
FAKTA

Sjællandske n  TIRSDAG 29. JANUAR 2019

15
sektion 1

VORDINGBORG: Søndag 3. februar er det tid for det årlige ar-
rangement 3xG i Vordingborg Kirke.

De tre G’er står for Gudstjeneste, Gåtur og Gule ærter. 
Gudstjenesten står Søren Schiøler Linck for, og gåturen er 
sammen med medlemmer af menighedsrådet fra kirken til 
sognegården på Færgegaardsvej, hvor et hold af kirkens 
frivillige står klar med en gang gule ærter. Der plejer også 
at være en kryddersnaps til maden, som koster 20 kroner. 
Tilmelding via kirkens hjemmeside eller på kirkekontoret 
senest 31. januar. 

Gud, gåtur og gule ærter

KØNG: Der venter fransk, dansk og engelsk musik knyttet 
til årstiden, når Præstø og Skibinge Kirkers Pigekor giver 
koncert torsdag 31. januar klokken 19.30 i Køng Kirke.

Koret, der består af godt 30 piger i alderen 12-21 år er til-
knyttet Præstø og Skibinge kirker, og mange af pigerne har 
sunget i kirkernes kor, siden de som seks-syv-årige begynd-
te i Spirekoret.

Koret synger til gudstjenester i Præstø og Skibinge Kir-
ker cirka tre gange om måneden og har de seneste år tillige 
sunget i omegnens kirker. Koret har stor glæde af at mødes 
og synge sammen med andre kor. I påsken 2017 havde koret 
besøg af et pigekor fra Lübeck og i februar 2018 var koret på 
genbesøg i Lübeck.

Der er fri entré til koncerten, som varer cirka en time.

Pigekor synger i kirken

Præstø og Skibinge Kirkers Pigekor giver koncert.  Pressefoto

Morten Gyllenborg fra Nature Energy (tv), der her ses som guide un-
der lørdagens rundvisning på energi-virksomhedens biogas-fabrik 
på Nordfyn, svarer i aften på spørgsmål.  Foto: J.C. Borre Larsen

LUNDBY:  Der er lagt op til en 
hed aften, når Vordingborg 
Kommune i aften holder 
borgermøde på Svend Gøn-
ge-Skolen i Lundby om det 
omdiskuterede biogas-an-
læg ved Køng Mose. Det er 
Danmarks største ener-
gi-producent, Nature Ener-
gy, som har søgt om lov til 
at bygge en stor fabrik, der 
skal omdanne organisk af-
fald til grøn energi.  

På borgermødet vil der 
være indlæg fra Michael 

Larsen (R), udvalgsformand 
for Plan og Teknik, Karsten 
Kolle,  sagsbehandler fra 
kommunens Afdeling for 
Plan og By, Morten Gyllen-
borg, forretningsudvikler 
i Nature Energy,  og Lotte 
Weesgaard fra det rådgiven-
de ingeniørfirma Niras, der 
har udarbejdet miljørappor-
ten. Derefter gives ordet frit 
til andre indlæg. Aftenen 
slutter med spørgsmål. Bor-
germødet begynder klokken 
19.  Borre

Borgermøde i aften om 
stort biogasanlæg

LIV i bymidten

NYT TILTAG: En 
oplevelsestur rundt 
om den gamle ø ser 
måske dagens lys. 
Præstø skal nemlig 
være alt det som 
nettet ikke er.

 

Af J.C:  Borre Larsen

PRÆSTØ:  De røde plyssæ-
der i Bio Bernhard var godt 
fyldte, da en større initia-
tivgruppe i aftes præsen-
terede en storstilet plan for 
at markedsføre Præstø. Bu-
tikkerne og bylivet er under 
pres fra webhandlen, men i 
Præstø vil man svare igen 
med »Den blå rute«. Det er 
fysisk rute på 2,5 km, der 
går rundt om den gamle ø, 
og som binder et bånd om 
den centrale del af byen. Det 
var ejendomsejer Jakob Hel-
les som ved hjælp af power-
points præsenterede ideen, 
og som han bemærkede. 

- Flere af de gode ture går 
som regel rundt om noget. I 
København går man rundt 
om Damhussøen eller de in-
dre søer.  

Præstø skal peppes op
Den grundlæggende tan-
ke med »Den blå rute« er, 
at brugerne hele tiden skal 
kunne se, at de er på en 
ø. For at det skal være en 
spændende tur skal flere 
steder i Præstø peppes lidt 
op. Det gælder blandt andet 
Strandvejen og Tubæk Å.

