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TID OG STED

SJÆLLANDSKE VORDINGBORG
Møns Tidende, Præstø Avis og 
Vordingborg Dagblad

Algade 40, 4760 Vordingborg
Tlf. 7245 1225  -  vordingborg.red@sn.dk 

Møn: 
Storegade 19, 4780 Stege
Tlf. 5351 0649  -  moen.red@sn.dk

VORDINGBORGREDAKTIONEN:
Redaktør Jens-Christian Borre (Borre), mobil 3119 3431

Journalist Nina Lise (nili),  mobil 2540 3370. 
Journalist Claus Vilhelmsen (cv),  mobil 5160 0033 
Journalist Lars Christensen (la-c),  mobil 31623271.
 
 MØNREDAKTIONEN:
Journalist Lene C. Egeberg (leg),  mobil 5351 0649.

UDEBLIVER AVISEN: Se side 2.

ABONNEMENT: Tlf. 7245 1100
Kl. 8.00-16.00, fredag 8.00-15.30

ANNONCER: 
Ma-on kl. 9-13, to kl. 9-15 fr 9-14
Tlf. 7245 1225 Fax 5537 1317 
vordingborg.salg@sn.dk

TIP OG 
PRESSEMEDDELELSER:
vordingborg.red@sn.dk
Tlf. 7245 1225

LÆSERBREVE:
Max. 1500 anslag

www.sn.dk/vordingborg

Torsdag
10.00-12.00: Allerslev Gl. Sko-

le, Enghavevej 2: Petanque
10.30 til 13.30: Danmarks 

Borgcenter, Slotsruinen 1, 
Vordingborg: Guidede ture 
i Gåsetårnet for børn

11.00-13.00: Vordingborg 
Bibliotek, Sydhavnsvej 6: 
IT-værksted

11.00-14.00: Slotstorvet, Vor-
dingborg: Skøjtedag med 
boder og hygge. Stopdans-
konkurrence for børn klok-
ken 13.

11.00-16.00: Farmorhuset, 
Algade 34, Vordingborg: Le-
gecafé og oplevelseshus

13.00-15.00: Kulturarkaden, 
Sydhavnsvej 6, Vording-
borg: 3D penne for børn

14.00: Lundby Kirke: Guds-
tjeneste ved Mette Hald 
Mikkelsen. 

18.30: Allerslev Klubhuset, 
Enghavevej 2: AUIFs ban-
kospil

19.00: Egnshuset Jungshoved 
Skole, Jungshovedvej 46: 
Foredrag om hundeslæde-
tur hos Foreningen Norden 
Præstø

19.00: Langebæk præstegård, 
Langøvej 2, Langebæk: 
»Den hvide pige på Bogø«. 
Foredrag med slægthisto-
rie fra Bogø af Hans Erik 
Albrekt 

Fredag
10.30 til 13.30: Danmarks 

Borgcenter, Slotsruinen 1, 
Vordingborg: Guidede ture 

i Gåsetårnet for børn
15.30: KulturArkaden, Syd-

havnsvej 6, Vordingborg: 
Afslutningskoncert med 
jazzcamp for piger

16.00-19.00: Café Einstein, 
Algade 66, Vordingborg: 
Jazz-fredag med New Or’ 
Nielsens Hot Six 

17.30-21.00: KulturArkaden, 
Sydhavnsvej 6, Vording-
borg: Sangaften hos Vor-
dingborg Viseforening

21.00: Stars, Algade 84, Vor-
dingborg: Koncert med 
Hjalmer 

BIOGRAFER
Biografcaféen
Torsdag-fredag
12.45: Sådan træner du din 

drage 3 (dansk tale)
13.00 og 16:45: Vilde Rolf 2 

(dansk tale)
14.45: Lego Filmen 2 (dansk 

tale)
15.00: Skammerens datter 2 - 

slangens gave
17.00: Ternet ninja
18.40: Mødregruppen
18.45: Unge Astrid
20.30: Alita: Battle Angel 

Bio Bernhard
Torsdag
16.00: Skammerens datter 2 - 

slangens gave
19.00: The Mule
Fredag
13.00: Før frosten - med dan-

ske undertekster

FRITID: »Aktivt 
liv ved fjorden« i 
Præstø søger kom-
munen om byggetil-
ladelse til klubhus 
ved fjorden. 

