Nævnsformand Lars Busck vil ikke afsløre, hvad han selv mener. 

- Vi skal drøfte vore indtryk og tage stilling til, om vi har brug for flere informationer eller 

undersøgelser, før vi beslutter os, siger Lars Busck og forklarer, at afgørelsen i bedste fald vil 

komme allerede i næste uge. 

Det kan dog trække ud, hvis der skal flere undersøgelser til. Nævnsformanden afviser at 

afsløre mere om besøget i Nysted. 

- Det er altid nyttigt at komme ud på stederne, se forholdene og tale med de involverede 

parter, siger han blot. 

 

Nysted Fugleskydningsselskab afholder generalforsamling den 28. juni, kl. 19 på Skansevej 

1, Nysted. 

 

12. juni 2006. 

 

Elle Hansen, Wichmandsvej 31, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 

Elle Hansen – der er født i Nysted i 1946 - er yngste datter af Dagny og Jens Børge Hansen. Er 

søster til den navnkundige ”Per Gartner”. 

 

13. juni 2006. 

 

Efterskole udskyder ansættelse af ny leder. 

 

Nysted Efterskole får alligevel ikke en ny leder inden sommerferien. Bestyrelsen har besluttet 

at give sig god tid til at finde den rette. Imens fortsætter viceforstander Kim Mollerup som 

konstitueret leder, oplyser formand Henrik Nyberg. 

Den hidtidige leder, Søren Dahlstrøm Nielsen blev fristillet efter måneders uro i begyndelsen af 

april i år. Og dengang bebudede bestyrelsesformanden, at der straks skulle annonceres efter 

en afløser. 

- Vi har omgjort beslutningen, fordi vi vil have skoleåret afsluttet stille og roligt. Det går godt i 

øjeblikket. Stemningen er fin. Og det er vigtigt for os, at eleverne får ro til eksamen. 

"Processen” med at finde en ny leder sætter vi i gang lige efter sommerferien, siger Henrik 

Nyberg. 

129 elever er i øjeblikket i gang med at afslutte skoleåret på efterskolen. 

Af disse vender omkring 60 tilbage efter ferien, hvor skolen i øvrigt er fyldt op til sidste plads 

med i alt 140 elever. 
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15. juni 2006. 

 

Lions Club uddelte 10 gaver på deres 10-års dag. 

 

 

Lions Club Nysted blev chartret, det vil sige 

stiftet, 15. juni 1996. – Og - som præsident 

Jens O. Højgaard siger, - det er ikke så lang 

tid set i forhold til, at Lions har været aktiv i 

Danmark mere end 50 år. Men det har været 

en aktiv og spændende tid for os. 

Højgaard fortæller, at Nysted-klubben hurtigt 

blev inddraget i et samarbejde med en række 

regionale klubber om forskellige 

arrangementer. 

Heriblandt julelotteriet, ferieophold i 

Nordtyskland, og internationale ferielejre for 

unge. 

Lokalt har klubben deltaget i byens 

sommerfest, juleoptog og salg i forbindelse 

med musikaftener. 
På billedet ses fra venstre: Svend-Helge Hansen, Lions, 

Helle Børre, Nysted Spejderne, Jens O. Højgaard, 
formand Lions. 

Foto: John Voigt 

 

De mange aktiviteter har indbragt pæne overskud, hvoraf en del er gået til lokalt humanitært 

arbejde og en del til nationale og internationale humanitære formål. - Alligevel har vi formået 

at sætte et årligt beløb ind på en jubilæumsfond, som nu er oppe på 35.000 kroner. 

- De penge skal selvfølgelig deles ud i forbindelse med 10-årsdagen, hvor 10 forskellige lokale 

instanser får hver en gave, fortæller Jens O. Højgaard. 

Festlighedernes foregik på charterdagen, torsdag 15. juni fra klokken 15 til 17, hvor der var 

reception i klubbens lokaler, Skansevej 1, Nysted. Gaveuddelingen fandt sted klokken 15.30. 

Følgende fik del i tilskuddet: 

Handermelle Bådelaug, Pisterne, Kettinge Møllelaug, FDF Kettinge, Nysted-spejderne, Nysted 

Lokalhistoriske Arkiv, Frejlev-Arkivet, Harmonikagruppen Gnisten, Hospice i Maribo og Nysted 

Musikskolens Støtteforening. 

 

Flere børn til en fyldt SFO (FT). 

 

En gruppe af forældre forsøger i øjeblikket af få et klubtilbud i gang for de børn ved Nysted 

Skole, der er blevet for store til at gå i sfo’en. 

Tanken er, at klubben skal arbejde sammen med sfo’en under en eller anden form. Det er et 

initiativ, som bakkes helt op af sfo-leder Else Drejer. 

- Initiativet er jo tidligere kuldsejlet et par gange på grund af penge, og jeg er glad for, at 

forældrene nu har taget over, siger hun. 

Else Drejer er dog ikke direkte involveret i planerne, og i hendes verden er den umiddelbare 

udfordring en helt anden: Der går i øjeblikket 130 børn i hendes institution, og som 

tilmeldingen til næste år ser ud lige nu, står det tal til at stige til 147 efter sommerferien. 

Det skal sammenholdes med, at personalenormeringen ifølge Else Drejer kun rækker til 96 

børn efter at der er blevet skåret ned. 

Så nu søger hun efter forstærkning. 

- Jeg har sendt en skrivelse til forvaltningen, og håber selvfølgelig at det lykkes. Vi bliver nødt 

til at forholde os til den faktiske situation, siger hun. Udvalgsformand for børne- og 

ungdomspolitisk udvalg Jens Petersen (B) mener umiddelbart, at det giver sig selv. 

- Vi har jo kontraktstyring, så flere børn i institutionen udløser mere personale, siger Jens 

Petersen. 

Forvaltningschef Edvard Kejlaa har modtaget ansøgningen fra sfo’en. Han er lidt uforstående 

over for, at der skulle mangle personale nu, fordi skolerne drives efter kontraktstyringen. 
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- Med hensyn til at ansætte til næste år bliver det selvfølgelig en udfordring med 

ansættelsesstoppet i Guldborgsund Kommune. Men jeg kan ikke forestille mig, at 

storkommunen vil fravige den måde vi styrer det på i øjeblikket, siger Edvard Kejlaa. 

Sfo-lederen ser frem til, at hendes område bliver den del af Guldborgsund. 

- Vi står til at blive hjulpet af at blive harmoniseret med de andre kommuner i Guldborgsund 

Kommune i 2007, fordi vi ligger lavt på normeringen, siger Else Drejer. 

 

Musikalske toner på Nysted Havn. 

 

Nysted Turistforening er igen i år vært ved 4 musikalske fredage på Nysted Havn. Disse skydes 

i gang fredag 7. juli og afsluttes igen fredag 28. juli. Programmet byder på et musikalsk møde 

med duoen ”Kemi”. Desuden kan ”Spotlight Dance band”, ”De Farende Svende” og ”Fede Finn 

& Funny Boys” opleves på scenen de følgende fradage, Sidstnævnte orkester har for tiden hele 

2 singleplader på hitlisterne med sommerens schlagermelodier. 

 

16. juni 2006. 

 

Lokkende tilbud til læseheste. 

 

En feriedag i hængekøjen et skyggefuldt sted med en murstensroman i hænderne. Mere kan 

en vaskeægte læsehest ikke ønske sig. Og så kan det oven i købet blive en billig fornøjelse, 

hvis man altså starter på Nysted Bibliotek, hvor der er sommerudsalg mandag 19. og tirsdag 

20. juni, og igen torsdag 22. og fredag 23. juni. 

Biblioteket sælger kasserede bøger, blade og kassettebånd til både børn og voksne. Og 

priserne. De er i et leje, hvor alle kan være med. Udsalget foregår i bibliotekets forhal i den 

almindelige åbningstid. 

 

Kom som en fremmed, tager herfra som en ven (FT). 

 

 

 

- Dette er en af de største og mest hjertegribende 

oplevelser. Jeg bringer en tak fra familien for at I takker 

dem, der satte livet til. 

En dybt rørt Alan C. Massey talte ved højtideligheden i 

aftes foran Flyvermonumentet i Nysted. Hans farbror var 

en af de amerikanske flyvere, der mistede livet ved 

nedstyrtningen på Rødsand 9. april 1944. 

- Jeg kom hertil som en fremmed, men tager herfra som 

en ven, sagde Alan C. Massey. Han har været her i nogle 

dage, og bliver her endnu et par dage. Med på hans 

besøg i Nysted er hustruen Sherry Massey. 

På billedet ses fra venstre: pastor emeritus 
Bjørn Ohl og Alan C. Massey. 

Foto: John Voigt 

 

 

Han har ikke tidligere haft kendskab til sin farbrors skæbne, men efter at have fået vished, 

ønskede han at komme til Nysted. 

- Disse mænd og kvinder var villige til at dø. Vi skal aldrig glemme, hvad de gjorde for os og 

Amerika, sagde Alan C. Massey om alles indsats mod nazismen og Tyskland under krigen. 

Hans farbror hed James Young Massey. Han var 25 år, gift og far, da han mistede livet ved 

Rødsand. - Hans kone var gravid, så han nåede aldrig at se sit andet barn, fortalte Alan C. 

Massey. 

- Han troede fast på friheden, og han var på sin 17. mission, til Poznan, da flyet blev skudt 

ned. 

Alan C. Massey kunne videre fortælle, at familierne til besætningen på flyet ikke ved noget om 

den måde, de omkomne hædres på i Nysted. - Nu er jeg blevet klar over den ære og respekt, I 

viser dem her. Alan C. Massey medbragte en plakette med billeder og navne på de 
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besætningsmedlemmer, der var på flyet, som også er med på plaketten. Den overrakte han til 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

Han kunne kvittere med at aflevere en mappe med dokumenter, artikler og andet fra den tid. 

Disse materialer er blevet indsamlet af Lars Peter Rasmussen fra Frejlev-Arkivet. 

Fra kommunen fik gæsten desuden en lysestage. 

Alan C. Massey holdt sin tale på engelsk, mens pastor emeritus Bjørn Ohl sørgede for 

oversættelse. 

 

Ved Flyvermonumentet var der 

nedlægning af kranse, og 

Hjemmeværnets orkester spillede. 

Oberstløjtnant Carsten Cederbye fra 

Danilog i Vordingborg gav en 

orientering om Danilog og de opgaver, 

der er i tre af verdens urolige områder, 

Kosovo, Irak og Afghanistan. 

Inden højtideligheden på havnen var 

der kransenedlægning ved krigergraven 

på Nysted Kirkegård, hvor orkestret 

også leverede musik. Her blev talen 

holdt af pastor emeritus Bent 

Christensen, der måtte træde til, da 

ferie og andet kom på tværs af den 

oprindelige plan.  

 

 

 
 Kransenedlæggelse. 

Foto: John Voigt 

 

Ved Flyvermonumentet i Nysted, den 15. juni 2006 holdt Alan C. Massey denne Tale 

på engelsk, (her frit oversat og med tilladelse af Bjørn Fisker Ohl): 

 

Kære Borgere i Nysted!  

Vi er her i dag for at ære de Ofre, som blev ydet af Mænd og Kvinder, både af Danske og af 

allierede Soldater, som kæmpede imod Terror og Krig, igangsat af en brutal Diktator (A. 

Hitler). 

Disse Mænd og Kvinder var villige til at dø for os, de ydede det endelige og største Offer, 

fordi de elskede deres Land og troede på Frihed. Gid vi aldrig måtte glemme, hvad de 

udrettede for Danmark og for De Forenede Stater.  

Mit Navn er Alan Massey og jeg er fra Atlanta, Georgia, USA. Jeg er Nevø til den anden 

Flyver- Løjtnant James Young Massey, hvis Navn står her på Mindetavlen. Min Onkel var 25 

År gammel, gift og Fader, da han meldte sig til Militæret og drog af sted til England. Han 

efterlod sin Kone og 2 Børn. Hans Kone bar ved Afrejsen på det andet Barn, som han derfor 

aldrig nåede at se.  

Han troede aldeles fast på Begrebet" Frihed" og på at forsvare denne overfor sin Familie, sit 

Land og for de undertrykte Folk i Europa.  

Han var på sin 17. Mission i Luften, da hans Maskine blev skudt ned. Eskadrillen havde været 

over den polske By Poznan, og på Hjemturen til England blev den angrebet af en tysk 

Messerschmidt-Jager og Halepartiet blev skudt af, hvorefter Flyet forsøgte at nødlande ved 

Rødsand, syd for Nysted.  

Dette Forsøg mislykkedes og alle ombordværende blev dræbt ved Nedstyrtningen. De 

amerikanske Familier til Besætningen kender desværre, indtil nu, ikke til den Medfølelse og 

Respekt, som I hvert År på denne Dag viser disse Mænd.  

Min Kone Sherry og jeg selv er beærede over at være her i dag og at få Lov til at deltage i 

denne højtidelig Handling også på deres Vegne. Jeg mødte sidste År andre, nulevende 

Medlemmer af den stadig eksisterende 96. "Bomber-Group" i Washington, DC. De vidste 

faktisk ikke, hvad der her i Danmark er sket siden 1944, og de vidste derfor heller ikke 

om den Ære og Respekt, som I her viser deres afdøde Soldater-Kammerater fra dengang.  
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Nu kan jeg tage hjem og dele med dem Enden på det tragiske Bombetogt til Poznan, men det 

vil blive svært at finde Ord for de Følelser, vi her står overfor og hvorledes vi skal viderebringe 

dem, men vi skal forsøge.  

På Vegne af Massey-Familien vil vi gerne takke hver enkelt af Jer for at I mindes vor faldne 

Medlem, og min Onkel James Young Massey. Den værdige Måde, hvorpå I mindes både 

ham og de andre Medlemmer af Besætningen er en af de største og mest dybtfølte 

Oplevelser, vi nogensinde har haft!  

Som en lille Erkendtlighed, og som Tegn på vores Taknemlighed, beder vi Jeres borgmester 

om at medtage denne Plakette med Navne og Billeder af alle de 10 medlemmer af 

Besætningen. 

Fra vores Hjerters Dyb: Tak endnu en Gang, fordi I lod os tage Del i denne Højtidelighed, til 

fælles Minde om disse 10 tapre Mænd, som døde for os! Lad mig slutte med disse Ord: 

 

"Jeg kom som en Fremmed, men tager herfra som en Ven!"  

 

19. juni 2006. 

 

Nysteds borgmester vil i folketinget (FT). 

 

Står det til de lokale socialdemokrater, bliver Nysteds nuværende borgmester, Lennart 

Damsbo-Andersen, ny folketingskandidat i Guldborgsundkredsen. Lars Kappe, der er formand 

for vælgerforeningen Guldborgsund Vest, en sammenslutning af socialdemokraterne i 

Sakskøbing og Nysted kommuner, foreslår Lennart Damsbo-Andersen på et møde i aften. Og 

han er parat med et svar. 

- Jeg siger ja til den udfordring. Jeg føler mig godt rustet efter nogle år i fagbevægelsen 

(Lolland-Falster-formand for byggegruppen i Træ, Industri og Byg) og ikke mindst med 

baggrund i mit politiske arbejde, siger Lennart Damsbo-Andersen. Han vil ikke komme med en 

egentlig programerklæring og afviser også at fremhæve særlige mærkesager. 

- Men jeg mener, det er vigtigt at få valgt nogle folk ind, som har lokal forankring, fordi mange 

af de nuværende folketingsmedlemmer efter min mening har svært ved at se længere end til 

Valby Bakke, siger Nysted-borgmesteren. 

Valget i aften er kun første skridt på vejen mod Folketinget. 

Kommer der flere kandidater, skal der være urafstemning blandt medlemmerne. Det sker 

tidligst til efteråret, oplyser Lars Kappe. Bliver Lennart Damsbo-Andersen opstillet, har han 

store chancer for at komme i Folketinget. Nykøbing F. Kredsen har i mange år givet valg til en 

socialdemokrat. Og sværere bliver det efter alt at dømme ikke i fremtiden, når kredsen i 

forbindelse med strukturreformen udvides med Nysted og Sakskøbing kommuner. 

 

Elvin Olsen, tidligere Kirkestien 7, Nysted, nu Jappesgade 31, Nykøbing F, kan fejre sin 70 års 

fødselsdag. 

 

Så indkaldes  

der igen til Havne- 

fest 2006. 
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21. juni 2006. 

 

Klagenævn siger JA til strand (FT). 

 

Hvidt sand mellem tæerne, lavt vand til ungerne og solgryder, hvor der er læ for vinden. 

Visionen om en ekstra badestrand i Nysted er udviklet som en del af sommerhusprojektet 

Nysted Strandhuse på Skansegårdsjorden ved Rødsandsrevle.  

Her bygger og sælger firmaet 2L Development A/S mellem 120 og 150 sommerhuse. Og 

stranden, der nu bliver virkeliggjort, skal fuldende projektet. - Vi er glade for, at vi får lov til at 

bygge den strand. Var der ikke kommet en klage, så havde den allerede været færdig. Men det 

er selvfølgelig i orden, at vi skulle vente på myndighedernes afgørelse. Sådan er betingelserne, 

siger Lars-Erik Houmann Christensen, der er partner i 2L Development. 

Firmaet fik allerede i august 2005 en dispensation fra Storstrøms Amt til stranden, der skal 

etableres delvist inden for strandbeskyttelseslinien. 

Det fik Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Nysted til at klage til 

Naturklagenævnet. Klagenævnets afgørelse, der kom i går, får dog ikke 2L Development til at 

starte gravemaskinerne allerede i dag. 

Begynder efter ferien.  

- Vi begynder, så snart vi kan få en aftale med en entreprenør. Men vi er jo på vej ind i 

ferietiden, så jeg tør ikke sige noget om, hvornår det bliver, forklarer Lars-Erik Houmann 

Christensen og tilføjer: - For os er det vigtigt, at vi har fået lov at lave den, fordi byen i 

forvejen kun har en meget lille strand. Og alle skal kunne bruge den. Vi laver også en 

parkeringsplads og en offentlig toiletbygning. 

Også borgmester Lennart Damsbo-Andersen er tilfreds med afgørelsen. 

- Det er meget, meget glædeligt. Jeg synes, det er en fornuftig beslutning. Og stranden bliver 

jo til glæde for alle, siger Damsbo. 

Skuffet naturformand.  

Naturfredningsforeningens lokalformand er mere forbeholden. 

- Skuffet, ja det er jeg. Jeg havde håbet på en anden afgørelse, fordi det er en så principiel 

sag, siger Christian Tortzen og konstaterer: - Nu kan vi ikke komme længere med den sag. 

Tortzen kan dog også få øje på et lyspunkt. - Vi er tilfredse med, at de kan se det principielle i 

sagen, at de giver den præmis, at det ikke automatisk åbner for lignende projekter andre 

steder. - Måske har vores klage gjort, at der nu er skabt opmærksomhed om problemet, siger 

han. 

Betænkelighed i nævn.  

Naturklagenævnet gav dispensation med et flertal på otte af nævnets 10 medlemmer, men 

skriver også i afgørelsen: "Uanset at det som udgangspunkt findes betænkeligt at etablere 

kunstige sandstrande, også på en kulturpåvirket kyststrækning som den omhandlede, (der er 

kystsikret med sten) finder flertallet i denne sag at måtte lægge vægt på, at projektet - 

således som det er præsenteret i tegningerne fra juni 2006 - i videst mulige udstrækning er 

søgte indpasset omgivelserne på en harmonisk måde. " Men nævnet skriver altså også, at 

afgørelsen ikke er præcedensskabende. Det kan altså ikke nytte at henvise til Nysted-sagen, 

hvis andre skulle få lyst til at lave en kunstig strand et andet sted i landet. 

 

Sankthansaften i Nysted Roklub. 

 

Roklubbens og Nysted Havnefronts arrangement sankthansaften er ikke kun bål på vandet. 

Der bydes også på mulighed for spisning af grillmad ved Nysted Roklub. Man kan selv 

medbringe mad og pølser til brug på grillen, og kan samtidig købe drikkevarer i klubhuset. 

Slagtermester Peder Hansen er klar til at tage mod bestillinger fra de, der ønsker at få noget 

lagt over grillen. 

Bålet tændes kl. 22.30. Båltalen holdes af byrådsmedlem Anne Svendsen. 

 

Historisk båltale ved Skansen. 

 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen indtager en særlig plads i byens historie. Han bliver 

nemlig den sidste Nysted-borgmester, der holder en båltale i den gamle kommune. Det sker 
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når sankthansbålet på stranden ved Skansepavillonen klokken 22 i morgen, hvor Damsbo har 

lovet at holde talen. 

Sankthansfesten på Skansen begynder klokken 19, hvor der er dans og musik i pavillonen. Og 

festen fortsætter efter bålet, oplyser Jan Hansen, der ejer Nysted Camping. Festen er 

arrangeret i samarbejde mellem campingpladsen og Skansepavillonen. Den er traditionelt et 

tilløbsstykke, hvor op mod 1.500 mennesker mødes for at se bål, høre tale og nyde 

midsommeren. 

 

22. juni 2006. 

 

Farvel til NYSTED AVIS mandag (FT). 

 

Udgiver Carsten Wulff-Clausen nedlægger Nysted Avis som selvstændigt medie. Efter 26. juni 

bliver den gamle avis en del af Guldborgsund Avisen, som udkom første gang 2. december 

2004. 

Med sammenlægningen skal byens borgere også vænne sig til en ny udgivelsesdag, fordi 

Guldborgsundavisen udkommer om torsdagen. 

Men ellers vil læsere og brugere ikke mærke de store ændringer, mener Carsten Wulff-

Clausen, der også udgiver Stubbekøbing Avis og Lejre-Posten ved Roskilde. 

- Nysted Avisen får sine egne sider, og vi sætter det velkendte bladhoved fra den selvstændige 

udgave øverst på siderne, så de bliver let genkendelige, forklarer udgiveren. 

Om baggrunden for beslutningen siger han: - Guldborgsund Kommune har været undervejs i 

et halvt år. Fra 1. januar er de seks små kommuner væk. Og den nye storkommune kan ikke 

annoncere i alle de små lokale aviser. Så må vi servicere den store kommune. 

- Med sammenlægningen tilpasser vi os udviklingen. 

Carsten Wulff-Clausen forklarer, at de særlige Nysted-sider kan findes i den udgave af 

guldborgsundavisen, som udkommer i Sakskøbing og Nysted Kommuner.  

På Falster skal de samme sider give plads til Stubbekøbingstof, fordi også Stubbekøbing Avis 

bliver lukket. 

Og det er en fordel, mener udgiveren. - Lokalstoffet kommer ud til flere husstande på den 

måde, end i den gamle form, hvor de små aviser kun udkom i deres egen kommune, siger 

Wulff-Clausen. 

Helt så positivt ser Erhvervs- og Turistforeningen i Nysted ikke på det. 

- Vi synes, det er et minus at vi ikke længere har vores egen avis, siger formand Claus 

Rosquist. 

- Men, tilføjer formanden: - Hvis de gør, som de har lovet og sørger for at holde Nysted-stoffet 

samlet og let at finde, så ser vi frem til at komme bredere ud. Nysted Avis har et oplag på 

omkring 6.000 og udgivelsesdag hver mandag. 

Guldborgsund Avis har et oplag på 34.000 eksemplarer og udkommer hver torsdag. 

 

24. juni 2006. 

 

Rundt mellem havvindmøller og sæler. 

 

Havvindmøllerne ved Nysted kan enhver se fra land. Sælerne kniber det mere med. Men for 

de, der har lyst til at se de enorme møller tættere på og samtidig drømmer om at opleve en 

levende sæl på Rødsand, så er der hele otte muligheder i løbet af sommeren. 

Vejen til målet går gennem Nysted Turistinformation, der i samarbejde med ejeren af 

motorskibet M/S Amigo arrangerer sejlture ud til de 72 vindmøller 10 kilometer syd for byen 

og til Rødsand. 

Der er to ture hver anden tirsdag fra 4. juli til 22. august. Dagens første afgang er klokken 10-

14, og anden tur varer fra klokken 14.30 til 18.30. 

Det koster 225 kroner pr. person at deltage. Og turistinformationen, der står for billetsalget, 

råder deltagerne til at tage varmt og vindtæt tøj, kikkert og eventuelt madkurv med. 
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Vanskeligere at få ældremad (FT). 

 

Den varme mad fra Solgården i Herritslev er så populær, at det er blevet et problem for 

Nysted Kommune. 

Ikke fordi der ikke er plads og hænder til at sætte flere pander og gryder på komfuret. Men 

fordi grænsen for, hvad madbilerne kan køre ud, er nået. 

Derfor har politikerne i socialudvalget besluttet at stramme op på kravene, så det i fremtiden 

bliver lidt sværere for de ældre at få det daglige varme måltid leveret på det hjemlige 

spisebord. 

Forbeholdt de mest syge.  

For det første skal de ældre være ude af stand til selv at komme hen i Solgårdens cafeteria og 

spise. 

For det andet skal de benytte sig af madordningen mindst tre gange om ugen. De tre gange 

kan dog sættes ned til to, hvis de er med i en af spisegrupperne på Bøgely eller Kastaniely, 

forklarer Arne Høegh (V), der er formand for socialudvalget. 

- Vi er godt på vej til at blive kvalt i vores egen succes. Det er ærgerligt, men sådan er det, 

siger Arne Høegh, der hellere end gerne ville fortsætte som hidtil. 

- Men vi er nødt til at se realiteterne i øjnene. De to madbiler, vi har, kan ikke nå mere. - Og vi 

kan ikke begynde at investere i en tredje bil her, få måneder før vi skal ind i storkommunen, 

siger Arne Høegh.  

Grænsen går ved 100.  

Solgårdens køkken producerer 250 portioner varm mad om dagen, hvoraf en del leveres til 

Rudbjeg Kommune, mens resten bliver serveret for beboere og cafégæster på Solgården eller 

leveres hjem til de ældre på deres private bopæl. 

- Vi leverer lidt over 100 portioner ud af huset om dagen. Mere kan vi ikke nå, og vi kender jo 

ikke fremtiden. - Nu bliver resten op til Guldborgsund Kommune, siger Arne Høegh, der ikke 

alene ærgrer sig over at være tvunget til at stramme på reglerne, men også over, at Nysted 

Kommunes madordning måske snart er historie. 

Lever op til ministerkrav.  

- Her står vi med et tilbud, der er lige, som socialministeren ønsker sig. - Det er lidt vemodigt 

at sidde og lytte til, hvad ministeren siger, og så ikke kunne gøre noget, siger Arne Høegh. 

Socialminister Eva Kjer Hansen (V) offentliggjorde fredag morgen nogle planer for bedre mad 

til de ældre. 

Det sker på baggrund af en rapport fra firmaet Rambøll Management, der blandt andet viser, 

at seks ud af 10 ældre er undervægtige. 

Flere kalorier Ministeren vil have flere kalorier i maden og mere valgfrihed. De ældre skal altså 

ikke spises af med et dagligt menukort, der kun rummer en enkelt ret. 

- Vores tilbud er lige, som ministeren ønsker sig, slår Arne Høegh fast.  

Nysted fik ikke helt så megen ros, da Folketidende havde pensionister fra de seks 

Guldborgsundkommuner til at smage på hinandens middagsmad. Her sluttede Nysted med den 

dårligste karakter. 

 

Alternativ til dyre frokostplatter (FT). 

 

Børnefamilier har andet at bruge ferien på end at sidde klistret til en stol og spise frokostplatte 

i flere timer hver dag. 

Det ved Klaus Rosquist, der er bestyrer på restaurant The Cottage, en hel del om. 

- Jeg er selv familiefar med to børn. Derfor ved jeg, at det gælder om at komme hurtigt ind, få 

noget at spise og så komme ud for at opleve noget mere. 

- Og ærligt talt, så spiller prisen også en rolle. En frokost til 150 kroner pr. kuvert er ikke det 

første, en børnefamilie vil bruge feriebudgettet på, siger Klaus Rosquist og fortæller, at netop 

hans egne ferieoplevelser har været med til at inspirere til en nyskabelse på The Cottage. 

Den ret eksklusive restaurant har fået en billigere "lillebror" i indkørslen i form af en is- og 

pølsevogn, som dog er malet hvid med sort bindingsværk, så den matcher sine omgivelser 

bedst muligt. Her kan kunderne få en hurtig servering, fortæller Rosquist. 

På menukortet står forskellige udgaver af pølser og hotdogs, gammeldags is og kaffe med 
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kage. 

- Det skal være hurtigt ind og hurtigt ud igen, siger restauratøren, der også har gjort det let 

for strøgkunderne at få et bord. 

Der er nemlig indrettet et nyt område med borde, stole og parasoller foran restauranten. 

Klaus Rosquist er ikke bekymret for, om han tager kunder fra Nysted Camping eller 

Skansepavillonen. 

- Tvært imod, siger han. 

- Jeg mener, vi skal have flere aktiviteter i denne ende af byen, så vi danner en naturlig 

modvægt til havnen. Jeg håber, vi kan skabe en synergieffekt, så der bliver mere at bestille for 

os alle herude. 

 

26. juni 2006. 

 

Byvandring i Nysted. 

 

Gamle huse, stokroser, smalle stræder og skæve brosten. Nysted har det i rigt mål, altså 

atmosfære og historie. Atmosfæren kan de fleste nok selv finde, men historien. Den kan det 

være sværere at få rede på. Men der er hjælp at hente. Hver mandag i juni, juli og august, 

hvor Helle Levisen er guide på en ugentlig byvandring. Her kan deltagerne blandt andet høre 

om Aalholm Slot og digteren Emil Aarestrups liv i Nysted. 

Byvandringerne foregår hver mandag fra klokken 19-21 med start foran Nysted Turistkontor 

på havnen. 

 

Præsidentskifte i Nysted Inner Wheel. 

 

I Inner Wheel udskiftes præsidenten hvert år i juni måned, således også i Nysted Inner Wheel. 

Lotte Strange har nu overtaget kæden efter Anne-Lise Jensen. 

Inner Wheel har haft et godt år med mange gode foredrag, og Lotte mener, hun har fået 

fastlagt et spændende program for året 2006/07. 

Nysted Inner Wheel skal bl.a. have besøg af en latter-instruktør, en healer, samt en 

kunstmaler. De skal besøge det nye Bo- og Naboskab i Nysted, samt døgninstitutionen 

”Birkely” i Kettinge. 

Nysted Inner Wheel har også møder samen med Sakskøbing Inner Wheel, hvilket de alle 

nyder. 

Nysted Inner Wheel har 22 kvindelige medlemmer, som mødes i gang om måneden. De støtter 

S.O.S. børnebyerne og har ligeledes valgt at støtte lokale foreninger, som har børne- og 

ungdomsafdelinger. 

Nysted Inner Wheel holder sommerferie i juli måned, men starter veloplagt deres nye program 

til august. 

 

Tilfredshed med havnefest (FT). 

 

Det var bare perfekt og alt fungerede. Det kunne Torben Jørgensen fra havnefestens 

arrangører konstatere søndag formiddag, da der skulle gang i oprydningen efter lørdagens fest 

på havnen i Nysted. 

- Vejret var med os, og det gav et stort publikum, både om eftermiddagen og om aftenen, 

hvor teltet var fyldt. Det var endda udvidet med en "tilbygning" i år, idet et ekstra telt var 

opstillet til placering af baren, fortæller Torben Jørgensen. 

De tre arrangører, Lions Club, Nysted Sejlklub og B 1990 kan glæde sig til at dele et 

forventeligt stort overskud. Beløbet kan endnu ikke gøres op, men det står fast, at der har 

været en stor omsætning. 

Ved spisningen lørdag aften blev der solgt 200 portioner. I løbet af dagen blev der tømt 

omkring 50 fustager fadøl. Hvortil kommer salg af vin og sodavand. 

Eftermiddagens Robinson-lege blev vundet af holdet fra Byfoged Holcksvej, der i finalen slog 

Fiskergade. Der var i alt seks hold med i dysten. 

Nye øvelser på vand.  
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Øvelserne på vand var blevet ændret i forhold til tidligere, så det ikke drejede sig om at få 

deltagerne til at falde i. De blev dog godt våde alligevel. Her var det holdet med Anne 

Svendsen, Troels Frandsen, Poul Dose og Jonathan Madsen, der blev vinder. 

Alle deltagere måtte sande, at det er svært at ro mod et bestemt punkt, når man har bind for 

øjnene, også selvom der bliver råbt instruktioner og vejledninger. 

