
Bevaringsforeningen
for Præstø og omegn 

Formand: René Sørensen, Torvet 12, 4720 Præstø, tlf.: 4046 4501

Nyhedsbrev
Juni 2009

Bevaringsforeningen ønsker alle vore medlemmer en solrig og 
varm sommer.

Skulle nogle af vores medlemmer mangle en god ide til en udflugt i 
løbet af sommeren kan vi anbefale at deltage i:  ”Bevaringsværdige 
kurser for husejere”. Kurserne er et et-dagskursur og finder sted på 
den fredede firlængede bindingsværksgård Vadstrup i landsbyen 
Viby ved Kerteminde. Mere herom på vores hjemmeside eller på 
www.byogland.dk.

Husk, at  Lokalhistorisk Forening har arrangeret udflugt til Skåne 
den 5. september. Se mere inde i bladet.

God sommer 



Antonihøjen

Bevaringsforeningen afleverer i skrivende stund vores indsigelse 
imod Kommuneplanforslaget 2009-2021. Indsigelsen opfordre til at 
Antonihøjen forbliver i landzone og dermed friholdes for byggeri af 
en hver art. Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur støt-
ter vores indsigelse i et brev til Vordingborg Kommune. 
Landsforeningens støtte erklæring og foreningens indsigelse kan 
læses på vores hjemmeside www.bvpo.dk 

Shelltanken

En vigtig sag for Bevaringsforeningen, og Præstø Bymidte, bliver 
byggeriet på Shelltanken når/hvis Simonsen flytter ud af byen. 
Bevaringsforeningen vil arbejde for, at bebyggelsen udformes som 
en traditionel købstadsbebyggelse: Det betyder f.eks. at lange 
bygninger skal opdeles for hver 10-15 menter, f.eks. ved spring i 
facaden; at bebyggelsens skal have et symetriske sadeltag, at døre 
og vinduer får harmoniske dimensioner og udformning, at der ikke 
bygges tagtaresser etc. Bevaringsforeningen vil arbejde for at der 
skabes harmoni i bybilledet langs havnevej. 

KMO

Koordinationsudvalget for de 3 Bevaringsforeninger i 
Vordingborg Kommune 

Vi er så småt ved at finde vore egne ben både internt i hver af de 3 
foreninger og eksternt overfor Vordingborg Kommune. 
Set ud fra alle synspunkter er det hensigtsmæssigt, at vi overfor 

http://www.bvpo.dk/


kommunen taler med en stemme, derfor har vi valgt en 
”talsmand”/formand , i al beskedenhed undertegnede, for en 
periode af 2 år, som alene står for kontakten til kommunen. 

Fra starten har vi været enige om, at hver forening for sig, tager sig 
af sit lokalområde, men hvad er det så vi kan samarbejde om, noget 
af ”ligger lige til Højre fod” f.eks. 

Bygningskulturens Dag der finder sted hvert år i september og er en 
landsdækkende aktivitet. I 
år var temaet ”Velfærdssamfundets Bygninger i perioden 1950 til 
1980”, måske ikke den mest ophidsende overskrift, men rimelig 
vellykket, hvor man i Præstø gl.kommune besøgte Abildhøjskolen 
og Aggerhus Centret i Bårse, et i dag moderne og hyggeligt hjem 
for ældre. 
– 
Præmiering af nye som gamle bygninger, lokalt har vi altid lagt vægt 
på ældre, bevaringsværdige, men smukt renoverede bygninger. I 
2008 blev som bekendt Frederiksminde Hotel og ”Den gamle 
Stationsbygning” præmieret. 
– 
Facaderådet, hver bevaringsforening har sit lokale facaderåd, 
hvilket naturligvis er meget hensigtsmæssigt og i øvrigt fungerer 
udmærket, men det ville måske være lige så hensigtsmæssigt, at 
man udarbejdede en fælles ”Facadevejledning” i lighed med den 
der eksisterer i Præstø i dag. Således at man fik fælles 
”spilleregler”. 

De efterfølgende emner er måske lidt sværere at håndtere: 
– 
Kulturarvkommune 2009 -Vordingborg er kulturarvkommune, hvad 
indebærer det!!?? 
– 
”Kommuneatlas” det i 1991 for Præstø Kommune udarbejdede 
atlas, skulle måske opdateres!? 
Stege/Møn og Vordingborg burde måske have et atlas?. 
– 
Fælles hjemmeside for de 3 foreninger er under overvejelse. 
Vi har i 2008 afholdt 7 møder og på trods af store forskelligheder i 
de ”gamle” foreninger har vi fundet fælles fodslag og vi glæder os til 
samarbejdet i 2009. 
- htn 



Årsmøde i Randers.

