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Sommerserie: Jespers drøm
om den moderne landsby

S står i vælgerstampe

Tysklands ambassadør tager
temperaturen på danskerne

n SEKTION 1 SIDE 16-17

n SEKTION 2 SIDE 4

n SEKTION 2 SIDE 7
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FODBOLD: Næstved var tæt på nederlag, men reddede det ene point dybt i tillægstiden - SEKTION 2, S. 14-15
LUKKET: Herlufsholm Kirke må holde lukket i yderligere et år frem til januar 2020. Det er konsekvensen efter fund af skimmelsvamp under den renovering, som begyndte i maj og skulle vare året ud.

Skimmelsvamp lukker
populær kirke endnu et år
Af Niels Brande
NÆSTVED: Renoveringer har det
med at gribe om sig, når man først
er begyndt.
Det er også tilfældet i Herlufsholm Kirke, hvor stiftelsen bag
skolen sammen med kirkens me-

nighedsråd i maj satte gang i en renovering, som skulle vare året ud.
Da håndværkerne kom op i højden, fik de øje på skimmelsvamp,
og det i et omfang som kom bag på
stiftelse og menighedsråd.
- Det overraskede os ikke, at det
var her, men omfanget af det gjor-

de. Det var større end ventet, siger
Tim Petersen, direktør for Herlufsholm Skole og Gods.
Konsekvensen bliver, at kirken
nu er lukket i yderligere et år frem
til januar 2020.
Dermed kan menigheden vinke
farvel til kirkejul i Herlufsholm de

næste to år, mens skolen må finde
et andet sted til morgensamlinger
og andre arrangementer, hvor de
ellers traditionen tro bruger kirken.
- Vi vil ikke genåbne kirken,
uden at det her skimmelsvamp er
ordnet, siger Tim Petersen.

Foto: Hans Jørgen Johansen

Til gengæld for de 20 millioner
kroner, projektet nu kommer til at
koste, kan parterne se frem til en
totalrenoveret kirke med blandt
andet rensede kalkmalerier, hvide
vægge og nyt gulv med nyt varmeanlæg under.
n SIDE 4-5

Provst går på pension for
at hjælpe sin syge datter
TYVELSE: Vagn Birk Jensen stopper som sognepræst og
provst, da hans datter er alvorligt syg. På søndag siger
han farvel i Tybjerg Kirke.
n SIDE 6-7

Vandværk: Spar på vandet
FENSMARK: Vandværket i Fensmark er udfordret af en
reparation på det ene af byens vandværker. Spar på vandet de kommende dage, opfordrer vandværket. n SIDE 2

Gadeteater melder snart udsolgt
PRÆSTØ: Fredag er der premiere på »Huset i Jomfrustræde« - Egnsteatret Cantabile 2’s største store gadeforestilling i Præstø.
n SIDE 14

Konditordrøm starter med café
STEGE: 13-årige Vera Lindhardt Holmefjord er vild med
at bage kager. Hun drømmer om at blive konditor, og i
weekenden holdt hun sommercafé i hjemmet på Møn.
n SIDE 15

Glæden ved godt glashåndværk

n NÆSTVED SIDE 8

Fensmark Trailer
ER DET TID TIL
REPARATION/SERVICE
AF DIN TRAILER?

Svømmere krydsede fjorden
00033

5 709102300111

PRÆSTØ: At svømme med ét ben er ikke noget problem, når man som Jørgen Klejs Hansen fra Horsens (i midten) må have svømmefod på.
Søndag tilbagelagde 68 deltagere de 4720
meter fra Fjordkroen ved Bækkeskov til
Præstø Strand.

På grund af vestenvinden var vandet ekstremt lavt.
Først i mål kom Philip Krogh Brønnicke
fra Vordingborg i tiden 01:01:21.

n SIDE 13

lys m.m.
bremser, ringsskader
ik
-også fors

Fensmark Trailer - Glasmagervej 18
4684 Holmegaard / Tlf. 55 54 82 80
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Philip Krogh Brønnicke (til venstre), der til daglig svømmer i Køge,
blev dagens vinder. Han træner 10-12 gange om ugen og er lige kommet hjem fra junioreuropamesterskaberne, så for ham var det et
hyggeløb.Nummer to blev Philip Krogh Brønnicke fra Vordingborg
var første mand på land efter årets udgave af Præstø Fjordsvømning.
Nummer to blev Kristian Ranghøj, der træner i Lyseng. Har han skruet
lidt ned for intensiteten, efter at han er startet på universitetet. Begge
stiller de op til DM i næste weekend. 
Foto: Nina Lise

Svømmerne blev sendt afsted i tre hold. Her er det de hurtigste, der forventede at gennemføre på en time. 

