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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: Vordingborg Kirke: 

Morgengudstjeneste med 
kunstner Jørgen Spohr

10.00-12.00: Allerslev Gl. Sko-
le, Enghavevej 2: Petanque

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

14.00-16.00: Allerslev Præ-
stegård, Rekkendevej 39: 
Strikkeklub

14.00-16.00: Aktivitetscenter 
Skovbo, Gl. Vordingborgvej 
43, Langebæk: Sangcafé. 
Arr.: Kalvehave Menig-
hedsråd

15.00-18.00: Innovationsrum-
met, Kulturarkaden, Syd-
havnsvej 6, Vordingborg: 
Åbent

15.00-17.00: Vordingborg Bibli-
otek, Sydhavnsvej 6: »Myter 
og legender«, Verdens For-
tællerdag. Arr.: Vording-
borg Fortællerkreds

16.00: Mern Kirke: Spaghet-
ti-gudstjeneste for børn og 
forældre

17.00: Kulturarkaden, Syd-
havnsvej 6, Vordingborg: 
Advokatvagten

18.00-20.00: Sværdborg Sogne-
arkiv, Tinghøjvej 6, 1., Over 
Vindinge: Åbent

18.00-19.00: Egnshuset Jungs-
hoved Skole, Jungshovedvej 
46: Generalforsamling, 
Jungshoved Lokalråd

18.00-19.30: Medborgerhuset, 
Skovvej 2, Vordingborg: 
Informationsmøde om spo-
rarbejde og sporspærring 
i Vordingborg. Arr.: Bane-
danmark

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

19.00: Egnshuset Jungshoved 
Skole, Jungshovedvej 46: 
Foredrag ved Hans Jørgen 
Eggersen om Skoleskibet 
Danmark. Arr.: Foreningen 
Norden Præstø

19.00: Præstø Skole, Skolevej 
15; Foredrag ved Henrik 
Dahl om fugle i haven. Arr.: 

Haveselskabet Bårse-Lund-
by Kreds

19.00: Kulturarkaden, Syd-
havnsvej 6, Vordingborg: 
Foredrag med forfatter og 
journalist Leif Davidsen

19.00: Mern Forsamlingshus, 
Kalvehavevej 14: General-
forsamling, Mern Vand-
værk

19.00-21.00: Egnshuset Jungs-
hoved Skole, Jungshovedvej 
46: Borgermøde om byfor-
nyelse. Arr.: Jungshoved 
Lokalråd

19.00-21.30: Restaurant 
Siv&Co, Havnepladsen 2, 
Præstø: Taxi Horns (swing)

19.30: Majas Festlokaler, 
Lundby Hovedgade 152: Ge-
neralforsamling, Lundby 
Vandværk 

Fredag
15.00: Per Thyges Torv, 

Præstø: Indvielse af broen 
over Tubæk Å

21.00: Stars, Algade 84, Vor-
dingborg: The KutiMango-
es (verdensmusik)

BIOGRAFER
Biografcaféen
Torsdag
16.15 og 20.30: Britt-Marie var 

her
17.15: A Star is Born
18.00: Løfte ved daggry
19.50: Green Book
Fredag
16.15: Britt-Marie var her
17.15: A Star is Born
18.00: Løfte ved daggry
19.50: Green Book
20.30: Selvhenter

Bio Bernhard
Torsdag
19.00: Mødregruppen

Fredag
13.00: Mødregruppen (under-

tekster)
19.00: Cold Case Ham-

marskjöld

UDVIKLING: Skip-
perkroen vækkes 
til live og skal atter 
være et sted, hvor 
mennesker mødes 
over mad og drikke.

Af Claus Vilhelmsen

PRÆSTØ: Skipperkroen, som 
engang var stedet, hvor alle 
mødes i Præstø, har levet en 
hensygnende tilværelse de 
sidste år. Siden kroen lukke-
de for omkring 15 år siden, 
har flere forsøgt at anvende 
bygningen til forskellige 
formål, men intet er gået rig-
tig godt. Nu står bygningen 
mere eller mindre tom, kun 
har sejlklubben et undervis-
ningslokale på 2. sal.

Men sejlklubben er sagt 
op, for en af byens sønner, 
Jakob Helles, har købt byg-
ningen.

- Der skal være spisested, 
afslører Jakob Helles, som 
gerne vil bidrage til udvik-
lingen på havnen i byen. 

- Jeg er født og opvokset i 
Præstø, og da jeg var barn, 
var der kun Skipperkroen 
på havnen. Siden kom ishu-
set, og for 20 år siden åbnede 
Café Mocca. I 2014 åbnede 
SIVOGCO. Udviklingen er 
gået fra at være en industri-
havn til at være en havn for 
lystsejlere og turister. Jeg 
vil gerne bidrage til den ud-
vikling, siger Jakob Helles.