- Vi slap for enhver form for ballade i løbet af dagen, heldigvis, siger Torben Jørgensen. 

 

Mange nød en flot Sankthans aften. 

 

Det var en populær beslutning, der blev truffet af Strandvejens Grundejerforening og Nysted 

Roklub: Genoplivning af det flydende sankthansbål i Nysted Nor. 

 

 

 

 

 Udsnit af forsamlingen i Nysted Roklub. 
Foto: John Voigt 

 

 

Det kunne ses på den store mængde mennesker, der fredag aften samlede sig for at overvære 

afbrændingen af bålet og heksen, der hylede en del, før hun måtte indse, at slagets var tabt. 

Hendes skæbne kunne ikke ændres. 

 

 

 

På billedet ses fra venstre: Jan Gleie, formd. Nysted 

Roklub, i baggrunden Leo Thorsen, formand for 

Strandvejens Grundejerforening, og til højre Anne 

Svendsen, byrådet, som hold båltalen. 

Foto: John Voigt  

 

Forinden var det samme overgået heks på bålet ved Skansen, hvor der også var godt besøg. 

600-800 skønner campingchef Jan Hansen, at der var samlet. 

De kunne også betragte fem-seks både, der holdt fenderfest ud for området. 

Efter Skansens bål flyttede mange tilskuere til havnen for også at opleve bålet der. 

 

27. juni 2006. 

 

Inger Hansen, Fjordvej 4, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 

Inger Hansen er gift med tidl. anlægsgartner Per ”Gartner” Hansen. 

Dagen blev fejret under private former på The Cottage. 
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28. juni 2006. 

 

Hærværk på tennisbanerne i Nysted FT). 

 

Tirsdag morgen var en rigtig sur morgen for John Voigt fra Nysted Tennis Club. Han havde 

ventet at finde alt i orden til dagens sommertræning med Nysteds skolebørn, men blev mødt 

af sporene efter hærværk. 

Sæderne på banens dommerstole var fjernet og et net skåret over og fjernet.  

Hærværksmændene er imponerende adrætte, for de har ikke brudt låsen op, men er klatret 

over det 3,5 meter høje hegn, der omgiver banerne. Heldigvis havde klubben et gammelt net, 

som kunne sættes op. Så børnene fik alligevel sving i ketsjere og bolde. 

 

30. juni 2006. 

 

To 40-års jubilarer på Nysted Rådhus. 

 

To medarbejdere på Nysted Rådhus har en fælles erindring af ikke helt ny dato. Vi skal tilbage 

til 1. juli 1966. Den dag gik de begge ind af døren til kommunekontoret i den daværende 

Kettinge-Bregninge kommune. Begge var de ansat som elever og begge er blevet i kommunen 

siden, idet de fulgte med over i Nysted Kommune ved kommunesammenlægningen i 1970.  

 

  
Lis Bille. 
Foto: 

Astrid Hørbye. 
Nysted Kommune 

 

De to er Lis Bille og Astrid Hørbye, der begge kan fejre 40 års jubilæum i morgen lørdag 1. juli. 

Lis Bille er i dag ansat som fuldmægtig på borgmesterkontoret og når at opleve endnu en 

kommunalreform, idet hun fra 1. januar har fået job i den kommende Guldborgsund 

Kommunes ledelsessekretariat, hvor hun skal fungere som sekretær for borgmester Kaj 

Petersen og administrerende direktør Ib Østergaard Rasmussen. 

Astrid Hørbye er overassistent i servicebutikken på rådhuset og skal fra 1. januar næste år 

arbejde i Guldborgsund Kommunes borgerservice. 
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juli 2006. 

 

Ny skorstensfejermester i Nysted. 

 

 

Skorstensfejer Erik Didriksen er fra 1. juli 2006 

udnævnt til skorstensfejermester i Nysted og 

Sakskøbing kommuner. Han kommer fra 

skorstensfejerfirmaet Kjær I/S, Nr. Alslev. 

Erik Didriksen stod først i halvfjerdserne i lære i 

Stubbekøbing og i 1979 bestod han skorstensfagets 

mestereksamen. Han kom til Nr. Alslev i 1991 og 

har hovedsageligt kørt som skorstensfejer i 

Stubbekøbing og på Østfalster. I de sidste ca. 7 ¨r 

har Erik Didriksen også været skuemester og censor 

ved skorstensfejerskolen i Tønder. Han har i en 

periode været formand for den lokale fagforening, 

men er nu næstformand. 

Som skorstensfejermester i Nysted og Sakskøbing 

kommuner får Erik Didriksen 5000 ejendomme at 

tilse sammen med to svende og to lærlinge. 

 
 

 Foto: Nysted Avis 

 

3. juli 2006. 

 

Mand gik amok i Nysted fredag nat (FT). 

 

Ifølge retsmedicineren var en 32-årig kvinde fra Nysted i overhægende livsfare fredag nat. Her 

endte torvejazz og værtshusbesøg i Nykøbing F. med, at den 35-årige ægtemand bankede 

hende i deres fælles hjem i Nysted. Kvinden måtte sys i ansigtet og havde tydelige tegn på, at 

hun havde været ved at blive kvalt. 

- Jeg kan ikke huske, at jeg skulle have forsøgt at kvæle hende. Som jeg husker det, så 

skubbede jeg hende hårdt, lyder mandens forklaring. 

Han sad med bøjet hoved, da han lørdag middag blev fremstillet i grundlovsforhør - sigtet for 

forsøg på manddrab. Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i fire uger ud fra en 

vurdering af, at der var tale om særlig grov vold. - For mig var det ikke hårdt, men hun er en 

lille pige jo, lød det fra den 35-årige på spørgsmålet om, hvor hårdt han mente at have 

skubbet. 

Den 32-årige hustru havde derimod forklaret politiet, at han var kommet ind i køkkenet med 

et ondt blik og havde givet hende en knytnæve i ansigtet og bagefter trampet på hende og 

stået med en fod på hendes hals. Hun kunne ikke få luft og slap kun fri, fordi det lykkedes at 

give manden et spark i skridtet. Kvinden stak af og løb hjem til sine forældre. Hun havde ikke 

selv ringet efter politiet - det var en nabo, der havde hørt tumulten. Da politiet ankom til 

parrets lejlighed, lå der blod i køkkenet - og det fik dem til at opsøge kvinden og få hende på 

sygehuset. 

Et parforhold med vold. 

Det kom frem i grundlovsforhøret, at det ikke var første gang, at manden havde tævet sin 

kone. Ifølge et vidneudsagn fra svigermoderen og fra den 32-årige hustru har vold været en 

del af deres samliv i årevis. Blandt andet derfor blev de på et tidspunkt separeret. Men hver 

gang var den 32-årige endt med at flytte samme med den 35-årige ægtemand igen. Hun 

plejede ikke at anmelde volden udover i et enkelt tilfælde. 

I retten forklarede den 35-årige, at det altid var i forbindelse med indtagelse af spiritus, at de 

1. 
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to kom " op at toppes ". 

- Vi er meget bestemmende begge to, og så går det galt. Men det er som regel, mig, der 

vinder, fordi jeg jo er størst, forklarede den 35-årige. 

I fredags havde der også været tale om betydelige mængder alkohol. Den 35-årige havde 

drukket 4-5 dobbelte whiskysjusser og ligesom mange øl, inden han og hustruen tog til 

torvejazz i Nykøbing ved 16-tiden. Her sad de og hyggede med to vennepar. Den 35-årige 

drak her cirka 10 whiskysjusser og ligeså mange øl. Omkring klokken 20 fortsatte selskabet til 

værtshuset Kobberkedlen, hvor den 35-årige købte to hele flasker spiritus. Da selskabet 

senere fulgtes ad i en Taxa med kurs med Nysted, var den 35-årige så beruset, at han lå på 

gulvet i vognen. 

- Jeg kan ikke huske, at vi tog hjem, forklarede den 35-årige fåmælt i retten. 

Ifølge den 35-årige skubbede han hustruen hårdt inde fra stuen, så hun faldt ned mellem en 

fryser og en radiator i køkkenet. Og ellers kan han blot huske, at hun var væk, han gik en tur 

og blev senere anholdt. 

Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger - frem til torsdag den 27. juli. 

Blandt andet begrundet i, at hustruen frygtede for sit liv og ville kunne blive påvirket af 

manden, hvis han havde mulighed for at opsøge hende. Samtidig fik anklageren medhold i, at 

den 35-årige skal gennemgå en mentalundersøges. Forsvareren mente, at 

mentalundersøgelsen blot vil trække sagen i langdrag - og at den 35-årige ikke udgør en fare 

for at forstyrre efterforskningen. Den 35-årige nægtede sig skyldig - og har valgt at kære både 

fængslingen og mentalundersøgelsen til Østre Landsret. 

 

6. juli 2006. 

 

Annette Müller, Bomstræde 18C, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 

 

7. juli 2006. 

 

Jyde fik sommerhusudstykningen (FT). 

 

Om mindre end to måneder bliver 44 sommerhusgrunde i den nye udstykning, Strandbo, sat 

til salg. 

- Og det bliver ikke himmeldyrt. Jeg satser på priser fra lige under til lige over 400.000 kroner, 

siger entreprenør Frans Kilde, der for få dage siden underskrev købekontrakt med kommunen. 

Frans Kilde har betalt 3.199.000 kroner for Strandboprojektet, der skal udstykkes til 44 

sommerhusgrunde, som herefter skal sælges enkeltvis. 

Men salget må vente lidt endnu, fordi køberen først skal udarbejde et lokalplanforslag. 

- Jeg regner med at have forslaget færdigt i midten af august. Derefter kan salget begynde, 

forklarer Frans Kilde og tilføjer straks. 

- Men folk er velkomne til at blive skrevet op allerede nu. De kan bare henvende sig. 

Frans Kilde, der har mange års erfaring i branchen, var ifølge borgmester Lennart Damsbo-

Andersen ene om at byde på projektet. Erfaren entreprenør Her på Lolland-Falster er 

entreprenøren ny operatør, men han er velkendt på Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor han har 

stået for såvel udstykninger af såvel sommerhuse som helårshuse. 

Lystad ApS står blandt andet bag de røde huse i Karrebæksminde på Sydsjælland, 

sommerhuse ved Vesterhavet og er netop nu i gang med et helårsprojekt på Tåsinge. 

- Vi udstykker mellem 200 og 500 grunde om året, siger Frans Kilde. 

Om sit indtog på Lolland-Falster siger han: - Vi glæder os til at komme i gang. Nysted er en 

meget smuk by med nogle fantastiske omgivelser i naturen og med Aalholm i nærheden. 

Entreprenøren skal ifølge aftalen med kommunen byggemodne de 44 grunde og anlægge veje, 

stier og fællesarealer. 

Strandboudstykningens samlede areal er på 48.000 kvadratmeter, der skal fordeles med 

fællesarealer og grunde i størrelsen fra 625 kvadratmeter og op til omkring 1.000 

kvadratmeter. 

 

Kommunen lejer areal ved Holten Strand (FT). 
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Surferne får også i år deres egen bro ved Holten Strand. Og der bliver plads nok til alle med 

lyst til at slå teltet op i mere primitive omgivelser end de kan finde på en campingplads med 

stjerner på skiltet. 

Kommunen har nemlig lejet en hektar jord af gårdejer Vagn Brædder. Gælder dette år Aftalen 

gælder for i år. Det vil sige til 31. december, oplyser teknisk udvalgs formand, Troels 

Frandsen. 

- Så må vi se, hvad der sker, når vi kommer ind i Guldborgsund Kommune. Men vi synes, det 

var ærgerligt at stoppe i år, fordi det lige var kommet så godt i gang derude, siger Troels 

Frandsen. 

Kommunen har i to år haft en uformel låneaftale med ejeren. Men nu er den altså ændret til en 

formel. 

Det lejede areal ligger vest for Holtevej. Her har kommunen bygget en badebro, som især er 

beregnet til surfere, mens en bro øst for vejen er til de badende. 

Kommunen ejer og passer i øvrigt et areal øst for vejen, hvor der er p-plads, offentligt toilet og 

beplantning. 

Jordkøb nedstemt I efteråret 2005 var der planer om at købe det stykke, som der nu er lavet 

en lejeaftale om. 

Men det blev stemt ned i byrådet. Derfor bliver det Guldborgsund Kommune som skal 

bestemme, hvad der skal ske til næste sommer. 

Kommunen betaler en krone pr. kvadratmeter, altså 10.000 kroner i leje i år. 

 

Nysted Havn nummer tre på tysk top 25-liste (FT). 

 

For tyske sejlere er Nysted Havn det trediebedste sted at besøge i Danmark. Det fremgår af en 

undersøgelse, det tyske sejlerblad Yacht har lavet med svar fra flere end 1.000 sejlere. 

Det er kun havnene i Kerteminde og Marstal, der kommer foran Nysted i undersøgelsen. 

En af de ting, der peges på i undersøgelsen, er vejret. De tyske sejlere mener, at der næppe 

er nogen dansk by, der har flere soltimer om året end Nysted. 

Det er ting som beliggenhed, beskyttelse, service, udbud af liggepladser, sanitære forhold, 

muligheder for proviantering, forholdet mellem pris og ydelser, familievenlighed, 

seværdigheder og fritidsmuligheder, der er blevet vurderet i undersøgelsen. 

Det er da en bedømmelse, vi er stolte af, konstaterer havnefoged Sven Erik Hauberg, der 

samtidig peger på, at det er et godt personale, der medvirker til det fine resultat. 

Der peges i undersøgelsen på Nysteds beliggenhed som en slags port til en tur i 

Smålandsfarvandet. 

Om Nysted og Samsø-havnen Ballen hedder det i det tyske blads kommentar til 

undersøgelsen, at de er eksempler på, at selv forholdsvis små havne på grund af deres 

fritidsværdi eller takket være et fremragende forhold mellem pris og ydelser kan triumfere. 

 

Kunstnerpar på biblioteket. 

 

Kunstnerparret Etta og Marcell Aarestrup udstiller malerier, kollager og tegninger på Nysted 

Bibliotek fra i dag til 28. juli. 

Parret er for nylig flyttet til Nysted, og deres arbejder er allerede kendt af mange, fordi de 

tidligere har udstillet på biblioteket og rådhuset. Udstillingen kan ses i bibliotekets almindelige 

åbningstid. 

 

Viggo Christiansen, Ny Østergade 16R, Nysted, kan fejre sin 80 års fødselsdag. 

 

8. juli 2006. 

 

Leif Helge Rasmussen, Ny Østergade 2 A, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 63 år. 
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11. juli 2006. 

 

Kalkværksbroen ved Skansestien genopføres (FT). 

 

 

 

Den gamle kalkværksbro ved Skansestien i Nysted bliver 

nu genopført. 

Ganske vist bliver den ikke indrettet til skonnertanløb og 

forsynet med overdækket transportbånd, for der er ikke 

længere noget kalkværk i Nysted. Men den bliver T-

formet ligesom den gamle bro var, indtil den i 1996 blev 

ødelagt af isen. 

Ifølge havnefoged Sven Erik Hauberg, som i mandagens 

forfriskende blæst, gav en hånd med til projektet, skal 

broen være til fri afbenyttelse som fiskebro eller til 

daganløb for de sejlende. 

- Det er muligt, at der senere vil blive indrettet en 

håndfuld bådpladser til beboerne i området, siger 

havnefogeden. 

Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Nysted.  

 

 

Han fortæller også, at det var ved at være 

påtrængende nødvendigt at genopføre broen: 

- Selv om den gamle bro var væk, er den 

stadig med på søkortene. - Så 

Farvandsvæsenet sagde, at enten måtte vi 

bygge den igen, eller også skulle den væk fra 

søkortene, siger havnefogeden. 

Kalkværket i Nysted lå i tilslutning til den 

ligeledes forsvundne asfaltfabrik. 

 

 

 
 Foto: John Voigt 

 

Lennart Hegner, Ny Østergade 10 I, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 58 år. 

 

13. juli 2006. 

 

Stoppestedets Venner indbyder til bustur til Holmegaard Glasværk den 17. august. 

Afgang fra Bøgely, Stoppestedet og Kastaniely. Rundvisning med guide på glasværket. Frokost 

på Glaskroen og eftermiddagskaffe et hyggeligt sted på hjemturen. Pris 200 kr. excl. 

drikkevarer. 

 

16. juli 2006. 

 

Jørgen Nielsen, Drosselvej 2, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 
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17. juli 2006. 

 

Bådelauget køber eget klubhus. 

 

Nysted Bådelaug er blevet herre i eget hus. 

Onsdag i sidste uge kunne bådelauget sende den underskrevne kontrakt retur til Nysted 

Kommune som en bekræftelse af, at bådelauget overtager klubhuset på Strandvejen 8, og at 

aftalerne med kommunen er på plads. 

 

 

Købspris: 

- Omkring 500.000 kroner for den godt 200 

kvadratmeter store gasbetonbygning, siger 

bådelaugets kasserer Bent Louis Jensen. 

Med i aftalen er, at Nysted Kommune i de 

kommende 10 år bliver lejere hos bådelauget 

af den godt og vel tredjedel af klubhuset, som 

Nysted Havn benytter som værksted. 

 

 
 Foto: John Voigt 

 

Modernisering: 

- Vi er glade for, at aftalen er faldet på plads, mens Nysted stadig er en selvstændig 

kommune, siger kassereren. 

Samtidig med aftalen om overtagelse af klubhuset foreligger en byggetilladelse til et større 

moderniseringsprojekt. 

- Planen er, at klubhuset skal beklædes med røde brædder hele vejen rundt, så det falder 

bedre ind i det øvrige miljø på havnen, siger Bent Louis Jensen. 

- Samtidig skal der laves nyt tag med listetækning og halvspids rejsning og tre karnapper mod 

vest. Og så skal fliseterrassen inddrages i selve huset. 

- Ombygningen kommer til at koste 1,5 millioner kroner, siger kassereren. 

Klubhuset ligger stadig på kommunens grund. Men i købsaftalen indgår en 30 års lejekontrakt. 

- Dermed kan vi låne til ombygningen, siger kasseren. 

Bådelaugets bestyrelse vil snarest gå i gang med at indhente tilbud på den store ombygning. 

 

18. juli 2006. 

 

Hvor blev de af – de der palmer? 
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Sidste år forsøgte Nysted kommune at 

forskønne havneområdet, idet der langs 

området ved Ole Hviid og Fiskerestauranten 

blev opsat et antal palmer. 

Disse ses ikke i år. 

Hvorfor kom de ikke op i år? 

Foto: John Voigt  

Det er der en naturlig forklaring på. 

Ved henvendelse til teknisk forvaltning oplyses, at palmerne ikke ”har det så godt”, men de 

lever stadig. Man har haft problemer med at holde liv i dem – for slet ikke at tale om at få dem 

til at vokse. Man har søgt og fået ekspertbistand og palmerne har det nu bedre. At de ikke 

kom op i år skyldtes nævnte forhold. 

På spørgsmålet om de igen kan ses på havnen eller andre steder i byen kan man ikke udtale 

sig om. Man afventer så og sige ”slagets gang”. 

 

Fornem hæder til lille røgeri (FT). 

 

Den er god nok. Den røgede bosniske suduk-

spegepølse af oksekød, fuld af kødsmag, ikke for salt 

og ikke for røget. 

Det kan man smage sig til. Men nu har Det lille 

Røgeri i Adelgade også fået papir på, at den 

mørkebrune røgpølse er noget særligt: Den har 

netop fået diplom fra den kulinariske guide Slow 

Food. 

- Man skal melde sig ind i netværket, og så skal man 

indsende en smagsprøve, og det gjorde vi i februar, 

siger John Thorsen, der gennem de seneste to et 

halvt år har ejet Det lille Røgeri sammen med 

hustruen Jeanette. 
 

 Foto: John Voigt 

 

Parret er selvfølgelig glade for hæderen, men de vil ikke tage æren for den. 

- Suduk-pølsen indgår i det sortiment af bosniske specialiteter, som blev udviklet på Ankers 

Røgeri i samarbejde med de bosniske flygtninge, der flyttede ind i Røde Kors-centeret i Nysted 

under den jugoslaviske borgerkrig for snart 15 år siden. 

- Der var en bosnisk flygtning, der hjalp, og på den måde fik røgeriet kendskab til den store 

Balkan-tradition for at lave røgede pølsevarer. 

- En søn af bosnieren arbejder stadig i røgeriet, fortæller John Thorsen. 

Og så måske: Lidt ære skal de nok have alligevel, for selv om de begge har erfaring fra 

køkkenarbejde, er ingen af dem faglærte pølsemagere, understreger Jeanette. 

- Vi mødte hinanden som køkkenmedhjælpere i et stort plejehjemskøkken i København. - Så 

startede vi en cafe i København, siger de. 

Det har de også gjort i Nysted, hvor røgeriet er suppleret med en café og har fire-fem ansatte, 

flest i sommertiden. 

- Vi har mange faste kunder til vore bosniske specialiteter, og efterhånden er der også stor 

dansk interesse for de bosniske pølser. 

- Men vores hovedprodukt er den specielle Nysted-skinke, der er lagret 10-12 måneder, siger 

John Thorsen. 
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29 pullertlamper på Skansestien. 

 

 

 

Der er kommet lamper på Skansestien ved Nysted, 

og efterhånden som dagene bliver kortere, vil de lyse 

mere og mere. Lamperne er såkaldte pullert-lamper, 

som passer godt til det maritime miljø. De er 

fremstillet i galvaniseret stål og er særdeles robuste. 

Det er samme type, som står i Saxeparken i 

Sakskøbing.  

 

Foto: John Voigt  

Bådelaugets formand dementerer kassereren (FT). 

 

Nysted Bådelaugs formand Preben Rosenfold går nu i rette med sin kasserer Bent Louis 

Jensen, som i mandagsavisen oplyste, at bådelauget har betalt "omkring 500.000 kroner" for 

klubhuset på Strandvejen. 

- Der har ikke på noget tidspunkt været tale om en købspris på bygningen. Vi overtager den 

for nul kroner, siger Preben Rosenfold. 

- Til gengæld indgår det i købsaftalen, at vi skal foretage den omtalte modernisering for 

omkring 1,5 millioner kroner. 

- Det indgår også i aftalen, at Nysted Kommune kan blive boende huslejefrit i 10 år i den del af 

bygningen, som kommunen hidtil har haft til rådighed. 

- Det er formentlig den aftale, som kassereren har gjort op til skønsmæssigt at have en værdi 

på omkring en halv million kroner, siger Preben Rosenfold. 

Klubhuset ligger på lejet grund, og lejemålet løber i 32 år fra overtagelsen. 

 

25. juli 2006. 

 

Årets gadefest indledes med gratis sildebord. 

 

Så er der lagt op til den årlige gadefest i Nysted, og gratis sildebord bliver indledningen til fest 

i Adelgade lørdag 5. august. Dagen vil derefter byde på en række arrangementer, der er 

anderledes end, hvad der er budt på ved de tidligere gadefester. 

Arrangørerne er Lions Club, B 1990 og Nysted Sejlklub, der i år har delt gade- og havnefesten 

i to dele. Havnefesten blev afholdt for nogle uger siden. 

Arrangørerne vil gerne skabe noget liv i gaden. Derfor opfordrer man både forretninger og 

private til at etablere sig i gaden med stande, hvorfra der kan sælges alt muligt. Fra 

forretningerne naturligvis deres varer, fra private er mulighederne omfattende. Der er frit slag. 

 

26. juli 2006. 

 

Unge fra 17 nationer hygger sig i Nysted (FT). 

 

Natur og miljø er temaet for de sommerlejre Lions Club afvikler i Danmark. 

Der er fire lejre forskellige steder i Danmark og en af dem er på Østlolland, hvor tre klubber i 

Maribo, Nysted og Sydlolland er gået sammen om arrangementet. 

Nysted Efterskole danner rammen om opholdet. De unge opholdt sig først en uge hos en 

værtsfamilie og derefter indtog de skolen, hvor man i sidste uge kunne holde en midtvejsfest. 

Her var der optræden, blandt andet tyrkisk mavedans. 

- Vi har også været en tur på Skejten og se området og beundret parken ved Fuglsang Gods, 

fortæller Jens Højgård fra Lions. 

De 21 unge kommer fra 17 lande. Det tidligere Østeuropa er godt repræsenteret. Men der er 

også deltagere fra Hong Kong og Kina. Der er nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger. 
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Forleden gik turen til Knuthenborg Safaripark. På programmet en tur til brunddragerne og også 

en sejltur til vindmøllerne ved Rødsand. Der har været byvandring i Nysted og en tur på 

biogasanlægget ligesom man også har fået tid til en tur til Middelaldercentret. 

I denne uge skal man en tur til København, hvor Christiania og selvfølgelig Tivoli er nogle af 

målene. 

Og så sluttes der sidst på ugen med en festaften, hvor de unge vil præsentere mad fra deres 

hjemlande inden Kastrup Lufthavn bliver første stop på vejen hjem i løbet af lørdagen. 

 

27. juli 2006. 

 

Lysene på vindmøllerne slukkes (FT). 

 

Så er der håb forude for de Nysted-borgere, der føler sig generet af de blinkende lys fra 

vindmølleparken ved Rødsand. 

Stadsingeniør Hans-Erik Johnsen kan nemlig fortælle, at kommunen har fået brev for 

energiselskabet E2, der fastslår, at der nu sker ændringer. 

Hidtil har der været blinkende lys på 30 af de i alt 72 møller. Dette antal reduceres nu til blot 

seks møller. Det vil være de fire hjørnemøller samt en mølle i midten på de to klangsider. 

Der vil være fast lavt lys på andre møller, men det vil næppe kunne ses fra land. 

Det er fase 1 i neddroslingen af det diskotekslys, som mange har betegnet havmøllernes lys 

som. 

Fase to starter så i det nye år. Her er det meningen, at de røde lys skal skiftes ud med hvide 

blinkende lys. 

- Det har altså nyttet noget, at vi fra forvaltningen og politisk side har gjort opmærksom på 

problemer, siger Hans-Erik Johnsen. 

Han mener, at det var fremlæggelsen af problemerne for det energipolitiske udvalg, der har 

givet sig udslag i en ændret holdning hos myndighederne. Her er det først og fremmest 

farvandsdirektoratet og Søværnets Operative Kommando, der har været med inde i billedet. 

Nysted Kommunes brevveksling med myndighederne startede i 2004, men nu er det altså et 

konkret resultat. 

- Så jeg vil personligt glæde mig over at kunne se mindre lys på møller i udsigten hjemme fra 

mit eget hus, slutter Hans-Erik Johnsen. 

 

Cash & Carry-cykler i Nysted (FT). 

 

Cykel- og knallertmekaniker Kim 

Petersen fra Vester Ulslev åbner ny 

cykelforretning i Adelgade i Nysted. 

Han vil både reparere og sælge cykler. 

- Jeg boede og arbejdede tidligere i 

København, og for nogle år siden købte 

jeg reservedelslageret fra min gamle 

arbejdsplads i Sydhavnen, da den 

lukkede, fortæller han. 

Kim Petersen er leder for et service- og 

reparationsværksted i Særslev ved 

Horbelev. Værkstedet tilhører 

cykelforretningskæden Cash & Carry, 

som har fire butikker i Storkøbenhavn, 

og de nye og brugte cykler, som 

kommer til salg i Nysted, er indkøbt 

via Cash & Carry. Cykelforretning og 

værksted får navnet Kian. 

 

 Den nye cykelforretning i Adelgade. Til venstre ses indehaveren og 
hans hustru. 

Foto: John Voigt 
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Navnet er fundet ved at kombinere forbogstaverne fra Kim Petersen og hans kone Annette, 

som skal styre regnskaberne. Førtidspensionist Gert Jensen skal hjælpe til i forretningen. Både 

han og ægteparret Petersen flyttede til Vester Ulslev for et års tid siden. De stammer alle fra 

Sydhavnen i København. 

For halvandet år siden blev Kim Petersen udstationeret på værkstedet i Særslev, og siden har 

trekløveret boet i Bandholm i en kort periode, i Stubberup og nu i Vester Ulslev. 

Kian-forretningen åbner 1. august - hvis vi er færdige til det, siger Kim Petersen. 

- Når en cykel indleveres til reparation, vil vi reparere samme dag, og kan folk ikke undvære 

cyklen imens, har vi også en lånecykel, lover Kim Petersen. 

 

Keramiker i Nysted. 

 

Keramikeren Damma Hagenaars er fra i morgen at finde i galleri Hansa-Art i Nysted. 

Den hollandske keramiker har haft flere udstillinger med succes i galleriet. 

Hun vil være i galleriet fra i morgen til tirsdag den 1. august. Hver dag er fra klokken 14 til 17. 

Damma Hagenaars vil sidde i galleriet og blandt andet modellere sine mor-barn skulpturer. 

28. juli 2006. 

 

Nysteds huse beskrives igen. 

 

 

 

Nysteds mange smukke huse er udførligt 

beskrevet i bogen "Huse i Nysted", som 

kommunen og Miljøministeriet udgav i et 

samarbejde i 1982. 

Men nu er tiden kommet til en opdatering og 

en ny udgivelse. 

Det mener bevaringsforeningen i Nysted, der 

skal står for arbejdet med at udgive en ny 

bog. Kommunens økonomiudvalg har 

besluttet at støtte projektet med 240.000 

kroner. 

Formanden for bevaringsforeningen, Elisabeth 

Nicolaisen, regner med at udgifterne til 

udgivelsen vil blive cirka det dobbelte. Så nu 

vil hun i gang med at søge forskellige fonde 

om tilskud. 

Indskanning: John Voigt  

 

- Vi har set en bog om huse i Svaneke. Den er meget flot udstyret. Og det er vort 

ambitionsniveau at den nye bog skal være i samme udstyr, siger Elisabeth Nicolaisen. 

Siderne i den nuværende bog skal scannes, så materialet findes elektronisk. 

Og så er det meningen at der skal medtages nogle områder, der ikke var med i den tidligere 

bog. 

Det gælder savværksgrunden, Aalholms kernedel samt Cottage, pigehjemmet og 

skansepavillonen. 

Der produceres i øjeblikket en film om savværksgrunden og det kunne tænkes at en dvd af 

denne film kunne komme med i bogen. 

Der er ikke sat nogen udgivelsesdato på. Men bevaringsforeningen fylder næste år 30 år, så 

det kunne være passende. 

- Men først og fremmest skal arbejdet gøres ordentligt, fastslår Elisabeth Nicolaisen, der 

allerede i sommervarmen er begyndt at kaste sig ud i det store arbejde. 

 

29. juli 2006. 

 

Karen Jørgensen, Fiskergade 23, Nysted, kan fejre sin 90 års fødselsdag. 
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august 2006. 

 

Tre kunstnere udstiller på Nysted Bibliotek. 

 

Henja Leistner, Nysted, med "Fisk" - lavet i forskellige materialer, som kunstneren finder 

overalt i det fri.  

Floyd Kenneth Stein, København, med "vindtegninger" - kunstværker, som er lavet af vindens 

bevægelser og med et sindrigt system overført på tryk. 

Christina Wideman, København, med "Smykkestrik" - vikingesmykker i moderne design. 

Der er fernisering i dag 17.00-19.00. Udstillingen løber til 28. august.  

 

3. august 2006. 

 

Nysted Sejlklub afholder ekstraordinær generalforsamling 30. august i Sejlklubben. 

Dagsorden – se opslag i klubben. 

 

25 private kræmmerboder (FT). 

 

Interessen for at have kræmmerboder i Adelgade på lørdag har vist sig at være meget stor. 25 

private har tilmeldt sig med boder, som de vil sælge fra. 

Dertil kommer fem børneboder, ligesom mange butikker vil holde længere åbent end normalt. 

Torben Jørgensen, der er formand for festudvalget, er godt tilfreds med den store deltagelse. 

Det er første gang, gadefesten holdes en lørdag. Tidligere har det været en fredag, hvor det 

om lørdagen er blevet fulgt af havnefest. 

I Bagergangen opstilles et telt, hvor der indledes med servering af gratis sildemad samt 

mulighed for at købe tilhørende drikkevarer. 

Eftermiddagen byder på hestevæddeløb med seks deltagere. Her kan publikum gøre indskud til 

væddemål omkring at vinde. 

I teltet holdes bankospil, hvor der vil være omkring 75 gevinster, som er sponseret af byens 

forretninger. I en pause i spillet kan der købes kaffe og kage. 

Efter sidste runde af hestevæddeløbet vil der være mulighed for spisning. Hertil sørger Peder 

Slagter for mad til et par hundrede spisegæster. 

