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PRÆSTØ: Ruinterrænet, 
Mallings Kløft, Lekkende 
Skov og Ellehammerhuse. 
Medlemmerne af »Sommer-
plan 2019« har været vidt 
omkring, og det er der kom-
met en udstilling ud af, som 
har fernisering i dag, fredag 
6. september fra klokken 
17.30 til 19 i Galleri Heste-
stalden, Præstø. Herefter 
kan udstillingen ses til og 
med 30. september.

- I år er det 19. år, vi har teg-
net og malet sammen. For-
målet er at møde spændende 
udfordringer og mennesker 
med interessefællesskab. 
Deltagelse er gratis, og der 
finder ingen egentlig under-
visning sted, men udover 
gensidig inspiration kan en 

eller anden måske give et 
godt råd, fortæller Lise Sær-
slev, tovholder bag gruppen.

Gruppen har henover 13 
sommeraftener mødtes for 
at drage ud i landskabet og 
tegne eller male. Kun en en-
kelt aften måtte de opgive på 
grund af kraftig storm.

De udstillende kunstne-
re er i år Anne Bjørn, Asta 
Jensen, Ninna Kemner og 
Tove Petersen fra Præstø, 
Irene From Jappe fra Nyråd, 
Ejler Hansen fra Neder Vin-
dinge, Gurli Stephensen fra 
Stensved og Lise Særslev fra 
Ørslev.

Gruppen er allerede i gang 
med planlægningen af jubi-
læumsåret »Sommerplan 
2020«. nili

De har en plan

Filicia Mejse Leeann Larsen er 
født i 1962 og har hele sit liv væ-
ret kreativt tænkende og ska-
bende ud i mange forskellige 
medier og materialer. Hun er 
dog altid vendt tilbage til former 
og stærke farver. Privatfoto

Debat

PRÆSTØ: Det går trægt på 
Antonibakken og med Vej 
og Park.

Det går meget dårligt 
med salg af grunde, ja der 
er vist ingen, der har bidt 
på krogen.

Har De kørt gennem Ro-
sagervej/Christinelunds-
vej, så har De set gaderum-
met, der ligner en forladt 
by, hvor græsset er højt, og 
hvor der ses stort på stop-
pesteder til offentlig trans-
port.

Med borgmesteren og 
politikernes accept slås 
græsset kun to gange år-
ligt og kun i denne del af 
Præstø. Højt græs, som 
politiet sidste år advarede 
imod, da parkerede biler 
antændte græsset og der-
med øvrige parkerede bi-
ler.

Nogle få politikere er 
bange for Præstøs udvik-
ling, medens Vej og Park 
og borgmesteren ikke kan 
se, hvor dumt og skræm-
mende den manglende 
vedligeholdelse ser ud og 
betyder for tilflytning.

Nu er det ikke sådan, at 
man ikke slår græs med vi-
dere i kommunen. Ved alle 
de kommunale bygning-
er, hvor medarbejdernes 
kontakt med udenomsa-
realerne er ved mødetid 
og fyraften, slås græsset 

som golfbaner, medens by-
ens borgere, der benytter 
arealerne 24-7, kun slås to 
gange årligt.  

Her er  fagchefens be-
sked:

»Vi slår græsset et par 
gange om året, hvor du 
bor, men du er velkom-
men til at slå det langs dit 
stakit, hvis det giver bed-
re mulighed for at male 
stakittet. Driften af den 
vejstrækning, hvor du 
bor, er ekstensiv, hvilket 
betyder, at slåningen sker 
forår og efterår. Præcis 
hvornår vi kommer forbi 
din ejendom, kan jeg ikke 
sige, men ønsker du at 
male i sensommerens lune 
vejr, er der ingen grund til 
at vente på vores klipper 
kommer forbi. Venlig hil-
sen, Lise Hansen Thorsen, 
Chef«.

Det er for mig uforståe-
ligt, at man ikke vælger at 
undlade græsslåning ved 
Vej og Park og lignende 
steder, men da ikke hvor 
borgerne bor. Man skal 
nok ikke satse for meget 
på Antonibakken med 
den manglende vedlige-
holdelse af det offentlige 
gaderum, kommunen og 
borgmesteren mener er 
godt nok.