Bo Manderup og Karen Margrethe Olsen deltog i Landsforeningens 
årsmøde, som i år fandt sted i Randers den 5-7. juni. Fonden til 
Bevaring af Gamle Huse i Randers stod for et ualmindeligt vellykket 
arrangement. På Landsforeningens generalforsamlingen blev Karen 
Margrethe Olsen valgt til bestyrelsen som suppleant. 

På byturen fredag aften 
blev vi præsenteret for 
de mange 
bevaringsværdige og 
fredede ejendomme som 
Fonden til Bevaring af 
Gamle Huse i Randers 
igennem mange år har 
opkøbt og istandsat. 
Efter istandsættelse 
udlejes ejendommene til 
bolig eller forretning.
 
Om søndagen så vi et 
par spændende 
eksempler på, hvordan 
Realdania i samarbejde med Randersegnens Boligforening, har 
indrettet to gamle, firlængede landbrugsejendomme til moderne 
familieboliger. Skjødtgården i Vestrup rummer i dag 14 boliger og er 

et meget spændende eksempel 
på, hvordan en nedslidt gammel 
gård, i de rette hænder, kan 
komme til at fremstå som et 
moderne byggeri med fortidens 
stemning intakt. Exners tegnestue 
har stået for begge projekter. 

Turen sluttede med et besøg på 
den historisk kendte Hvidsten Kro, 
hvor vi spiste kroens landskendte 
flæskeæggekage.
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Beldringe Gods – Tegl sælges

Beldringe Gods har i gennem mange år, meget velvilligt, stillet 
plads gratis til rådighed, dels udendørs og dels i den smukke gamle 
lade, hvor Bevaringsforeningen har oplagret sine salgbare 
genbrugsmaterialer. Vi har delt faciliteterne med Kulturarvsstyrelsen 
(KAUS). KAUS har nu opsagt lejeaftalen og vi har nu overtaget 
deres flotte materialer. Nu håber vi naturligvis, at det gode 
samarbejde med godset også vil fortsætte i tiden fremover.  

Salget af tegl og andre genbrugsmaterialer var i 2008 desværre 
beskedent, men allerede i 2009 kan vi informere om en glædelig 
fremgang. Det beskedne salg i 2008 skyldes bl.a. at vi ikke har 
været tilstrækkeligt effektive i vores markedsføring. Det vil vi 
forsøge at ændre i indeværende år. Vi vil prøve at etablere en 
tættere kontakt til de lokale håndværkere, annoncere materialer på 
vores hjemmeside og sidst, men ikke mindst, udvide vort 
salgsområde til Møn og Vordingborg baseret på det tætte 
samarbejde med bevaringsforeningerne.  

Vi har lager af genbrugstegl, både håndstrøgne og maskintegl til 
restaureringsopgaver. Prisen er kr. 8 for håndstrøgne tegl og kr. 5 
for maskintegl. Kontakt lagerchef: Hans Thormod på tlf. 55991177. 
htn@rmteknik.dk

JK og THN

Beldringe Gods - Lokaleleje til fest
Hjemmeværnet er rykket ud af Beldringe Gods.
Derfor udlejes den tidligere hjemmeværnsgård til familiefester 
o.lign. på rimelige betingelser.
Der er plads til ca. 100 personer, køkkenfaciliteter og mulighed 
for opvarmning.
Nærmere oplysninger hos godsinspektør Henning Tønnesen, 
mobil. nr. 40378007
beldringe@mail.tele.dk

mailto:beldringe@mail.tele.dk


Fotoregistrering af fredede og bevaringsværdige ejendomme i 
Præstø.

Med kommunalreformen i 2005 har de nye kommuner fået ansvar 
for sikringen af de kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder 
udpegningen af værdifulde kulturmiljøer i både land- og byområder. 
Det er en stort og vigtigt ansvar. 

Landsforeningen for By- og Landskultur (Landsforeningen) vil 
gerne, i samarbejde med de lokale medlemsforeninger og 
Kulturarvsstyrelsen, hjælpe kommunerne med at løfte denne vigtige 
opgave. 