Aftenen byder på musik og dans i teltet. Der bliver ligeledes opvisning i linedanse, hvor 

publikum får mulighed for selv at deltage. 

Derefter kan der danses videre til midnat. 

I forbindelse med festen vil Bagergangen blive spærret fra klokken 9, og Adelgade spærres fra 

klokken 11. 

Det er Lions Club, B 1990 og Nysted Sejlklub, der er fælles om festen. 

 

1. 
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4. august 2006. 

 

Nettobutik på savværksgrunden. 

 

Jørgen Danielsen har lavet en aftale med Netto, der overtager omkring en tredjedel af 

savværksgrunden i Nysted. Handlen er betinget af, at lokalplan for området bliver godkendt. 

 

Gamle minder findes frem i Roklubben. 

 

"Hensigten er, at samle mange af Nysted Roklubs nuværende og gamle roere i et festligt og 

kammeratligt lag, hvor minderne kan blive luftet". 

Sådan skriver Nysted Roklubs Venner i indbydelsen til en stor sommerfest i klubben lørdag 2. 

september. 

Mottoet for arrangementet er da også ’Mød dine gamle rokammerater”. 

Der er lagt et foreløbigt program med hyggeeftermiddag, hvor vægten ligger på at få talt med 

nogle af de kammerater, man ikke har set længe, og deltagerne opfordres til at tage billeder 

med fra oplevelser i klubben. 

Senere bliver der vist gamle film, og sidst på dagen er der grillarrangement med grillben og 

bøffer fra slagtermester Peder Hansen. 

Programmet er dog ikke mere fast, end der kan laves justeringer. Faktisk opfordrer 

arrangørerne i indbydelsen gæsterne til at komme med forslag og ideer til hvad der kunne 

foregå under arrangementet. 

Det er nødvendigt at tilmelde sig, og det kan ske til John Voigt fra Roklubbens Venner. Sidste 

frist for tilmelding er søndag 20. august. 

 

Olga Hansine Olsen, Bomstræde 3, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 98 år. 

 

5. august 2006. 

 

Benthe Gurli Jørgensen, Strandvejen 95, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 80 år. 

 

7. august 2006. 

 

Der skal styr på udsmykningen. 

 

Nysted Kommune vil aflevere et katalog til den kommende storkommune Guldborgsund over 

bevaringsværdi kunst og udsmykning i kommunen. 

- Tingene skulle jo helst ikke komme til at stå og forfalde, fordi ingen ved, hvad der er, og 

hvem der passer det, siger formanden for erhvervs- og kulturudvalget, Flemming Hansen (A). 

Tingene bliver i dag passet af foreninger i kommunen, beboerforeninger, private og enkelte er 

også udliciteret til firmapasning. 

Erhvervs- og kulturudvalget nedsatte på sit møde et underudvalg, der nu skal sørge for, at 

sagen bliver kørt igennem. Det kom til at bestå af Anne Svendsen (V), Dennis Fridthjof (A), 

Flemming Hansen (A), Lokalhistorisk Arkiv v/ John Voigt og Naturfredningsforeningen v/Arne 

Boesen. 

 

Folkeuniversitet fejrer sin 98-års fødselsdag (FT). 

 

Nysted Folkeuniversitet fejrer i den kommende sæson sin 98 års fødselsdag, og det fejres med 

et ganske særligt tilbud til foråret. 

13. maj bliver der en ekskursion til Frederiksborg Slot, med besøg i Barokhaven og brunch/fro- 

kost på Leonora. Alt under ledelse af museumsinspektør Steffen Heiberg. 

Alsidigt program. 

Hele programmet for sæsonen er netop færdiggjort og vil i midten af måneden blive lagt frem 

på Nysted Rådhus, Nysted Bibliotek og øvrige biblioteker på Lolland og Falster, samt hos 

lægerne og de handlende i Nysted. 

Fra planerne kan blandt andet plukkes følgende punkter: 
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Foredrag af formanden for Etisk Råd dr.med. Ole Hartling: "Liv og død i menneskers hænder". 

Lysbilledforedrag af tidligere museumsinspektør Ove Nielsen: "Polske arbejdere i Danmark”. 

Cand.mag. Anne Lindhardt holder foredrag: "Kina - fremtidens land". 

 

Sildemadder gik som varmt brød (FT). 

 

Byfesten lørdag i Nysted havde for første gang gadesalg i Adelgade, som én af mange 

aktiviteter, og den vil også være der næste sommer. Det var nemlig en succes med 34 boder. 

Og sildemadderne om formiddagen var også en menu, som faldt i smag. Bogstavelig talt, for 

der måtte sendes bud efter flere sild, og det var Netto, som kunne levere midt i varmen. 

Lisbeth Andersen gætter på, at det var omkring 150 til sildebord, og de marinerede sild, 

kryddersild og de stegte fik ben at gå på. 

Nysted Sejlklub, B 1990 og Lions Club var arrangører, og Torben Jørgensen fra Lions var i det 

store og hele godt tilfreds med festen. 

- Musikken lørdag var mere for det lidt ældre publikum, og det kunne aflæses på ølsalget, det 

var ikke så stort. Til gengæld var der ikke megen oprydning, da vi sluttede kl. 01.00. 

Der blev danset til irsk countrymusik, som også var i tråd med opvisningen i linedance. 

Gadesalget var dels private, som havde noget at sælge, dels forretninger, som satte en bod 

ud. Også børnene havde fundet varer frem, og i følge Torben Jørgensen fik de solgt omkring 

50 procent. Et salg de var godt tilfredse med. 

 

9. august 2006. 

 

Badevandet i august. 

 

Marielyst Østersøbad 21°, Hestehoved, Nakskov 21°, Skansen, Nysted 21 , og Bandholm 

Badeanstalt 21°. 

 

Populært gospelkor på vej. 

 

Gospelkoret Unity gav en meget mindeværdig koncert i Nysted Kirke i 1999, og nu tilbyder 

koret at komme tilbage og gentage succesen. 

Nysted Kommunes kulturelle kasse har besluttet at yde en underskudsgaranti på 15.000 

kroner, så koncerten kan blive en realitet. Entré skal så dække resten af udgifterne. 

Det bliver nu op til musikskoleleder Jesper Rasmussen at stå for det praktiske omkring det 

videre forløb. 

 

Lions har fået ny ledelse (FT). 

 

Lions Club i Nysted har benyttet sommervarmen til at ændre i bestyrelse og tillidsposter. 

På posten som president er Jens O. Højgaard blevet afløst af Benny Harvits - hvorefter Jens O. 

Højgaard derefter fortsætter i bestyrelsen som såkaldt "Past president" i det kommende år. 

Som ny vicepresident er valgt Hanne Mertz. I det næste klubår vil hun fortsætte som ny 

president. 

På sekretærposten er Finn Rossdahl afløst af Susanne Brædder, mens det fortsat er Svend 

Helge Hansen, der er kasserer. Uden for bestyrelsen har John Eriksen fået overdraget hvervet 

som clubmester efter Peder Hansen, mens Finn Rossdahl tiltræder som tailtwister efter Bruno 

From Jensen. 

Uden modkandidater er Frede Jensen genvalgt som hushovmester samt John Nielsen og Vagn 

Brædder som revisorer. 

 

Maskinpakket medicin til syge i ældreplejen (FT). 

 

Når sygeplejerskerne i ældreplejen i fremtiden skal dele medicin ud, vil den være pakket af en 

maskine. Det besluttede Socialudvalget på sit møde i sidste uge, hvor man som den sidste 

kommune i Guldborgsund Kommune sagde ja til såkaldt dosisdispenseret medicin . 

Dosisdispenseret medicin betyder, at medicinen vil være pakket af en maskine med navn og 
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oplysninger om, hvornår medicinen skal tages, skrevet på posen. Det skulle alt sammen 

nedsætte risikoen for fejlmedicinering. 

I alt 125 ældre får medicin via ældreplejen, men det er ikke alle, som kan komme på 

ordningen. Kun dem, som får den samme medicin hele tiden, er egnede. 

Ekstraudgift. 

Ordningen vil komme til at betyde en ekstraudgift for de ældre på 55 kroner per gang, der 

bliver leveret medicin. Men den udgift kan de ældre få støtte til via medicintilskudsreglerne. 

Derfor vil ordningen kun belaste borgerne i "begrænset omfang" vurderer forvaltningen. 

 

10. august 2006. 

 

Svensk kor besøger Nysted. 

 

Nysted får fredag og lørdag besøg af det svenske kor Mikaelikoret fra Nysteds venskabsby 

Hedemora. Koret består af 10 mandlige og kvindelige sangere. De synger et bredt repertoire, 

som blandt andet inkluderer gospel. 

Koret synger normalt i kirken Vismannshyttan, men både fredag og lørdag synger koret i 

Nysted. Fredag formiddag er det på Solgården og lørdag klokken 10.30 på plænen foran 

turistkontoret på havnen i Nysted. Skulle det blive regnvejr flyttes koncerten til 

Vindmøllecentret. 

 

Tvinges til at betale for parabol. 

 

Selv om de ikke får og ikke ønsker adgang til flere tv-kanaler tvinges beboerne på Kastaniely i 

Kettinge nu til at betale for installationen af en parabol i boligerne. Det kommer til at koste 

dem 1.000 kroner. Det besluttede socialudvalget på sit møde i sidste uge. 

- Folk får ikke noget trukket ned over hovedet. Det er som i mange andre forhold et gode, som 

folk får adgang til, så er det op til beboerne selv, om de så vil have adgang til kanalerne, siger 

socialudvalgsformand Arne Høegh. 

 

Under rubrikken DET MENER JEG i Folketidende har Erik Damskier, Lærkevej 5, 4880 Nysted 

haft følgende indlæg under overskriften Topskattens betydning: 

”En lang række medlemmer af regeringspartierne kører i denne sommer en vedvarende 

kampagne for at overbevise vælgerne om, at skattelettelser er en god ide, og at det først og 

fremmest er topskatten, der skal sættes ned. Argumentet er blandt andet, at de sidst tjente 

penge beskattes for hårdt, og at vi alle vil arbejde mere, hvis marginalskatten var mindre. De 

pågældende politikere hævder også, at der efterhånden er ca. 900.000 skatteydere, der 

betaler topskat. Jeg har regnet lidt på mine direkte skatter for 2005 og kom til følgende 

resultat: Amts og kommuneskatterne udgør 61,5 %, arbejdsmarkedsbidraget 19,2 %, 

bundskatten 10,8 %, mellemskatten 2,9 %, topskatten 2,1 %, ejendomsværdiskatten 1,9 % 

og ejendomsskatten 1,6 % af de samlede direkte skattekroner, som jeg betalte i 2005. 

Heraf fremgår det tydeligt, at det i hvert fald ikke er mig, der vil få glæde af en afskaffelse af 

topskatten. Det får mig også til at spekulere over, hvor mange af de 900.000 topskatteydere, 

som ligner mig. I forvejen er ideen om, at vi alle skal arbejde mere, ret tvivlsom. Specielt er 

det svært at forstå, at de, der i forvejen tjener mange penge og betaler en høj topskat, har tid 

til mere arbejde. Hvornår skal de så bruge deres mange penge? Skal vi tro på teorierne om 

skattenedsættelsernes lyksaligheder, eller er det bare en ny måde at give til de rige og tage 

fra de fattige”. 

 

Budgetmøde. 

 

Nysted Menighedsråd afholder budgetmøde i Nysted Præstegård mandag den 14. august, kl. 

19. 

 

Asta og Povl Henriksen, Adelgade 2C, Nysted, kan fejer 65 års dagen (Krondiamantbryllup) 

fredag den 11. august. 
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Vil gerne være fri for æresport og lign. Udsmykning, samt gaver. Familie, naboer og bekendte 

er velkommen kl. 10 – 14. 

11. august 2006. 

 

Lokale navne. 

Der har på Pharmakonskolen, Apotekerforeningens uddannelsescenter, Hillerød, været holdt 

eksamen, og blandt sommerens 124 nye farmakonomer er ANELA MUSINOVIC, Nysted Apotek. 

 

50 år efter eksamen. 

 

De var 16 år, da de fik deres eksamenspapirer fra Nysted Mellemrealskole. I dag - 50 år 

senere - er de alle pensionister, og lørdag var de samlet for at fejre deres 50 års jubilæum. 

Dagen bød blandt andet på et besøg i det lokalhistoriske arkivs udstilling om den gamle skole. 

Her kunne de tidligere elever blandt andet se deres egne karakterblade. "En blandet 

fornøjelse," kalder en af de tidligere elever, Jørn Ringsing, det.  

 

 

 

 

 

På billedet ses fra venstre Jørn Ringsing, Ellen 

Hansen, Erik Lauritzen, Inge Lyck (Krag), 

Jørgen Olsen, Ole Wilcken, Arne Skouboe, 

Else Lærke Hansen, Hans Erik Ravn Jensen, 

Mogens Suhr og Leo Thorsen. 

Privatfoto.  

 

12. august 2006. 

 

Byens største smed fylder 60 (FT). 

 

 

 

Jørn Hansen er stadig kun 59 år. Det gør 

han smilende meget ud af at pointere, da 

Folketidende møder ham. Men i morgen 

runder han et skarpt hjørne, når han fylder 

60 år. Men selv om alderen giver ret til 

efterløn og udsigt til pension, har han ingen 

planer om at trække sig tilbage foreløbig. 

- Jeg har det meget godt med jobbet og den 

store kontaktflade, det giver. Jeg kan ikke 

forestille mig, at jeg pludselig skal sidde og 

se fjernsyn hele dagen. Jeg vil hellere blive i 

det pulveriserende liv. I hvert fald ind til 

videre, siger Jørn Hansen. De sidste 30 år - 

eller halvdelen af sit liv - har han drevet 

Jørn's Varmeservice & Vvs. Men selv om det 

er mange år, er han stadig glad for at møde 

på arbejde hver morgen.  

 
Privatfoto.  
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En stor familie. 

- Vi er som en stor familie her i firmaet. Jeg synes, vi har et meget tæt forhold. Vi inviterer 

hinanden til vores fødselsdage og andre mærkedag, fortæller Jørn Hansen. 

Hans fire svende har arbejdet hos ham både 20 og 25 år, for det har aldrig været nødvendigt 

at fyre folk. Der har altid været arbejde nok. Og heldigvis for det. 

- Jeg vil nok ikke have det så godt med fyre folk, siger Jørn Hansen. 

Har fejret dagen.  

Hans firma laver både vvs og blikkenslagerarbejde, men oprindelig er han uddannet smed. At 

han endte med at blive smed var en ren tilfældighed. Faktisk drømte han om at blive tjener, 

og han fik også prøvet det. - Mens jeg gik i skole, fik jeg lov at komme i praktik på en fin 

restaurant. Der skulle jeg stille i hvid skjorte og butterfly. Jo, der var stil over det, siger Jørn 

Hansen. 

Han endte som smed, fordi han var træt af skolen. Pludselig fik han tilbudt en praktikplads, 

som han sagde ja til. Et ja han aldrig har fortrudt. 

I dag kalder han sig - for sjov - "Nysteds største smed". Det kan han også roligt gøre. I hvert 

fald, hvis man kun ser på højden. Med sine 1,92 tårner han sig op over de fleste. 

- Nogen gange får jeg faktisk breve, hvor det er adresseret til "Lange Jørn." Men det er ren fis 

og ballade, fortælle Jørn Hansen, som også går under navnet Varme-Jørn. 

60 års dagen har han allerede fejret sidste weekend, og han planlægger ikke at være hjemme 

på dagen. 

 

15. august 2006. 

 

Mindeord over Bente Jørgensen, Strandvejen 95, Nysted, indsat i Folketidende af Kirsten og 

Ninna, Fjordvej 31, Nysted: 

Bente Jørgensen er ikke mere iblandt os. Nysted har mistet en markant personlighed og vi har 

mistet en kær ven. 

Vi kom til at kende Bente med sin lille hund Rudi, da de kom her for over fire år siden efter 

moderens død. Bente kom til at fylde meget i vores hjem.  

Hun var som flere personer, hvor de fleste kun kendte den ydre fremtoning. Udadtil en "farlig 

karl", der hurtigt gav svar på tiltale og aldrig brændte inde med sin mening om andre. Indadtil 

en følsom, kærlig og gavmild personlighed, som vi kom til at sætte pris på, trods til tider en 

uhensigtsmæssigt provokerende opførsel. 

Der bliver et tomrum efter Bente og Rudi og vi ønsker bare at udtrykke dette med et: Ære 

være Bentes minde. 

 

Ania Høring og Jens Larsen, Fiskergade 4, Nysted, er blevet forældre til en datter. 

 

16. august 2006. 

 

Nyt medlem af hegnsynet. 

 

Hans Erik Pedersen har afløst Frank Strømsted som medlem af Nysted Kommunes hegnssyn. 

Frank Strømsted er flyttet fra kommunen, og derfor skulle der findes en afløser. Imidlertid 

ønskede Frank Strømsteds suppleant, Poul Hoff Olsen, ikke at overtage hans plads, og derfor 

er Hans Erik Pedersen blevet udpeget i stedet. 

 

Syrenvænget får nye køkkener. 

 

Beboerne i Syrenvænget kan nu se frem til at få nye køkkener. Økonomiudvalget godkendte i 

går, at kommunen garanterer for lån på 797.000 kroner. Samtidig godkendte udvalget også en 

huslejestigning på 500 kroner. Det er dog op til beboerne selv, om de vil have nyt køkken. 

Foreløbig har 10 ud af 28 lejere sagt ja tak til tilbudet. 

 

17. august 2006. 
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Lokalhistorisk Forening for Nysted kommune har arrangeret tur til Museet Saxtorp, 

Sukkerfabrikken i Sakskøbing den 16. august.  

15 personer deltog i arrangementet. 

 

Overskud på 7,7 millioner. 

 

Nysted Kommune kom ud af 2005 med et overskud på 7.7 millioner kroner. Det viser 

regnskabet for 2005, som økonomiudvalget bliver præsenteret for på sit møde i morgen, 

torsdag. 

Overskuddet er betydelig mindre end overskuddet i 2004. Her havde man et overskud på 20.9 

millioner kroner, men i det flotte resultat indgik også salget af varmeværket, som blev solgt 

for 11,8 millioner kroner. Mådehold i udvalgene peger især på, at overskuddet i 2005 skal ses i 

sammenhæng med at udgifterne til overførselsindkomster i både Nysted og resten af landet er 

steget kraftigt. 

Overskuddet fordeler sig med fem millioner på det skattefinansierede område, som omfatter 

blandt andet ældrepleje og børnepasning, og 2.7 millioner kroner på det brugerfinansierede 

område, som omfatter blandt andet kloaker og vand. 

 

 

Emil Aarestrup flytter hjem (FT). 

 

Lørdag flytter Aarestrup hjem, når et nyt 

relief af ham kommer op og hænge i porten 

på hans gamle hus i Adelsgade. 

- I år er det 150 år siden, at Emil Aarestrup 

døde. Derfor synes vi, det var meget 

passende, at han flyttede hjem i sit eget hus 

lige i netop i dette år, fortæller Paul Poll, som 

er formand for foreningen "Digteren Emil 

Aarestrups hus i Nysted". 

Men det er ikke et helt nyt relief, som bliver 

afsløret på lørdag. Det er en kopi af relieffet, 

som kan ses på Aarestrup-stenen, som står 

på Nysted Havn.  
 Foto: John Voigt 

 

Foreningen har fået 17.500 kroner af Nordea Danmark Fonden til at få lavet en kopi af 

relieffet. 

- Hvis vi skulle have lavet et helt nyt relief, ville det have kommet til at koste omkring 

125.000. Og jeg tror nok, at Erik Varming, som har lavet kopien, har været meget flink ved os, 

siger Paul Poll. 
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Relieffet er endnu ikke kommet op og hænge 

i porten. Men på lørdag kommer det op, så 

alle kan se det, når det afsløres klokken 15, 

som led i den årlige Aarestrup-dag. 

Derudover vil arrangementet også byde på 

musik fra Aarestrups tid med Hans Nygård på 

cello og Thorbjørn Sjøgren på piano. Senere 

vil lektor Elisabeth Frey Harne holde et 

foredrag med titlen "Tiden som litterær og 

kulturel inspirationskilde" Alle er velkomne, 

men det koster 50 kroner for folk, som ikke 

er medlem af foreningen bag huset 

 

På billedet ses stenen i anlægget på Strandvejen. 
Foto: John Voigt 

 

 

Godkender lån til varmeværk. 

 

Nysted Kommune vil godt garantere for, at Nysted Varmeværk kan optage lån på 6 millioner 

kroner. I hvert fald sagde økonomiudvalget ja på sit møde i går. Men beslutningen skal også 

godkendes af byrådet. Pengene skal bruges til ombygningen og moderniseringen af 

varmeværket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. august 2006. 

 

Skole- og rådhus-pedel med 50 år på bagen (FT). 

 

 

I jobbeskrivelse står der, han skal skifte pærer, sørge 

for borde og stole og ellers lave de småreparationer, 

der måtte være. Men Nysted Skoles pedel Jesper Brylle, 

som fylder 50 på søndag, laver meget mere end det. 

- Jamen, hvis der er en cykel, der skal lappes eller 

snørebånd, som skal bindes, så er jeg selvfølgelig også 

behjælpelige med det, siger Jesper Brylle. 

Han har været pedel på Nysted Skole siden 1995 og 

siden 1997 også Nysted Rådhus. Han blev pedel efter at 

have været snedker på Sakskøbing Stålskibsværft i 23 

år, men da værftet lukkede, måtte han finde nyt job. At 

han tog imod jobbet som pedel, har han dog aldrig 

fortrudt. 

Foto: John Voigt  

 

Fred i weekenden. 

- Børnene er det bedste ved jobbet. Når jeg møder dem i Brugsen, siger de også "Hej Jesper". 

Det varmer, siger Jesper Brylle, som har været meget bevist om, at han ville være en flink 

pedel. 
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- Når man selv er glad, så bliver folk, man møder, som regel også glade. Det samme gælder 

børnene. Der er 400 elever på skolen og måske fire, som ikke laver lektier. Men de 396, som 

er søde. Dem er der aldrig nogen, der fremhæver, siger Jesper Brylle. 

Også på rådhuset hilser han på alle, han møder og alle hilser også på den glade pedel. I det 

hele taget kan han godt lide at have med mennesker at gøre. Undtagen når han dyrker sine 

fritidsinteresser jagt og fiskeri. - Det er en meget naturlig kombination. Når jeg er på arbejde, 

er der masser af liv og mennesker, og når jeg holder fri, skal det være mere stille og roligt. 

Ingen opmærksomhed. 

63 råbukke har han nedlagt, og alle deres horn hænger på stuevæggen. Men han går også på 

tranejagt, og når han ikke går på strandjagt, bruger han sin lille jolle til at fiske sild, hornfisk 

og ål. - Det er roen og freden ved at sidde derude, jeg nyder. Man kan sidde derude 40 gange 

uden der sker noget og så pludselig, får man en buk. Og så er der naturen, den giver også 

nogen store oplevelser, siger Jesper Brylle. På søndag fylder han 50 år. En alder han har det 

fint med. Men han markerer ikke dagen med åbent hus, og han ønsker heller ingen påtænkt 

opmærksomhed. 

 

20. august 2006. 

 

Brith Rasmussen, Ny Østergade 1, Nysted, kan fejre sin 40års fødselsdag.  

Åbent hus på Maxim i Nysted fra klokken 12 - 14 

 

21. august 2006. 

 

Varme kan være uregelmæssig. 

 

Nysted Varmeværk er i fuld gang med at modernisere varmeværket. Det kan give 

uregelmæssigheder i varmeleveringen hele denne uge, meddeler varmeværket. 

 

23. august 2006. 

 

Ruth Ringborg Lande, Ny Østergade 16 A, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 80 år. 

 

 

 

Tennisturnering på Skansevej. 

 

Lørdag er der tennis for alle pengene, når Nysted Tennis Club inviterer til ITEO-Cup på 

klubbens baner på Skansevej. Turneringen starter klokken 9 med en kop kaffe, hvorefter 

turneringen sættes i gang. 

 

Velbesøgt afsløring. 

 

64 gæster mødte op lørdag eftermiddag, da foreningen bag den gamle digter Aarestrups hus 

afslørede et nyt relief, som blev hængt op i husets port. Afsløringen skete som led i den årlige 

Aarestrup-dag, og udover afsløringen var der også musik fra Aarestrups egen tid. Det var så 

populært, at musikkerne Hans Nygård og Thorbjørn Sjøgren måtte give ekstranumre. Også 

Elisabeth Frey Harnes foredrag blev godt modtaget, fortæller formand Paul Poll. 

 

22.000 nye ål. 

 

Dansk Amatør Fiskeri Forening stod i går for udsætning af 22.000 små ål, der fremover skal 

vokse sig store i farvandet ud for Nysted. Tre amatørfiskere fra Nysted, Børge Ellehauge, 

Richard Jensen og Jens Peter Kristensen, sørgede for, at de mange små ål blev anbragt i deres 

rette element efter at være transporteret hertil i lastbil. Udsætningen af små ål bliver 

finansieret gennem de penge, der kommer ind fra betaling af retten til at have fiskeredskaber 

af forskellig art anbragt langs kysterne. Der foretages hvert år sådanne udsætninger af 
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fiskeyngel for at sikre en fortsat bestand. Om nogle år har de små spist sig så tykke og fede, 

at de kan fanges og anvendes på spiseborde.  

 

24. august 2006. 

 

Foreløbig Ja til Netto. 

 

Et forslag til lokalplan for savværksgrunden gled ikke helt glat gennem byrådets møde. 

Flertallet bifalder planen, men to politikere har indvendinger. Nu får borgerne otte uger til at 

give deres mening til kende. 

 

Skriver regler ind i kommuneplan (FT). 

 

Det skal forsat ikke være muligt at sætte plastiktagrender op eller lægge eternit på taget i 

Nysteds gamle bykerne. 

Husejerne i denne del af byen skal forsat vedligeholde deres huse efter de samme regler som i 

dag, når den nye Guldborgsund Kommune tager over. Det mener man i Nysted Kommune, og 

derfor har man skrevet reglerne - som kommunen administrerer i den såkaldte 

bevaringsdeklaration fra 1974 efter - ind i den nye kommuneplan. 

I selve bevaringsdeklarationen står der nemlig ikke andet end, at boligejerne altid kan spørge 

hos teknisk forvaltning. Men Nysteds tekniske forvaltning bliver en del af Guldborgsund 

Kommunes tekniske forvaltning, når kommunesammenlægningen er en realitet. Derfor er det 

nødvendigt at skrive de regler, som teknisk forvaltning administrerer bevaringsdeklarationen 

efter, ind i kommuneplanen. - Det er vigtigt at bevare den gamle bykerne i Nysted. Når det 

bliver skrevet ind i kommuneplanen, sikrer det, at det er de samme regler, der kommer til at 

gælde efter kommunalreformen, fordi Guldborgsund Kommune vil være bundet af 

kommuneplanen, når den tager over, siger borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

Udover den gamle bevaringsdeklaration er også udviklingsmålsætningerne om turisme og 

bosætning i Nysted skrevet ind i den nye kommuneplan. 

 

 

 

 

 

 

25. august 2006. 

 

 

 

Ruth og Elvin Olsen, Jappesgade 31, Nykøbing F., tidligere Kirkestien 7, Nysted, 

kan fejre deres guldbryllup. 

Privatfoto.  

 

Nysted Sejlklub vil købe klubgrund. 

 

Det er sejlklubben, som leverer vand og el, men det er kommunen, der får liggepengene. Den 

ordning vil Nysted Sejlklub godt have lavet om på, og derfor skal en ekstraordinær 

generelforsamling tage stilling til, om klubben skal købe grunden. 

 

Nysted Efterskole har ansat leder. 

 

Kim Mollerup – nu forstander på efterskolen - er en erfaren medarbejder. 

Han har været ansat som lærer på skolen i 20 år, heraf de seneste 10 som viceforstander. 

Senest har han været konstitueret som forstander - siden april i år - hvor skolens bestyrelse 

fritstillede forgængeren Søren Dahlstrøm Nielsen. 

Skolen har også ansat lærer og tidligere afdelingsleder Per Just som ny viceforstander.  

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2006. 

 

- at hjælpe andre er mit liv (FT). 

 

 

 

En travl bordeauxfarvet Ford Focus med fuldt læsset 

trailer ses ofte i Adelgade ud for Genbrugsbutikken. Og 

enhver i byen ved, at den tilhører Johannes Andersen, 

der altid siger ja til at påtage sig rollen som flyttemand, 

når butikkens frivillige har fået tilbudt et læs varer. 

For sådan er han. Aldrig siger han nej. Det er også noget 

enhver ved. Om der skal samles ind for Dansk Røde Kors, 

hvor Johannes Andersen er lokalformand i Nysted, holdes 

foredrag hvor som helst, laves sangaften på 

Stoppestedet, gøres benarbejde for Danmission eller 

hverves medlemmer til Hospice Støtteforeningen for 

Storstrøms Amt er et fedt. 

Johannes Andersen ved sit skrivebord. 
Foto: John Voigt 

 

1. 
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Johannes Andersen har et socialt gen i størrelse xxx-large. Og det indrømmer han gerne. 

- Det har været hele mit liv. Jeg vil gerne efterleve det kristne kærlighedsbud: Hvad du vil, at 

andre skal gøre mod dig, skal du gøre mod dem, siger Johannes Andersen. Ikke at han af den 

grund føler sig bedre. 

- Det giver en masse indhold i tilværelsen, når man kan få lov at hjælpe. Hvis man giver, 

modtager man også. 

- Og så synes jeg, at så længe, der er brug for mig, så længe skal jeg også lade mig bruge, 

siger Johannes Andersen med en lille kluklatter. 

I morgen fylder han 80 år, men det kan ikke stoppe manden, der siden sin ungdom har været 

utrættelig, når det drejede sig om at give sine mindre privilegerede medmennesker en 

hjælpende hånd. 

Johannes Andersen begyndte sit arbejde i 1940-erne på Bredballe Børnehjem ved Vejle, 

fortsatte som KFUM-sekretær på en ungdomsgård i Sønderjylland og var en periode på 

Børneforsorgsseminariet i Fuglebjerg, inden han kom til Sønderskovhjemmet ved Flintinge, 

hvor han blev i 32 år. 

I den periode var han politisk aktiv for partiet Venstre. Først som sognerådsmedlem i Toreby 

og senere i tre perioder som medlem af Nykøbing Byråd. Efter sin pensionering flyttede han og 

hustruen Anna til Solsortvej i Nysted. 

Herfra har de siden engageret sig i sociale opgaver i og uden for kommunen.  

Johannes Andersen var indtil for et år siden formand for Stoppestedet. Han er stadig formand 

for Røde Kors i Nysted og næstformand i Hospice Støtteforeningen, med i bestyrelserne for 

Grænseforeningen og Danmission. 

Så fødselarens begynder tidligt. Også i morgen, hvor der er morgenkaffe fra klokken 9 på 

privatadressen, Solsortvej 1 i Nysted. 

 

Optimistkor har fået ny leder. 

 

Panna Grigoncza, der er organist i Døllefjelde, Musse og Herritslev Kirker, har sagt ja til at 

være korleder for Nysted Optimistkor. Så nu kan alle sangglade Nystedborgere igen få gang i 

stemmerne. 

Første øveaften er tirsdag 19. september fra klokken 19.30 til 21.30 i sanglokalet på Nysted 

Skole, hvor både nye og tidligere sangere er velkomne. 

 

 

2. september 2006. 

 

Johannes Andersen, Solsortevej 1, Nysted, kan fejre sin 80 års fødselsdag. 

Morgenkaffe fra kl. 9 i hjemmet. 

 

4. september 2006. 

 

Da volden kom på besøg i Nysted. 

 

I weekenden kom volden på besøg i det ellers så idylliske Nysted. 

 

En 16-årig pige fra Næstved blev slået i maven, og en eller flere af hendes jævnaldrende 

venner blev truet med en såkaldt hardball-pistol, da et møde mellem en lille gruppe unge og et 

yngre par fra Jylland i aftes udviklede sig dramatisk. Episoden begyndte tilsyneladende ved 

kiosken Døgneren i Østergade. 

Det fik en 14-årig dreng, som også var på stedet, til at slå alarm til politiet. To 26-årige jyder, 

der stammer fra henholdsvis Tønder i Sønderjylland og Klotrup ved Aalestrup i Nordjylland, 

blev begge anholdt. 