 
Af J.C. Borre Larsen

PRÆSTØ: Tilbage i november 
fik den nystiftede forening 
»Aktivt liv ved fjorden« i 
Præstø næsten en million 
kroner af Nordea Kystfon-
den. 

Pengene skal blandt andet 
bruges til et nyt klubhus, 
som skal husere de tre for-
eninger bag »Aktivt liv ved 
fjorden« - Præstø Kajak- og 
Padleklub, Præstø Vinter-
badeklub og Præstø Sport 

(svømning, basket og bad-
minton).

Fra styregruppen er det 
Sam Dyring, som har tegnet  
en foreløbig skitse til klub-
huset. 

Det kommer til at bestå af 
to mandskabs-pavilloner 
ner, som sættes sammen til 

i alt 55 kvadratmeter. Inden-
for vil der være tale om ét 
stort lokale med plads til et 
lille tekøkken, garderobe og 
toiletter. 

Sam Dyring har også teg-
net en tagterrasse, hvor 
man kan nyde udsigten ud 
over Præstø Fjord.

Det er endnu uvist, hvor 
klubhuset skal placeres hen-
ne, men det står fast, at det 
ikke bliver ude på vandet. 

- Det var ellers vores første 
prioritet, men da vi fandt ud 
af, hvad pontonerne koste-
de, faldt ideen til jorden, si-
ger Sam Dyring. 

Satser også på bålhytte
Ifølge arkitekten koster 
to pontoner i omegnen af 
400.000 kroner. Til sammen-
ligning har »Aktivt liv ved 
fjorden« allerede anskaffet 
de to pavilloner til en samlet 

pris på 250.000 kroner. 
- Vi håbede, at vi kunne 

finde nogle brugte pontoner, 
men det lykkedes ikke, siger 
Sam Dyring, der ikke føler 
sig fristet til bare at bruge 
løs af Nordea-millionen. 

- Vi skal også have penge 
til en bålhytte, containere 
til grej, events og kurser, ly-
der det. 

Ud over foreningerbe bag 
»Aktivt liv ved fjorden« er 
det meningen, at også skoler, 
naturvejledere og andre for-
eninger skal have adgang til 
klubhuset. 

Sam Dyring oplyser, at 
han i næste uge sender byg-
geansøgningen til Vording-
borg Kommune.  

- Vi håber, at klubhuset 
står færdigt inden sommer-
ferien. Ønskescenariet er 
til sæsonstarten, siger Sam 
Dyring. 

Foreninger på vej til  
at få tag over hovedet

Foreninger på havnen i Præstø er klar med skitserne til et fælles klubhus. Her med en terrasse på toppen.  Illustration: Aktivt liv ved fjorden

»Aktivt liv ved fjorden« vil også gerne bygge en åben bålhytte. Det er planen, at klubhuset og bålhytten skal ligge side om side. 

»  Vi håber, at klubhu-
set står færdigt inden 
sommerferien. Ønske-
scenariet er til sæson-
starten.

Sam Dyring,  
Aktivt liv ved fjorden

PRÆSTØ: Stephan Johansen 
fra Intra Ejendomsservice i 
Præstø vil fra næste vinter 
levere lyserødt vejsalt til 
sine hotelkunder. Vejsaltet 
har været brugt i Schweiz 
gennem 25 år og udmærker 
sig ved at holde i 24 timer og 
virke ved ned til minus 21 
grader.

- Den vejsalt, vi bruger i 
Danmark i dag, virker kun 
indtil minus 10 grader, for-
klarer Stephan Johansen 
og tilføjer, at den lyserøde 
farve stammer fra levneds-
midler og opløser sig selv. 
Samtidig er saltet skånsomt 

mod dyr, jern og metal.
- Jeg har også fået følere fra 

boligselskaber, og med tiden 
satser jeg på at kunne levere 
til byggemarkeder, så pri-
vate også kan købe det, siger 
Stephan Johansen.

Han etablerede Intra Ejen-
domsservice i 2005. Via fir-
maet er han leverandør af 
tæppe-, møbel og hovedpu-
derens til en række hoteller 
rundt om i landet.

Han leverer også et særligt 
vandsparende toilet til ho-
tellerne samt særlig rengø-
ring af sanitære installatio-
ner.  Peeras

Saltet bliver lyserødt

Stephan Johansen fra Præstø venter sig meget af det lyserøde vejsalt. 
 Foto: Peer Rasmussen


