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NYT LIV TIL TEHUSET
I samarbejde med foreningen for 
Traditionelle Håndværk, Lokalforum 
Præstø, Vordingborg kommune og 
Realdania, sætter Bevaringsforeningen 
det grønne Tehus i Dambæks have i 
stand.
Huset bliver en del af den blå rute i 
Præstø, hvorfra du kan nyde din 
madpakke, udsigten og roen. 
Det grønne Tehus er nu under tag i 
bådehallen, Havnepladsen 6-8 på Præstø 
havn, ved siden af Foreningen for 
Traditionelle Håndværk. Det er planen, at 
huset skal tilbage til sin oprindelige plads 
i Dambæks have, så snart istandsættelsen 
er færdig og foråret melder sin ankomst.  
Vi søger derfor frivillige som vil give gode 
råd og en hånd med ved istandsættelsen i 
løbet af vinteren. 
Trænger dine håndværksevner til en 
afpudsning, afholder vi tre kurser, hvor vi 
lærer at skære i vinduesglas, kitte, m.m. 
Første kursus afholdes den 4. februar kl. 
10.00. Her vil Stefan Preusche, 
Foreningen for Traditionelle Håndværk, 
lære os at skære i glas og kitte vinduer. 
Alle er velkomne. Medbring gerne din 
egen glasskærer.
Alle kurser, aktiviteter og istandsættelse 
finder sted under tag på Havnepladsen 6-
8 på Præstø havn.
Kontakt karenmargrethe@dbmail.dk, hvis 
du vil være frivillig og deltage i kursus. 

Foto: Lotte og Peter, 
Torvet 11, 4720 Præstø

mailto:karenmargrethe@dbmail.dk


Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling onsdag den 
22. februar 2023 kl. 19.00 i Bio 
Bernhards baghus, Svend 
Gønges Torv 14, 4720 Præstø. 
Indgang også fra Adelgade ved 
siden af Bio Bernhard. 

Efter generalforsamlingen 
fortæller arkitekt Anders Brüel, 
projektleder i Realdania, om 
istandsættelsen af 
Støberihallerne.  
Dagsorden ifølge vedtægterne, 
som kan ses på 
Bevaringsforeningens 
hjemmeside:
www.bevaring-præstø-og-
omegn.dk under fanen: ”om 
foreningen”.

Vel mødt!

Kære medlemmer. Til jer der endnu ikke 
har betalt medlemskontingent, har vi 
vedlagt en påmindelse.. 

Kontingent: Det koster 300 kr. for to 
personer på samme adresse (to stemmer 
på generalforsamlingen) og 250 kr. for 
enkeltpersoner (én stemme på 
generalforsamling). Husk at anføre navn 
og adresse på alle de af husstandens 
medlemmer, der dækkes af 
kontingentet. Foreningens 
indbetalingsnummer er: 

+73 < 83240997.

Betaling kan også ske til foreningens 
konto i Møns Bank er: Konto 6140 
4051981.

Betalingsfrist 31. december 2022

Husk at angive navn(e). På forhånd tak.

Indkaldelse til 
generalforsamling



Ansv.havende redaktør: Karen Margrethe Olsen, Torvet 13, 4720 Præstø