Konkurrence
- Er du ikke bange for, at åbne 
et nyt spisested, når der i for-
vejen ligger to lige ved siden 
af?

- Nej, jeg tror, at mere af 
den samme ting gør stærk. 
Der er meget aktivitet på 
havnen, som har udviklet 
sig i en fantastisk retning, 
svarer Jakob Helles.

Han minder om, at Adelga-
de har haft sin storhedstid, 
men at en del af gaden nu er 
lukket ned. I gamle dage var 
det Torvet, men der er kun 

boliger nu om dage. Udvik-
lingen går i retning af hav-
nen.

Renovering
For at den gule bygning 
kan blive til Skipperkroen 
igen, skal den shines op. Alt 
det gamle køkkenudstyr er 
fjernet, og der skal startes 
forfra.

- Den skal have den helt 
store tur. Jeg vil investere 
det, der skal til for at forny 
stedet, og jeg vil også udbyg-
ge. Der var før en pavillon, 
men den blev revet ned. Jeg 
vil bygge ud, så der kommer 
flere pladser, ellers bliver 
det for småt, siger investo-
ren, der allerede har clearet 
det med kommunen, så han 
ikke render ind i grimme 
overraskelser og stopklod-

ser. Det er også Vordingborg 
Kommune, der har solgt 
ham bygningen, og en betin-
gelse for handlen er, at han 
kan få lov at renovere og ud-
bygge.

Næste skridt er at aktivere 
arkitekterne, og når somme-
ren går på hæld, håber Hel-
les, at alt papirarbejdet er på 
plads. 

- Så går vi i gang med at 
bygge og renovere til efter-
året, og når sæsonen star-
ter i foråret 2020, åbner vi 
Skipperkroen, siger Jakob 
Helles.

Kommunen satte byg-
ningen i et udbud, der slut-
tede 23. januar, og overta-
gelsen er fra 1. april. Der må 
ikke indrettes lejligheder, 
men det er heller ikke Jakob 
Helles plan.

Jakob Helles køber 
Skipperkroen i Præstø

PRÆSTØ: Vordingborg Kom-
mune skulle vælge et af fire 
bud, der kom ind, inden fri-
sten udløb 23. januar. 

Udviklingsdirektør Jan 
Michelsen siger til Sjæl-

landske, at kommunen har 
fået det for bygningen, som 
de folk, der sidder med sal-
get, havde håbet på.

- Og så har vi fået et godt 
tilbud med et spændende 

projekt, tilføjer han.
De fire bud kom fra in-

vestorer både inden for og 
uden for Vordingborg Kom-
mune, men Michelsen vil 
ikke sætte navne på.

Kommunen har haft byg-
ningen, siden den overtog de 
sidste procenter af Præstø 
Havn fra sejlklubben for 
fem-seks år siden.

cv

Glæde over salget i forvaltningen

Skipperkroen, som den så ud i midt 80’erne, da den endnu havde en pavillon foran bygningen. Nu er der 
en terrasse, men der skal igen være en mindre bygning.  Privatfoto

Jakob Helles vil skabe mere liv 
på havnen. Fotoet er taget af J.C. 
Borre Larsen i februar i år

»  Den skal have den helt store tur. 
Jeg vil investere det, der skal til for at 
forny stedet, og jeg vil også udbygge.

Jakob Helles, investor

SANDVIG: Maria Anthony Knudsen fortæller om sine er-
faringer med at skrive dagbog, når der lørdag 23. marts og 
lørdag 27. april er Workshop hos Sandvig Folkeoplysning og 
Fortælleværksted. 

Det sker begge dage fra klokken 13 til 16 på adressen San-
devej 3, Sandvig, hvor temaet er dagbogsskrivning til men-
tal oprydning, selvindsigt eller fornøjelse. Deltagelse koster 
50 kroner. Tilmelding til skoleleder Lone Rytsel på telefon 
4042 6294.

Glæden ved at skrive dagbog

PRÆSTØ: Lørdag 23. marts klokken 21 er der releaseparty på 
Pakhus8, Havnepladsen 8, Præstø. Her markerer »Frirum« 
sin aktuelle udgivelse med en fuld koncert, hvor orkestret 
præsentere sine sange for publikum. 

»Frirum« er et nyt band på den danske musikscene. Re-
pertoiret er dansktop-pop-rock leveret af fire modne mænd 
med tekster, der på én gang er personlige, glade, triste, ba-
nale og komplicerede. Billetter købes på https://pakhus8.
safeticket.dk.

Releaseparty i Pakhus8


