VELKOMMEN
til det sydligste Falster

-en velkomstfolder til nye borgere
Gedser, Gedesby og Skelby

VELKOMMEN
I Gedser og omegn er der rigtig mange foreninger, som er en vigtig del af
vores hyggelige og aktive samfund. Mange af foreningerne er forankret i
Gedser Idræts- og Medborgerhus “GIM”.
Foreninger i huset er fx Sydfalster Idrætsforening, Sydfalster I.F Fitness og
Foreningen Blæksprutten.
Foreningerne er drevet af frivillige, der gerne hjælper og modtager nye
medlemmer.
Vi har fået etableret et udendørsområde med mulighed for boldspil og
udendørs fitness. Det kan frit benyttes af alle, bare husk at vi selv rydder op
efter brug.
På de næste sider finder I en beskrivelse af nogle af områdets foreninger og
hvem I kan kontakte for flere oplysninger.

Foto: Flydebro til vandaktiviteter fx krabbefiskning.

Gedser Bylaug
Gedser Bylaug arbejder for at fremme en positiv udvikling for områdets
borgere, foreninger og erhvervsliv. Vi står for Gedser Marked hvert år den
første lørdag i juli. Vi samler foreningerne til fællesforeningsmøde og
koordinerer Gedser siderne i turistbladet, Velkommen til Lolland Falster. I
samarbejde har Gedser Bylaug været med til at starte og støtte en hel del
projekter i vores område, senest sauna og omklædningsrum på lystbådehavnen.
Bliv medlem af Gedser Bylaug. Giv din støtte til bylaugets arbejde og
projekter. Få indflydelse og deltag årligt i generalforsamlingen. Vi kan også
bruge ekstra hænder til diverse opgaver, hvis du har lyst.
Medlemskab, Husstand 100,- Person 50,MobilePay: 42592 (skriv navn, adresse, mail).
Nordea: 2650 4392418844 (skriv navn, adresse, mail).
Formand Ole Kjær Martinussen tlf: 2360 5714
www.gedserbylaug.dk
Foto: Bedingshuset ved fiskerihavnen med formidling, et af Gedser Bylaugs projekter.

GEDSER GRUNDEJERFORENING
Foreningen blev stiftet i 1909 og er således en af Danmarks ældste grundejerforeninger. Grundejerforeningen står bl.a. for juletræet på torvet, juleoptog, Sankt Hans med bål og båltale, flagalleen om sommeren, for den årlige
REN BY-kampagne og meget mere.
Medlemmer kan låne forskelligt værktøj mm. Se Gedser Grundejerforenings hjemmeside.
Som husejer bør du være medlem og støtte arbejdet.
Medlemskab125,- indbetales på Reg.nr. 1551, kontonr. 7214 308.
Skriv venligst navn og adresse og gerne: “nyt medlem”.
Gedser Grundejerforening, Skovgårdsstien 2, 4874 Gedser.
Kontakt til Gedser Grundejerforening på tlf: 5150 0550
Besøg Gedser Grundejerforeningen på www.gedsergrundejerforening.dk

Foto: Hver sommer arrangerer grundejerforeningen den flotte flagallé gennem hele Gedser.

Strandhusene i Gedser Feriepark
Vestre Strand, Gedser

Fritidshusene Vestre Strand, Gedser er fantastisk placeret med egen strand,
badebro, smukke solnedgange, samt kort afstand til havn, skov, åbne
arealer samt indkøbsmuligheder. En placering, som et af de bedste steder
i landet, hvor man kan betragte fugletræk, rovfugle og vildt i deres rette
element gør området til en perle for naturelskere. Med parkens gode beliggenhed ud til lystbådehavnen, har parkens brugere stor glæde af restaurant Najaden, som ligger skønt i lystbådehavnens midte.
I dag er området præget af åbenhed, et højt vedligeholdelsesniveau, samt
ejere som ønsker at deltage i områdets aktiviteter bl.a. ved fælles
arbejdsdage. Det ligger alle ejere på sinde at deltage i lokalsamfundet og
indgå i fælles planer for området i og omkring Gedser.
Strandhusene i Gedser Feriepark er et godt sted at være. Vi er 56 huse som
er privatejede. Nogle lejer deres huse ud til feriegæster, men de fleste er
selv ivrige brugere. Her har du mulighed for at købe et strandhus eller at
leje et strandhus i kortere eller længere perioder. Fantastisk havudsigt
Læs mere og find kontakt på www.ejerforeningen-gedser.dk