I denne forbindelse har Kulturarvsstyrelsen givet tilsagn om støtte 
til, at Landsforeningen gennemfører to pilotprojekter vedrørende 
digital fotoregistrering af fredede og 
bevaringsværdige bygninger. 
Landsforeningen ser frem til at 
samarbejde med Vordingborg og 
Nyborg kommuner om dette projekt. 
Det er tanken, at erfaringerne fra 
disse to pilotprojekter, kan ligge til 
grund for en landsomfattende digital 
fotoregistrering af FBB-registeret 
(Fredede og Bevaringsværdige Bygninger er et meget værdifuldt 
redskab i kommunernes arbejde for kulturarven). I Vordingborg 
Kommune er det Bevaringsforeningen i Præstø, der har tilbudt sig 
som aktiv partner i projektet. 

Sidst i maj var Per Godtfredsen og Nana Uhrbrand fra 
Landsforeningen, Hans Thormod Nielsen og Karen Margrethe 
Olsen til møde med Vordingborg Kommune, der efterfølgende, har 
givet Kulturarvsstyrelsen sin fulde støtte til initiativet. Frivillig 
arbejdskraft fra Bevaringsforeningen i Præstø, og økonomiske 
midler fra Kulturarvsstyrelsen, gør at Vordingborg Kommune ikke 
har økonomiske udgifter i forbindelse med fotoregistreringen. Vi 
forventer således, at det praktiske arbejde med at tage billeder 
påbegyndes først på efteråret. 

KMO



Vore venner i Lokalhistorisk Forening har arrangeret en meget 
spændende sensommerbustur til Skåne den 5. september 
2009. 

Dorte Worsøe skriver følgende til os:

Kære medlemmer af Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn.

Bussen afgår fra biblioteket lørdag den 5. september 2009 kl. 8.00. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.

Vi kører over broen til Malmø, hvor vi ser Skt. Petri Kirke og går en 
lille tur i centrum med de mange fine gamle huse. Derefter kører vi 
til Malmøhus, hvor vi spiser kl. ca. 12. 
Vi kan vælge mellem 

varmrøget laks eller kylling, 
begge retter med lækkert tilbehør. 

Ved tilmelding skal man meddele, hvilken ret man ønsker. 

Bagefter ser vi dele af Malmøhus, hvorefter vi kører til Skanør, med 
lidt seværdigheder undervejs. Vi skal se Vikingemuseet ved 
Fodevig, Falsterbo og måske Trelleborg, hvis tiden tillader det. Men 
så trænger vi også til en kop eftermiddagskaffe. Derefter må vi nok 
vende hjemad, selvom at der er stof nok til flere dage i Skåne.

Turen koster 225 kr. der opkræves i bussen. Prisen er incl. middag 
(uden drikkevarer) entre og eftermiddagskaffe.

Tilmelding gerne nu og allersenest den 23. august 2009.
Tilmelding til: 

Dorte Worsøe: 55993724. 
Knud Holm Nielsen: 55991895.
Ralf Søgård Mortensen: 55991407.

Vi skal have oplyst: navn, deltager antal, samt hvilken ret i ønsker at 
spise. 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til en dejlig dag.

På vegne af Lokalhistorisk Foreningen

Dorte Worsøe. 



Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen.

Formand René Sørensen Torvet 12 4720 Præstø 4046 4501
Næstformand John Kunze Bårsevej 23 4733 Tappernøje 5596 5475
Kasserer Niels Stoklund Lindevej 15 4720 Præstø 5599 3313 
Sekretær Hans Thormod Nielsen Adelgade 85 4720 Præstø 5599 1177
Redaktør Karen Margrethe Olsen Torvet 13 4720 Præstø 5599 2614
Bestyrelsesmedl. Peter Bering Kragevigvej 17 4720 Præstø 5599 6089
Bestyrelsesmedl. Troels Fromberg Industrivej 5 4720 Præstø 5599 1361
Suppleant Jørgen Damø Torvet 21 4720 Præstø 5599 1313 
Suppleant Per Jørgensen Lindevej 32 4720 Præstø 5599 2215

Kontigent:
Så er det blevet tid til at betale det årlige kontingent. Du finder 
indbetalingskortet sammen med dette blad.
Er der adresseændring eller fejl på indbetalingskortet så kontakt 
René Sørensen på 40 46 45 01

Brug hjemmesiden.

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn har fået en 
hjemmeside: www.bvpo.dk

Husk at klikke forbi for at se om der er kommet nye 
arrangementer eller om der er aktuelle nyheder.

Hvis vi får din mail adresse kan du også få tilsendt nyheder ad 
denne kanal.     Send din mail adresse til:  rs@rmteknik.dk 
med dit navn og adresse samt medlems nummer 

Og husk så at vi stadig samler og formidler tegl fra vores 
lager.

Står du og mangler tegl for en reparation kontakt da 
Hans Thormod Nielsen

mailto:rs@rmteknik.dk
http://www.bvpo.dk/