 

En bryllupsfest med overnatning for brudeparret og de 37 gæster på The Cottage i Nysted 

udviklede sig lørdag aften til et sandt mareridt for restauratør Klaus Rosquist og det øvrige 

personale. 
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Restauratøren blev overfaldet af den ene af brudens sønner og slået med knytnæve i ansigtet. 

Han fik slået en splint af en tand i undermunden og fik en løs tand i overmunden. Personalet 

slap med skrækken og den ubehagelige oplevelse. 

Årsagen til overfaldet var, at brudens søn havde brækket en håndklædeholder ned fra væggen 

på toilettet og smidt den ud af vinduet, og da restauratøren påtalte dette blev han slået med 

en knytnæve. 

Politiet blev tilkaldt og fik fat i gerningsmanden, en 24-årig med bopæl i Vanløse, der i 

mellemtiden var kommet over i en af hytterne, der var lejet til bryllupsfesten.  

Bruden fik udvirket, at der blev danset brudevals inden afhøringen foregik, og dette gik politiet 

med til. Umiddelbart efter blev den 24-årige anholdt. Hans 29-årige bror havde dog ikke til 

sinds, at lade politiet slæbe af sted med hans lillebror. Han blandede sig, og blev også anholdt. 

De to brødre gik glip af resten af bryllupsfesten. De kom med på politistationen i Nykøbing F. 

henholdsvis sigtet for vold og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at have blandet sig i 

politiets arbejde. De sov i detentionen og blev løsladt henholdsvis klokken 08.00 og 08.50. 

 

Gamle venner mødtes i Nysted Roklub. 

 

Nysted Roklubs klubhus emmede af hygge og nostalgi, da roklubbens venner i lørdags havde 

inviteret gamle roere til hygge-eftermiddag. 

Et halvt hundrede tidligere særdeles aktive roere havde taget turen til Nysted - en bor 50 

meter fra klubhuset, andre flere hundrede kilometer væk.  

Men fælles for alle er, at de møder op med lyst til at snakke om gamle dage. 

Og der bliver snakket - godt hjulpet på vej af både gamle film og fotos fra medlemmernes 

private album. 

Nysted Roklub lever i dag en meget anonym tilværelse, men tidligere har klubben fostret 

danmarksmestre - blandt andre Gitte Apel, der havde meldt sin ankomst. 

- Det er første gang, vi forsøger at samle de gamle roere. Vi har sendt invitationer ud til 75 og 

fået pæn respons, fortæller formanden for vennerne, John Voigt, der naturligt nok har et lille 

håb om, at arrangementet giver nogle af de tidligere roere lyst til at melde sig ind i 

venneforeningen, så medlemstallet kan blive øget fra de nuværende 24. 

- Foreningen – Nysted Roklubs Venner – tager i året løb forskellige tiltag. Bl.a. har vi tidligere 

på sommeren haft en cykeltur til Fejø med 15 deltagere, fortæller John Voigt. 

 

 

 

5. september 2006. 

 

Politiet ind i strid om toiletmøbel (FT). 

 

En strid om ejerskabet over et toiletmøbel førte søndag til flere politianmeldelser. Klokken 

11.15 kontaktede en kvinde politiet, fordi hendes tidligere udlejer og en af dennes venner var 

trængt ind i hendes nye bolig i Jernbanegade og forlangte at få udleveret et toiletmøbel, som 

kvinden havde taget med fra boligen hos sin nu tidligere udlejer. Men de to kvinder havde 

forskellige opfattelser af, om lejeren havde fået lov at tage møblet med sig. Efter at politiet 

blev kontaktet, kørte udlejeren og hendes ledsager fra stedet igen, men mødte kort efter op på 

politistationen i Nykøbing F. for at melde toiletmøblet stjålet. 

Ifølge den tidligere lejer blev hun slået og sparket af de to indtrængere, mens de på deres side 

hævdede at være blevet slået med en hundesnor. Da der ikke kunne konstateres synlige 

skader på nogen af partnerne sluttede sagen fra politiets side med en formaning til udlejeren 

om at kontakte fogedretten og ikke bare trænge ind hos folk. 

 

6. september 2006. 

 

Sæsonafslutning på havnen. 

 

Sommeren er ved at være forbi og sommerrestauranterne gør klar til sæsonafslutning. Hos Ole 

Hvid sker det søndag 17. september med et stort sildebord plus en enkelt lun ret for under "en 
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hund" pr næse. Helt præcist 90 kroner. 

Restauratøren åbner dørene klokken 12, og så er det bare med at have appetitten og bentøjet 

i orden, for udskejelserne slutter klokken 14, og det er ikke muligt at bestille bord på forhånd. 

 

Tid til at søge i Dølle-Fonden (FT). 

 

Er gulvet i forsamlingshuset slidt op, mangler foreningen bolde og andet udstyr til ungerne, 

eller er der andre fremtidsdrømme, men ingen penge i foreningen. 

Så er det nu, der er chance for alligevel at realisere planerne. Døllefjelde-Musse Fonden 

uddeler senere på året penge til almennyttige formål på Østlolland. Det kræver dog en 

ansøgning på et obligatorisk skema, som fås hos formand Troels Høegh, Grønnegade 60, 

Kettinge. 

Ansøgningsfristen er 1. oktober. 

 

8. september 2006. 

 

Flere borgere i Nysted kommune. 

 

Kommunen har fået 26 nye indbyggere de seneste måneder viser en opgørelse fra Danmarks 

Statistik. Fra 1. april og til 1. juli i år er tallet vokset fra 5.357 til 5.383. Forklaringen findes i 

Syrenvænget, oplyser Eva Petersen, der er leder af kommunens servicebutik, som også 

rummer folkeregistret. I april flyttede godt 30 nye indbyggere ind i lige så mange nybyggede 

klyngeboliger opført af Storstrøms Amt i Syrenvænget. Kun en enkelt af dem boede i Nysted i 

forvejen, mens de øvrige blandt andet kom fra Maribo og Holeby Kommuner. Den nyeste 

statistik viser også, at kommunen fik 10 små nye verdensborgere, men samtidig tog afsked 

med 13 indbyggere, der døde. 

 

11. september 2006. 

 

Skraldemanden går over til vintertid. 

 

Fra 18. september bliver der dobbelt så lang tid mellem skraldemandens besøg hos 

kommunens borgere. Det skyldes, at vi nu er inde i vinterhalvåret, hvor der kun bliver hentet 

skrald hver anden uge og ikke, som i de varme sommermåneder, en gang om ugen. 

Kniber det med at få plads til affaldet i den tildelte sæk, kan der købes ekstra sække i 

servicebutikken på rådhuset, i Brugsen, i Musse Købmandshandel, i Købmandsgården i Øster 

Uslev og hos DK Benzin i Vester Ulslev. 

Og man slipper kun af med sit ekstra affald, hvis det ligger i den kommunale sæk, som koster 

25 kroner 

 

Eftersøgningssejlads i Nysted Sejlklub. 

 

Der var 11 både med, da Nysted Sejlklub i går holdt eftersøgningssejlads med godt en uges 

forsinkelse. Deltagerne var dygtige, for det var første gang i flere år, at lykkedes at finde alle 

15 udlagte mærker og de to meget vigtige snapsemærker. 

Klubbens tidligere kasserer Jens Christensen i båden "Venus" viste sig at være særdeles stabil. 

Han blev vinder ved at finde fire af mærkerne. Det er tredje gang i alt han vinder 

eftersøgningssejladsen, og dermed kan han beholde pokalen til ejendom. 

Fra fire både var der fundet to mærker, og der måtte derfor lodtrækning til for at fordele 

præmierne. De fire både var "Trulle" med Børge Nørgard, "Maaf" med Flemming Nættermann, 

"Whisky III" med Joe Thomsen og "Eva" med Jørgen Kristensen. 

De meget vigtige snapsemærker blev fundet og bjerget af Mogens Reinholdt i "Guggi" og Sven 

Erik Hauberg i "Creme Fraiche". Det var hans første tur i båden, som han nylig har købt. 

 

Nysted Kjøbstads Frivillige Fond og julekurve (FT). 

 

En velfyldt kurv ved juletid kan være som sendt fra himlen, når modtageren er en enlig mor 
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eller far med et stramt budget. 

I Nysted kommer der en del af den slags ud. Ikke fra himlen, men næsten. 

Det er nemlig sognepræst Jens Christian Nielsen, der personligt deler et antal kurve ud hvert 

år. Også i år lover han og fortæller, at der netop har været årsmøde i Nysted Kjøbstads 

frivillige Fond. En fond, som siden 1884 har støttet sociale formål i Nysted By. 

Fonden får sine penge fra en indsamling hos byens erhvervsdrivende og opgaven er lagt i 

hænderne på fondens formand, Jens Christian Nielsen, der har haft tjansen, siden han kom til 

Nysted. 

- Det er en god oplevelse at komme rundt. Jeg bliver mødt med en meget positiv holdning hos 

alle, siger Jens Christian Nielsen, der går sin runde i ugerne op mod jul. 

De indsamlede penge bruges dels til julekurve, særligt til eneforsørgere. 

Fonden giver også en blomsterhilsen til mennesker i byen, der har mistet en nær pårørende i 

det forløbne år. 

På årsmødet blev Jens Christian Nielsen genvalgt som formand, banksouschef Jens Henning 

Jensen som kasserer og hjemmehjælper Birte P. Nielsen som bestyrelsesmedlem. 

De øvrige medlemmer er læge Betty Skipper og lærer Ulla Werner. 

 

12. september 2006. 

 

Lægepraksis skifter hænder (FT). 

 

Mange Nysted-borgere kender Henrik Hjorth Madsen ganske godt. Den 60-årige læge har 

nemlig arbejdet på deltid hos Kerstin Gardner i Ny Østergade siden 1. juli 2005. 

Og fra 1. januar 2007 bliver han endnu bedre kendt i byen, for da gearer han op på fuld tid, 

når han overtager ansvaret for 1.700 patienter i Betty Skippers praksis. 

Henrik Hjorth Madsen vil dog ikke så gerne åbne i Østergade. 

- Jeg håber, amtet er klar med det fælles lægehus bag rådhuset, siger Henrik Hjorth Madsen, 

der i øvrigt glæder sig til at lære sine nye patienter at kende. De skal dog ikke vente indtil 1. 

januar med at hilse på deres nye læge, for Henrik Hjorth Madsen begyndte allerede fra 1. 

september at arbejde fast i sin nye praksis hver onsdag, så han har mulighed for at sætte sig 

ind i journaler og arbejdsgange Lægen glæder sig til igen at arbejde på fuld tid i stedet for, 

som nu, hvor den ugentlige arbejdstid ligger mellem det halve og en tredjedel af de 

almindelige 37 timer. 

For det med fuld arbejdstid er ingen selvfølge for Henrik Hjorth, der for seks år siden blev ramt 

af en hjerneblødning efter en ulykke. 

Han var lam i højre side og blev installeret som førtidspensionist i en plejebolig. - Jeg havde 

hele udstyret. Både rollator og stok, fortæller Henrik Hjorth. 

Som tiden gik, fik han det bedre og bedre. Han gennemførte et helt personligt 

træningsprogram. 

- Jeg fik det så godt, at jeg fik lyst til at arbejde igen, siger han. 

At han har valgt at købe en praksis i stedet for blot at lade sig ansætte som amtets vikar 

forklarer Henrik Hjorth sådan. 

- Jeg synes, Nysted har haft nødløsning på nødløsning på nødløsning. - Nu gør vi det på den 

normale måde. 

- Det giver også mig en frihed i forhold til amtet, som jeg sætter pris på. 

 

Lægerne får fælles adresse fra nytår (FT). 

 

 Læger og patienter kan tage et nyt lægehus 

i den tidligere tekniske forvaltning bag 

rådhuset i Adelgade i brug, når vi når 1. 

januar 2007. 

Det løfte vover præhospitalschef i 

Storstrøms Amt, Henrik Agerlin Petersen, at 

give her midt i september. 

- Jeg er blevet lovet, at det står færdigt til 

den tid, siger Henrik Agerlin og fortæller, at 
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han for få dage siden holdt møde med 

håndværkere, læger og arkitekter i Nysted. 

- Projektet er klar, og der er truffet aftale 

med håndværkerne, fortæller Agerling, der 

også har godt nyt om lægesituationen i 

Nysted. 

 

Arkivfoto – John Voigt  

 

For nu ser det ud til, at endnu en læge er på vej til Nysted. Og denne gang er Agerlin 

optimistisk. 

Amtet har annonceret efter en praktiserende læge til Nysted i blandt andet Ugeskrift for 

Læger. 

- Vi fik i første omgang tre henvendelser, hvoraf de to er seriøse. Senere har vi fået endnu en 

henvendelse. 

- Vi er i gang med at forhandle, men jeg er optimistisk, siger Agerlin. 

Optimismen skyldes det kommende lægehus. 

- Et fælles lægehus er ikke alene en fordel. - Det er ganske enkelt en betingelse, forklarer 

præhospitalschefen. 

Han bekræfter også, at en tidligere kontakt med en dansk læge, der har arbejdet nogle år i 

Norge, stadig er aktuel. 

Til gengæld er nogle forhandlinger med en tjekkisk læge afsluttet uden en aftale. 

- Han er ude af billedet, siger Agerlin. 

Men de lovende udsigter til en løsning på lægeproblemerne fastholder han. Også af den grund, 

at en ny læge kan komme i gang uden at skulle betale en større sum i den såkaldte goodwill 

for at overtage et eksisterende patientkartotek, fordi den praksis, Susanne Andersen havde 

indtil for et halvt år siden, er ophørt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. september 2006. 

 

Hurtigere internet. 

 

TDC er i gang med at nedgrave nye 

fibernet-kabler i Nysted. Formålet er at 

give hurtigere internet-forbindelser. 

Der er blevet gravet kabler i Ny 

Østergade, Jernbanegade, Nordre 

Kongemarksvej og nu ved Wichmandsvej. 

Nysted Skole og Nysted Bibliotek er 

blandt de brugere, der skal tilsluttes det 

nye hurtigere net. 
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Der bliver lagt tre kabler ved siden af 

hinanden, så TDC er forberedt til at klare 

øget behov uden at skulle foretage nye 

opgravninger. 

 

 
 Foto: John Voigt 

 

Fugleskydning i godt vejr og med tålmodighed (FT). 

 

De 56 skytter, der deltog i fugleskydningen ved Skansen lørdag, kunne glæde sig over et 

fornuftigt vejr til arrangementet. Til gengæld måtte de væbne sig med tålmodighed, da de 

netop var kommet i gang med at skyde. 

En fisker havde nemlig fundet tiden inde til at røgte ruser ud for skydepladsen. Jesper og Poul 

Dose måtte sejle ud og forklare situationen for fiskeren, som derpå forlod området. 

Derefter kunne der afgives i alt 461 skud mod de to fugle. 

Arrangørerne Nysted Fugleskydningsselskab og Forsvarsbrødrene kunne glæde sig over, at der 

var mange nye skytter blandt årets deltagere. 

Resultaterne blev med skyttens navn først, præmietagerens sidst. 

Ved fugl A: Højre krone Benny Andersen - Y. Larsen, venstre krone Jens Jensen - Anny 

Hansen, højre vingefugl lodtrækning - Tove Jørgensen, venstre vingefugl Martin Levisen - 

Helen Petersen, højre vingespids Kim Mathisen - Jørn E.K., venstre vingespids Arne Andersen - 

Sax-Trans, højre halespids Hilmar Jørgensen - Halvor Ny Byg, venstre halespids Benny 

Andersen - Inge Nielsen, højre hals Hilmar Jørgensen - Claus Kock Jensen, venstre hals Hilmar 

Jørgensen - Johannes Egbye, højre ben Kim Mathisen - Tonny Petersen, venstre ben Karl Arne 

Sigurdsen - Britta Nielsen, højre vinge Morten Grylfeldt - Lau. Clausen, venstre vinge Henrik 

Hansen - Rita Nysted Byg, halen Frede Jensen - Leif Jensen, brystpladen Martin Levisen - 

Kenneth Rasmussen. 

Martin Levisen blev dermed årets fuglekonge. 

Ædruelighedspræmien efter frokosten blev skudt ned af Jørgen Madsen. 

Fugl B: Højre krone Tommy Frederiksen - Jan Mølgren, venstre krone Karsten Nielsen - Bente 

og Jørgen, højre vingefugl Hans Jensen - Lars Jensen, venstre vingefugl Rasmus Hansen - 

Radzik, højre vingespids Inge Nielsen - Hansen Rødby, højre hals Thormod Buxbom - Susanne 

Petersen, venstre halespids Inge Nielsen - Sanni Hansen, højre hals Thormod Buxbom - Anette 

Pedersen, venstre hals Lars Pedersen - Martin Larsen, højre ben Rasmus Hansen - Frede 

Jensen, venstre ben Claus Pedersen - Olsen Nagelsti, højre vinge Kurt Nielsen - Kristina 

Nielsen, venstre vinge Leif Petersen - Leif Andersen, halen Jan Jørgensen - Fam. Olsen, 

brystpladen Hans Jensen - Krølle. 

Her blev ædruelighedspræmien skudt ned af Inge Nielsen. 

 

 

 

 

 

 

14. september 2006. 

 

Fritidsklub starter 1. oktober. 

 

Nysteds store børn får alligevel et fritidstilbud i år. Kommunen har fundet penge til de første 

måneders drift. I aften er der stiftende generalforsamling for forældrene. 
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Kurt Simonsen, Vantorevej 66, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. Morgenkaffe fra kl. 10. 

 

Konvertering af IT kan mærkes af borgerne. 

 

Sammenlægningen af Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og 

Sydfalster kommuner til Guldborgsund Kommune nærmer sig – og i uge 38 kan det desværre 

mærkes af borgerne. 

Der bliver nemlig problemer med sagsbehandlingen i de seks Guldborgsund-kommuner i 

perioden fra 18. til 22. september.  

Grunden er, at alle elektroniske dokumenter skal overføres – konverteres - til et nyt system. 

Imens det sker, er dokumenterne ikke tilgængelige.  

Derfor vil vi bede borgerne om, så vidt det er muligt, at undlade henvendelser til de 

seks kommuner i uge 38, hvor IT-konverteringen foregår.  

Vi vil naturligvis besvare henvendelser og behandle alle nødvendige sager i ugens løb, men vi 

håber på forståelse for, at sagsgangen ikke sker helt så hurtig som normalt.  

 

15. september 2006. 

 

Karen og Erik Madsen, Lærkevej 3, Nysted, kan fejre guldbryllup. Morgenkaffe fra kl. 8 – 11. 

 

Bestyrelse og vedtægter på plads i Fritidsklubben. 

 

I aftes var der stiftende generalforsamling i foreningen bag NYSTED UFO, en ny fritidsklub for 

kommunens store børn.  

Siden foråret har en arbejdsgruppe arbejdet for et fritidstilbud til børn, der er for store til SFO. 

20 forældre deltog i generalforsamlingen, hvor de godkendte arbejdsgruppens forslag til 

vedtægter og valgte bestyrelse. Dermed er den nødvendige jura på plads. 

Fritidsklubben får husly på Nysted skole i afdeling A. Det er den afdeling, hvor børnene i 

fjerde, femte og sjette klasse i forvejen har undervisning. 

Der indrettes et fælleslokalet, så det både kan bruges til undervisning og klub. Og så er det 

planen, at klubbørnene skal kunne bruge både fælleslokale og klasseværelser. Det er også 

aftalt, at Sfo-leder Else Drejer skal stå for den daglige ledelse. Prisen er endnu ikke lagt fast, 

men bliver formentlig omkring 450 kr. om måneden. 

Generalforsamlingen valgte også klubbens første bestyrelse: Gitte Rask blev formand, Dorthe 

Schilling og Birgit Ulriques blev bestyrelsesmedlemmer. 

Annette Rosenlind og Dorte Petersen er valgt som suppleanter og Gerda Rask blev kasserer. 

 

21. september 2006. 

 

Harmonika-aften med højt humør. 

 

Fantastisk musik, fantastisk god mad og stemning i superklasse. 

Sådan beskriver Dorrit Larsen fra Familie og Samfund Nysted og omegn foreningens 

musikaften med Harmonika Gnisterne for nylig. 50 medlemmer deltog. De nød at synge med 

på fuldt tryk til musikanternes repertoire af slagere. Og de nød den gode mad. Det er ikke 

sidste gang, vi laver et sådan arrangement, lover Dorrit Larsen. 

 

Sommerhusplan sendt i høring. 

 

Medlemmerne af Nysted Byråd har vedtaget at sende lokalplan N22, Strandbo, i høring i otte 

uger. 

Planen drejer sig om 44 nye sommerhusgrunde ved Birkely, og hvis der ikke inden fristens 

udløb kommer indsigelser – kan byrådet godtage den endelig lokalplan i december. 

 

Folkeuniversitet i Nysted – årets første gæstetaler. 
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Årets første gæstetaler er overlæge, dr.med. og formand for Etisk Råd, Ole Hartling, som 

søndag 24. september klokken 13.30 holder foredrag på Nysted Rådhus. 

Ole Hartling tager udgangspunkt i den kendsgerning, at moderne mennesker vil gøre selve 

livets begyndelse og afslutning til et tilvalg. 

Der er fri adgang for alle. Arrangementet 45 kroner. 

 

22. september 2006. 

 

To lejligheder bliver til en. 

 

En ejendomshandler har for ejer af ejendommen Jernbanegade 17 søgt om tilladelse til 

nedlæggelse af lejligheden på 1. sal. Ejendomshandler har en potentiel køber af ejendommen 

såfremt der kun er 1 lejlighed på ejendommen.  

Ejendommen består i dag af 2 selvstændige lejligheder på hver ca. 89 m² samt fuld kælder. 

Lejligheden på 1. sal er i dårlig stand med hensyn til brandadskillelse, bad m.m., og da 

beboelsen vil blive på ca. 178 m² er det ikke større end der kræves til en almindelig familie i 

dag. Teknisk Forvaltning indstiller at der gives tilladelse til nedlæggelse af lejligheden således 

at der herefter er 1 bolig på ejendommen. 

Teknisk udvalg har besluttet at imødekomme ansøgningen. 

 

Rekordjagt i Røde Kors. 

 

Sidste år blev Nysted placeret som nummer seks på ranglisten over højstydende kommuner 

ved landsindsamlingen til Røde Kors. Nu skal det resultat forbedres. 

Indsamlingen løber fra 11.00 til 14.00 søndag 1. oktober. Nu må vi se hvordan det går? 

 

Flemming Larsen, Uno-X, har jubilæum. 

 

Flemming Larsen, Strandvejen 89, Nysted, kan tirsdag 26. september fejre 25 års jubilæum 

hos Falck 

Oprindelig startede Flemming Larsen hos Falck i Roskilde i 1978. Herfra gik turen til Falck i 

Maribo. Han har desuden været tilknyttet virksomhedens stationer i Sakskøbing og Nakskov, 

både som redder og som vagtmester. 

Ved flytningen til Nysted var det naturligt, at han blev ansat her i byen som deltidsbeskæftiget 

brandmand.  

Jubilæet bliver fejret under private former. 

 

28. september 2006. 

 

Fest for ny fritidsklub. 

 

Den nye fritidsklub på Nysted Skole, Nysted UFO, åbner mandag 2. oktober. 

Og det er der grund til at fejre, mener forældrene fra foreningen bag klubben. 

Derfor inviterer de til reception med lidt at spise og drikke fra klokken 15 på åbningsdagen i A-

afdelingen på Nysted Skole. Klubben er et tilbud til børn fra fjerde, femte og sjette klasse. Den 

er et resultat af en gruppe forældres frivillige arbejde. 

 

Naverne har igen hulemøder. 

 

Medlemmerne af Nysted Naverklub er klar til at tage fat på en ny mødesæson i deres lokale på 

den gamle station i Jernbanegade. 

Efter en sommerpause mødes de første gang mandag 2. oktober klokken 19, hvor de får besøg 

af tre gæster, der søger optagelse i klubben. De tre skal kigges lidt an, inden de får status som 

medlemmer. Naverklubben er for håndværkere, der har arbejdet mindst et år og en dag i 

udlandet.  

 

Årsmøde. 
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Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite afholder årsmøde tirsdag, den 3. oktober kl. 

19 i Fritidshuset i Kettinge. 

Formanden aflægger beretning, og der skal opstilles kandidater til den nye bestyrelse for DN i 

Guldborgsund Kommune, samt til en lokalgruppe og til emnegrupper. 

 

Nysted Roklub har standerstrygning lørdag, den 7. oktober, kl. 14. 

 

29. september 2006. 

 

Rita Nielsen, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 

Dagen fejres med morgenkaffe fra kl. 9 – 11 på adressen Birkely 58 for cykel – gulerods- og 

turistpiger, samt andre venner og bekendte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2006. 

 

Eva Augusta Kristensen, Ny Østergade 16 Y, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 82 år. 

 

2. oktober 2006 

1. 
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Ingen rekord i år – Røde Kors indsamlingen. 

 

Ved landsindsamlingen i Røde Kors, Nysted afd., havde man sat næsen op til en forbedring fra 

sidste år. Efter optællingen søndag eftermiddag var der indsamlet i alt kr. 36.928,75. 

Resultatet er 200 kroner mindre end i 2005, så den rekord, de 42 indsamlere havde håbet på, 

blev altså ikke nået. 

 

Alberte er alle tiders (FT). 

 

Hun hopper og danser rundt. Hun laver sjov, og hun får alle med. 

Forældrene sparede ikke på begejstrede udbrud efter en time i selskab med Alberte Winding 

lørdag eftermiddag i Nysted Biograf Teater. For selv om det var en børnekoncert, der gav røde 

kinder og blanke øjne hos alle de yngste tilhørere, så trak Alberte hele salen med i fællessang 

og latter, når hun gik ned blandt ungerne og forsøgte at lære samtlige deres navne. 

De grinede, når hun kæmpede med at huske alle og alligevel glemte nogle. Og de jublede, når 

hun sagde frække ord og gjorde fagter, som om hun pillede næse. - Hun er alle tiders. Fordi 

det hele foregår på børnenes niveau og samtidig er af meget høj kvalitet, sagde en mor. 

Kvalitet var der også i akkompagnementet. Med Benjamin Koppel på saxofon, Shu-bi-dua 

guitaristen Ole Kibskov og bassisten Thommy Andersson fik publikum en oplevelse, som Henrik 

Juul fra Byhusforeningen betegner som fantastisk. 

- Det var rigtig god musik og dejligt at opleve en fuld sal sådan en lørdag eftermiddag, siger 

Henrik Juul. 

 

3. oktober 2006 

 

Sidste årsmøde i Naturfredningsforenings lokalkomite i Nysted. 

 

I aften kl. 19 i Kettinge Fritidscenter afholder Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i 

Nysted det sidste årsmøde, idet lokalkomiteen i Nysted fra 1. januar 2007 som sådan 

nedlægges, men fortsætter som afdeling, men uden selvstændig ret til at rejse lokale sager. 

Den ret er i fremtiden forbeholdt en ny Guldborgsundbestyrelse, der dækker den ny 

storkommune og har repræsentanter fra alle de seks nuværende mindre kommuner. 

Lokalkomiteerne skifter samtidig navn til lokalafdelinger, der kan holde møder, arrangere ture 

og i øvrigt kan foreslå den nye lokalbestyrelse, hvilke sager, der skal rejses.  

På årsmødet skal Nystedmedlemmerne også vælge repræsentanter til den kommende fælles 

bestyrelse for Guldborgsund Kommune. 

 

Nysted Fritidsklub åbnede i går. 

 

27 børn og med flag, snoreklipning, frugtpunch, snacks, og store frugtfade med æbler og 

bananer på bordet åbnede Nysted Fritidsklub i går.  

Åbningen blev markeret med taler af skoleinspektør Jørgen Ussing, Sfo-leder Else Drejer og 

byrådsmedlem Anne Svendsen. 

 

 

 

 

 

 

4. oktober 2006 

 

Udstilling i oktober på Biblioteket. 

 

Billedkunstner Elna Zølner er oktober måneds udstiller på Nysted Bibliotek, hvor hun viser et 

udvalg af sine malerier, der er malet med de særlige ecoline farver. Det er flydende 

akvarelfarver i kraftige, transparente nuancer, der kan blandes i det uendelige. Elna Zølner 



 95 

arbejder også med kombinationer af collage og ecoline. Motiverne udtrykker glæde over liv og 

bevægelse. Udstillingen kan ses i bibliotekets almindelige åbningstid. 

 

Falck-jubilæum – også i Nysted (FT). 

 

Falcks Redningskorps kunne i går fejre sit 100 års jubilæum. 3. oktober 1906 var dagen, hvor 

Sophus Falck åbnede sin redningsstation i København. 

Datoen var nøje valgt: Det var 16 år efter Christiansborgs brand, som korpsets stifter 

overværede. Her fik han ideen til at starte et redningskorps. 

Jubilæet i går er blevet markeret på forskellig vis. Hos Falck i Nysted ved at hejse Dannebrog i 

stedet for det vanlige flag med Falcks logo. 

Senere i år er det 75 år siden, der blev etableret en Falck-station i Nysted. 5. december 1931 

der blev skrevet en kontrakt mellem Falcks Redningskorps og Nysted Kommune om 

brandslukning. 

Det har været svært at finde papirer fra 1931, men i følge den krønike, lærer Ellen Yde senere 

lavede, blev den første Falck-station etableret i gården bag Adelgade 46, hvor der var 

forhandling af Ford-biler. 

Dengang bestod Falck-stationen af en sprøjte med to mand og en reserve-mand. 

Senere flyttede man til Adelgade 51, hvor garagerne fra Chr. Truelsens tid som stationsleder 

stadig eksisterer. Her udvikledes en egentlig redningsstation. 

I 1960 blev denne station nedlagt og en ny etableret på Skansevej 13, hvor den stadig 

fungerer. 

Det har gennem årene været med både ambulancer, personbiler til sygetransport samt kran- 

og autotransportvogne. 

Nu er der to brandbiler tilbage, en sprøjte og en tankvogn, der til gengæld er i den store klasse 

med 14 tons vand i beholderen. 

Der er tilknyttet 15 brandmænd til stationen. De tilkaldes via små radioer, når der er behov.  

 

5. oktober 2006 

 

25-års jubilæum ved Nysted Kommune. 

 

 

I anledning af fuldmægtig Ann M. Pedersens 

25-års jubilæum som ansat ved Nysted 

Kommune afholdes reception fredag den 13. 

oktober kl. 11 – 13 i rådhusets kantine. 

 

Foto: Nysted 
Kommunes 

arkiver. 

 

 

Nysted Varmeværk a.m.b.a., Egevænget 1, Nysted, indkalder til generalforsamling mandag, 

den 23. oktober d.å., kl. 19 hos Frede, Skansevej 1, Nysted. 

Dagsorden efter vedtægterne.  

 

 

 

 

Nysted Kommunes borgmester bliver voksen. 

 

Han er skruet solidt sammen. Så han nåede det, 17 dage før fødselsdagen, der oprinder 

torsdag 5. oktober og fejres med reception i Frejlev Forsamlingshus fra klokken 13 til 17. 

Nemlig de 50 år. 

Og så skal der sikkert snakkes. Om maratonløb, om USA og måske om en vis juleaften og 

hans næste mål, at blive folketingskandidat. 
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Mere end 100 gæster mødte op i Frejlev Forsamlingshus for at lykønske Nysteds populære og 

respekterede borgmester Lennart Damsbo-Andersen, som havde inviteret til reception i 

anledning af sin 50-års fødselsdag. 

Blandt gæsterne noteredes både afgåede, nuværende og kommende borgmestre og mange 

kollegaer fra det politiske liv og fra den kommunale administration. 

Der var rosende ord fra talerne om fødselarens rolige tilgang til de ofte vanskelige opgaver, 

der skal løses. En forklaring herpå er måske fødselarens gode fysiske kondition, der senest har 

stået sin prøve ved at gennemføre et maratonløb. 

 

6. oktober 2006 

 

Standerstrygning i Roklubben. 

 

Nysted Roklub stryger standeren lørdag 7. oktober klokken 14 og sætter dermed punktum for 

sin 82. sæson. 

I år vender klubben tilbage til normale tilstande og lukker ned på det traditionelle tidspunkt i 

begyndelsen af oktober i modsætning til i fjor, hvor standerstrygningen blev udskudt en 

måned, fordi det var så fint vejr. 