SYDFALSTER BÅDELAUG
Vestre Strand 1, Gedser

Samlingssted for bl.a. ejere af motor- og sejlbåde.
Vi har klubhus i Lystbådehavnen og her mødes vi til maritime sammenkomster. Vi har Petanquebane samt Billardstue.
Meget hyggeligt klubhus, som er et socialt samlingspunkt, for medlemmerne.
Man skal være medlem for at erhverve en nøgle til Klubhuset.
Man kan være både aktivt og passivt medlem af klubben.
Kun Aktive medlemmer har stemmeret på Generalforsamlingen
Kontakt Mick Jakobsen på tlf: 2781 3814

GEDSER FUGLESTATION
Gedser Fyrvej 4, Gedser
På Gedser Odde og på fuglestationen mødes mange fugleinteresserede
om deres fælles interesse. En måde at komme ind i fællesskabet omkring
fuglene og naturen i øvrigt, kunne være at melde sig til fuglestationens
arbejdsgruppe. Der er normalt en del forskelligt forefaldende arbejde at
gøre både inde og ude, og vi hilser altid nye frivillige velkommen!
Man er til enhver tid velkommen til at tage ophold ved husets bænkesæt
og spise sin madpakke – måske er man så heldig at møde en af ringmærkerne og se en fugl blive ringmærket!
Tilmelding til arbejdsgruppen kan ske ved at maile til
gfu@gedserfuglestation.dk
Besøg Gedser Fuglestations hjemmeside: www.gedserfuglestation.dk
Kontakt Hans Lind på tlf: 6167 1843

GEDSER VANDTÅRN

Danmarksgade 6, Gedser
Gedser Vandtårn har været i drift fra 1912 til 1966.
Her kan du nyde en fantastisk udsigt i 18,50 meters højde. Du kan i klart
vejr se til Rostock i syd, Østersøen fra øst til vest bla. sælreservatet Rødsand,
Gedser by, færgehavnen og lystbådehavnen. Du har mulighed for køb af
div. souvenirs til rimelige priser.
Åbent fra 24.6. - 31.8. Hver dag kl. 11.00 - 17.00
Tirsdage yderligere fra kl. 19.00 til solnedgang.
Medlemskab af Vandtårnets medlemmer:
Kontakt Rex Horst Nielsen på tlf: 4043 7176
Besøg Vandtårnets Venners Facebookside under “Gedser Vandtårn”

DET SORTE GEOMUSEUM
Skolegade 2B, Gedser

På Det sorte Geomuseum kan I se fossiler og sten fra lokalområdet. I kan
også gå på opdagelse i livets udvikling gennem milliarder af år i museets
globalgeologiske samling. Museet opbygger løbende nye særudstillinger,
som man som medlem får oplysning om gennem nyhedsbreve.
Vi byder nye tilflyttere velkommen med et familie årskort til museet,
gældende i museets åbningstid. Kortet er gældende fra I tilmelder jer på
museet med navn, adresse og gerne E-mail. Tilmelding skal ske inden for
det første år efter tilflytning.
Kontakt Marianne Reinhardt på tlf: 4027 6530
Besøg Det Sorte Geomuseums på www.detsortegeomuseum.dk
eller find os på facebook.

Skelby Forsamlingshus
Gl. landevej 66, Skelby

Er stedet, hvor man kan holde sin private fest eller et offentligt
arrangement, og hvor der fast fra oktober til marts afholdes bankospil hver
måned med mulighed for at vinde skønne præmier, hygge med venner og
samtidig støtte huset ved at købe kaffe og kage.
Som tilflytter til Skelby-Gedesby-Gedser-området gives ved første bankospil 6 gratis bankoplader og en gratis kop kaffe/te eller saft med 1 stk. kage.

Medlemskab & leje ad forsamlingshuset:
Kontakt Gina Helvig, Mob: 22143669, Mail: g.helvig65@gmail.com
Besøg Skelby Forsamlingshus på www.skelby-forsamlingshus.dk

Medborgerhuset Fremtiden
Krogedevej 2, Gedesby

Medborgerhuset Fremtiden er mere end 125 år gammelt.
Skal du holde fest eller overvejer din virksomhed at afholde kursus eller
lign., så er vi bare klar til at hjælpe dig.
Vi kan tilbyde enten den lille sal, den store sal eller hele huset.
Som tilflytter til vores dejlige område får du gratis medlemskab af
medborgerhuset Frentiden, gældende for et helt år.
Medborgerhuset Fremtiden arrangerer også Fremtidens Madfællesskab i
samarbejde med Dagli’Brugsen, hver måned.
Besøg Medborgerhuset Fremtiden på www.fremtidengedesby.dk
Besøg Facebooksiden “Fremtiden i Gedesby”
For medlemskab og leje Kontakt Margit Andersen, 6176 0773

