
Nytårshilsen til og fra Nysted og Omegn 
 
Året 2012, der snart løber ud, har uanset internationale, nationale og lokale krisestem-
ninger hverken dræbt glæden, optimismen eller troen på fremtiden ved at bo i Nysted og 
omegn. Jeg står heldigvis ikke alene med denne positive vurdering. Tværtimod. Ved 
Fortæller-aftenen, som NOF i samarbejde med Guldborgsund Kommune afholdt i 
Nysted Biografteater, den 12. Nov. 2012, med deltagelse af ca. 100 deltagere, var formålet 
at finde ud af: Hvad er Nysted for et samfund? - Hvem bor her og hvorfor? - 
Hvad er værdierne og hvilke herligheder byder området på? 
 
Efter en lang række præsentationer og fortællinger kunne det konkluderes at: 
• Hele området er et åbent, venligt og udadvendt samfund, der udstråler sikkerhed, fred 

og ro, hvilket er værdier som plus 60 generationerne og børnefamilier efterspørger 
• Nysted fortsat har en velfungerende infrastruktur med skoler og alt nødvendigt 

indenfor, social- og sundheds omsorg (lægehus, tandlæge, apotek, optiker, fodpleje, 
plejehjem, dyrlæger, bibliotek og borgerservice) samt to større dagligvareforretninger 
foruden Bager- og Slagterbutikker mv. 

• Der findes et stort aktivt forenings- og kulturliv med mange ildsjæle og aktiviteter 
(mindst 25 større foreninger og mindst ligeså mange mindre) som tager imod nye 
medlemmer og besøgende med åbne arme 

• Befolkningen udgør et godt mix af både indfødte og tilflyttere med mange forskellige 
evner, kompetencer og ildsjæle, som er aktive indenfor for alle områder 

• Byen og omegnen har en af landets bedst bevarede kulturhistoriske helheder med 
smuk varieret natur, skove, strande, oldtidsminder, rent miljø og en unik naturhavn 

• Byen rummer en perlerække af velbevarede historiske bygninger, hvoraf en række er 
fredede. Nysted kirke giver med sin profil, sammen med det renoverede Vandtårn og 

• Ålholm Slot, et meget markant signal om byens historie og oprindelige betydning.  
• Hele havneområdet med Roklubben, Sejlklubben, Bådelauget, restauranterne, 

Havnekontoret og Vindens Verden er et meget smukt og kendt maritimt miljø, som 
tiltrækker mange besøgende fra ind- og udland. 

 
Tabet af arbejdspladser i forbindelse med kommunalreformen, lukning af Turistkontoret 
samt mistede turistattraktioner i forbindelse med lukningen af Ålholm Bilmuseum, har 
desværre medvirket til, at nogle specialbutikker er blevet lukket. Samtidig har det dog også 
givet anledning til, at der på frivillig basis via foreninger og ildsjæle er blevet iværksat 
mange nye aktiviteter og events som: 
• Etablering og løbende drift af Info-Cafeen og Rådhus Galleriet siden 2010 
• Oprettelse og redigering af hjemmesiden: www.nysted.dk 
• Aktivt PR-arbejde for turismen i samarbejde med Kommunen, Business LF og ikke 

mindst overfor alle lokale aktører, hvor NET og NOF samarbejder tæt 
• Helhedsplanen for Nysted og omegn, der bl.a. danner basis for en ny lokalplan for 

Nysted by, som muliggør nedlæggelse af butikker og etablering af fritidsboliger 
• Årlig Hajkutter-regatta og festival i samarbejde med Hanse Sail i Rostock siden 2009 
• Årlig Middelalder-festival, som siden starten i 2009 er vokset støt og roligt 
• Sankt Hans-fest og Høstfest på Skansen i 2012, som planlægges gentaget fremover. 
• Forårs- og julemarked i regi af NET, som også står for de smukke flagalleer 
Alt dette og meget mere, har kun været muligt, takket være de mange foreninger, deres 
medlemmer og ildsjæle, der, som anført på mødet den 12. november, tror på fremtiden for 
Nysted og Omegn. 



 
Dette er også grunden til, at vi udover de mange løbende aktiviteter og events, har mod på 
at styrke indsatsen i 2013 med fokus på: 
• Den praktiske implementering af Helhedsplanen og den nye lokalplan for byen 
• Omlægning af Havnefest og Nysted for Alle Festival til en fælles: Forårsfestival, der 

planlægges afholdt i Kalkgravsparken, som opstart på turistsæsonen 2013 
• Kommunens renovering og vedligeholdelse af havneområdet, som ønskes privatiseret 
• Kommunens nye bosætningsprojekt: ”Det gode Værtsskab” hvor NOF og Kettinge 

Bylaug vil agere sammen ved projektledelse og udpegning af lokale ambassadører. 
 
På grund af den store indsats, som mange frivillige hjælpere og ildsjæle har ydet igennem 
2012, herunder bl.a. også pasning af byens blomsterkummer og strandens badebroer mv., 
og ikke mindst de mange positive tilbagemeldinger som vi løbende modtager, tror vi på, at 
der fortsat er stor vilje og potentiale til at holde gang i Nysted og Omegn. 
 

På vegne af Nysted og omegns Fællesråd ønskes alle et Godt Nytår. 
Mogens Lundh, formand 