Der skal  være info-tavler, 
lys på havnen og flere parke-
ringspladser. Et fedt scena-
rie kunne også være en bo-
ardwalk (træbro) i sivkan-
ten ved Frederiksminde. Og 
så skal der undervejs være 
små oaser i form af bænke. 
Igen pegede Jakob Helles på 
København

- Ved søerne sidder unge, 
gamle og skam også forret-

Blå rute som våben 
mod webhandlen 

Den blå rute:

■n En 2,5 km rute som 
går langs Tubæk Å, 
Preieses Stræde, 
Strandvejen første del 
af Nysøvej (alléen) og 
derfra Antonittersti-
en til havnen, langs 
Fjordstien rundt om 
Frederiksminde til Dal-
stien og langs Øster-
bro til åens udspring i 
fjorden. 

■n Ruten skal markeres 
med eksempelvis blå 
prikker.

■n Det er meningen, at 
alle skal kunne bruge 
ruten, børn, unge, æl-
dre, familier, motioni-
ster, skoler og turister. 

PRÆSTØ:  Hvis man siger 
»Solskinsøen« og »Smi-
lets by«. Mon så ikke, at de 
fleste ved, at der er tale om 
henholdsvis Bornholm og 
Aarhus. Står det til Jan 
Møller, der er leder af Møns 
Banks afdeling i Præstø, 
så skal Præstø også have et 
berømt og slagkraftigt slo-
gan. Præstø skal være kendt 
som intet mindre end »Dan-
marks reneste by«. Eller ø. 
Det har man endnu ikke be-

sluttet.
- Vi tror på, at det har en 

stor brandværdi at være 
Danmarks reneste by. Folk 
vil interessere sig for vores 
by på en anden måde. Hvem 
vil ikke bo i Danmarks rene-
ste by, lød det  fra Jan Møl-
ler, da han holdt et indlæg på 
aftenens møde om »Den blå 
rute« i Bio Bernhard. 

Jan Møller nævnte fle-
re eksempler på, hvordan 
Præstø kan holdes fri for 

ispapir, hundeposer og ciga-
retskodder. 

- Det kunne være, at vi 
skulle have miljø-kajakker, 
hvor man putter affaldet 
i en spand, eller at der var 
en affalds-sherif, som kør-
te rundt i en tuk-tuk-vogn 
og holdt øje med overfyldte 
skraldespande, sagde Jan 
Møller.  

I Præstø går »Præstø Pa-
trioterne« rundt med kost og 
skovl for at holde byen ren. 

- Vi er faktisk allerede i 
gang. Vi skal bare have ko-
ordineret arbejdet, sagde 
Jan Møller.

Markedsføringen af 
Præstø som Danmarks 
reneste by hænger ifølge 
bankmanden godt sammen 
med »Den blå rute« og Vor-
dingborg Kommunes vision 
om »Den smukke forhave«. 

Så vidt det vides er sloga-
net »Danmarks reneste by« 
ikke optaget.  Borre

Præstø skal være Danmarks 
reneste by

ningsfolk, der lige holder et 
møde, sagde Jakob Helles. 

Han blev suppleret af 
Rasmus Evind, formand 
for Præstø Handels- og Er-
hvervsforening, der også 
sidder i gruppen bag »Den 
blå rute«.

- Præstø skal være alt det, 
som nettet ikke er. Natur, 
havnemiljø, spændende 
bygninger og et godt byliv, 
sagde Rasmus Evind, der 
følte sig som en lille dreng 
før juleaften.

- Den blå rute er toppen 
af kvalitets-turisme, sagde 
han.

Ikke finansieret
Den Blå Rute er ikke gratis, 
og der er ikke rejst finansie-
ring. Pengene skal komme 
i kassen ved hjælp af fonds-
støtte, lokale sponsorater 
og en håndsrækning fra 
kommunen. Eksempelvis 
har kommunalbestyrelsen i 
2018 bevilget 500.000 kroner 
til en ny træbro over Tubæk 
Å. Såvel Rasmus Evind og 

Jakob Helles har troen på, at 
det nok skal lykkes at skrabe 
penge sammen.

- Projektet koster ikke en 
milliard, lød det fra Rasmus 
Evind.

- Vi har lavet ruten i eta-
per, så man ikke skal lave 
det hele på en gang, tilføjede  
Jakob Helles. 

Efter aftenens præsentati-
on slutter gruppens arbejde. 
Men som et af medlemmer-
ne,  kommunaldirektør Lau 
Svendsen-Tune, fastslog:  

- Det betyder ikke, at vi er 
færdige. Det er nu, at bolde-
ne skal gribes

Jakob Helles (til højre) er en af de ti deltagere i en gruppe, der har fostret idéen til »Den blå rute«. 
 Foto: J.C. Borre Larsen