Poul Svane Andresen
Christinelundsvej 17

Præstø 

Fagchef: Du er velkommen  
til selv at slå græsset

Her bor jeg på en kommunal vej med uslået græs helt op til mit 
hegn.  Foto: Poul Svane

Ja, de slår ugentlig græsset mod betaling 50 meter forbi mig og 
kører således forbi med slåmaskinen hver uge tilbage til Præstø 
Skole, hvor de parkerer deres bil.  Foto: Poul Svane

Se Vej og Park, som kunne være en golfbane værdig - og som hol-
der åbent hus (i dag, red.) for at vise deres maskiner frem, hvis 
man nu ikke skulle møde dem ude i samfundet.  Foto: Poul Svane

Ejler Hansen fik specialtilladelse til at få vinklen på sit motiv, udsigten 
fra kapellet i Vordingborg.  Privatfoto

PRÆSTØ: Sæsonen går på 
hæld, og det samme gør 
projekt Aktivt Liv Ved Fjor-
den, der har haft til formål 
at samle foreningerne om-
kring fjorden og inspirere 
til et aktivt liv i, på og ved 
vandet. Det er lykkes, mener 
aktørerne bag.

- Aktivt Liv Ved Fjorden 
har nu været i gang i et år 
og har været en stor succes. 
Der er opnået mange meget 
synlige resultater. De sam-
les nu op i en evaluering, der 
i løbet af de næste måneder 
sendes til NordeaFonden, 
der har støttet projektet med 
953.000, forklarer projekt-

gruppen, der repræsente-
rer Præstøløberne, Præstø 
Sejlklub, Præstø Roklub, 
Præstø Kajak & Padle Klub, 
Præstø Vinterbadeklub og 
Præstø Sport.

Åbent hus
De holder åbent hus lørdag 
7. september fra klokken 12 
til 14 ved Præstø Strand. Her 
kan man møde foreningerne 
bag Aktivt Liv Ved Fjorden, 
prøve Sit on top-kajakker, 
Open Water Swim, Stand 
Up Paddle-boards, Rescue/ 
pronepaddle, snorkling med 
mere.

Formålet er at lægge ki-

men til sæson 2020, så det 
aktive liv ved fjorden kan 
fortsætte. Arrangemen-
tet holdes i forlængelse af 
Boseis crosstriatlon, der 
arrangeres i samarbejde 
med Præstø Sport, DGI Stor-
strømmen og Aktivt Liv Ved 
Fjorden.

Pulje til fællesskaber
Nordeafonden lancerede i 
marts 2018 en kystpulje på 
50 millioner kroner og drog 
på turné ud i landet for at 
gøre fondssøgere klogere på 
deres egne idéer, inden de 
søgte.

Det udløste omkring 50 an-

søgninger fra Vordingborg 
Kommune, hvoraf Aktivt 
Liv Ved Fjorden var én. Et 
krav fra Nordeafonden var, 
at projekterne skulle skabe 
liv ved vandet året rundt, 
styrke fællesskaber, danne 
nye partnerskaber lokalt og 
skabe aktiviteter, der kom-
mer mange til gode.

I Præstø er det lykkes 
at fordoble antallet af for-
eninger bag projektet, idet 
Præstøløberne, Præstø 
Sejlklub og Præstø Roklub 
er kommet med ombord. Li-
sten af aktiviteter tæller 42 
arrangementer.

nili

Fjordforeninger holder åbent hus

VORDINGBORG: Filicia Mej-
se Leeann Larsen er aktuel 
med en ny udstilling på Café 
Einstein i Vordingborg. 
Den vidner om et skift til et 
mere fantasifuldt, farverigt 
og naivistisk udtryk inspi-
reret af Cobra-stilen. Der 
er fernisering i dag, fredag 
6. september fra klokken 15 
til 18. Her kan man tale med 
kunstneren om billederne 
og tankerne bag »Kunst på 
genbrugsmøbler«.

- Vi lever i en verden, hvor 
der er spot på klimaforan-
dring, overforbrug og nega-
tive nyheder. Derfor er det 
vigtigt - og min opgave som 
kunstner - også at kunne 
skabe øjebliksglæde i tilsku-
erne med stærke klare far-
ver, sjove finurlige former 
og den livsglæde, der forbin-
der sig til det, fortæller Fili-
cia Mejse Leeann Larsen.

Hun har blandt andet lavet 
kunst på genbrugsmøbler, 
hvoraf man kan se tre stole 
til ferniseringen. Derudover 
er der et katalog for yderli-
gere møbler. Hun viser også 
billeder.

- Farver og former påvir-
ker os alle på forskellige vis, 
og hvis mine stole og maleri-
er kan bringe bare lidt ener-
gi og livsglæde ind i et hjem, 

Klima, kunst og genbrugsmøbler

så er min mission lykkes. 
Samtidig elsker jeg tanken 
om mindre forbrug, mere 
genbrug og mere kunst.

Filicia Mejse Leeann Lar-
sener oprindeligt uddannet 
keramisk designer på Sko-
len for Brugskunst og efter-
følgende instruktør i intui-
tiv maling. Udstillingen kan 
ses i september. nili