 

8. oktober 2006 

 

 

 

Elsebet Møllgren, Kattesundet 9A, Nysted, 

kan fejre sin 50 års fødselsdag. 

Elsebet slår til daglig sine folder hos ”Peder 

Slagter” på Gl. Torv. 

 

Privatfoto.  

 

12. oktober 2006 

 

De polske roearbejdere. 

 

Søndag den 22. oktober indbyder Nysted Folkeuniversitet til foredrag om de polske 

roearbejdere. Ove H. Nielsen - tidl. medarbejder ved Lolland-Falsters Stiftsmuseum – fortæller 

om de polske sæsonarbejdere i Danmark. 

Alle er velkomne og der er ingen tilmelding. 

 

Royalt besøg til byjubilæum (FT). 

 

En god fest kræver god planlægning. Det ved enhver. Og drømmer værterne oven i købet om 

kongelig glans over festen, så er planlægningen ikke bare en god ide. 

- Det er nødvendigt, fordi vi vil skrive til Kongehuset og bede om at få besøg, siger Lennart 

Damsbo-Andersen, der nu, mens han stadig er borgmester i egen by, vil sikre, at Nysteds 600-

års købstadsjubilæum bliver fejret bedst muligt. 

Han tog det første skridt på et møde i økonomiudvalget tirsdag, hvor han foreslog, at der 

bliver stiftet en jubilæumskomité, inden Nysted Kommune bliver nedlagt. 

Mit forslag blev meget positivt modtaget, fortæller han og forklarer: - På den måde er der en 

legitim organisation, som kan tage vare på festen. Normalt ville det jo være Nysted Kommune, 

der stod for arrangementet, men den mulighed er ikke til stede i 2009. 

Han fortæller også, at flere enkeltpersoner og repræsentanter fra foreninger allerede har 

spurgt, hvad der skal ske i anledning af jubilæet. 

- Mange i byen ønsker at fejre dagen. De giver udtryk for, at de har følelser for Nysted, er 

stolte over og glade for den, siger Lennart Damsbo-Andersen, der hellere end gerne påtager 
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sig rollen som fødselshjælper for en jubilæumskomité. 

- Vi inviterer foreninger, ildsjæle og andre, vi kan komme i tanke om, til et møde inden for en 

måneds tid. Så kan komiteen nå at blive stiftet og byrådet kan overdrage det officielle ansvar 

for festen, inden nytår, forklarer han. 

Nysted By fik sin officielle status som købstad 9. december 1409 af Erik af Pommern. 

Købstadsprivilegierne gav blandt andet ret til at drive handel og håndværk, ligesom 

købstæderne havde en høj grad af selvstyre. 

Nysteds historie går dog længere tilbage. Faktisk til 1200-tallet, hvor byen opstod omkring den 

kongelige borg, Aalholm. Indbyggerne var dengang fæstere under Aalholm og dermed 

forpligtede til at arbejde for og betale skatter til borgen. Med avancementet fra landlig flække 

til kongelig købstad fulgte også, at borgerne blev fritaget for de skatter og det arbejde, de 

hidtil havde været tvunget til. 

Den særlige status som købstad har ændret sig mange gange i de 600 år, og den forsvandt 

helt med kommunalreformen i 1970, hvor en række købstadskommuner i lighed med 

landkommunerne alle fik den ny fællesbetegnelse primærkommuner. Købstad eller ej. Det skal 

ikke spolere festen i 2009, mener Lennart Damsbo-Andersen. 

- Vi håber virkelig at få kongeligt besøg. Det kunne være rigtig flot om sommeren, siger 

borgmesteren. 

 

13. oktober 2006 

 

Akut krise i hjemmeplejen. 

 

 

 

Fem ubesatte stillinger og flere 

langtidssygemeldinger i kommunens 

sundhedsafdeling resulterer nu i, at 

socialudvalgsformand Arne Høegh indkalder 

til ekstraordinært møde på Solgården. 

Alt for få hænder til alt for meget arbejde og 

ingen udsigter til en bedring. Tværtimod. 

Vikarbureauer kan heller ikke hjælpe. 

 

Foto: Nysted Komm. arkiver  

 

Oveni har Guldborgsund Kommune netop bebudet, at alle skal på kursus i to dage for at lære 

om et nyt fælles omsorgssystem. 

Mødet vil blive afholdt så snart efterårsferien er forbi i et forsøg på at skabe overblik over 

problemerne, så afdelingen igen kan skabe en fornuftig sammenhæng mellem opgavernes 

omfang og medarbejdernes antal. 

 

14. oktober 2006 

 

Præmie til det smukkeste hus. 

 

Nysted Kommune vil også i år belønne en borger, der har gjort noget særligt for at forskønne 

kommunen ved at sætte hus, have eller andre grønne områder smukt i stand. Derfor er det 

sammensat et bedømmelsesudvalg, som skal udvælge årets prismodtager. 

Og derfor har medlemmerne af udvalget brug for nogle kandidater at vælge imellem. Så nu 

beder de alle om at komme med forslag fra hele kommunen. 

Forslagene skal være inde pr. brev, mail eller telefon seneste 18. oktober, fordi 

prisoverrækkelsen skal foregå i forbindelse med byrådets novembermøde. 

 

Håndbold på skemaet (FT). 

 

Der var gang i håndboldene, da Vantore Håndboldklub åbnede Kettinge Hallen for sammenlagt 

225 skolebørn fra Brydebjergskolen og Nysted Skole. 
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Der var simpelthen sat en dag af til håndbold og de 14 frivillige fra håndboldklubben fik nok at 

se til. 

Den ene dag var det børnehaveklasser og til og med 2. klasse, der blev inviteret inden for. Og 

her blev det mest til leg. 

3-4. klasser var de ældste alderstrin, der blev indviet i håndboldspillets mysterier. Og her 

gennemførte man en egentlig turnering med kampe. Holdene blev sat sammen på kryds og 

tværs af de normale klasser. 

- Det var nogle travle dage, men også dejlige dage med meget engagerede børn, siger Christa 

Nielsen fra håndboldklubben. 

 

16. oktober 2006 

 

Færre politikere i lokale foreninger. 

 

I forbindelse med overgangen til Guldborgsund Kommune har økonomiudvalget i Nysted 

gennemgået sine nuværende tilsynshverv i lokale foreninger m.m. Begrundelsen herfor er, 

Guldborgsunds kommende byrådsmedlemmer (29) ikke kan overkomme at overtage alt 

arbejdet efter 96 politikere i de seks gamle byråd. 

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at visse foreninger m.m. efter 1. januar 2007 ikke mere 

vil have en repræsentant fra byrådet ved bordet. 

Det drejer sig bl.a. om: Bestyrelserne for Aarestrups hus, Nysted Biograf Teater og Kettinge 

Fritidscenter. Hertil kommer Fællesudvalget for Østlolland, Nysted Erhvervs- og Turistforening, 

Nysted Sportscenter, Koordinationsudvalget, Nysted Musikskole, Sølund Jordbrugsskole, 

Foreningen sygdomsramte borgere, Margretheskolen og skolelægeordningen.  

Guldborgsund Kommune vil stadig sende to repræsentanter til Lågerupbanen, en til Nysted 

Biogas og Nysted Varmeværk, ligesom de to legater, Jens Hassings og Hustrus Legat og 

Gregers Chr. Rabens legat også bevarer det politiske tilsyn. 

 

18. oktober 2006 

 

Svanelys lukker butikken. 

 

Svanelys lukker butikken 31. oktober og flytter produktionen af lys fra Nysted. Det skyldes til 

dels en lang strid med kommunen om lejekontrakten af lokaler på Egevænget. En strid som 

kan ende i retten. 

 

19. oktober 2006 

 

Krolfmesterskab i Nysted. 

 

Medlemmerne af Nysted Krolfklub var i lørdags i anlægget ved Skansen for at dyste om årets 

klubmesterskab. 

1. præmien blev vundet af Dorte Christensen, 2. præmien af Erik Andersen og 3. præmien af 

Nanna Christensen. Slagspillet blev vundet af Mona Madsen. 

Efter slaget ved Kalkgraven var der hygge på Stoppestedet, hvor der blev uddelt præmier til 

vinderne. Præmierne var venligst sponsoreret af Nordea Bank og af ejendomsmæglerne Jørgen 

Danielsen og Mogens Kildsgaard. 

 

 

 

20. oktober 2006 

 

Under rubrikken LOKAL DEBAT i Folketidende har Leo Thorsen, formand, Strandvejen 61, 

Nysted, haft følgende indlæg med overskriften Skuffende Kommuneplan: 

”Bestyrelsen for Grundejerforeningen for Nysted Havnefront finder det skuffende, at man i 

forbindelse med revision af kommuneplanen for Nysted kommune har tanker og forslag til 

radikale ændringer af Nysted Havn uden, at vi i grundejerforeningen er orienteret om sådanne 
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tiltag. 

Grundejerforeningen gør herved indsigelse imod visionsdelen for Nysted Havn, der bl.a. 

indeholder bebyggelse af det grønne anlæg nord for Roklubben. Det viste forslag indebærer 

fjernelse af både Aarestrup-mindestenen og Flyvermindesmærket, ligesom en bebyggelse af 

plænen totalt vil ændre områdets karakter. 

Det grønne område er et af de få åndehuller i Nysted. Her kan borgere og turister kan nyde 

det unikke samspil imellem Aalholm slot og den smukke natur, som fuglereservatet frembyder. 

Herudover vil bebyggelsen også betyde nedlæggelse af den gamle legeplads. Hvis planens 

tanker om bebyggelse af området imellem restaurant "Røgeriet" og "Nysted Mole" 

gennemføres, vil det hermed betyde tab af begge legepladser i havneområdet. Bestyrelsen er 

enig i, at der i området er behov for yderligere parkeringsmuligheder. 

Grundejerforeningen er ligeledes uenige med tankerne om at flytte fisker-skurene, imellem Ole 

Hviid og Bådelauget, til området nord for Bådelauget, idet det vil betyde tab af arealer til 

vinteroplag for både, der så må frygtes, at skulle placeres andet sted på havnen. 

Visionsdelen er i strid med kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægning 

(side 20 og side 22). Herudover er visionsdelen i direkte strid med lokalplan N 15. vedtaget 

den 12. Juni 1996”. 

 

Av for Søren! (FT) 

 

150 ældre aflagde onsdag formiddag en visit på Solgården i Herritslev, hvor der hverken stod 

kaffe, hygge eller kortspil på programmet. 

Derimod havde Danske Lægers Vaccinations Service dækket op med nåle og vaccine mod 

influenza. Tilbuddet var gratis for alle over 65 år, og de kom fra hele kommunen, oplyser Lars 

Lundbæk Friis, der er leder af kommunens sundhedsafdeling. Lars Friis glæder sig også over 

en stor og helt uundværlig hjælp fra Solgårdens Venner, mens vaccinationen stod på. Uden 

dem var det ikke gået, siger han. 

 

21. oktober 2006 

 

Bjørn Ohl og Aalholm Slot. 

 

Den tidligere sognepræst i Kettinge, Bjørn Ohl, var museumsleder på Aalholm Slot i Raben-

slægtens sidste tid, hvor dele af slottet var åbent for publikum. Læserne husker måske, at det 

var dengang Sakskøbings uheldige Kong Christoffer sad i et fangehul i Aalholms kælder? 

Fra den tid har Bjørn Ohl et indgående kendskab til slottets historie, og det danner basis for et 

foredrag om slottet og dets beboere, som han holder i LOF’s eftermiddagshøjskole tirsdag 28. 

november klokken 14 på Saxenhus. Det koster 50 kroner at lytte med, men så er der også 

kaffe. 

 

23. oktober 2006 

 

Under rubrikken LOKAL DEBAT i Folketidende har Jørn Pedersen, Rosenvænget 15, Nysted, 

haft følgende indlæg med overskriften Nysted Kommune under afvikling: 

”TDC er i byen og har været det i laaaang tid for at grave til hybridnet ned til blandt andet 

biblioteket og skolen. En god ide, men magen til sjusket opgravning, skiltning samt 

afmærkning, er vist aldrig før set. 

I mindst tre uger har der udenfor Nysteds gamle posthus været en temmelig bred og dyb 

rende og uden lovlig afmærkning. 

Ældre mennesker skal næsten være akrobater for at komme til postkassen, og man skal ud på 

vejen for blandt andet at komme til Dagli`Brugsen. 

Asfaltveje, som munder ud til Wichmandsvej, er efter opgravning hverken blevet reetableret 

med bundgrus eller stabilt materiale. 

Asfalt, som for over en måned siden er blevet skåret op, ligger stadig og flyder i store bunker, 

så folk også der må kante sig ud på vejen, for at komme forbi. 

Reetablering af fortovene og veje er under al kritik. Der er dybe huller og meget ujævnt 

overalt, og ud for Maxim vil der til vinter blive en skøjtebane for byens ungdom, og brækkede 
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ben til de ældre! Hvor er manden (Poul Henning), som ellers så ivrigt og pligtopfyldende sørger 

for opsyn, skiltning, afmærkninger og meget andet henne i "dette spil"? Hvorfor er der ikke 

gjort noget endnu? Det er for sent, når der er sket en ulykke. Ingen tør sige noget til den/de, 

der har det egentlige ansvar! Dagens buket kan med hensyn til dette arbejde ikke gives til 

Nysted Kommune. 

Nu kan man kun håbe på, at det ikke vil gå sådan, når vi kommer i den nye Guldborgsund 

Kommune. Det kan kun blive bedre!”  

 

Mindesmærke i farezonen (FT). 

 

Hvis forslaget til den ny kommuneplan bliver vedtaget med sit nuværende indhold, vil flere 

grønne områder på Nysted Havn forsvinde til fordel for såkaldt havnerelateret byggeri. Det 

fremgår af et særligt afsnit, som hedder Havnevision 2005. 

Ifølge visionen vil det nemlig blive tilladt at nedlægge det grønne område i den nordlige del af 

havneområdet, hvor Slotsgade munder ud i Strandvejen. 

Her finder vi i dag blandt andet Flyvermindesmærket for de amerikanske piloter og 

flyversoldater, der omkom ud for Nysted under Anden Verdenskrig. Det er også her, 

mindestenen for digteren Emil Aarestrup står. 

Alligevel nævner visionen intet om, hvad der skal ske med de to mindemærker, hvis der bliver 

opført tre vinkelbyggede huse på stedet. 

Tre huse, der ifølge planteksten skal kunne anvendes til havnerelaterede formål. Om det er 

fiskerhuse, restauranter eller souvenirboder, fremgår til gengæld ikke.  

Og det spørgsmål optager heller ikke borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A). 

- Det kan være hvad som helst. Om det er en æbleskivebod eller noget andet, er mindre 

vigtigt. 

- For mig er det vigtige, at vi her i Nysted får lavet en kommuneplan inden årsskiftet, hvor vi 

overgår til Guldborgsund. Derved sikrer vi størst mulig lokal indflydelse, siger Damsbo og 

afviser, at der kan blive tale om at bygge boliger på området. 

- Jeg synes, der er boliger nok på den anden side af Strandvejen, siger han.  

De eventuelle havneboder optager til gengæld mange andre mennesker i Nysted. heriblandt 

medlemmerne af Grundejerforeningen for Nysted Havnefront, der har Leo Thorsen som 

formand. 

Han har sammen med sine bestyrelsesmedlemmer sendt en indsigelse til kommunen. Og han 

tøver ikke med at vurdere visionen som direkte i strid med kommuneplanens rammer for 

lokalplanlægning og med en tidligere lokalplan, N 15 fra 1996. 

- Det grønne område er et af de få åndehuller i Nysted. Det skal ikke ødelægges, siger 

Thorsen. 

Også Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Nysted har sendt bemærkninger til 

kommuneplanforslaget.  

Indsigelserne får borgmesteren til at foreslå en særlig strategi for den fortsatte behandling af 

kommuneplanen. 

- Jeg vil foreslå teknisk udvalg at holde møde med de mennesker, der har bemærkninger.  

- Måske kan vi på den måde nå frem til en god løsning, siger Damsbo. 

Trods indsigelserne regner han fortsat med, at den ny kommuneplan kan vedtages på Nysted 

Byråds absolut sidste møde i december. 

Bliver den det, skal den danne grundlag for Guldborgsund Kommunes planlægning, indtil der 

bliver lavet en ny, fælles kommuneplan.  

Og det bliver tidligst om tre år, forventer Damsbo. 

 

 

 

24. oktober 2006 

 

Nysted Varmeværks generalforsamling. 
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På Nysted Varmeværks generalforsamling i aftes stillede formanden spørgsmålet om alle de 

foretagne anlægsudgifter (læs modernisering af varmeværket) vil betyde en stigning 

fjernvarmepriserne. 

Han gav selv svaret: NEJ! 

Bestyrelsen forventer, at priserne ikke vil stige, selvom de samlede anlægsudgifter for 

modernisering af varmeværket overstiger 17 millioner kroner, og I alle ved, at vi betalte cirka 

12 millioner kroner for værket. En af grundene er, at vi har været heldige/dygtige til at 

hjemtage lån til finansiering på gode tidspunkter og samtidig har fået god opbakning til dette 

af Nysted Byråd, der har godkendt vore ansøgninger og bevilget kommunegaranti for lånene, 

før vi skulle bruge pengene. En tak til byrådet for en hurtig, seriøst og god behandling. 

Om taksterne fortalte Rudi Madsen om ændringerne, så tarifferne fra 1. juli i år er ens for alle 

forbrugere. Der indføres fra 1. december et flyttegebyr på 200 kroner. 

 

Mindre tab i varmerørene (FT): 

Fra varmeværket ved Egevænget er der i 2005-2006 sendt 16.947 megawatt varme ud i 

ledningsnettet. Heraf er 12.716 megawatt nået frem til brugerne. 

Det giver et tab i varmerørene på cirka 25 procent, og det er et pænt fald i forhold til forrige 

år, hvor der var 28,1 procent i ledningstab. 

Der er brugt 3.615 tons halm i værket, hvortil kommer levering af 1.670 megawatt fra Nysted 

Biogas i Kettinge. Der er brugt 61.000 liter olie frem til montage af et nyt filter, der har 

betydet en besparelse på ca. 500.000 kroner i olieudgifter. 

Af de over 600 forbrugere af værkets varme er de 292 andelshavere. 

En beskeden del af dem deltog i mandagens generalforsamling. De nyvalgte Bertel Frederiksen 

til bestyrelsen som afløser for Mogens Jønson, der ønskede at fratræde. Ib Thøfner og Hans 

Erik Pedersen blev genvalgt.  

 

Om overskuddet (FT). 

Overskud vil glæde de fleste, men i Nysted Varmeværk er det er fy-ord. 

Der må efter lovgivningen ikke være overskud på driften af et sådant værk. Underskud er 

næppe heller tilladt. Kun et rundt nul kan accepteres af myndighederne. 

Derfor er forrige regnskabs overskud på 58.583 kroner og det seneste års overskud på 

109.328 kroner forsvundet ud af det officielle regnskab.  

Ikke til fornøjelser for bestyrelsen, men til en henlæggelse, der er på i alt 167.911 kroner. 

Svarende til de to overskud. 

Så må der nemlig godt være overskud, når de altså kan henlægges til noget. 

Det er de blevet: Til etablering af et askerum, der skal bruges for at det ikke vil være 

nødvendigt at køre aske fra halmfyret blot fordi containeren er fyldt. 

 

25. oktober 2006 

 

Under rubrikken LOKAL DEBAT i Folketidende har Inge-Lise Høring, Strandvejen 37, Nysted, 

haft følgende indlæg med overskriften Vi holder af havnen som den er: 

”I Nysted kommuneplan 2004-2016 har byrådet i Nysted kommune planer (kaldet visioner) om 

at ændre havneområdet i Nysted. Det skal ske ved at bygge flere huse på havnearealerne. 

Atter engang ønsker et byråd at ændre havneområdet i turismens og fremskridtets navn. Det 

kan undre mig, at endnu et byråd ikke har forstået, at borgerne i Nysted Kommune ikke 

ønsker radikale ændringer på havneområdet. Historien viser, at hver gang et byråd har planer 

om væsentlige ændringer, har der været voldsomme protester fra et stort flertal af borgerne. 

Turister, der kommer til vores havn, giver udtryk for, at de kommer for at nyde det miljø, der 

er så unikt. Samtidig er der en fred og ro, som de ikke finder i de store og voldsomt 

turistprægede havne andre steder i landet. Vil det ikke være en skam at ødelægge det, vi er så 

stolte af og som vi med glæde deler med vores gæster? Jeg vil opfordre vores politikere til at 

læse artiklen i Politiken 2. september, hvor journalisten på en illustreret dobbeltside giver 

udtryk for, hvor dejlig Nysted by og havn er. Så kan de se, hvad gæster finder så dejligt ved 

Nysted. Min opfordring til politikerne er: Ingen væsentlige ændringer på havnen, vi holder af 

den som den er”.  
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Mussebutik kom tættere på lukning (FT) 

 

Står det til medlemmerne af socialudvalget i Nysted Kommune, skal både Servicecenter 

Østlolland og Musse Købmandshandel lukkes 1. januar 2007.  

Beslutningen blev taget på et ekstraordinært møde i socialudvalget tirsdag eftermiddag, 

umiddelbart før byrådsmødet tirsdag aften. 

Socialudvalgsformand Arne Høegh (A) havde indkaldt til det ekstra møde, fordi der endnu 

engang er rejst tvivl om lovligheden i den måde, købmandsbutikken drives på. Den bliver 

nemlig passet af langtidsledige på aktivering. Og selv om hylderne er fyldt op med varer fra 

kommunens øvrige detailhandlende, har revisorerne fra Kommunernes Revision pålagt Nysted 

at dokumentere, at butikken ikke er konkurrenceforvridende. 

Det står i revisorernes beretning for regnskabsåret 2005, som byrådet fik forelagt i aftes. Og 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen vil hellere end gerne efterkomme kravet. Han sagde så 

sent som mandag, at kommunen er i færd med at lave en aftale om at få regnskaberne 

gennemgået. 

- Men i lyset af den indstilling, socialudvalget er kommet med, giver det ingen mening. Derfor 

foreslår jeg i stedet byrådet, at vi tager revisionsberetningen til efterretning og følger 

socialudvalgets indstilling. 

- Dog mener jeg, vi skal undersøge mulighederne for at køre butikken videre under en eller 

anden form. Måske som en forening, sagde Damsbo. 

Kun Arne Høegh kommenterede borgmesterens bemærkning: - Der er kommet skrappere 

regler. Så den konstruktion, vi har kørt, er ikke lovlig mere. Men jeg er enig i, at vi skal 

undersøge muligheden for at lave en anden konstruktion. Ellers er der lukket fra 1.januar 

2007. 

Byrådets medlemmer var herefter enige om at droppe den særlige undersøgelse af 

Servicecenter Østlollands økonomi. De tog også revisionsberetningen til efterretning uden flere 

kommentarer. 

 

27. oktober 2006 

 

Netto er plaget af musebesøg. 

 

Fødevarekontrol afslører skidt i krogene og tydelige spor efter mus ved brødreoler og på 

lageret. Det har udløst en stramtandet smiley og påbud om øjeblikkelig rengøring. 

Netto oplyser, at der øjeblikkelig vil blive gjort noget ved sagen. 

 

Spejderne overvejer fusion (FT). 

 

Børn er der nok af. Faktisk hele 22 i det Danske Spejderkorps Nysted Gruppe. 

Men ledere kniber det med i en grad, så formand Christian Andersen nu mener, der skal 

tænkes helt nye tanker, hvis de blå spejdere skal overleve i Nysted. - Vi har kun tre ledere, og 

det er ganske enkelt for lidt. Vi trækker for meget på de tre, vi har. De kører sur i for meget 

arbejde, siger Christian Andersen, der har sin egen mening om, hvorfor det er sådan. 

- Der er meget mere prestige i at være fodbold- eller håndboldleder. De har mere skæg og 

flere store fester. 

- Det er ikke prestigefyldt at være spejderleder, siger Christian Andersen.  

Han fortæller også, at det er svært at finde den fornødne hjælp, når der er brug for ekstra 

hænder til arrangementer eller praktisk arbejde. Derfor arbejder bestyrelsens medlemmer nu 

med en plan om at lægge Nysted Gruppe sammen med en af nabogrupperne. 

De er endnu ikke nået ret langt med planerne. 

- Vi har henvendt os til divisionen for at få hjælp. Men for os er det afgørende, at der fortsat er 

lokale aktiviteter. At vi har en gruppe her i Nysted. Den skal bare ledes fra en af 

nabogrupperne, siger Christian Andersen. 

Nysted Spejderne holder til på Skovstræde ved Roden Skov i Mosehytten, hvor der gennem 

årene er lagt mange frivillige arbejdstimer og penge i at lave nogle gode rammer for 

spejderarbejdet. 

- Det ville være synd, om det skulle gå til spilde. Det er en fin hytte, hvor vi har, hvad vi skal 
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bruge, også økonomisk, siger formanden, der i øvrigt ikke er formand så meget længere. 

- Jeg har allerede nu sagt til gruppen, at jeg træder tilbage på vores næste generalforsamling i 

februar 2007. Det samme gør et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, fortæller han. 

Christian Andersen kan dog ikke helt lade være med at håbe på en løsning, der kan bevare 

Nysted Gruppens selvstædighed. 

Derfor har han denne appel til alle interesserede: - Hvis nogen kunne tænke sig at blive 

spejderledere. Så er de velkomne til at henvende sig på tlf. 30 34 50 01. 

 

28. oktober 2006 

 

Gravsted på Internettet. 

 

En plads i evigheden. Den drøm rykker nærmere i takt med, at et nyt græsrodsinitiativ tager 

billeder af gravstenene på landets kirkegårde og lægger dem på nettet. Mange steder står 

gravsten ikke i mere end 25-30 år, men med den nye hjemmeside bevarer man det sidste 

minde om den afdødes eksistens i uendelig lang tid.  

Indtil videre er 100 kirkegårdes gravsten registreret på Dansk KirkegårdsIndex, og så kan man 

søge på en person og få vist et billede af dennes gravsten. Det kan blive en stor hjælp for 

slægtsforskere, mener en af initiativtagerne, Leif Sepstrup. - Men det er også en vigtig kilde 

for lokalarkiverne, da gravsten kan fortælle meget om lokalhistorien, fortæller han til Radio 

Syd. 

Projektet viser kun gravsten, der er over 10 år gamle. De kan ses på hjemmesiden 

http://stegemueller.dk/dki/. 
ritzau 
 

Forfatteren har været inde på hjemmesiden. Der er ikke endnu nogle søgeresultater fra Nysted 

Købstads kirkegård. 

 

Sammenlægning af det lokalhistoriske. 

 

Måske skal Lokalhistorisk Forening for Nysted Kommune og Nysted Lokalhistoriske Arkiv slås 

sammen til en forening. 

Det skriver John Voigt, der er ny formand for Lokalhistorisk Forening, i et nyhedsbrev til 

medlemmerne. 

Han vil foreslå sammenlægningen på foreningens næste generalforsamling. Og den vil blandt 

andet medføre, at der skal laves og vedtages nye vedtægter. 

Vedtægtsændringer slipper man dog ikke uden om, fordi foreningen under alle 

omstændigheder skal tilpasse sig fremtiden i Guldborgsund Kommune. En fremtid, 

bestyrelsens medlemmer allerede er begyndt at spekulere over, fordi de lokalhistoriske 

foreninger i Sakskøbing og Toreby har inviteret Nysted til et samarbejde. 

Men Nysted takkede nej, fordi, som John Voigt skriver: "Vi vil ikke indgå i et så snævert 

samarbejde, men vil arbejde for et bredt samarbejde med de lokalhistoriske foreninger i hele 

den fremtidige Guldborgsund Kommune." Siden det møde har repræsentanter fra Nysted 

deltaget i et møde med de øvrige Guldborgsundforeninger, og der er nu nedsat en 

arbejdsgruppe, som arbejder videre med sagen.  

 

Sygefravær er ikke så slemt (FT). 

 

Sygefraværet i hjemmeplejen i Nysted Kommune er ikke højere, end det var på samme 

tidspunkt af året i 2005. Det svinger fra et gennemsnit på syv procent i den kolde influenzatid 

til kun tre procent, når vejret er godt. 

De tal overrasker socialudvalgsformand Arne Høegh (V), der for to uger siden bad 

forvaltningen om en opgørelse, fordi travlhed og overarbejde har skabt frustration blandt de 

ansatte. 

Arne Høegh betegner det som opmuntrende. 

- Jeg er imponeret. Og jeg synes, medarbejderne fortjener en stor cadeau. Det er godt gået af 

personalet, siger Arne Høegh. 
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Han fortæller også, at opgørelsen viser, at der kun er ganske få langtidssygemeldinger. Og at 

ingen af dem er på grund af stress.  

 

Kommunen har pænt overskud på budgettet (FT). 

 

Den kommunale administration har kostet 180.000 kroner mindre end budgetteret i 2006. 

Kommunalbestyrelsen har brugt 36.000 kroner mindre, renteindtægterne har været 260.000 

kroner større, og en udgift til kunstmuseet ved Fuglsang er endnu ikke kommet til udbetaling. 

Samtidig er der kommet 252.000 kroner mere ind i tilskud og udligning, og endelig har kultur- 

og socialforvaltningen brugt 86.900 kroner mindre end beregnet. Så selv om der også har 

været større udgifter nogle steder, heriblandt 204.000 kroner til momsudligning og en 

mindreindtægt på 73.000 kroner i ejendomsskatter, så gik det samlede regnestykke i plus. 

På det sociale område har foranstaltninger for børn kostet over en million kroner mindre. Til 

gengæld er overførselsindkomsterne 2,3 millioner kroner større end ventet, hvilket dog 

opvejes af, at bistand og aktivering har kostet nogenlunde det samme beløb mindre. 

Alt i alt betyder det, at byrådets medlemmer forleden fik forelagt et overskud på godt en 

million kroner, som både økonomikontoret og økonomiudvalget anbefalede at lægge over i den 

kommunale kasse til det der hedder likvide aktiver. 

Det forslag godkendte politikerne uden videre. 

 

30. oktober 2006 

 

 

Afdelingsleder ved Nysted Kommunes Kultur- og socialforvaltning 

Jette Petersen, St. Kirkestræde 1 A, Nykøbing F. kan fejre sin 50 

års fødselsdag. 

Reception i Kettinge forsamlingshus fra klokken 13 -16 for familie, 

venner og bekendte samt tidligere, nuværende og kommende 

kolleger. 
Foto: Nysted 
komm. arkiver. 

 

 

31. oktober 2006 

 

Laila Pyndt, Søvej 8, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 

Åbent hus fra klokken 10 for familie, venner, kolleger og bekendte. 

 

Skal Lennart Damsbo-Andersen være socialdemokraternes nye folketingskandidat? 

 

Hvem skal være socialdemokraternes nye folketingskandidat i Guldborgsundkredsen?  

Det spørgsmål mener både borgmester Lennart Damsbo-Andersen og amtsrådsmedlem 

Henning Kamper, at de kender svaret på. Hvad medlemmerne mener, er der endnu ingen, som 

ved, fordi afgørelsen skal træffes i en urafstemning i de seks sammenlægningskommuner. 

Forinden afstemningen bliver der holdt en række møder med de to kandidater.  

For Nysteds medlemmer i Sakskøbing. Det finder sted torsdag 2. november på Saxenhus, 

lokale 111, Rådhusgade 2. 

 

Formand fortæller om ældrepolitik (FT). 

 

Kommunens ældre har nu mulighed for at høre på første hånd, hvordan 

kommunesammenlægningen påvirker deres hverdag. Bent Jørgensen, formand for social- og 

sundhedsudvalget i Guldborgsund Kommune, går nemlig på Stoppestedets talerstol fredag 3. 

november klokken 14, hvor han vil fortælle om den fremtidige ældrepolitik i Guldborgsund 

Kommune. Stoppestedets venner står bag arrangementet, der er åbent for alle. 
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november 2006. 

 

Uddeling af fondsmidler fra Lollandsfonden. 

