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SYDFALSTER

Stort udvalg af
badetøj og lingeri

Gedser Fyr

Marielyst Lingerie Outlet Swimwear åbnede for
sæsonen i lørdags.
I lørdags åbnede Marielyst
Lingerie Outlet Swimwear
på MArielyst Strandvej
61 C - tæt på stranden på
Marielyst. Det er designer
Susanne Ravn, der står
bag sommerbutikken, der
har et væld af spændende
bikinier, badekåber, lingeri, badehåndklæder og
meget mere på hylderne.
- Butikken holder åbent
hver dag fra kl. 10 til 19
hele juli og måske lidt ind
i august afhængigt af vejret. Det er fire år siden,
jeg første gang havde en
sommerbutik
hernede,
hvor jeg bare lige skulle
have solgt nogle af mine
gode ting fra mit lille

overskudslager. Men nu
er jeg blevet helt afhængig
af at komme herned om
sommeren. Og jeg er bare
så glad for alle mine søde
kunder hernede. De skal
da fortsat have gavn af de
gode restpartier, jeg kan få
fat i efter mine mange år i
modebranchen, lyder det
fra Susanne Ravn, der både har været med i Change
og Femilet-kæden.
I butikken sælges varerne med op til 50 procent
rabat, og hylderne er fulde
af spændende farver og
modeller i alle størrelser.
Hver onsdag i juli er butikken også med til Torvemarked i Marielyst.

Din lokale elinstallatør

Væggerløse

ApS

Væggerløsevej 18 · 4873 Væggerløse

Gedser Fyr blev åbent for offentligheden i fjor efter at have været lukket i en årrække.

Se Falster og lyset over Østersøen
Få en guidet rundvisning på Gedser Fyr.
Fra og med onsdag i sidste
uge er det atter muligt at
besøge Gedser Fyr og nyde
den fantastiske udsigt over
Falster og Østersøen og samtidig blive oplyst om stedets
spændende historie.
Tilbuddet gælder en guidet
rundvisning med fortælling
om fyrets og områdets historie, og det er lærerstuderende Anne Borg fra Museum
Lolland-Falster, der står for
rundvisningen. Anne Borg
har historie som liniefag.
Rudvisningerne finder sted
på onsdage 4., 11., 18. og 25.

Urmageren i Gedser
Specialforretning i gl. ure

www.væggerløseel.dk

Rep. af mekaniske ure
til lave priser.
Langgade 43
Tlf. 54 17 03 97

54 17 75 01

Lukket onsdage

juli samt 1. og 8. august og
17. oktober i efterårsferien hver gang kl. 14 til 15.
Fyret er kun åbent for gæster med billet til rundvisningen og prisen for en guidet rundvisning er 30 kroner
med gratis adgang for børn
under 12 år. Tilmelding og
køb af billetter sker på Den
gamle Købmandsgaard i
Gedser senest kl. 14 dagen
før.
Parkering sker ved parkeringspladsen ved stranden mellem fyret og Gedser
Odde.
- Fyrmesterboligen er i dag
i privat eje, og der er ifølge
aftalen med ejer kun adgang
for gruppebesøg, og vi er
således glade for, at museet
vil påtage sig opgaven med
at tilbyde rundvisning, lyder det fra Kirsten juni, der
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FÅ EN EKSTRA OPLEVELSE...
Udflugt/virksomhedsbesøg
Er I et firma eller blot en gruppe mennesker,
der kunne tænke jer at udforske travbanen
nærmere, har vi et godt tilbud:

HUSK:
I tilfælde af
en enkelt
række er
V5-udbetaling
en
minimum
200.000 kr.
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For bare 98 kroner tilbydes
3 stk. højtbelagt smørrebrød, en øl/vand,
en kop kaffe, programside omkring dagens løb
samt rundvisning med guide.

er udviklingskonsulent hos
Stab og Plan i Guldborgsund
Kommune.
Gedser Fyr blev åbent for
offentligheden i 2011 efter at
have været lukket i en årrække, og formanden for Styregruppen for Gedser-indsatsen, Arne Graae Jensen,
udtrykker glæde over at fyret
også kan besøges i 2012:
- Gedser Fyr har en spændende historie og en storslået
udsigt over såvel Østersøen
som Guldborgsund, og det er
dejligt, at både borgere og turister nu får adgang til denne
oplevelse. Det er den igangværende Gedser-indsatsen og
et godt samarbejde med Museum Lolland-Falster, der har
gjort det muligt, og midlerne
er fundet i partnerskabspuljen for projektet.

Krimi fra Falster
Gittemie Eriksen fra Sdr. Alslev er forfatteren bag
“Bedraget”.
Gittemie Eriksen, der i det
daglige arbejder på rådhuset og er bosiddende på en
landejendom på Sdr. Alslev
Strandvej, har netop fået
udsendt en krimi med titlen
“Bedraget”.
Gittemie Eriksen er ny i
krimigenren og krimien er

GEDSER RØGERI
har nu

SOMMERÅBENT

torsdag - fredag - lørdag
kl. 10.30-15.00
Ferske og røgede ﬁsk
i god kvalitet

For 148 kroner byttes
smørrebrødet med buffet’en!
Eneste kriterie for begge tilbud er, at gruppen
består af minimum 10 deltagere.

GedserLandevej
Landevej
- 4800
Nykøbing
F - Tlf5454
Gedser
2222
- 4800
Nykøbing
F. - telefon
1717
7272
15 15
Se sidste nyt på: www.nykftrav.dk hvor du også kan hente programmet!

- blev bygget, før der
var tænkt på Gedser
by.
Gedser Rev har altid
været farligt for skibsfarten, og fyret blev taget i brug i 1802.
Det første fyr fik sit
lys fra trækul, der blev
antændt i en lergryde.
Lyset kunne ses 10
kilometer væk - forbi
Gedser Rev fyrskib, der
blev inddraget i 1976.
Det blev forbudt at
sejle uden lods over det
farlige rev mellem fyr
og fyrskib. Trækulsfyret
blev udskiftet med 12
vægelamper i 1846.
I 1896 måtte vægelamperne vige pladsen
for petroleumsgas, der
var i brug helt frem til
1943, hvor fyret blev
el-drevet.
I dag kan lyset fra
Gedser Fyr ses 48 km
væk, og Farvandsvæsenet har netop monteret
en ny udvendig lanterne på Gedser Fyr for
derved at kunne slukke
det gamle roterende
fyrapparat, hvilket vil
ske for øvrige fyr af
samme type inden udgangen af 2014.

Fiskerihavnen, Gedser
www.gedser-roegeri.dk

den første i en planlagt serie
om retsmediciner Pia Holm
og kriminalassistent Lars
Andersen. Historien bringer
læseren rundt på især Falster,
men også med afstikker til
Lolland, i jagten på at opklare mordet på en ung kvinde
fra Nordfalster.
- Jeg synes Sydhavsøerne
har fortjent at få sin egen
krimi. Vi har mindst lige så
meget at byde på som den
svenske skærgård, siger Gittemie Eriksen, der skriver i
sin fritid og finder inspiration alle steder.
Krimien Bedraget af Gittemie Eriksen kan blandt
andet bestilles på saxo.com
eller købes i Bog & idé i Nykøbing F. Den er også på vej
i ibooks-butikken på ipad/
iphone.

