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Titel, sted og tidspunkt: 
• ”Nystedfestival” 2013 
• Kalkværksgrunden, lørdag den 1. juni og søndag den 2. juni 2013 
 

Markering af opstart på turistsæsonen 2013 med temaer der viser Lolland-
Falsters og Nysteds turisme- kultur- og fritidsmæssige aktiviteter, 
herunder:  
• Telte og pavilloner med præsentation af LFs byer, kultur- og fritidsmæssige 

aktiviteter, der vil finde sted i løbet af turistsæsonen 2013.  
• Boder med erhvervs- og håndværksaktiviteter (Arbejdende værksteder i 

samarbejde med Industri-Håndværk)  

• Stande med foreningslivets aktiviteter Stande med kommunens politiske 
partier og nøglefigurer  

• Præsentationer af LFs og lokalområdets historier og attraktioner  
• Business LF og LF-Ambassaden inviteres til markedsføring og bosætning  
• Fuglsang og andre kulturinstitutioner inviteres  
• Demonstration af lokale sports- og fritidsaktiviteter (Optimistjollesejlads, 

ridning, kajak-vendinger, gymnastik- og danseopvisninger mv.)  
• Markeds- og loppemarkedsaktiviteter à la Dølle-marked  
• Bagagerums-loppemarked med anvist opstilling  
• Børneloppemarked med anvist opstilling  
• Ponyridning 
 
Underholdning og konkurrencer:  
• Postorkestret musikkorps   
• Underholdnings- og dansemusik lørdag aften 
• Gnisten med Harmonika underholdning søndag  
• Redningsfartøjer og demoer fra Falck og Hjemmeværnet mv.    
• Krenkerups Ølvogn – munter styrkekonkurrence ved træk med håndkraft på 

tid 
• Musikskolerne Nysted og Nykøbing 

• Tombola 

• "Hestevæddeløb" 

• Lokal Revy 

 
Lille afdeling med gammeldags gøgl og sjov, som bl.a.: 
• Sømbuk 



• Buret med faldlemmen til nedskydning 

• Sækkevæddeløb 
• Tovtrækning 

 
Logistik: 
• Festtelte 
• Mindre telte og pavilloner  
• Scene til festtelt 
• Stole og borde til festtelt 
• Mobil Scene og havestole 
• Musikanlæg og højttalere mv. 
• Elektrikerhjælp og udstyr 
• Toiletvogn  
• Flagning og skiltning 

 
 

Festivalen er et åbent arrangement, hvor der ikke opkræves gebyrer eller 
sælges billetter for deltagelse. Af samme grund forventes det: 
• at deltagerne, som udgangspunkt, selv medbringer pavilloner og andet 

relevant materiale  
 

Nedennævnte aktiviteter afventer den videre planlægning: 
• Drikkevarer og fadølsanlæg mv. (Indkøb af øl, vin og vand) 
• Sildebord til start som lørdagsfrokost (Festudvalget arrangerer) 
• Grillanlæg med grillede svin og tilbehør i festteltet 
• Nysted-pølser og alm. pølser sælges løbende fra teltet (Festudvalget) 
• Glas og bestik mv. købes som engangs (Festudvalget) 
 
Frivillige hjælpere og bemandingsbehov:  
• Vantore Håndboldklub 
• Nysted Erhvervs- og Turistforening (NET) 
• Middelalderfestival Foreningen 
• Medlemmer og ægtefæller fra de tre foreninger, som står bag arrangementet 
• Andre foreninger og frivillige (Info-Cafeen har givet tilsagn) 
• Bemandingsbehov og planer (Afventer endelige planlægning) 
• Første programudkast per 01-04-13 (Uddeles på Dølle-markedet) 
• Endeligt program senest 01-05-13  
• Annonceringer medio maj 2013 (Aviser og plakater mv.) 
 
 



Arrangører og festudvalg: 
• Nysted Sejlklub  
• Lion’s Nysted 
• NOF  
• Kommunen såfremt der opnås tilskud  
 
 