 

Lollandsfonden uddelte den forgangne weekend sine fondsmidler til ni foreninger. I alt blev der 

uddelt 45.500 kr., som blev fordelt som følger: 

Øster Ulslev Skytteforening: 9.000 kroner til geværkufferter, Svømmebadets Venner: 5.000 

kroner til sandkasse, Nysted Skole: 2.000 kroner til elevlegater, Brydebjergskolen: 1.000 

kroner til afgangspræmier, Støtteforeningen, Kettinge Friskole: 1.000 kroner til borde og stole, 

Nysted Tennisklub: 8.000 kroner til reparation af bane, B 1990 fodboldklub: 8.000 kroner til 

foldedør, Vester Ulslev Borgerforening: 3.000 kroner til en havepavillon og Nysted 

Byhusforening: 8.500 kroner til en industriopvaskemaskine. 

Lollandsfonden er stiftet i 1912 i forbindelse med Danske Banks overtagelse af Lollands Spare 

og Lånebank. Fondens egenkapital er på godt syv millioner kroner, og der uddeles i år omkring 

520.000 kroner til velgørende og almennyttige formål på hele Lolland. Heraf er 50.000 kroner 

afsat til årets kulturpris, der uddeles senere på året. 

 

Omstridt kirke fylder rundt (FT). 

 

 

Det var et dybtfølt ønske, der blev opfyldt, da 

Vantore Sogn i 1906 fik sin egen kirke. 

Tidligere havde sognebørnene måttet til 

Nysted for at høre Guds ord, men nu var alle 

de kirkelige ritualer pludselig indenfor 

landsbyens egen bygrænse. 

Siden er også Vantore blevet ramt af den 

negative udvikling, der har præget mange 

små samfund. Og af den før så driftige by 

med skoler, butikker, håndværkere og gårde, 

er der nu stort set kun vandværket og den 

lille kirke tilbage. Og kirken kunne sagtens 

være endt på listen over tidligere aktiviteter i 

Vantore. På baggrund af stærkt dalende 

besøgstal, valgte menighedsrådet i 2002 at 

lave en høring om kirkens fremtid. Nedrivning 

var på tale, da kirken igen sidste år var til 

debat. Men atter gik sognebørnene i forbøn 

for deres kirke, og i dag overlever kirken med 

seks årlige gudstjenester.  

Foto: John Voigt  

Til gengæld kan borgerne i Vantore ånde lettet op, når kirken på søndag markerer sit 100-års 

jubilæum. Med den runde dag bliver kirken nemlig omfattet af regler fra Kirkeministeriet, der 

fremover sikrer den mod nedrivning.  

Vantore Kirkes jubilæum markeres med en gudstjeneste på søndag klokken 10.30. Efter 

gudstjenesten, klokken cirka 12.30, er der reception i præstegården. 

 

2. november 2006. 

 

Stoppestedet afholder årsmøde og generalforsamling i foreningen ”Stoppestedets Venner” den 

24. november, kl. 19. Dagsorden efter vedtægterne. 

 

Nysted Sejlklub afholder generalforsamling den 25. november, kl. 14 i klubhuset. Dagsorden 

iflg. Lovene. 

 

 

1. 
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Flodbølges udeblev i Nysted. 

 

Allerede onsdag (1. november) havde meteorologerne på DMI forventet forhøjet vandstand i 

farvandet omkring Lolland-Falster om aftenen. En kraftig sydvestenvind havde presset en 

masse vand op i Den Botniske Bugt, og i forbindelse med, at et lavtryk nåede frem til de 

baltiske lande, forventer man, at vinden vendte, og det ville få vandet til så at sige at skvulpe 

tilbage i Østersøen. Man forventede, at vandet ville stige til cirka 1,30 meter over normal 

vandstand og højvandet ville ramme Gedser ved 20-tiden om aftenen og spredte sig til de 

øvrige kyster.  

Farvandsvæsnets 48-timers prognose viste, at der i farvandet nord for Lolland forventedes en 

vandstand på op imod to meter over normalen. En times tid senere vil situationen angiveligt 

være den samme i Grønsund. 

I dagens aviser kan man læse, at der stort set over hele Lolland-Falster har været 

flodbølgelignende tilstande, som følge af det helt usædvanlige vejrfænomen. Diger er brudt 

sammen med oversvømmelser af store vandområder, ejendomme sat under vand og en del 

dyr på markerne er tilsyneladende omkommet. 

I Nysted gik det ikke helt så slemt til.  

Hele havneområdet i Nysted blev oversvømmet onsdag aften, men skaderne er begrænsede. 

Vandet trængte ind i Ole Hvids restaurant, i Havnerøgeriet, Nysted Bådelaugs lokaler og 

havnens værksted samt Nysted Sejlklubs hus. Til gengæld slap havnekontoret, turistkontoret 

og Nysted Mole for oversvømmelser i lokalerne. To pæle, der lå på havnen for senere at blive 

rammet ned til fortøjninger, blev skyllet ud i havnen, hvor de i formiddag blev hentet med 

havnens motorbåd. En båd blev skyllet op på den bro, den er fortøjet ved. Den kunne dog 

relativt nemt flyttes tilbage i vandet, da højvandet var slut. Dele af havneområdet var 

oversvømmet i aftes. Vandet stod dog ikke så højt, at de både, der står på land blev løftet fri 

af deres bukke. Vandet stod flere steder op over Strandvejen og i Strandstræde nåede det 

nogle meter op ad kørebanen. Det indtrængende vand førte flere steder til kortslutninger af 

elektriske installationer, men det medførte ikke ulykker. Bortset naturligvis fra 

strømafbrydelser.  

 

4. november 2006. 

 

Om den nye kommunestruktur. 

 

Stoppestedets Venner havde besøg af formanden for Guldborgsunds sundheds- og 

socialudvalg, Bent Jørgensen, som bl.a. forklarede om den nye kommunes budget. 

Ud over oplysningerne om de mange tal – og med særlig interesse lokalt – oplyste formanden 

som følger: 

Blandt tilhørerne i Stoppestedet var der stor interesse for, om mødelokalet i den gamle 

stationsbygning kan bestå på de nuværende vilkår i storkommunen. 

Bent Jørgensen lovede, at der ikke umiddelbart ville ske nogen ændring i 2007 og priste 

vigtigheden af frivilligt arbejde. Om Stoppestedets Venner fortsat kan slippe for at betale 

husleje til kommunen og få dækket lys og varme, ville Bent Jørgensen undersøge i sin 

forvaltning. 

Stoppestedet bruges af adskillige foreninger og klubber til for eksempel kortspil, banko og 

generalforsamlinger. Støtteforeningen vedligeholder og klarer rengøringen. 

Han oplyste videre, at når storkommunen tager over, kan borgere i Nysted træffe social- og 

sundhedsudvalgsformand, Bent Jørgensen, i borgerbutikken i den gamle kommune. 

- Jeg planlægger at have en fast månedlig træffetid i et par timer i hver af de gamle 

kommuner. Det hele skal ikke foregå i Nykøbing F., så jeg må komme ud og tale med folk, der 

hvor de bor, siger Bent Jørgensen. 
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5. november 2006. 

 

 

 

 

Vores lokale kunstner Stig Weye, Jernbanegade 9A, Nysted, kan 

fejre sin 60 års fødselsdag. Han er født i 1946, og bosatte sig i 

Nysted for snart 30 år siden. Bor med sin hustru Inge-Lise 

Tranberg i Nysted Mejeris gamle bestyrerbolig, hvor han også har 

atelier. 

 

Privatfoto.  

 

Stig Weye var først jazzmusiker, men hans arbejde med at rive farver på Henning Larsens 

farvefabrik bragte ham ind på kunstnerbanen. I begyndelsen var han inspireret af 

Cobramalerne, siden har han opbygget sin egen billedverden med satiriske og religiøse 

overtoner, et naivt, næsten surrealistisk univers med små figurer i klare farver. Opholdet i 

Carrara sidst i 1970erne og mødet med italiensk kunst og dukketeater har haft stor betydning. 

W.S. billeder er tableauer med forskellige genkendelige figurer som f.eks. narrer, der sætter 

spørgsmål ved autoriteterne, eksempelvis Skalkekorset, som historisk har rod i det sted, hvor 

han bor. Klippeformationer og regnbuer indgår ofte i billederne, ligesom der ses motiver fra 

det Gl. og Ny Testamente. I 1986 blev W. allergisk overfor terpentin og har siden 

eksperimenteret sig frem til at bruge acrylfarver med kærnemælk som emulgeringsmiddel. 
WEILBACH, dansk kunstnerleksikon 

 

6. november 2006. 

 

Uddeling af Thorkild Høeghs mindelegat (FT). 

 

Thorkild Høeghs mindelegat er blevet delt ud, og følgende fik glæde af de i alt 127.000 kroner, 

der var til fordeling: Emil Aarestrups Hus, 15.000 kroner. Byhusforeningen i Nysted, 15.000 

kroner. Kettinge Møllelaug, 23.000 kroner. Frede Nielsen, 15.000 kroner. Lokalhistorisk Arkiv i 

Nysted, 4.000 kroner. Frejlev-Vantore Skytteforening, 5.000 kroner. Gamle Danses værn 

5.000 kroner. Anja Andersen og Kristian Due Andersen 10.000 kroner. Vester Ulslev 

Forsamlingshus, 25.000 kroner og Finn Jensen, 10.000 kroner. 

 

Så er man gået i gang med hotelbyggeriet. 

 

Efter to års ventetid er tømrermester Poul Vestergaard kommet i gang med hotellet på havnen 

i Nysted. Hotellet åbner til påske. 

 

7. november 2006. 

 

Tomme butikker et problem (FT): 

 

Jo flere butikker, der er i gaden, jo flere kan der tiltrækkes. Tomme butikker er et problem Det 

er holdningen i byrådets tekniske udvalg, hvor man netop har besluttet at sige nej til en 

ansøgning om nedlæggelse af et butiksareal. 

Det er Adelgade 9, hvor ejeren Susan Asmusssen har søgt dispensation fra kravet om butik i 

ejendommen. Den har været til salg i halvandet år, og kravet om butik er ifølge ejeren årsag 

til, at der ikke er sket et salg. 

- Vi vurderer, at hvis man giver los, kommer der flere, der ønsker at komme af med kravet om 

butikker i ejendommene. Vi vil prøve at fastholde, at der er muligheder for butikker, også over 

for andre butiksejere, siger Troels Frandsen, der er formand for teknisk udvalg. 

I udvalget finder man, at det vil være rart, hvis de forretningsdrivende fremkommer med 

deres meninger om forholdene. - Man kunne jo snakke sammen butikkerne imellem. 

- Tag en fremadrettet debat, opfordrer Troels Frandsen til. 
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Tidligere har en tidligere ejer af Turisten, Adelgade 5, søgt tilladelse til nedlæggelse af 

erhvervsdelen i ejendommen. Med samme resultat hos teknisk udvalg. Nu er der 

tilsyneladende ved at blive etableret pizza-cafe i ejendommen. 

 

8. november 2006. 

 

Præmieuddeling må vente (FT). 

 

Den årlige uddeling af smukke huse med videre i kommunen, bliver udskudt til byrådets møde 

12. december. Normalt foregår det ved novembermødet, men det er blevet aflyst, da der ikke 

er meget hastende sager til behandling. 

Bedømmelsesudvalget har haft 16 ejendomme til vurdering, og der er truffet beslutning om, 

hvilke tre, der skal have dette års præmiering. 

Beslutningerne er truffet efter en rundtur til de foreslåede ejendomme ved teknisk udvalgs 

møde i sidste uge. 

Afsløringen af modtagerne må imidlertid vente endnu en god måned. 

 

Dårlig måned kunne ikke opvejes senere. 

 

 

 

Maj var en dårlig måned for sejlere, og det 

betød færre besøg af gæstesejlere i Nysted. 

Måneden gav et minus på 233 besøg 

sammenlignet med året før. Og det kunne 

ikke opvejes af de følgende måneder, selvom 

de alle gav plusser i forhold til 2005. 

Slutresultatet blev et minus på 107 bådes 

overnatninger i Nysted i forhold til sidste år, 

viser den opgørelse, der er udarbejdet af 

havnefoged Sven Erik Hauberg. 

 

Foto: John Voigt  

 

Opgørelsen omfatter månederne fra april til oktober, hvor der opkræves havnepenge. I april 

var der 23 gæstesejlere (21 i 2005), maj 217 (450), juni 578 (572), juli 1.149 (1.109), august 

881 (839), septembe-oktober 355 (319). I alt 3.201 (3.310). 

Der er også lavet en opgørelse over gæstesejlernes nationaliteter: Den viser, at det fortsat er 

tyske sejlere, der dominerer, 71 procent, fulgt af danske 15 procent, hollandske tre procent, 

svenske en procent og andre en procent. 

Der er fra havnekontoret solgt 166 rabatkort til samarbejdet Det Syddanske Øhav/Baltic 

Sailing, og der er givet 729 klip i denne slags kort. Det betyder, at 23 procent af årets 

gæstesejlere i Nysted har været her som led i dette havnesamarbejde. Det er et stort antal 

havne omkring Østersøen og Smålandsfarvandet, der deltager i samarbejdet. 

 

15. november 2006. 

 

Sognehus til 10 millioner kroner (FT). 

 

Lili Ravn, der er formand for Nysted Menighedsråd, er helt rolig ved tanken om, at et nyt 

sognehus ved Nysted Kirke kan komme til at koste lidt mere end 10 millioner kroner. - Sådan 

er alt byggeri i Danmark. Det er uhyrlig dyrt, og så er der altså gået mere end 10 år, siden de 

første tanker om huset kom frem, siger Lili Ravn og hefter sig i stedet ved behovet for et 

sognehus i byen. 

- Vi har hårdt brug for huset. Det begrænser os meget i de aktiviteter, vi gerne vil lave, at vi 

ikke har plads, siger Lili Ravn. 

Hun nævner foredrag, koncerter og læsegrupper som ønskværdige aktiviteter. 
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Om modstanden mod byggeplanerne, som blandt andet er kommet til udtryk i en 

underskriftindsamling, hvor omkring 600 har skrevet under i protest, siger Lili Ravn:  

 

 

Fråds. 

- Det er mit indtryk, at modstanden mere 

drejer sig om beliggenheden end om det, at 

vi har brug for et sognehus. 

- Ja, siger pastor emeritus Bjørn Ohl, der er 

en af talsmændene for arbejdsgruppen imod 

planerne om sognegården. 

- Tanken om at klistre en 450 kvadratmeter 

stor moderne bygning så tæt op ad en 

gammel middelalderkirke er i sig selv umulig. 

- Men dertil kommer, at det er vanvittigt at 

frådse sådan med pengene i et sogn af vores 

størrelse.  
 Nysted Menighedsråd købte i 1998 et hus i Adelgade og 

rev det ned for at skaffe plads til det nye sognehus, der 
efter skifteprojektet skal ligge her. Det bliver på 450 m2 

og skal rumme mødelokaler, handicaptoilet og 
kontorfaciliteter. 
Foto: John Voigt 

 

1.200 medlemmer. 

Nysted og Vantore sogne har ifølge Kirkeministeriets særlige informationshjemmeside, 

www.sogn.dk, 1.206 medlemmer af folkekirken i alt. - Der må kunne findes andre bygninger i 

nærheden af kirken, tilføjer Bjørn Ohl. 

Han har været ihærdig modstander af projektet, siden planerne kom frem. 

Og siden januar i år har han sat sin lid til resultatet af en såkaldt stjernehøring. Det vil sige en 

høring, hvor et skitseprojekt bliver vurderet af provstiudvalget og en række eksperter inden 

for kirkebyggeri, kirkehistorie, kirkearkitektur og kirkegårdsarkitektur. 

Stjernehøringen bliver officielt sat i gang af Stiftsøvrigheden for Lolland-Falsters Stift, altså 

bispekontoret i Nykøbing. 

Det er også hertil, høringssvarene ankommer, inden de bliver sendt videre til menighedsrådet i 

Nysted. 

Provsti konfirmerer. 

Men indtil videre må Bjørn Ohl konstatere, at der er flere positive end negative høringssvar. 

Således har provstiudvalget for Lolland Østre Provsti sendt en anbefaling af projektet. 

Det samme har landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, som skriver, at sognehuset ifølge 

skitseprojektet ligger tilpas tilbagetrukket for udsyn til kirken. Det fremgår af en skrivelse fra 

arkitekten til stiftet dateret 29. september 2006. 

Kongelig bygningsinspektør Jens Fredslund er ikke helt så uforbeholden. 

Af hans svarskrivelse fra 28. september i år fremgår det, at: "Den påtænkte bebyggelse føjer 

sig overordnet ind i bybilledet på skikkelig vis, men den bevæger sig efter min mening for tæt 

på kirken." Fredslund har også en række forslag til, hvordan projektet kan forbedres. 

Han mener blandt andet, at den store tagflade skal brydes op i proportioner, der er mere i 

harmoni med de omliggende huse. 

Og han slutter med et spørgsmål: "Kunne det tænkes, at funktionerne kunne adskilles i to 

huse placeret hver sit sted? Det spørgsmål besvarer Bjørn Ohl med et rungende: - Ja, det er jo 

det, vi hele tiden har sagt. Lili Ravn, derimod, vil ikke udtale sig om høringssvarene. 

- Jeg fremlægger det hele, når vi har sognemøde senere på måneden, siger Lili Ravn. 

Sognemødet finder sted søndag 26. november efter en gudstjeneste, som menighedsrådet står 

for. 

Gudstjenesten begynder klokken 14, og bagefter er der møde i konfirmandstuen, hvor rådets 

medlemmer fortæller om deres arbejde i det forløbne år. Med såvel den daglige drift og 

vedligeholdelse af kirken som med planerne for sognehuset. 
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Modeshow i Røgeriet. 

 

Der er modeshow hos Sally Vestergaard i Restaurant Røgeriet lørdag 2. december klokken 14, 

hvor vinterens mode vises frem i alle størrelser fra ekstra large til small. Udover inspiration til 

garderoben får gæsterne også en bid laks, vin og kaffe undervejs. Mariannes Blomster i 

Kattesundet står for billetsalget. 

 

16. november 2006. 

 

Nye kloaker. 

 

Nysted Kommunes Erhvervs-og kulturpolitisk udvalg har bevilget 30.000 kroner til Aarestrup- 

huset. Pengene skal bruges til renovering af ejendommens kloakker, fremgår det af et referat 

fra udvalgets seneste møde. 

 

Granitmur kan spærre for nyt sognehus. 

 

Den gamle kampestensmur rundt om Nysted Kirke kan måske vælte planerne for et stort, nyt 

sognehus ved siden af kirken. 

Det skriver arkitekt og kongelig bygningsinspektør Jens Fredslund i sit høringssvar vedrørende 

byggeplanerne, nemlig: "For mig er det en kvalitet, at kirkens omgivelser, herunder den 

karakterfulde granitmur, skaber ro om kirkebygningen."  

Bygningsinspektør Jens Fredslunds høringssvar er en del af den såkaldte stjernehøring. Her 

mangler stadig svar fra Nationalmuseet. Når denne kommer frem – forventes her i november – 

kan Stiftsøvrigheden, d.v.s. biskoppen og stiftsamtmanden tage stilling. 

Sluttelig skal sagen så tages op igen i Menighedsrådet. 

 

Borgerlisten – Årsmøde. 

 

Borgerlisten afholder årsmøde 30. november, kl. 18 Skansevej 1, Nysted. 

Dagsorden i h. t. vedtægter. Efter årsmødet fortæller borgmester Poul-Henrik Pedersen, 

Nykøbing F. om forberedelserne med sammenlægningen af de seks kommuner. 

 

Nysted by`s købstadsjubilæum i 2009. 

 

Nysted Kommune har i anledning af ovenstående indkaldt til nedsættelse af en 

jubilæumskomite. Kommunens lokale foreninger m.fl. er indkaldt. 

Mødet finder sted 20. november, kl. 19 i kantinen på Rådhuset. 

 

17. november 2006. 

 

Lennart Damsbo vandt A-valget. 

 

Nysteds borgmester - Lennart Damsbo-Andersen - bliver den første socialdemokratiske 

folketingskandidat fra Guldborgsund Kommune. Dette blev resultatet efter valget i A-huset på 

Engboulevarden i Nykøbing F. efter optællingen. 

Han fik 338 stemmer, mens modkandidaten, viceamtsborgmester Henning Kamper, Nykøbing 

F., måtte nøjes med 322 stemmer. Fire stemmesedler var blanke. 
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Apotekerens fødselsdagsrecept – Man skal opføre sig ordentligt (FT). 

 

 

 

Gravhundene, søudsigten, sønnerne Ulrik og Carl, som begge er 

gået scenevejen. Der er meget, man kunne gribe fat i, når 

Nysteds kongeligt udnævnte apoteker og Maribos Lone Hilden 

fredag 17. november fylder 60 år. Men vi lader hundene og den 

fældede flagstang i baghaven ligge. Èt budskab er vigtigere end 

alle andre: - Det handler om altid at opføre sig ordentligt, siger 

fødselaren. 

Foto: John Voigt  

 

Hun skammer sig over den måde, vi behandler flygtninge og indvandrere på i Pia Kjærsgaard-

land. 

- Når de nu en gang er kommet til landet, skal de behandles ordentligt! Er det for politisk, 

spørger hun. 

Lone Hilden er vokset op på en gård i Hørsholm og var sikkert havnet som bondekone i 

Jylland, hvis ikke hendes far havde gennemskuet fremtiden for dansk landbrug. Hans to piger 

skulle have en uddannelse. Hun havde det godt med kemi og biologi og blev farmaceut. Mere 

Lone end lægefrue Da hun i 1978 rykkede til Maribo med sine to drenge, lagde hun vægt på 

ikke at blive "lille fru overlæge Mogens Hilden", men at forblive Lone. Hun fik job på Maribo 

Apotek, og status som apotekets kronprinsesse, men før det kom så vidt, blev der et apotek 

ledigt i Nysted. Hun blev opfordret til at søge og skrev en ansøgning til Dronning Margrethe i 

fire eksemplarer, og i 1985 blev hun kongeligt udnævnt apoteker. Det har hun aldrig fortrudt. 

- Jeg tror ikke, der har været en eneste dag i 21 år, hvor jeg ikke har glædet mig til at komme 

på arbejde, og jeg er kun sneet inde en gang, siger Lone Hilden. 

Hun afviser al snak om efterløn. Til gengæld slår hun gerne et slag for de små apoteker. - 

Desværre går tendensen i retning af større og større apoteker - og længere og længere 

afstand imellem dem, siger hun. 

Hun lægger vægt på at være en god leder og en glad og aktiv kone - i familien, i Maribo 

Domsogns menighedsråd og Soroptimisterne på Lolland. 

- Det er vældigt fornøjeligt at være sammen med sådan nogle madammer, siger hun. 

Og så er der alle bøgerne, sudoku-opgaverne, kunsten og kalkmalerierne for slet ikke at tale 

om gravhundene, søudsigten, Ulrik, Carl og Mogens. 

Fødselsdagen fejres sammen med familie og gode venner. 

 

18. november 2006. 

 

Regler truer husejer med ruin (FT). 

 

Det er en forfærdelig situation. Jeg ved ikke, hvor længe, jeg kan holde til det, hverken 

økonomisk eller menneskeligt, siger Susan Asmussen, der for nylig fik nej, da hun bad 

kommunen om dispensation fra kravet om, at der skal drives forretning i ejendommen 

Adelgade 9. 

Susan Asmussen har selv haft forretningen Nordisk Jagt- og Outdoorhandel i huset. 

- Byens strøgkunder kommer ikke helt ud i den ende af delgade. Der er ikke basis for en butik 

på det sted, siger Susan Asmussen, der for længst har lukket sin forretning og er flyttet fra 

byen. 

Siden da har hun forsøgt at sælge ejendommen. 

- Det er umuligt. Ingen vil købe, når de hører om butikskravet. - Jeg har endda sat prisen 

100.000 kroner ned. Og huset er sat meget fint i stand indvendigt, men lige meget hjælper 

det, forklarer husejeren, der er dybt skuffet efter afslaget fra kommunen. 

Afslaget kommer fra teknisk udvalg, og formand Troels Frandsen (V)begrunder det således: - 

Vi er godt klar over problemet, men vi vurderer, at hvis vi først åbner, så kan der komme en 

hel lavine af ønsker om at lukke. Og så lukker Adelgade stille og roligt sig selv. Susan 



 112 

Asmussen er ikke enig. - Det er udviklingen. Og den kan politikerne ikke stoppe. Er det måske 

bedre med en hel række tomme butikker. Det trækker da slet ikke nye til, siger hun. 

Heller ikke Aase Nættermann, som i 20 år har haft Stofboden på den modsatte side af gaden i 

nummer 38, er enig med Troels Frandsen. 

- Når Netto flytter, bliver der endnu mere stille i Adelgade. De kan lige så godt give sig, for det 

kommer før eller siden, siger Aase Nættermann, der lukkede sin forretning i sommer og nu 

oplever akkurat det samme som sin genbo. Nemlig at det er umuligt at sælge. 

For Stofbodens ejer er situationen ikke kritisk, selv om hun og hendes mand har købt hus og 

er flyttet. Men for Susan Asmussen er det noget nær en katastrofe. 

- Havde jeg ikke haft familie, som hjælper mig økonomisk, så var jeg ruineret nu, siger Susan 

Asmussen, der har terminsudgifter på 11.000 kroner i kvartalet til den usælgelige ejendom i 

Nysted og samtidig betaler husleje på sin ny bopæl i Nakskov. At kommunens krav rammer en 

almindelig borger så hårdt gør et vist indtryk på borgmester Lennart Damsbo-Andersen. Men 

heller ikke han vil ændre holdning. 

- Det er svært, men i det øjeblik, vi giver los, så ruller der en lavine, vi slet ikke kan styre. Og 

så går der kun nogle få år. Så er der ikke en butik tilbage, siger Damsbo-Andersen og 

fremhæver, at trafikomlægningen med rundkørslen ved Vandtårnet videreføringen af 

Vandtårnsvej ind til bykernen netop skal sikre, at der fortsat kommer trafik og dermed 

mennesker i Adelgade. 

 

21. november 2006. 

 

Mindesmærker får lov at stå (FT). 

 

Nogle få linier i et forslag til kommuneplanen, som byrådet skal godkende i december, betyder, 

at Aarestrupstenen og Flyvermindesmærket alligevel ikke skal vige pladsen for tre havnehuse. 

Dette har teknisk udvalg besluttet. 

De slettede linier drejer sig om et grønt område i havnens nordlige del, hvor Slotsgade munder 

ud i Strandvejen. 

 

 

 

Her har Aarestrupstenen til minde om digteren Emil 

Aarestrup, og Flyvermindesmærket til ære for en 

amerikansk flybesætning, der omkom under Anden 

Verdenskrig, plads. 

Men de to mindesmærker skulle vige pladsen for tre 

vinkelbyggede træhuse, fremgik det af en visionsdel i 

et forslag til kommuneplan, som teknisk udvalg og 

byrådets tidligere på året har godkendt og sendt i 

høring. I det oprindelige forslag stod der om netop 

dette sted, som kaldes et planudsnit: "På 

planudsnittet er skitseret en havnerelateret 

udbygning med tre træhuse. Det er vigtigt, at 

træhusene ikke er for store eller for høje og kunne 

genere den bagvedliggende købstadsbebyggelse på 

den gamle havskrænt". 

Foto: John Voigt  

De linier udløste vrede og protester i byen. Blandt andet i Grundejerforeningen Nysted 

Havnefront, som brugte høringsperioden til at gøre indsigelse mod planen. Alligevel afviser 

Troels Frandsen, at det er protesterne, der har fået medlemmerne af teknisk udvalg til i 

enighed at stryge præcis den del af forslaget. 

- Det kan ikke undgås, at det har en indflydelse. Men, som jeg tidligere har sagt, så kan vi 

godt se ved nærmere eftertanke, at det nok er at presse for meget ind, siger Troels Frandsen. 

Han fremhæver også, at der jo alene er tale om en vision, og ikke om en plan, der absolut skal 

gennemføres. Resten af planen er der ikke ændret ved. Heller ikke en del med fremtidsvisioner 

for en nuværende stejleplads ved Nysted Bådelaug, hvor der også lægges op til, at der skal 

kunne bygges et kompleks af træhuse til såkaldt havnerelaterede aktiviteter. 
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Pladsen tjener blandt andet som vinterplads for både. Men på et spørgsmål om, hvor de både 

så skal ligge svarer Troels Frandsen: - Det har vi ikke forholdt os til. - Der er jo tale om en 

plan med nogle visioner for, hvordan det kan komme til at se ud. Som det er nu, er der huller i 

havnemiljøet. De ville blive fyldt ud med byggeriet. Det vil binde havnen sammen. 

Kommuneplanen bliver forelagt for Nysted Byråd 12. december. Og teknisk udvalg anbefaler 

den til godkendelse. Bliver den godkendt, skal den sendes videre til Guldborgsund Kommune, 

som vil bruge den sammen med lignende planer fra de øvrige fem sammenlægningskommuner 

i en overgangsperiode, indtil storkommunen får sin egen plan. 

 

En god afgørelse. 

 

Jeg synes, det er glædeligt, at afsnittet om at bebygge det grønne område ved Slotsgades 

udmunding er pillet ud af havnevisionen. 

- Efter min mening er det nok det smukkeste sted, vi har i byen. - Og vi har aldrig tidligere 

rørt det. Uanset hvor vilde planer, vi ellers har haft, siger Leo Thorsen, der som formand for 

Grundeejerforeningen for Nysted Havnefront, gjorde indsigelse mod blandt andet det afsnit i 

forslaget til kommuneplan, der skal gælde frem til 2016. 

Til gengæld er Thorsen skuffet over, at afsnittet om at kunne bebygge stejlepladsen mellem 

Nysted Bådelaugs bygning og restaurant Ole Hvid stadig står i planen. 

- Jeg tror ikke, de har tænkt dybere over det. Stejlepladsen er en del af det miljø, der 

tiltrækker gæster på havnen. 

- Hvis pladsen bliver bebygget, vil det betyde, at den sidste rest af det gamle fiskermiljø, der 

er tilbage, vil forsvinde, forklarer Thorsen og tilføjer: - Jeg har svært ved at se 

sammenhængen i at flytte fiskernes små skure og bebygge området med strømlinede huse. 

Det vil jeg rejse en debat om. 

 

22. november 2006. 

 

Nysted skal fejres i et helt år (FT). 

 

Ridderturnering, middelalderfest, kongeligt besøg, musik og en hel masse andet. Endnu ved 

ingen ret meget om, hvordan Nysted skal fejre sit 600-års-købstadsjubilæum i 2009. 

Men et er sikkert: Fest bliver der, hele jubilæumsåret igennem. Det er borgmester Lennart 

Damsbo-Andersen overbevist om efter et møde, som han selv havde taget initiativ til med det 

formål at få sat gang i planlægningen. Mødet fandt sted mandag aften. 

Allerede mange ideer. 

- Det gik rigtig godt. Vi fik mange gode ideer. Og vi fik bekræftet, at der er stor tilslutning til 

ideen om at festligholde året, fortæller Damsbo-Andersen, der har lovet at være kontaktperson 

mellem jubilæumskomiteen og Guldborgsund Byråd. 

Foreløbig er formand for Grundejerforeningen for Nysted Havnefront, tidligere borgmester Leo 

Thorsen, formand for Nysted Erhvervs- og turistforening, restauratør Klaus Rosquist, The 

Cottage, og formand for Nysted Lokalhistoriske Forening, John Voigt, udpeget som 

komitémedlemmer. Desuden har kommunen bedt Bevaringsforeningen for Nysted Kommune, 

Nysted Menighedsråd, foreningen Digteren Emil Aarestrups hus i Nysted og Lions Club Nysted 

om at udpege hver en repræsentant til komiteen, der holder sit første arbejdsmøde allerede 

mandag 27. november, hvor de blandt andet skal konstituere sig. 

 

Sejlerne holder årsmøde. 

 

Nysted Sejlklub har generalforsamling lørdag 25. november klokken 14 i klubhuset, 

Strandvejen 6. Her kan medlemmerne få den årlige status over aktiviteter og økonomi. Og så 

skal de sige farvel og tak til klubbladets redaktør, Erik Farver, der har bedt om at blive afløst. 

Afløseren er allerede fundet. Det er Flemming Henriksen fra Nysted. 