GEDSER REMISE

Stationsvejen 20, Gedser
Gedser Remise med sin drejeskive var hjertet i den nye by, der opstod
fra 1886 og i de følgende år. Derfor er remisens historie også historien
bag Gedser havn og dens færger, stationer, lokomotiver og vogne.
Det Gule Palæ fra Olsenbanden filmen, Olsenbanden på sporet, er ligeledes
at finde på remisen. Restaureret til sit originale udseende. Derudover kan
man køre med skinnebus og skinnecykler.
Gedser Remise er bestemt et besøg værd!
Besøg remisens hjemmeside www.gedserremise.dk
Besøg remisens Facebookside “@gedserremise”
Kontakt Finn Rasmussen på tlf: 2898 9980
Foto: Det Gule Palæ, indeholder en spændende udstilling.

Bevar Gedser Odde
Er en forening, som arbejder for at bevare den offentlige adgang
til Danmarks sydligste punkt, Gedser Odde, og sikre den bevaringsværdige
Marinestation Gedser mod følgerne af havets nedbrydning af kysten.
Marinestation Gedser anvendes til udstillinger og formidlinger om området. Arealet omkring Gedser Odde er i privat eje men udlejet til Guldborgsund kommune indtil udgangen af 2023, derefter har ejeren ret til at rive
bygningerne ned og spærre adgangen til området.
Vort mål er at området fra kysten indtil Gedser fyr bliver erhvervet af det
offentlige med henblik på at oprette Gedser Odde Naturpark.
Bliv medlem af foreningen, det er gratis, til gengæld håber vi du som
medlem vil agitere for bevarelse af adgang til Gedser Odde og den gamle
marinestation.
Hvert år i marts gør vi status over havets nedbrydning af odden. Da vi
startede for 6 år siden var der godt 16 meter fra kysten til bygningerne, ved
sidste måling var der kun godt 8 meter tilbage.
Kontakt gerne formand Tonny Pedersen på: tonped47@gmail.com

Gedser Krolf klub GK2010

Sansehaven, Dr. Alexandrinegade
Det ville glæde os fra Sansehavegruppen om du vil deltage sammen med
os i gruppen, når du bosætter dig i det sydligste af Danmark.
Vores motto er socialt samvær, sundhed, holde sig i form, lære byen og
andre borgere at kende.
Kom og prøv det og få en god dag sammen med os. Vi er ca. 40 pr. spilledag. GK2010 Krolf klub er en meget social og hyggelig klub, som har 60
medlemmer i alderen fra 55 til 95 år. Vi spiller 2 gange om ugen, tirsdage
og torsdage fra kl. 9.45 til kl. 12.00. Vi blander deltagernes navne før hvert
spil og der spilles 2 spil pr. dag, så derfor lærer man hurtigt alle at kende. Vi
er 4-5 på hvert hold og snakken går livligt.
Vi har også hyggedag med pandekager, hvor vi skiftes til at bage. Kølle og
kugle kan man leje for 5 kr. pr. gang pr. person. Vi ordner haven en gang
om måneden mod at være der og slutter altid af med lidt til ganen, kaffe
m/brød eller lidt mad.
Vi har også et par venneklubber, som vi besøger. I oktober i uge 41 holder
vi afslutning med kaffe/te/kage og generalforsamling.
Kontakt formanden hvis du vil prøve:
Jens Aage Hansen på tlf: 2421 5970

SIF FITNESS

i Gedser Idræts & Medborgerhus
SIF Fitness er blevet en mulighed gennem vores sponsorer, fonde og
bidrag fra foreninger samt privatpersoner.
Oplev et lyst og moderne lokale udstyret med diverse professionelle fitness
maskiner og udstyr. Her har du mulighed for at træne hele kroppen og
forbedre din styrke og kondition. Der trænes efter eget program, evt. udarbejdet i samarbejde med en af fitnessinstruktørerne. Vi har plads til alle og
vi lægger vægt på god opførsel. Der er mulighed for omklædning og bad.
Fitnesscentret ligger på 1.sal i GIM. Det er et nøglecenter, der er åbent for
brugere fra kl. 05-22 alle dage.
Tøv ikke med at kontakte os for en rundvisning og en introduktion.
Se priser og nærmere information på www.sydfalsterif.dk
Kontakt Karin på 24430472 for aftale om introduktion eller rundvisning.

