Øster Ulslev Forsamlingshus
blev bygget i 1886 som det tredje på Lolland efter dem i Errindlev og Frejlev.
Landbefolkningen fik i de sidste år af 1800-tallet for alvor appetit på at deltage
i samfundet både politisk og økonomisk. En række samarbejdsprojekter som
f.eks. andels- slagterier og mejerier, brugsforeninger, skytteforeninger,
gymnastikforeninger og altså en lang række forsamlingshuse.
På Nystedegnen byggedes huse i Frejlev, Kettinge, Vantore, Døllefjelde, Vester
Ulslev og altså Øster Ulslev. I Nysted fik man i de samme år i stedet en række
hoteller, der kunne stille lokaler og servering til rådighed. Vantore
forsamlingshus er det eneste der er nedlagt. De 5 andre fungerer i en vis
udstrækning stadig.
Netop i Øster Ulslev afholdtes d. 15. november 1885 et stort protestmøde mod
regeringen Estrups negligering af Folketinget. Ifølge referaterne var der 1500
mennesker til stede. I betragtning af et sådant engagement er det forståeligt,
at der var behov for et sted, hvor man kunne mødes, ikke 1500 personer, men
dog flere end et privat hjem kunne rumme.
Forsamlingshusets formål var ifølge vedtægternes punkt 1, at anvende
forsamlingshuset til sammenkomster for omegnens beboere ”til oplysningens
fremme”. Bygningen skulle i henhold til vedtægternes punkt 2 opføres for
aktier indtil beløb af mindst 2.000 kr. og resten ved lån. Aktierne lød på 10 kr.
Aktionærerne hæftede solidarisk i forhold til deres aktiebrevs pålydende. I
1929 blev forsamlingshuset ændret til et interessentskab men stadig med
solidarisk hæftelse.
Byggegrunden var centralt placeret ud til landevej og gadekær og kostede 250
kr. Huset var i sin oprindelige udgave en simpel bygning på ca. 20*10 m
orienteret nord-syd. Man kom ind gennem en dør i sydgavlen til en
skænkestue med et lille køkken ved siden og derfra ind i den egentlige sal. Op
mod salens nordvæg stod en lille flytbar tribune til en taler eller et orkester. På
salens sydvæg var der en balkon, hvorfra man kunne komme ind til et lokale
på 1. sal. Salen var vel anslået højst 150 m2.
Siden da er huset udvidet flere gange med scene, effektivt køkken og flere
sale, der kan benyttes særskilt eller sammen.
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