Foto: Hans Jørgen Johansen

Svømmere kunne
næsten gå på vandet
FJORDSVØMNING:
Vestenvind betød
ekstremt lavt vand.
Alligevel lykkedes
det at svømme de
4720 meter på tværs
af Præstø Fjord.

ste deltagere kom i land i tiden 01:43:37 - skarpt forfulgt
af sin mor i tiden 01:43:47.
Det var Frederik Trues første fjordsvømning. Hanne
True var med for 10. gang.
- Det var hårdt, men jeg gør
det gerne igen, griner Frederik True, mens mor tilføjer,
at han viste stort overblik
ude på vandet.
- Det er en god afslutning
på en sommer med nogle
gode træninger på Rema
1000-banen inde i Nysøkrogen, fastslår hun.

Af Nina Lise
PRÆSTØ:
Philip
Krogh
Brønnicke fra Vordingborg
var første mand på land i tiden 01:01:21 ved 14. udgave
af Præstø Fjordsvømning.
Nummer to blev Kristian
Ranghøj fra Aarhus i tiden
01:01:22. De to er vant til at
dyste mod hinanden.
- Der var mange bølger,
indtil vi kom i læ af øen ude
på midten. Der var nogle kolde strømme, og mellem 2. og
3. bøje mistede vi begge badehætten, så det blev koldt
om hovedet, fortæller Philip
Krogh Brønnicke, der havde
regnet med at sætte kammeraten og konkurrenten af.
Det lykkedes ikke. Så måtte
han køre spurten hjem.
- Jeg havde håbet, du gik
lidt ned i tempo de sidste 15
minutter. Det gjorde du ikke.
Så jeg måtte bare hænge på,
siger Kristian Ranghøj.

14-årig slog sin mor

Tempo viste også 14-årige
Frederik True fra Præstø,
der som den første af de yng-

Ekstremt lavvande

Jørgen Klejs Hansen fra Horsens er født og opvokset i Præstø og kommer hjem en gang om året for at deltage i fjordsvømningen. Når folk
spørger til hans ben, plejer han at sige, at han er gammel sørøver.
Men sandheden er, at det var en kræftknude i foden, der for 36 år siden tvang ham til at lære at svømme med et ben. Som kompensation
får han lov at bruge svømmefødder. Han gennemførte søndag i tiden
01:52:57. At han svømmer med lange ærmer og ben skyldes tidligere
møder med brandmænd i fjorden. 
Foto: Hans Jørgen Johansen

Der var 68 til start ud af 75
tilmeldte.
Vestenvinden
skabte ekstremt lavvande det går ud over tiderne, når
svømmerne skal løbe langt
i starten, forklarer starter
Svend-Aage Jensen. Til gengæld var det godt for vandkvaliteten.
- Når vinden kommer fra
vest, bliver vandet presset
ud i Faxe Bugt. Det er sjældent, vi har så lidt vand i
fjorden, men det betyder, at
vandet bliver skiftet ud, så
den algevækst, varmen har
givet, ikke er noget problem,
forklarer sikkerhedskoodinator Jesper Ravnbjerg.
Der skal over 50 hjælpere til at have 75 svømmere i
vandet. De fleste bemander
kajakker, robåde og motorbåde. Derfor kan løbet ikke
blive større.
- Så bliver det et andet
setup, der ikke længere

Mor og søn - Hanne og Frederik True. Hun svømmede over for 10.
gang - han for første. Men selvom det især bagefter var koldt, gør han
det gerne igen. 
Foto: Nina Lise
kan klares med frivillige.
Fjordsvømningen er et tilløbsstykke med deltagere
fra hele landet. Det må godt
være lidt eksklusivt, siger
han.

Godt for fællesskabet

Præstø Fjordsvømning arrangeres i samarbejde med
Præstø Sejlklub, Præstø Roklub, Bådlauget Dalen samt
Præstø Padle & Kajakklub.
De hurtigste deltagere er
en time om at svømme de
4720 meter. De langsomste
får to og en halv time. Herefter bliver de sidste hevet op
af vandet.
Ifølge Jesper Ravnbjerg er
arrangementet vigtigt for at
skabe opmærksomhed om
vandsportsklubberne ved
fjorden. Det er et motionsløb, hvor vinderne får æren.
Der åbnes for tilmelding
til næste års fjordsvømning
i maj.

FAKTA
■■Ældste deltager: Hans
Holm, Værløse (69)
■■Yngste deltager: Johan
Sejrsbøl, Præstø (12 år)
■■Førstegangsdeltagere:
29 personer
■■Flest deltagelser: Thomas B. Hansen og Helle Rasmussen (begge
14. gang)
■■Klubber med flest
deltagere: Præstø
Sport (14), Næstved
(11), Vordingborg (7),
Haslev (7)
■■Jubilarer: Seks deltager for 10. gang

