
 

Nyhedsbrev Sydfalster Turist- & Erhvervsforening. 
   

Ny stormflodssøjle i Marielyst bliver afsløret med 

fakkeloptog 13. november. 
 

På 150 års dagen for stormfloden i 1872, nemlig søndag 13. november, inviterer Det 

Falsterske Digelag på fakkeloptog gennem Marielyst.  

Fakkeloptoget starter kl. 16:00 ved stormflodssøjlen, som står på Marielyst Strandvej 

ved siden af Hotel Nørrevang. Søjlen er rejst på et ukendt tidspunkt i starten af 1900-

tallet som en markering af de 24 borgere i Væggerløse sogn, der mistede livet i 

stormfloden i 1872.  

Fakler udleveres ved søjlen og når de er tændt, taler sognepræst Anders Martin 

Lauritzen.  

Efter talen går vi i samlet flok med tændte fakler ned til stranden til afsløring af en ny 

stormflodssølje. Den nye søjle er udført i egetræ og bliver placeret ved opgangen til 

stranden 20 meter før den grusbelagte sti på digekronen. Afsløringen af søjlen bliver 

foretaget af borgmester Simon Hansen, mens digelaget er vært for udskænkning af en 

lille skarp til halsen.  

Ovenstående er hentet fra Digelagets hjemmeside. 

Julebelysning på Marielyst.  

Juletræ på torvet bliver i år tændt fredag til søndag fra kl. 16 – kl. 22, og starter ved 

juletræstændingen den 26. november. Tak til Marielyst El, som har doneret en 

julestjerne til toppen af træet (med timer på).  



Der vil være julebelysning i rundkørslen, som fra i år kører på gadebelysningen. Tak til 

kommunen, som har bekostet denne løsning. Herudover vil der være lyskæder på 

træerne langs Marielyst Strandvej (på batteri). 

Juletræstænding den 26. november.  

Juletræstændingen er i år lørdag den 26. november kl. 16 på Marielyst Torv.  

Kom og hils på julemanden der ankommer på torvet kl.16. 

Mandagskoret hjælper os med at synge julen ind og julemanden tænder det flotte træ. 

Fra kl. 15:30 sælger vi Glühwein og 

serverer gratis æbleskiver sponseret af Larsens Plads. 

Julemanden har lovet godteposer til alle børn.  

Der vil være gratis hestevognstur fra torvet til hotel Nørrevang mellem kl.13 til 16. På 

torvet oser det af julehygge med små boder. 

Gadejuletræ 2022.  

Er du erhvervsdrivende el. privat - stødt Lions Sydfalsters humanitære arbejde ved at 

købe et gadejuletræ. Alt overskud går ubeskåret til værdigt trængende – lokalt og ude i 

verden.  

Træerne er Normanngran af god kvalitet og dyrket her på Falster. Str.: 1,5m-1,8m. Pris 

kr.: 240,- 

Ved interesse kontakt venligst -og senest d. 14. november (træerne leveres d. 18. – 19. 

november): Anders Simonsen Marielyst Strandvej 1 4873 Væggerløse 20640866 

anders@anders-simonsen.dk Beløbet overføres til Danske Bank reg. 4386 Konto nr. 

3219434278 HUSK at skrive navn på overførelsen! 

Skiltning med åbningstider i butikkerne.  

Hermed en opfordring om, at butikkerne tydeligt skilter med åbningstiderne. Vi oplever 

tit spørgsmål om åbningstider i bestemte butikker. 
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