 

I Folketidende under LOKAL DEBAT ”Det mener jeg” har Bjørn Fisker Ohl, pastor emeritus, 

Gammel Torv 5, Nysted haft følgende indlæg under navnet 10 millioner kroner eller 

næsten gratis: 
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”Hvis man nu ventede, indtil sognepræst Jens Chr. Nielsen faldt for aldersgrænsen, (det er 

formentlig nogenlunde samtidig med, at 10 millioner-kroners-byggeriet ville finde sin strålende 

og glorværdige afslutning) og dernæst tog en omgang med biskop og Kirkeministeriet, så 

kunne det jo være, at man ved sammenlægning af sognene i Nysted/Vantore og 

Kettinge/Bregninge (i alt 2.620 medlemmer) stod med tom præstegård i Nysted, som 

omgående kunne danne ramme for ethvert muligt behov for menighedsarbejde. Der var plads 

til både korprøver i den ene ende af huset og salmesang for de ufødte i den anden ende, og en 

sal til menighedsrådets møder behøvede ikke nødvendigvis at kollidere med den almene 

mødeaktivitet. 

Masser af plads i et "gratis" hus! Endelig, når nu også dette forslag (som alle de andre gode 

forslag som har været fremsat) bliver mødt med menighedsrådets enstemmige hånlatter, så 

ville jeg tro, at alle menighedens behov, nutidige og fremtidige, let ville kunne finde plads 

(allerede om et par måneder), i Nysteds gamle og smukke rådhus (som da vil stå tomt og 

vente på nøjagtig et formål som dette, og til en formentlig yderst rimelig "husleje"). Jeg 

erkender, at der er meget, meget langt at gå, helt fra Kirken og op til det gamle rådhus, men 

for de dårligt gående er jeg sikker på, at de 1.206 medlemmer af Nysted menighed gerne 

betaler selv den dyreste limousine-transport! Det drejer sig trods alt om småører, i forhold til 

10 millioner. 10 millioner eller "næsten" gratis. Kan man høre hånlatteren runge allerede? Hos 

hvem? 

 

23. november 2006. 

 

Strandhusene sælger godt. 

 

Sommerhusene fortsætter med at skyde op på Skansegårdsjorden ved Rødsandsrevle. 

Foreløbig er 37 huse solgt, og firmaet bag projektet 2L Development erklærer sig godt tilfreds. 

 

Forsat om menighedshuset. 

 

I Folketidende under LOKAL DEBAT ”Det mener jeg” har Jørgen Elgaard, Slotsgade 2, Nysted 

haft følgende indlæg under navnet Columbusæg: 

”I sagen om det nye kirkekontor/menighedshus kunne der måske vise sig lidt af et 

columbusæg, hvor menighedsrådet på ærefuld vis kan slippe ud af den kattepine det har 

anbragt sig selv i. 

Et af hovedargumenterne for det store nybyggeri, er et påbud i 1995 fra arbejdstilsynet om, at 

bringe forholdene for graveren på kirkegården i orden for så vidt angår bade- og 

omklædningsfaciliteter. 

Til dette skal man bruge kirkekontoret på kirkegården. 

Nu er ejendommen Gammel Torv 11 sat til salg. Ejendommen, som er direkte nabo til kirkens 

kampestensbygning på torvet, samt selve kirken, kan direkte anvendes til funktionerne med 

kontorer, trykkeri, lager til papir, samt toiletter og møderum til menighedsrådet. Herudover er 

der perfekte parkeringsforhold. 

De nødvendige penge kunne så anvendes på at gøre konfirmandstuen mere indbydende, samt 

til at indrette baderum for graveren. Dermed ville alle problemer være løst. 

Det store byggeri til 10,7 millioner kunne dermed skrinlægges og alle kunne ånde lettet op. 

Det ville være skammeligt om menighedsrådet endnu engang forpasser chancen for at løse 

sagen på en for alle parter elegant måde. 

P.S. Kirkeskatten i den nye kommune pr. 1.1.07 falder fra 1,30 til 1,16 (et fald på 10,8 

procent) hvilket er ensbetydende med færre indtægter. Dette sat over for, at intet byggeri i 

nyere tid, i et byggemæssigt overophedet marked, er gennemført til den budgetterede pris - 

tænk blot på DR. 

Et gammelt ord falder mig i hu: "det er lettere at få tilgivelse end tilladelse". 
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Så er Julen godt i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skannet annonce fra Nysted Avis 
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25. november 2006. 

 

Russiske toner i Kirken. 

 

Et russisk kor, der kan synge "Dejlig er den himmel blå" på dansk. Kan det passe? Vil mange 

nok spørge. 

Men det gør det. Kom selv og hør tirsdag 28. december klokken 19, hvor koret St. Trifon giver 

koncert i Nysted Kirke. St. Trifon har hjemme i Murmansk i det nordlige Rusland, består af 

musikuddannede medlemmer og er på turne i Skandinavien med et repertoire med alt fra 

traditionel russisk korsang til danske julesalmer. Der er fri entre til koncerten. 

 

Og stadig om kirkesagen. 

 

I Folketidende under LOKAL DEBAT ”Det mener jeg” har murer Finn Jensen, Adelgade 99, 

Nysted haft følgende indlæg under navnet Byg mindre og vedligehold kirken: 

”I forlængelse af artiklen omkring menighedshuset omtalt i Folketidende den 15.11.06 har jeg 

følgende kommentarer. 

I omtalte artikel står der, at menighedsrådet planlægger at bygge Sognehus for omkring 10 

millioner kr. Disse mange skattekroner vil man bruge uagtet en stor modstand mod 

placeringen af dette hus. Netop placeringen af huset så tæt på Kirken, og på en grund, der 

skråner over 3 meter ned mod Adelgade er med til at fordyre dette byggeri. 

Man kan ellers undre sig over menighedsrådets velvilje til at bruge penge. I en lang årrække 

har Rådet forsømt at vedligeholde kirken og dens omgivelser. 

Man skal bestemt ikke være gangbesværet for at færdes omkring Kirken. 

Det er ligeledes farligt på grund af kirketagets beskaffenhed, da nedstyrtningsfaren med 

tagsten/mørtelrester med mere er meget stor. 

Alene en tagrenovering på kirken vil koste adskillige millioner kr. En renovering som er 

nødvendig inden for ganske få år. 

Med mindre at menighedsrådet ikke har ubegrænset adgang til skattekroner, må man antage 

at rådet skal forvalte disse penge med størst mulig omhu, så man får mest for pengene. 

Så derfor byg mindre og om muligt et andet sted og brug penge på den tiltrængte 

kirkerenovering m.m.” 

 

27. november 2006. 

 

Gratis farvel til skrotbilerne. 

 

Kommunen tilbyder at rydde op uden regning. Og det er klogt at springe til. Fra 16. december 

koster det penge at have de nummerpladeløse biler baghaven. 

 

- Vi er ikke dumstædige (FT). 

 

Alt håb er endnu ikke ude for de flere end 300 Nysted-borgere, der i flere år har kæmpet mod 

placeringen af et 432 kvadratmeter nyt sognehus langs med kirken. 

I hvert fald er Nysted Menighedsråds formand, Lili Ravn, åben for både drøftelser og fornyede 

overvejelser. 

- Vi er ikke uberørte af den debat, der er foregået her i byen og i avisen. Naturligvis vil vi tage 

de nye forslag op til overvejelse. Vi er ikke dumstædige. 

Sådan svarede Lili Ravn på et spørgsmål fra blandt andet Finn Rossdahl, der gentagne gange 

spurgte: - Vil menighedsrådet foretage en nøje vurdering og budgettering af de tre forslag og 

offentliggøre det? Med de tre forslag mener Finn Rossdahl et helt nyt om at købe en ejendom 

ved Gammeltorv, hvor der er plads til både mødelokaler, administration, toiletter til 

kirkegængerne og servicerum til kirkens ansatte. 

Eller en deling af sognehuset i to minder bygninger. Eller en placering et helt andet sted i 

byen. - Vi skulle være dumme, hvis vi ikke vurderer det, der er kommet frem. Det er da klart, 

svarede Lili Ravn. 
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Men hun ville ikke love at offentliggøre rådets interne vurderinger. 

- Når vi engang er kommet frem til en beslutning, så kommer det selvfølgelig offentligt frem. 

Vi holder også et offentligt møde, Selvfølgelig vil vi lytte til, hvad der bliver sagt, lovede 

formanden. 

Et løfte, forsamlingen kunne opfatte som en åbning fra Lili Ravn, men absolut ikke fra samtlige 

medlemmer af menighedsrådet, heriblandt sognepræst Jens Christian Nielsen. 

- Jeg føler mig forpligtet til at holde ved beslutningen. Vi har stemt for både behovet og den 

konkrete placering i menighedsrådet. Jeg er ikke den, der skifter holdning, bare fordi der 

pludselig er et hus til salg. Indtil den dag, der er stærke argumenter imod, så er det noget 

andet, sagde Jens Christian Nielsen. 

Også Palle Borst, der er tidligere menighedsrådsformand, kridtede skoene. 

- Vi har diskuteret alle mulige placeringer. Og vi er sluttet med det, som vi synes er bedst. Jeg 

synes ikke, jeg har hørt overbevisende argumenter. Vi har taget beslutningen og vi er ikke til 

at rokke, sagde Borst. 

Det skortede ellers ikke på modargumenter. 

Især prisen på mere end 10 millioner kroner og placeringen blev fremhævet. 

- Jeg synes, det virker mildt sagt tosset at lægge et så stort hus her. Og man bør tænke sig 

godt om, inden man bruger 10 millioner kroner på det, advarede Vagn Brædder. 

- Jeg synes heller ikke, der skal bygges for 10 millioner kroner, sagde Johannes Andersen. - Vi 

har lige fra starten givet udtryk for, at det var placeringen, vi var imod, sagde Jørgen Elgaard 

på modstandernes vegne. 

 

28. november 2006. 

 

Afskedsfest for kommunens ansatte. 

 

Hjemmehjælpere, vejmænd, lærere, administrative medarbejdere og alle de øvrige omkring 

400 ansatte i Nysted Kommune er inviteret til komsammen i Kettingehallen mandag 6. 

december. Her siger de officielt farvel til hinanden, inden de forsvinder hver sin vej ud til nye 

opgaver i Guldborgsund Kommune. Kommunen byder på lidt at spise og et glas vin, vand eller 

øl, til en samlet pris af 40.000 til 45.000 kroner, oplyser kommunaldirektør Søren Lück 

Madsen. 

 

Opfølgning på sognehus sagen. 

 

I Folketidende under LOKAL DEBAT ”Det mener jeg” har Ulla Kragh-Schwarz, Gl. Torv 10, 

Nysted haft følgende indlæg under navnet Tak til menighedsrådet: 

”Tak til Formanden for Nysted Menighedsråd for invitationen til mødet i præstegården søndag 

eftermiddag, hvor også Nystedborgere uden for den snævre kirkelige kreds, kunne få en 

direkte dialog med Menighedsrådet om det planlagte kæmpebyggeri tæt op ad kirken, som så 

mange er imod. 

Tak fordi flere i menighedsrådet gav udtryk for at ville undersøge andre muligheder. 

Det drejer sig her om Gl. Torv nr. 11, der p.t. er til salg og som kunne være et glimrende 

alternativ til det omstridte prestigeprojekt - med den uheldige beliggenhed. Med denne løsning 

ville kirkens medarbejdere ikke i årevis skulle vente på de faciliteter, som de har brug for og 

krav på. 

Byggegrunden Adelgade 101 blev foreslået solgt til privat byggeformål - som ville kunne tilføre 

økonomi til projektet. 

På mødet var der flere, der udtrykte bekymringer over den himmelflugt, som udgifterne til 

byggeriet har taget - men den debat kan kun tages af dem, der betaler kirkeskat. 

Jeg gik fra mødet med en rigtig god fornemmelse af, at der var blevet lyttet og det er jo en af 

de ting, der er vigtigt i et demokrati. 

Der var kun et par enkelte menighedsrådsmedlemmer, som jeg oplevede meget urokkelige og 

fastholdende”. 
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29. november 2006. 

 

Fortsat diskussion om butikskravet i Adelgade. 

 

Ejendomsmægler Jørgen Danielsen advarer politikerne mod at holde stædigt fast i kravet om 

butikker i Adelgade. 

Han begrunder det bl.a. med, at drive specialbutikker i en by af Nysted størrelse kan ikke lade 

sig gøre i samme omfang som tidligere. Der vil altid være brug for nogle få butikker, men ikke 

i det nuværende antal. 

 

30. november 2006. 

 

Cykelhandler opgiver. 

 

For godt fire måneder siden åbnede cykel- og knallertmekaniker Kim Petersen og hustru 

Annette forretning i den tidligere genbrugsbutik i Adelgade. 

De var begge fuld af optimisme, men omsætningen har svigtet, så nu er butikken sat til salg. 

Kommer der ikke en køber, bliver den lukket. 

De har måtte erkende, at byen er for lille til en cykel- og knallertforretning. 
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december 2006. 

 

Børn og borgmesteren tænder juletræet. 

 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen trykker på kontakten i dag, fredag 1. december. Og 

han får hjælp af julemanden og 450 børn fra alle daginstitutioner i kommunen. Det hele 

begynder med et optog fra Bagergangen klokken 16. Herfra går børn og borgmester gennem 

byen til Rådhuset, hvor træet tændes, inden optoget fortsætter til Gammel Torv, hvor 

Damsbo-Andersen fortæller om juletræets oprindelse. Efter juletræstændingen vises filmen 

"Krummerne - så er det jul igen" i Nysted Biografteater. Her er det gratis at være med, hvis 

man på forhånd har hentet en billet i Danske Bank Nysted. 

 

Juleoptoget i Nysted 2006 (FT). 

 

I morgen, lørdag 2. december, er der traditionen tro juleoptog gennem byen. 

12 foreninger har lovet at deltage, og de samles på havnepladsen ved havnekontoret klokken 

10. Herfra går optoget til Gammel Torv, hvor borgmester Lennart Damsbo-Andersen byder 

velkommen, inden sognepræst Jens Christian Nielsen præsenterer de enkelte hold. Og så 

fortsætter optoget gennem Adelgade, ad Ny Østergade og Bagergangen tilbage til Adelgade og 

Gammel Torv., hvor borgmesteren overrækker præmier til de tre hold, der har vundet årets 

konkurrence om at det mest fantasifulde og kreative indslag i optoget. 

Herefter bevæger optoget sig tilbage til havnen, hvor Lions-Club Nysted serverer varm kakao 

og klejner til alle. Politiassistent Mogens Larsen sørger for den trafikale sikkerhed og 

Sakskøbing Tamburkorps spiller op, så alle kan følge takten på hele rundturen. 

 

Sejlklubbens årlige generalforsamling (FT). 

 

Våde tæer er fint nok, når det er sommer og der står lune skumsprøjt op på dækket af 

lystbåden. Men det er surt, når vandet står 12 centimeter op over klubhusets gulv en kold 

efterårsdag, som det gjorde i Nysted Sejlklub efter stormfloden 1. november i år. Faktisk er 

det sket tre gange på få år. Og derfor tog det ikke klubbens medlemmer mange øjeblikke at 

blive enige om at øge indtægterne, så der kan blive råd til at bygge den gamle del af klubhuset 

om. 

De har vedtaget at sætte både kontingent og bropladsleje op på den årlige generalforsamling. 

De bedste bropladser på ydersiden stiger fra 200 kroner årligt til 450 kroner, mens 

inderpladserne stiger fra 150 kroner til 275 kroner. 

Kontingentet bliver sat op med 100 kroner til 600 kroner om året for aktive medlemmer. 

Passive medlemmer skal af med 250 kroner om året mod tidligere 100 kroner, og 

ungdomsmedlemmer, der indtil nu har betalt 175 kroner, skal i fremtiden lægge et årligt 

kontingent på 250 kroner. 

Vil spare op. 

 - På den måde kan vi spare 25.000 kroner om året i de kommende fem år, så vi har en pæn 

kapital til ombygningen, forklarer Margot Hansen, der er formand for klubben. 

Ombygningen betyder nemlig også, at gulvet skal hæves 20 centimeter for at komme i niveau 

med den nye del af klubbygningen. 

Og det er nok til at undgå fremtidige oversvømmelser, har sejlerne konstateret ved de tre 

oversvømmelser, hvor kun gulvet i den gamle del stod under vand. 

100-års-jubilæum.  

At opsparingen skal foregå over fem år, er der en særlig grund til. Nysted sejlklub har 100-års-

jubilæum i 2012, fortæller Margot Hansen. 

- Og vi vil selvfølgelig gerne have huset færdigt til jubilæumsfesten, siger formanden. 

Kasserer Jørgen Elgaard fortæller, at ombygningen er budgetteret til omkring 300.000 kroner. 

Med en opsparing på 125.000 kroner mangler der en pæn del af den nødvendige kapital. 

1. 
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- Men vi håber at få støtte fra Hr. Møller (skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, red.), siger 

Jørgen Elgaard. 

Nysted Sejlklub fik for fire år siden 100.000 kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-

Kinney Møllers Fond til almene Formaal til udvidelsen af klubhuset. 

- Jeg tør da godt afsløre, at Hr. Møller dengang lovede os at se positivt på det, hvis vi søgte 

igen, fortæller Jørgen Elgaard. 

I hvert fald er de 50 af klubbens 193 medlemmer, som deltog i generalforsamlingen, enige om 

at spare op. Også selv om regnskabet for den netop overståede sæson viser et overskud på 

godt 29.000 kroner. For det kommer også til at koste omkring 20.000 kroner at få udfærdiget 

papirer i forbindelse med, at kommunen overdrager arealet under klubhuset til sejlklubben. 

 

Bestyrelsen konstitueredes sig ved samme lejlighed. 

 

Finn Hermansen, der hidtil har været suppleant til Nysted Sejlklubs bestyrelse, blev valgt som 

nyt bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling. 

Han afløser Erik Farver, der ikke ønskede genvalg. Samtidig blev Christian Brun valgt som ny 

suppleant. Og så var der genvalg til både formand Margot Hansen og næstformand Flemming 

Nættermann. 

 

2. december 2006. 

 

Falck har været i Nysted i 75 år. 

 

Med tilladelse fra Thorkild Jensen har Nysted krønikens redaktør ”sakset” nedenstående 

indlæg: 

Startede med kontrakt om brandvæsen, udviklede sig til egentlig redningsstation - 

og er nu igen brandstation. 

Tirsdag 5. december er det 75 år siden, der blev underskrevet kontrakt mellem det daværende 

byråd i Nysted Købstadskommune og Falcks Redningskorps om brandslukning i kommunen. En 

nøjagtig dato for etablering af Falck-stationen kendes ikke, men ifølge Folketidende fra 

dengang skete det i begyndelsen af januar 1932 med brandsprøjte og ambulance. 

Den daværende station blev indrettet hos Chr. Pedersen, der havde forhandling af Ford-biler i 

Adelgade 46. 

 

Få år senere, formentlig i 1935, flyttede man 

til Adelgade 51, hvor Chr. Truelsen havde 

mekanikerværksted. Han var assistent hos 

Falck og blev ved flytningen stationsleder. I 

hans ejendom blev indrettet plads til 

brandsprøjte, ambulance og kranbil ved siden 

af det egentlige værksted. Garagerne 

eksisterer endnu, men vil ikke kunne rumme 

vore dages udrykningskøretøjer. De vil end 

ikke kunne komme gennem porten. 

Alarmering til brand skete dengang med en 

luftværnssirene, der var placeret på rådhuset. 

Dermed var ingen i byen i tvivl om, at der 

blev kaldt på brandmændene i byen. Mindst 

en gang er det sket, at knappen på kontakten 

til sirenen satte sig fast, så der blev hylet i et 

kvarters tid. 

Falck-stationen eksisterede på dette sted i 

omkring 25 år. Først i 1960 blev den nedlagt, 

da Chr. Truelsen gik på pension. 
 

 Garagerne i Adelgade 51 rummede i mange år byens 
Falck-station. Til venstre var Chr. Truelsens værksted, 

mens de øvrige garager gav plads til tre køretøjer. Nu er 
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der salg og reparation af cykler og knallerter på stedet. 

Hunden Lady holder godt øje med at fotografen ikke 
kommer for tæt på. 
Foto: Thorkild Jensen. 

Da blev den nuværende station ved Skansevej etableret. Det var i et tidligere værksted, som i 

en periode fra 1952 til 1959 havde rummet en station for Zone-Redningskorpset. Den var 

udstyret med en kranvogn. 

Ved Skansevej blev Lauritz Brockdorff ansat som stationsleder. Først med bolig på selve 

stationen, senere i eget hus ved Nordre Kongemarksvej. 

Det var dengang en rigtig Falck-station med både ambulance(r), kranvogn(e) og 

brandsprøjte(r). Der var reddere på døgnvagt, og man kunne ringe direkte til stationen, når 

der var behov for assistance. Det var redderne, der passede telefonen dengang. De kunne på 

et særligt telefonanlæg tilkalde brandmænd, når der var behov for det. Redderne var på 

døgnvagt, to eller tre ad gangen. Hvis to skulle ud at køre samtidig, kunne stationsleder 

Lauritz Brockdorff eller en redder, der havde fri, tilkaldes til at passe stationen. 

Gennem årene er der sket en centralisering, så først kranbiler og andre vogne til autohjælp 

blev flyttet til andre stationer. For få år siden forsvandt også ambulancen. Rent administrativt 

var det gennem mange år en selvstændig Falck-station. I takt med centraliseringerne blev den 

først "underlagt" Falck i Nykøbing F. Senere blev det Maribo, og nu er det igen Nykøbing F. Det 

sidste er sket som resultat af kommunalreformen. 

Gennem mange år skulle enten Nykøbing F. eller Maribo sende brandudrykning som 

assistance. Senere var det kun Maribo, men i de senere år har Falck i Nysted haft "lov" til at 

klare sig selv. Så er der kun bedt om assistance udefra, når behovet er konstateret. Fremover 

vil det være Nykøbing F, der skal yde sådan assistance. 

 

 

Brandbilerne i Nysted er blevet tilbage, i dag 

en sprøjte og en tankvogn, der til gengæld er 

i den store klasse med 14 tons vand. 

Der er ansat 15 deltidsbeskæftigede 

brandmænd til at klare brandudrykningerne. 

De ledes af Thomas Aagaard, der har titel af 

brandvagtleder. Dertil kommer Hans-Erik 

Johnsen, der er kommunens beredskabschef 

og dermed har ansvaret for indsatsen. Han 

fratræder dette job ved udgangen af året, når 

kommunesammenlægningen er en realitet. 

Fra 1. januar indgår Falck Nysted i 

Guldborgsund Redningsberedskab. 
De to brandbiler på stationen ved Skansevej. De 
præsenteres her af Flemming Hansen, der næsten 
har været ansat hos Falck i 40 år. Foto: Thorkild 
Jensen 

 

 

Brandmændene tilkaldes via små radioer, der aktiveres fra Falcks vagtcentral i Holbæk. 

Antallet af den slags udkald svinger meget. Mellem 30 og 40 kan betegnes som et normal år, 

men det er også sket, at der har været mange flere, rigtig mange endda. Færre kan 

selvfølgelig også forekomme. 

75-års-jubilæet bliver ikke markeret officielt. 

 

Undersøgelse af tilfredsheden. 

 

I 1938 gennemførte Falcks Redningskorps en undersøgelse af tilfredsheden eller mangelen på 

samme hos de forskellige kommuner, der havde Falck til at forestå brandslukningen. Her var 

svarene fra Nysted positive. 

Om selve aftalen svarede kommunen: At der ikke saavidt Byraadet bekendt har været nogen 

Utilfredshed. 

Angående Udrykningshastigheden (d.v.s. Mødetiden) i Brandtilfælde: I Tilfælde af Brand i 

Nysted Kommune, tilkalder paagældende Falck, hvis stedlige Leder straks alarmerer 

Brandinspektøren eller Vicebrandinspektøren, og derefter rykker ud til Brandstedet med det 
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Mandskab, Falck raader over. Forinden Udkørslen til Brandstedet gives Maribo Station Besked 

om at holde sig klar. 

Angående Arbejdets udførelse paa Brandstedet: Straks efter Ankomsten til Brandstedet maa 

der efter Konference mellem Falck og Brandinspektøren eller Vicebrandinspektøren tages 

Bestemmelse om, hvorvidt Stationerne i Maribo og Nykøbing skal tilkaldes, idet Falck er 

forpligtet til at stille disse Stationers Materiale til Raadighed til enhver Tid. 

Angaaende Tilkaldelse uden Ekstrabetaling af Redningskorpsets Sprøjter fra andre Stationer 

ved større Brande: Ifølge Overenskomsten kan der uden Ekstrabetaling tilkaldes Falck's øvrige 

paa Lolland-Falster stationerede Sprøjter jvfr. Ovenfor. 

Angående Samarbejdet med Brandinspektøren eller Brandfogeder og Kommunens 

Embedsmænd i øvrigt: Godt. 

Eventuelt: Alarmering: Der findes en Sirene på Nysted Raadhus, der ved Tryk på en i en Kasse 

ved Indgangen til Raadhuset siddende Knap sættes i Bevægelse, hvorved alarmeres til Brand, 

og dermed tilkaldes saavel Falck som Byens Brandkorps til Udrykning. 
 

Kom og hør om storkommunen (FT). 

 

Hvad sker der, når Nysted bliver en del af Guldborgsund Kommune? Bliver der ryddet sne, 

hentet skrald, bygget børnehaver, lavet om på skolerne? De spørgsmål og mange flere vil 

Anne Svendsen fra Nysted og Jens Erik Boesen fra Væggerløse besvare, når Venstre i Nysted 

holder et åbent møde på Nysted rådhus mandag 4. december klokken 19. 

De to politikere, der begge er medlemmer af Guldborgsund Byråd, indleder med en orientering 

om fremtiden i den ny storkommune. Herefter er der fri adgang til at stille spørgsmål. 

Mødet er åbent for alle. 

 

5. december 2006. 

 

Ekspert: Krav fra kommunen er ikke nok (FT). 

 

Det kan ikke nytte noget, at kommunen siger: "Det må I ikke", til folk, der vil nedlægge 

butikker, uden at den selv gør noget. 

- Der skal skabes de rette rammer. Det vil blandt andet sige gode parkeringsforhold og et 

miljø, der får folk til at blive for at slentre en tur, kigge på butikker eller sidde ned og nyde 

det. 

- Ligeså vigtigt er det med nogle "ankre". Det vil sige dagligvarebutikker, der trækker kunder 

til et område, siger Kathrine Heiberg, der er partner i Reteam. 

Et anker er for eksempel Netto, som kommunen har givet lov at flytte fra Adelgade til den 

gamle savværksgrund på Wichmandsvej. 

Om den beslutning siger Kathrine Heiberg: - Det virker som om de har noget i gang med den 

ene hånd, mens de med den anden hånd fjerner grundlaget for butikkerne i hovedgaden. 

Præcis sådan vurderer formanden for Erhvervs- og Turistforeningen i Nysted, Klaus Rosquist, 

også situationen. 

- Det er nok ikke det smarteste, at Netto flytter, hvis man vil bevare Adelgade med mange 

butikker, siger Rosquist og tilføjer: - Helt personligt mener jeg, at politikerne måske et stykke 

hen ad vejen skal prøve at imødekomme ansøgningerne om dispensation. 

Troels Frandsen, der som formand for teknisk udvalg har været med til at give afslag til tre 

butiksejere, der har ønsket at nedlægge deres butikker, står dog fast: - Det er en meget svær 

balancegang. Men, hvis vi begynder at nedlægge butikker i Adelgade, risikerer vi i løbet af 

meget kort tid at omdanne den til en ren boliggade, siger Troels Frandsen. 

Han mener i øvrigt, at kommunen har skabt gode rammer for butikkerne. 

 

Fantasi og energi bag juleoptogets deltagere (FT). 

 

Der bliver lagt megen energi og fantasi i forberedelserne til det årlige juleoptog i Nysted. Et 

stort antal tilskuere i gaderne kunne glæde sig over, at 14 foreninger og organisationer havde 

lagt et solidt stykke arbejde i at konkurrere om de udsatte præmier. 
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Det var Nysted Erhvervs- og Turistforening, der stod for arrangementet og leverede de 

kontante gaver. 

 

Årets vinderhold blev SFO "Kernehuset" fra Kettinge 

Friskole, der mødte med en flot udgave af 

pandekagehuset fra eventyret om Hans og Grete. 

Huset var forsynet med ægte pandekager. Det 

indbragte 1.500 kroner i præmie. 

Iøjespringende andenpræmien på 1.250 kroner tilfaldt 

B 1990 for de meget højtsyngende og barmfagre 

cheerleaders. 

 

 
 Privatfoto fra Kettinge Friskole. 

 

Tredjepræmien på 1.000 kroner gik til Landbrugsmuseet for en ny version af Peters Jul: En 

gammel traktor og en lige så gammel landbrugsvogn blev benyttet af hele familien fra Peters 

Jul. Optoget udgik fra og sluttede på havnen. Undervejs gennem byen blev der to gange gjort 

ophold på Gammel Torv. Første gang for præsentation af de deltagende hold, anden gang for 

uddeling af præmierne. 

Det var sognepræst Jens Chr. Nielsen, der præsenterede deltagerne og sang for, da julen 

skulle synges ind. 

Efter optoget havde Lions Club sørget for, at deltagerne kunne lune sig med varm kakao og 

klejner ved havnen. 

 

7. december 2006. 

 

Familiegudstjeneste og Lucia-optog. 

 

Den årlige familiegudstjeneste i Advent har altid et særligt indslag. Igennem mange år har der 

været et samarbejde mellem kirke og skole, sådan at de store piger fra 7. kl. går Lucia i 

Nysted Kirke ved en gudstjeneste i nærheden af Luciadagen, som er den 13. december.  

I år sker det 2. søndag i Advent, den 10. december ved familiegudstjenesten i Nysted Kirke. 

Ved gudstjenesten medvirker også de små sangere fra korskolen og nogle fra pigekoret. 

 

Maleriudstilling på Nysted Rådhus. 

 

I resten af december måned udstiller Karina Zarlang, København, sine malerier på rådhuset. 

Udstillingen kan ses på rådhuset i den almindelige åbningstid. 

 

Menighedsplejen i Nysted får nyt navn. 

 

Nysted-egnens menighedspleje får på grund af den kommende kommunale ændring af 

landkortet nyt navn. Hidtil har man kaldt sig ”Menighedsplejen i Nysted kommune”, men nu 

skal navnet ændres til ”Nysted og Omegns Menighedspleje”. 

Det blev besluttet ved et nyligt møde i bestyrelsen, hvor både navn og visse mindre ændringer 

af vedtægterne enstemmigt blev vedtaget. 

 

Låner 400.000 kroner til kassen. 

 

En af de sidste handlinger, som Nysted Kommune foretager sig inden sammenlægningen, er at 

låne penge. 

Det bliver 400.000 kroner, som skal bruges til kassebeholdning i den nye kommune. Beløbet 

er fastsat fra Indenrigsministeriet. 

Kommunens økonomikontor har indhentet forskellige lånetilbud og anbefaler derefter, at der 
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optages et lån, der er baseret på Nationalbankens udlånsrente med femårig fastsættelse af 

renten. Det vil koste 3,57 procent i årlige renter. 

 

Slipper for ejendomsskat. 

 

Fra i år og fremover skal Kettinge Friskole ikke betale ejendomsskat. Det har økonomiudvalget 

godkendt efter en ansøgning fra skolen. 

Skolen ville også gerne slippe for at betale vandafledningsafgift og for vandforbrug. 

Vandafledningsafgift må man ikke give fritagelse for, og vandforbruget kan kommunen ikke 

blande sig i. Det bliver en sag mellem skolen og Kettinge-Frejlev Vandværk. 

 

11. december 2006. 

 

Genbrugsbutik giver rekordstort overskud (FT). 

 

Det har virkelig rykket noget, at genbrugsbutikken i Nysted flyttede til nye og større lokaler på 

den anden side af Adelgade. 

Siden flytningen med udgangen af maj er omsætningen pr. måned blevet fordoblet. 

Det kunne formanden for genbrugsbutikken, sognepræst Jens Christian Nielsen, fortælle på et 

møde. 

I juni i år uddelte man 45.000 kroner. 

Og nu er man klar til decemberuddelingen. Og her skal der uddeles ikke mindre end 100.000 

kroner. 

Det betyder altså, at den samlede årlige uddeling bliver 145.000 kroner. 

Og det er noget, der slår alle tidligere års beløb. 

Halvdelen af decemberbeløbet, altså 50.000 kroner, stilles til rådighed for foreninger og 

initiativgrupper inden for ældreområdet i den nuværende Nysted Kommune. 

Der gives 10.000 kroner til Nysted og Omegns menighedspleje. 