Foto: Fitnesslokalet i GIM.

GEDESBY MØLLE
Kobbelsøvej 1, Gedesby
Gedesby Mølle har genbrugsbutik og arrangerer markeder flere gange om
året. Den økonomi giver os sammen med midler fra fonde, mulighed for at
vedligeholde møllen og give bidrag til andre lokale foreninger og hjælpeorganisationer.
Vi arbejder på at få flere besøgende til vores område, til glæde og gavn for
alle.
Man er meget velkommen til at deltage med frivillige hænder i arbejdet
omkring møllen.
Bliv medlem og støt møllen. Deltag i generalforsamling mm.
Kontakt formand Niels Ole Hejesen på tlf: 3095 0818
Kontakt på mail, info@gedesbymoelle.dk
Besøg Gedesby Mølles på www.gedesbymoelle.dk
Find også Gedesby Mølle på facebook.

PINGVINERNE fra Gedser Rev
Lystbådehavnen, Vestre Strand 2

SAUNAEN ved lystbådehavnen er et af Gedser Bylaugs bidrag til Aktive
Kystoplevelser i og omkring Gedser.
SAUNAEN er blevet til med hjælp fra fonde og driftes gennem frivillige.
Vil du være med i et fælleskab om et koldt GYS efterfulgt af en varm sauna,
så bliv medlem af vinterbadefællesskabet Pingvinerne fra Gedser Rev.
Besøg Pingvinerne fra Gedser Rev på
www.gedserbylaug.dk/sauna
og læs mere om dine muligheder.
For medlemsskab mv. kontakt
Simone Damgaard på tlf: 5331 7499
eller e-mail: gedesbygaard@gmail.com

Foto: Sauna i smuk solnedgang.

Gedser kulturforsyning
Gedser kulturforsyning er en frivillig forening etableret med det formål at
fremme kulturudbuddet på Sydfalster. Vi arrangerer koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger, foredrag, oplæsninger m.m. til en pris, så alle har
en mulighed for at deltage.
Foreningens medlemmer bliver orienteret om arrangementerne via en
app: ”Min Forening”, som man får adgang til ved indmeldelse. Det koster 10
kr. at være medlem, og indmeldelse kan ske ved et af vores arrangementer,
som alle i øvrigt er velkommen til at deltage i.
Se vores opslag på Facebook. Du kan også ringe til vores kasserer, Benthe
og melde dig ind: Tlf. 29446148.
Kom og vær med. Musik og teater kan vi ikke undvære, og vi har det altid
sjovt sammen.
kasserer: Benthe Juel Pedersen og tilmelding: Tlf. 29446148
Adresse: Mads Peter Trans, Børsholmsvej 15, Gedser
Facebook: Gedser Kulturforsyning
Foto: arrangement i købmandsgården v/Gedser Kulturforsyning.

GEDSER HAVKAJAK
Der er kommet havkajakker til byen og til sommer skal de på vandet.
Vi glæder os til at opleve sydfalsters kyster fra havet og tage på spændende
ture når vejeret tillader det.
Gedser Havkajak v/1up Sydfalster Sport, tilbyder udlejning, grundkurser og
ture i lokalområdet til medlemmer, turister og interesserede.
Uddannet instruktør står klar til kurser, ture og introduktion. Med fokus på
sikkerhed og tryghed tilbyder vi alle muligheden for en spændende oplevelser på vandet, både som hygge eller udfordrende sport.
Opstart til sensommer.
Følg os på facebooksiden “Gedser Havkajak”
Her kommer opslag når vi nærmer os opstart.
Foto: øverst, fra “besøg Gedser Havkajak” dagen. Nederst, første instruktion og træning.

Filmen: “GEDSER, Natur, Kultur og Beliggenhed” Se den på YouTube!

Vi glæder os til at møde jer, der har valgt det sydligste Sydfalster som jeres
nye hjem. Sammen skal vi skabe de bedste rammer for alle aldre med
fokus på engagement, tryghed og positiv udvikling.
Vi har hørt fra andre tilflyttere, at en god begyndelse, er at blive medlem i
foreninger. På den måde opdager man hurtigere områdets
muligheder og knytter nye bekendtskaber.
Gedser Bylaug

Udgivet af Gedser Bylaug
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