NYKØBING FALSTER TURISTFORENING
4800 Nykøbing Falster

Nykøbing Falster Turistforenings Turistpris - Turistbjørnen 2018 uddeles til Nykøbing Falster
Brandmuseum.
Turistbjørnen er en anerkendelse for det store arbejde, som Brandmuseets formand Jørgen Ottesen sammen med
en stor flok frivillige medlemmer af Brandmuseet gør for byen og for de mange borgere og turister, som hvert år
har stor glæde af Brandmuseet og de frivilliges brandmænds mange aktiviteter.
Der er altid stor aktivitet omkring Brandmuseet. I museets åbningstid kan turister ud over brandbilerne også
besøge 1. sal, hvor udstyr, fotomuseum og frisørmuseum vises frem med stort engagement. Mange af de
besøgende er børn, som får lov til at kravle rundt på de flotte, gamle brandbiler inde og ude, oppe og nede.
Mange hjælper til med at vedligeholde museet, dets inventar, de mange biler og udstyr, men der kommer også
mange forbi for at få en hyggestund og en snak om alt og lidt mere over en kop øl.
Der er altid gang i planlægningsmøder om sommerens aktiviteter, hvor Brandmuseet er med til forskellige
turistfremstød såvel i Nykøbing som i resten af kommunen og i Nordtyskland.
Sommeren igennem har I travlt med torvejazz om fredagen. Der skal bestilles musik, sættes borde og bænke op,
passes øl, vin og vandvogn, så ingen går tørstige fra de mange timers musik, som glæder et stort publikum. Og
det gode vejr i 2018 gav ekstra travlhed.
Hele udstyret fik Turistforeningen og Nyk. Falster Gardens lov til at låne til Skt. Hans arrangement på
Slotsbryggen. En stor tak for hjælpen.
Brandmuseet er også arrangør af en markedsføring af Lolland-Falster i Warnemünde Woche i juli, hvor I
sammen med mange frivillige fra forskellige foreninger også fra Turistforeningen bemander Turistbussen i 8
dage. Med brandbiler og flotte uniformer pynter I hvert år i det store optog gennem Warnemündes gader, hvor
der efterfølgende er samvær og hygge.
Når Sundgruppen i august arrangerer motionscykelløb Falster Rundt og Kyst til Kyst for 500 cyklister starter og
slutter alle i Brandmuseets gård, hvor der er festlig musik, spisning og ølvogn. Altid er der en enestående stor
hjælpsomhed fra Brandmuseet. En stor tak fra Sundgruppen, som også i 2019 må bruge jer arealer og frivillige
til det store arrangement.
Brandbiler fra hele Danmark pynter i Vendersgade, når I arrangerer det årlige Veteranrally, hvor de mange
deltagere serviceres på flotteste vis. Og vi ser ofte, at I bruges som trækplaster til mange festlige lejligheder.
I efteråret 2018 samlede Brandmuseets frivillige et stort beløb ind til et Knæk Cancer arrangement, hvor
museets lokaler blev brugt til en fest med musikunderholdning og spisning.
Med stigevogn og brandbil møder I også op, når byens juletræ skal tændes på torvet. Optog med musik gennem
Nykøbings gader med Nyk. Falster garden og en julemand, som kravler op ad stigen og tænder træet.
Turistbjørnen er nu jeres. En stor tak for jeres bidrag til byens turisme og tillykke med Turistprisen 2018 for det
store frivillige engagerede arbejde, som vi alle har glæde af.
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