Endelig går 40.00 kroner til Danmissions humanitære og kirkelige arbejde i Afrika og Asien. 

Der blev også foretaget valg af fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.  

Det er Tove Olesen, Enid Hampe, Musse Søndergård og Anna Andersen. 

Ud af bestyrelsen træder Doris Larsen. Hun var valgt af Nysted kommunes ældreråd og det 

nedlægges med årets udgang. 

 

12. december 2006. 

 

Borgerlisten fortsætter (FT). 

 

 

 

Borgerlisten i Nysted fortsætter i hvert fald frem til næste 

kommunalvalg. 

Der var der enstemmighed om, da Borgerlisten holdt sit årsmøde. 

Bestyrelsen havde foreslået, at man fortsatte til den tid og derefter 

tog en fornyet drøftelse. 

Man var dog også enige om, at der formentlig i en ny kommunal 

struktur ville være behov for færre medlemsmøder. 

 
Foto: Nysted Kommune  

 

Formanden, Helle Munk, havde i sin beretning en grundig gennemgang af det politiske år i 

Nysted. Hun fastslog, at man havde sat meget tydelige fingeraftryk på en lang række 

beslutninger. 

Hun fremhævede, at da man skulle skære i budgettet, havde man forhindret forringelser inden 

for skoleområdet, børnepasning og SSP-arbejde. 

Hun omtalte også lokalplanen for en golfbane i Stubberup, der havde fået en uheldig start og 

hun satte spørgsmålstegn ved, om banen ville blive en realitet. 

Ved valgene var der genvalg til Ib Henriksen, Hans Erik Pedersen og Ebbe Balck Sørensen til 
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bestyrelsen. Børge Leo Jensen og Kaj Stenike blev suppleanter. Revisor blev Henning 

Jørgensen med Henning Mogensen som suppleant. 

Kontingentet forblev uændret. Regnskabet viste et overskud på 5.526 kroner. 

Efter generalforsamlingen holdt Nykøbings borgmester, Poul-Henrik Pedersen, et indlæg om 

den kommende storkommune. 

 

13. december 2006. 

 

Farvel til det gamle byråd. 

 

Det blev en historisk dag i går for kommunerne i den kommende Guldborgsund 

Kommune. 

 

SIDSTE SAMLING I NYSTED.  

Det er kun undtagelsesvis, at der har været lange møder i Nysted Byråd gennem de seneste 

mange år, en time har ofte været det maksimale, ofte har man klaret sig med under en halv 

time. I aftes var der mange sager, som byrødderne skulle afgøre på deres sidste samling 

overhovedet, og talelysten var tilmed stor. Næsten to timer kom mødet til at vare, efter at 

nogle af medlemmerne havde sagt nogle afsluttende bemærkninger om det byråd, der blev det 

absolut sidste i Nysted Kommune. Også et par tidligere byrådsmedlemmer benyttede sig at 

muligheden for at deltage i afslutningen.  

 

 

 

 

 Foto: Nysted Kommune  

 

På ovenstående billede fra 2003 ses medlemmerne af det absolut sidste byråd i Nysted 

kommunes historie. 

 

Fra venstre i første række: Anne Svendsen, Helle Bækkel, Lennart Damsbo-Andersen 

(borgmester), Annette Als og Helle Munk. 

Fra venstre i bagerste række: Svend Frank, Jens Petersen, Bent Pedersen, Ramund Kværnø, 

Arne Høegh, Troels Frandsen, Bent Bille-Hansen, Dennis Fridthjof, Hans Jørgen Hansen, 

Flemming Hansen og Søren Lück Madsen (kommunaldirektør). 

 

Heldigvis er der et skib i det nye byvåben (FT). 
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Heldigvis er der da et skib i det nye byvåben, bemærkede borgmester Lennart Damsbo-

Andersen, da han i aftes indledte en afslutningsrunde ved det absolut sidste byrådsmøde i 

Nysted Kommune: Nytårsaften bliver kommunens flag på rådhuset skiftet ud med den nye 

kommunes. 

- Der er sket meget siden 1970, og hvad vil der ske de næste 35 år? Det er nok ikke galt, at 

det bliver noget større enheder, sagde han med henvisning til den udvikling, der er sket siden 

sidste kommunalreform. 

Om byrådsarbejdet sagde borgmesteren tak for kampen og samarbejdet. - Det har været 

spændende og ikke altid helt nemt. 

Også Helle Munk takkede for godt samarbejde og erklærede, at det er vemodigt, at det er 

sidste gang. Hun rettede også en tak til pressen (selv tak, det er så sjældent vi får ros, red.) 

og til embedsmændene. Hun sluttede med at erklære, at hun finder beslutningen om at gå 

med i Guldborgsund var rigtig. 

Flemming Hansen udtrykte håb om, at borgerne efter nogen tid med den nye kommune vil 

opleve en bedre service. 

Bent Bille-Hansen takkede befolkningen for de mange gange, han er blevet valgt. Om 

samarbejdet i byrådet sagde han: - Vi har ikke altid været enige, men der har aldrig været en 

ond tone i byrådet. 

Svend Frank: - Det har været en dejlig tid, som jeg ikke ville være foruden. I den nye 

kommune skal I stå fast og få mest muligt hertil, sagde han henvendt til de fire, der fortsætter 

i det nye byråd. 

Det lovede Anne Svendsen at gøre. - Men borgerne skal også huske at lægge deres penge i 

Nysted, opfordrede hun. 

Jens Petersen: - Det er specielt at sige farvel efter 17 års byrådsarbejde, men jeg er glad for 

at kunne fortsætte her i servicebutikken. 

Kommunaldirektør Søren Lück Madsen takkede for et godt samarbejde: - Af og til har det 

været rigtigt spændende her. 

Spørgetiden efter byrådsmødet blev også brug til afslutningsrunden. Her opfordrede tidligere 

borgmester Leo Thorsen til at man beskytter byvåbenet mod alles brug af det. 

Det kunne Lennart Damsbo-Andersen love, at der bliver taget vare på. 

Børge Stenstrup kom ind i byrådsarbejde i 1954: - Det er mærkeligt at stå her og tænke 

tilbage på dengang. 

Han var medlem af sammenlægningsudvalget i 1968-70, et arbejde, han betegnede som 

interessant. - Og nu er det farvel til det hele. Jeg føler det som et privilligium at have været 

med. 

Og dermed fik Børge Stenstrup det sidste ord i byrådets sidste møde. 

 

Det sociale område har kostet en del ekstra (FT). 

 

1.450.800 kroner måtte Nysted Byråd som en af sine sidste handlinger godkende som 

tillægsbevillinger til merudgifter i forhold til budgettet. Det skal i den forbindelse erindres, at 

der i oktober var cirka 1,1 million kroner i tillægsbevillinger i den modsatte retning, så det 

samlede minus er omkring 300.000 kroner. 

- Vi har ikke haft med de 507.000 kroner at gøre, forklarede Arne Høegh om en del af 

tillægsbevillingen til ældreområdet. De penge var til implementering af omsorgssystem i den 

nye kommune og en ordre derfra. 

Ekstra lønudgifter på 600.000 kroner skyldes at der er mange ældre, der bliver mere og mere 

plejekrævende, forklarede han videre - og rettede en kæmpe ros til personalet i 

sundhedsafdelingen. Moms på centralkøkkenet har været en anden merudgift, hvortil kommer 

en del penge til øgede servicetiltag med mulighed for at vælge mellem hoved- og biret fra 

køkkenet. 

Helle Bækkel supplerede med at oplyse, at krav fra amtet om tidligt at tage patienter hjem fra 

sygehuse har kostet ekstra. 

Ældreområdets merudgifter var i alt 1.792.000 kroner. 

Socialområdet havde til gengæld mindreudgifter på 424.000 kroner. Børnepasning har kostet 

682.800 kroner ekstra. Endelig er folkeskolerne blevet 600.000 kroner billigere end forventet. 

Her har der især været besparelser på færre elever til friskoler. 
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Nysted på nettet (FT). 

 

 

 

Nysted er på nettet hos Rigsarkivet i hele 

december måned. Dog ikke det Nysted som 

man kender, men et kort over Nysted, som 

byen så ud i 1798. Rigsarkivet opbevarer 

Vejdirektoratets kort, der rækker tilbage til 

1764 og er de tidligste pålidelige opmålinger 

af købstæderne. Man er nu begyndt at lægge 

denne samling ud på nettet og nu er turen 

altså kommet til Nysted efter at man startede 

i november med Nykøbing Falster. Uanset at 

Rigsarkivet i den tilhørende tekst skrev "Vi 

starter på Sjælland". 

Men i hvert fald præsenterer man dette kort 

fra 1798 tegnet af C. Heinen. Bemærk, at på 

kortet er syd opad. 

 

Kortet kan ses på hjemmesiden: 
www.sa.dk/Ra/brugerarkivet/kort_paa_net/nyst1798.htm 

 

 

 

Om Nysted fortælles det at byen blev købstad i 1409 og at klostret blev revet ned i 1500-

tallet. Byen har været præget af talrige brande og så konstaterer Rigsarkivet tørt: "På grund af 

dårlige besejlingsforhold blev handelen aldrig særlig stor - byen ej heller."  

 

14. december 2006. 

 

Byvåben til festkomiteen. 

 

Den komite, der er nedsat til at planlægge købstadsjubilæet i 2009, har fået lov at benytte 

Nysteds byvåben. 

Det skal dog ske på en måde, så breve i forbindelse med festen ikke kommer til at ligne 

officielle papirer. Altså en diskret anbringelse af byens våben. 

Samtidig har komiteen fået tilskud på 10.000 kroner til dækning af starten på planlægningen. 

Et ønske om brug af kommunens internet-adresse blev henvist til Guldborgsund Kommune. 

 

Nationalmuseet siger nej til menighedshus (FT). 

 

Tommelfingeren vender nedad i Nationalmuseets vurdering af Nysteds kommende 

menighedshus. 

En række eksperter inden for kirkebyggeri og -historie, arkitektur og kirkegårdsarkitekturer er 

blevet bedt om at bedømme byggeplanerne foran Nysted Kirke. 

Nationalmuseets høringssvar var det sidste, der manglede i den såkaldte stjernehøring, hvor 

http://www.sa.dk/Ra/brugerarkivet/kort_paa_net/nyst1798.htm
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der er indhentet en række ekspertudsagn af stiftet. 

Nationalmuseets kan ikke anbefale byggeriet, fordi det nye menighedshus vil tage udsynet til 

og fra kirken. Museet anbefaler i stedet et reduceret projekt på nabogrunden. 

Stjernehøringen er en forpligtelse, før der kan tages en endelig beslutning om 

byggeansøgningen fra Nysted Menighedsråd. 

Ny størrelse og placering - Vi må tage Nationalmuseets indsigelse til efterretning. Min 

personlige holdning er, at vi skal diskutere et hus i en anden størrelse og med en anden 

placering nu, siger formand for menighedsrådet, Lili Ravn. 

Hun beklager den ubehagelige stemning, der har været i byen, mens kampen om 

menighedshus ved kirken eller ej har stået på. Men hun afviser, at hun går efter fred frem for 

ret. 

- Jeg vil både have fred og ret, forstået på den måde, at jeg stadig mener, at vi skal have et 

hus med de efterlyste faciliteter. Men man skal vælge sine kampe med omhu, siger Lili Ravn. 

Hun afviser dog, at et hus på Gammel Torv kan bruges som alternativ til nybyggeri. 

Nu falder det Modstanderne af byggeriet vejrer allerede morgenluft. 

- Med Nationalmuseets kritik må vi da endelig kunne slå fast, at det byggeri falder til jorden, 

siger pastor emeritus Bjørn Ohl, som længe har kæmpet mod byggeplanerne. 

Finn Rossdahl - som tilhører samme modstandergruppe - forventer også, at byggeplanerne nu 

er kasseret. 

- Nationalmuseets indsigelser er præcis de samme, som vi har haft hele tiden, siger Finn 

Rossdahl. 

Møde 20. december. 

Nu hvor svaret fra Nationalmuseet er kommet, er Stiftsøvrigheden og provstiudvalget klar til at 

tage stilling til byggeriet på et møde 20. december, hvor der er møde alene i denne anledning. 

- Om der træffes en beslutning den dag, er for tidligt at sige. Det er ingen let sag siger jurist 

Henrik Nielsen fra Stiftskontoret. 

 

15. december 2006. 

 

Pengeregn over Østlolland (FT). 

 

 

 

En mild pengeregn dalede ned over 

foreninger og organisationer på Østlolland, da 

Døllefjelde-Musse Fonden holdt sin årlige 

uddeling af fondsmidler. Midlerne stammer 

fra overskuddet på det årlige 

kræmmermarked. Og da overskuddet var 

rekordstort i år, var der også rekorduddeling 

af fondsmidler. I alt 411.119 kroner blev 

fordelt til 32 foreninger. 

Fra Nysted fik følgende del i uddelingen: 

 
Heidi Lang fra spejderne og John Voigt 
fra tennisklubben holder på alle 
foreningers vegne den check på 

411.119 kroner, som blev fordelt. 
Privatfoto. 

 

 

Aarestrupforeningen 15.000 kroner, Ny Jæger i Nysted 8.000, Nysted Sejlklub 20.000 kroner, 

Nysted Tennis Klub 10.000 kroner, Lokalhistorisk Arkiv i Nysted 6.000 kroner, 

Byhusforeningen 10.000 kroner, Maribo/Nysted Badmintonklub 8.700 kroner. 

 

18. december 2006. 

 

Ny kommune må se på butiksproblemerne. 
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De tomme butikker i Adelgade og problemet med at sælge ejendommene kom til en sidste 

drøftelse i byrådet forleden. Det skete på foranledning af Borgerlisten og Konservativt 

Folkeparti, der ønskede stillingtagen til fastholdelse af bestemmelsen om, at der ikke kan 

nedlægges forretningslokaler i bymidten. 

Det medførte en lang debat, inden det blev besluttet at sende spørgsmålet videre til 

Guldborgsund Kommune. Byrådet opfordrede samtidig til at tage problematikken op gennem 

dialog med relevante interessegrupper, herunder i Nysted Erhvervs- og Turistforening samt på 

borgermøder. Spørgsmålet kan derefter tages op gennem ændring af den kommende 

kommuneplan. 

25 år i lokalpolitik. 

 

 

 

Forhenværende bager Bent Pedersen markerer sit 25 års jubilæum 

som lokalpolitiker ved en reception i morgen, tirsdag 17. december 

klokken 14 til 17 på rådhuset i Nysted - selv om den egentlige dato 

først er 2. januar. Da var det nemlig, at Bent Pedersen kom ind 

som nyvalgt konservativ efter valget i midten af november 1981. 

Bent Pedersen gik ind i politik efter en livlig lokal debat omkring 

vedtagelsen af en lokalplan for bymidten. Det var i den lokalplan, at 

man besluttede, at butikker ikke måtte nedlægges. I dag mener 

Bent Pedersen, at man måske godt kunne slække på kravet. 

 

Foto: Nysted Kommune  

 

Bent Pedersen var i 1982 til 1990 formand for teknisk udvalg og denne post fik han igen i 

perioden 92-98.  

Af de beslutninger han ser tilbage på med glæde er rensningsanlægget i Frejlev. - Vi fik godt 

nok en meget forhøjet vandafgift. Til gengæld er anlægget fremtidssikret, så vi nu uden 

besvær og ekstra bevillinger kan koble flere hundrede fritidshuse på, fastslår han. 

Han er også glad for, at han var med til at sikre, at halmvarmeværket blev solgt til brugerne. - 

Vi havde lovet det og selv om det var en hård kamp lykkedes det os til slut at leve op til 

løfterne, siger han.  

Bent Pedersen har også siddet i socialudvalget, hvor han var med til at lave en tværgående 

ældreplan. 

Han kom for fem år siden ind i amtsrådet, hvor han sidder i sundhedsudvalget og udvalget for 

teknik og miljø. 

Jubilaren holdt op som bager 1. april 2001, men har stadig masser at bestille. - Det er egentlig 

utroligt, man har haft tid til at arbejde. Men på den anden side sov jeg også meget lidt, slutter 

den nu forhenværende bager og absolut nuværende politiker med kommende sæde i børne- og 

skoleudvalget samt teknik og miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. 

 

19. december 2006. 

 

Netto plan godkendt (FT). 

 

Forslaget om lokalplan for Nettos byggeplaner på savværksgrunden blev ikke ændret, trods 

ændringsforslag. Bent Pedersen havde sendt ændringsforslag, og stemte imod planen, da den 

skulle afgøres. 

Han betegnede arbejdet som dårlig sagsbehandling, og mente, at teknisk udvalg er blevet 

taget "med bukserne nede." Det er især placeringen af ind- og udkørslen, Bent Pedersen er 

utilfreds med. - Lastvognskørsel her er direkte tåbeligt, sagde Bent Pedersen, der venter, at 

man vil kunne se mange bulede skærme, når indkørslen er lige over for indkørslen til Ny 

Østergade 16. 

Bent Pedersen foreslog, at man vendte det om, så der bliver bygning mod Ny Østergade og 

åben grund mod Wichmandsvej. I øvrigt meddelte Bent Pedersen, at han savnede en tegning 

og et brev i sagsmappen. 
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Teknisk udvalgs formand Troels Frandsen sagde, at der er blevet arbejdet seriøst med 

forslagene om tilkørsel, som har været behandlet i flere omgange. 

 

20. december 2006. 

 

Fødselsdagsfest hos Nordea. 

 

Dragter som i gamle dage og masser af tid til en hyggelig snak med kunderne, som der nok 

også var plads til i 1881. 

Sådan fejrer Nordea i Adelgade sin 125 års fødselsdag i morgen torsdag 21. december. 

Fødselsdagsfesten varer hele dagen fra klokken 10-17, også i frokostpausen mellem klokken 

12 og 13, hvor dørene i dagens anledning forbliver åbne. Kunderne kan også se frem til en lille 

forfriskning i form af et glas vin og en kage a la 1881. 

Og så inviterer de fem ansatte i afdelingen på en konkurrence i historisk viden, hvor de 

dygtigste kan vinde: Ja, gæt selv. En check på 125 kroner. 

 

21. december 2006. 

 

Byggeplaner på havnen opgivet (FT). 

 

Stejlepladsen mellem Nysted Bådelaug og Ole Hvids restaurant ved havnen i Nysted skal ikke 

nedlægges. 

Dette punkt er pillet ud af den nye kommuneplan, som nu er blevet vedtaget af byrådet. 

En anden ændring i forhold til den oprindelige plan er fjernelse af byggeplaner. Der var i 

planforslaget vist mulighed for byggeri af tre huse på det grønne område nord for Nysted 

Roklub. 

Det er arealet, hvor Flyvermonumentet og mindestenen for Emil Aarestrup er anbragt, og hvor 

der også er en mindre legeplads. 

 

Ekstra penge til aftenskole. 

 

LOF i Nysted Kommune har fået et ekstra tilskud på 35.000 kroner. 

Aftenskolen har søgt Folkeoplysningsudvalget om bevillingen, som formanden traf beslutning 

om at give i november og fik godkendt af hele udvalget i december. 

 

22. december 2006. 

 

Sognehus skal drøftes igen. 

 

Den 18. januar 2007 får samtlige medlemmer af Nysted Menighedsråd mulighed for med egne 

ord at forklare biskop Steen Skovsgaard, hvad de mener om planerne for et nyt sognehus i 

Nysted. Det er resultatet af et møde i Stiftsøvrigheden onsdag eftermiddag, hvor spørgsmålet 

om sognehuset blev behandlet, men ikke afgjort. 

 

En helt utrolig film om savværket i Nysted (FT). 

 

Alle, der bor i og omkring Nysted, kender savværket som et sted, der i årevis har ligget dødt 

hen. 

- Og så fik det pludselig liv. Det er en helt utrolig film. Man bliver fuldstændig fænget af den. 

Historien er levende fortalt, og man må bare se den til ende. 

Sådan siger Lennart Damsbo-Andersen om Sven E. Ottosens nye dokumentarfilm "Nysted 

Savværk 2006 - en industri, der forsvandt". 

Borgmesteren fik i går filmen overrakt af Sven E. Ottosen og museumschef Ulla Schaltz fra 

Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Det skete på rådhuset, hvor der var gjort klar med kaffe, knas 

og fremvisningsudstyr. Filmen er blevet til i samarbejde mellem Nysted Kommune, der har 

givet 30.000 kroner til projektet, savværkets ejer Jørgen Danielsen og museet, der har fået 

165.000 kroner fra Kulturarvstyrelsen til et projekt om kortlægning af de danske savværkers 
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historie. - Nysted Savværk indtager en central plads i projektet. Derfor har vi vægtet filmen 

højt, forklarer Ulla Schaltz. Hun håber, at den inden længe kommer til salg, så alle kan købe 

den. Men det bliver tidligst efter nytår. 

 

23. december 2006. 

 

Julehilsen fra søens folk. 

 

Traditionen tro har Nysted Kommune også i år modtaget en jule- og nytårshilsen fra 

containerskibet "Nysted Mærsk". 

Containerskibet er fem år gammelt og kaptajnen har lige siden husket sin navneby med den 

årlige hilsen. 

I år er den underskrevet af kaptajn Svend Aage Gertsen og kom til Nysted via Lyngby Radio. 

- De skal selvfølgelig have en hilsen retur, siger borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

 

Betty Skipper smider lægekitlen. 

 

På fredag 22. december modtog Betty Skipper sine patienter for absolut sidste gang. Den 60-

årige læge har nemlig besluttet sig for at gå på pension. 

Betty Skipper har besluttet at stoppe helt. Tanken om at gå ind i et større fællesskab, som det 

lægehus, der bliver etableret i den tidligere teknisk forvaltning, lokker ikke. 

Det har været en glæde, når jeg en gang imellem har følt, at mit arbejde gjorde en forskel, 

siger Betty Skipper og beklager, at netop familielægebegrebet er på vej væk til fordel for 

større lægehuse, hvor det personlige kendskab til den enkelte patient kan risikere at sygne 

hen. 

Vil nu nyde sin frihed og sine mange fritidsinteresser. 

 

28. december 2006. 

 

Søndag 31. december kan Bente og Preben Andersen, Jernbanegade 3, Nysted fejre 

sølvbryllup. 

Morgenkaffe klokken 6.30 - 10. 

 

Bevaringsforeningen vært for landsmøde (FT). 

 

2007 bliver et særligt år for formand Elisabeth Nicolaisen og de 90 medlemmer af 

bevaringsforeningen for Nysted Kommune. 

Ikke alene fylder foreningen 30 år, den skal også være vært for 125 gæster fra hele landet. 

Det sker 11. 12. og 13. maj, hvor Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, også 

kaldet By og Land, holder årsmøde i Nysted. 

- Eller, som Elisabeth Nicolaisen siger: - Nysted er vært. Men det er endnu ikke afgjort, hvor 

gæsterne skal indkvarteres og hvor, de skal holde deres møder. 

Et er dog sikkert: - Vi skal profilere både Nysted og Lolland-Falster, siger Elisabeth Nicolaisen, 

der allerede nu er i gang med at planlægge landsmødet. 

- Jeg er glad, meget glad for, at vi har fået arrangementet. Vi har arbejdet på det i flere år, 

fortæller hun og røber, at gæsterne blandt andet kan se frem til en guidet herregårdstur. 

 

Bevarings- og kulturkræfterne samles (FT). 

 

Jeg er meget tryg ved det samarbejde. For mig at se, er det den rigtige vej frem, siger 

Elisabeth Nicolaisen, der er formand for de omkring 90 medlemmer af Bevaringsforeningen i 

Nysted Kommune. 

Derfor ser hun også frem til et møde, som repræsentanter for de to bestyrelser skal have i 

midten af januar 2007. 

Her vil de tage fat på at drøfte betingelserne for en sammenlægning. For selvom viljen til et 

fremtidigt "ægteskab" er stor, så kræver det forberedelse. 

- Der er en del jura, vi skal have på plads. Blandt andet fordi bevaringsforeningens 
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vedtægtsbestemte formål giver ret til kommunal støtte, mens kulturmindeforeningen i sin 

nuværende form ikke har den samme ret, men til gengæld kan få statsstøtte, fordi den er en 

museumsforening. 

Værdier i lokalområdet - Vi skal også drøfte, hvordan vi sikrer, at de værdier, vi hver især 

bringer med os ind i samarbejdet kommer de oprindelige lokalområder til gode, forklarer 

Elisabeth Nicolaisen. 

Bevaringsforeningen ejer Bønnelyckes Pakhus og har desuden en fond på omkring 250.000 

kroner. 

Fonden støtter ejere af bevaringsværdige huse i forbindelse med restaurering, så husenes 

oprindelige udseende kan sikres. - Ved at slå os sammen med kulturmindeforeningens flere 

end 700 medlemmer får vi de nødvendige menneskelige ressourcer til frivilligt arbejde og 

større gennemslagskraft siger Elisabeth Nicolaisen. Hun ser blandt andet frem til at kunnen 

drage nytte af Nykøbingforeningens mange års erfaring med byfornyelsesmidler og arbejdet i 

et bygningsforbedringsudvalg. 

Også den store tilførsel af medlemmer og dermed flere frivillige vil komme Nysted til gode, 

mener Elisabeth Nicolaisen. 

Flemming Hansen, der er formand for kulturmindeforeningen, ser lige så positivt på 

sammenlægningsplanerne. 

- Vi vil ikke overtage Nystedforeningen. Der er tale om en form for paraply, hvor den lokale 

indflydelse bevares, og som gerne skulle blive et aktiv for begge parter, siger Flemming 

Hansen og tilføjer: - Selvfølgelig bliver de enkelte parters ressourcer liggende lokalt. Vi vil 

sørge for at lave en konstruktion, der sikrer det. 

 

29. december 2006. 

 

Lægemangel er måske forbi (FT). 

 

Problemet med for få læger i Nysted ser ud til at være løst. I hvert fald er der gode chancer for 

det nu, fordi læge Kerstin Gardner har ansat den 46-årige læge, Jan Jørgensen i sin praksis. 

Jan Jørgensen er foreløbig ansat for et år. Men det kan blive til mere:  

- Hvis jeg finder mig godt til rette i Nysted, vil jeg købe den praksis, der er ledig efter Susanne 

Andersen, siger Jan Jørgensen, der flytter hjem til Danmark efter nogle år som alment 

praktiserende læge i Norge. 

Jan Jørgensen er født og opvokset i København. Med ansættelsen er der så at sige fuld 

besætning i byen igen efter flere år med mærkbar lægemangel, der begyndte, da Henrik Vedel 

1. maj 2005 lukkede sin praksis i Jernbanegade, fordi han ikke kunne finde købere til den. 

Situationen tilspidsedes yderligere, da Susanne Andersen næsten samtidig lukkede sin praksis 

i Adelgade. 

Tilbage var Betty Skipper i Østergade og Lars Topsøe-Jensen i Sløsse. Det var for få til at 

betjene kommunens patienter, og derfor ansatte Storstrøms Amt Kerstin Gardner som vikar 

med konsultation i en pavillon ved Nettos p-plads. 

Her har hun i en periode haft hjælp af læge Henrik Hjorth Madsen, der fra 1. januar 2007 

overtager Betty Skippers praksis. 

Fra samme dag tiltræder Jan Jørgensen. Og således har kommunen atter fire praktiserende 

læger. 

 

En flyttedag med blandede følelser (FT). 

 

Hvor skal denne her hen? Spørgsmålet drejer sig om en rød kontorstol, der indtil videre står 

hjemløs i en lang, lidt mørk gang i en gul bygning bag rådhuset i Nysted. 

Spørgeren er en muskuløs flyttemand, der gerne vil af med stolen på rette sted, så han kan 

komme videre med at tømme en lastbil for kasser, kartoteksskabe, skriveborde, reoler, 

børnelegetøj og et virvar af instrumenter og undersøgelseslejer til de tre læger, som tirsdag 2. 

januar åbner konsultation under fælles tag på adressen Rådhusvænget 4 i Nysted. 

Nærmere betegnet i den tidligere tekniske forvaltning i "1911-bygningen", hvor hele 

stueetagen er lejet ud til lægerne. 

En af dem er Kerstin Gardner, der siden 1. juni 2005 har resideret i en midlertidig pavillon ved 
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Netto og fra 2. januar er en af de nye i det fælles lægehus. 

Iført en varm jakke haster hun ind i gangen: - Stolen er min. Den skal ind her til højre, 

forklarer hun flyttemanden, der straks triller af med stolen mod et stort, lyst 

konsultationsværelse, som her torsdag formiddag endnu er næsten tomt. 

Set med en udenforståendes øjne ser det rart ud. 

Men Kerstin Gardner er ikke helt tilfreds. 

- Jeg synes, det er for stort. Det ideelle ville være nogle mindre konsultationslokaler og mere 

plads til patienterne. 

- Venteværelset er efter min menig alt for lille. Og der er heller ikke optimale forhold til 

børnene, siger Kerstin Gardner og viser rundt. 

Venteværelset er kun halvt så stort som de tre ens konsultationsstuer. Der er plads til otte 

stole men absolut ikke til legetøj og børnestole. 

Derfor har staben besluttet at lave legerum i indgangshallen, hvor der er masser af plads, men 

måske også for koldt. 

- Vi havde bedt om at få et vindfang ved hoveddøren, men amtet sagde nej. Det var der ikke 

penge til, fortæller Kerstin Gardner. Hun mener, bygningens indretning bærer præg af, hvad 

den tidligere er brugt til. - Jeg håber, vi alligevel kan få det til at fungere, siger Kerstin 

Gardner.  

Lægehusets samlede stab består foreløbig af de tre læger, lægesekretærerne Irene Skeel og 

Jytte Foxgaard samt bioanalytiker eller laborant, som det tidligere hed, Lene Bøgevad. 

 

30. december 2006. 

 

Hotelejer – nu sker der noget. 

 

Byggeriet af det ny hotel ved havnen er godt i gang.  

Poul Vestergaard håber at åbne til påske. 

 

  
Foto: John Voigt  
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Hermed slut på Nysted Krøniken 2006. 

 

---o0o--- 

 

 

 

 

Nedenstående har desuden velvilligt medvirket til udgivelsen af NYSTED KRØNIKEN 2006: 

 

ANNE-MARIES BOGHANDEL, Adelgade 27-29, 4880 Nysted 

ESTATE, Mogens Kildsgaard, Adelgade 48, Nysted 

NYSTED BAGERI, Adelgade 19, 4880 Nysted. 

REVISION NYSTED, Jernbanegade 5, 4880 Nysted 
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Slutbemærkninger. 
 

 
 

 
 

 

Jeg har siden 2003 haft den store fornøjelse, at have taget arven op efter 
NYSTED KRØNIKENS engagerede og dygtige historieskrivere. Kilderne har 

været mangeartede og farverige, og arbejdet har givet mig mange 
spændende, sjove, men også alvorlige oplevelser.  

 
At skrive NYSTED KRØNIKEN har naturligvis været betinget af, at så mange 

kilder som muligt har været til rådighed - det gælder det politiske liv, den 
kommunale administration, blade, aviser og ikke mindst henvendelser fra 

lokalbefolkningen. 
 

Desværre er det som tiden er ved at indhente lokalsamfundene. Det kaldes 
nytænkning eller omstilling, og det kan der ikke kæmpes imod. Nysted Avis i 

sin lokale form er nu sammenlagt med Guldborgsund Avis, Folketidendes 
lokalredaktion er for længst nedlagt og som rosinen i pølseenden er Nysted 

Kommune fra årsskiftet indlemmet i Guldborgsund Kommune. 

 
Alle disse ting gør, at det er blevet tid til eftertænksomhed. Og desværre er 

resultatet ikke positivt. For at sige det klart: NYSTED ER BLEVET EN PLET 
PÅ LANDKORTET! 

 
Jeg har derfor besluttet – med sorg i sinde – at mit videre arbejde med 

NYSTED KRØNIKEN så og sige ”dør” sammen med 
kommunesammenlægningen. NYSTED KRØNIKEN 2006 bliver den sidste fra 

min hånd. 
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Jeg skal derfor sige tak for godt samarbejde til Nysted Kommune og samtlige 
sponsorer, som har gjort det muligt at udgive NYSTED KRØNIKEN. En tak til 

alle der har købt og overfor mig har givet udtryk for, at det var interessant 
læsning, samt endelig en stor tak til min hustru og familie, som har lidt under 

mine mange timer i ”marken” og ved computeren.  
 
 

 

 

 

 


