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Aktivt liv ved fjorden styrkes
VAND: Præstø har
mange muligheder
for liv ved vandet. Et
nyt samarbejde skal
fremme det.

flytter udenfor til foråret.
Fjorden skal danne rammen
om de fleste ting. Gruppens
idé er, at vinterbadeklubben
kan åbne saunaen for andre.
Det kunne være lystfiskere eller roere, der ønsker at
slappe af bagefter. Målet er
at folk, der bruger vandet,
kommer til at kende hinanden på kryds og tværs.
Den første udendørs event
sker allerede 23. februar.
- Det bliver en dag hos roklubben, hvor de laver spinning, og vinterbadeklubben,
siger Frederik Blinkenberg.

Af Claus Vilhelmsen
PRÆSTØ: Styregruppen bag
»Aktivt liv ved fjorden« er
fyr og flamme. Den har fået
953.000 kr. fra Nordea Fonden, og nu skal pengene omsættes til aktiviteter.
- Foreningerne ved vandet
skal samarbejde mere, og de
skal åbne sig op for folk, der
ikke er medlemmer, siger
Nikolaj Reichel (S), som er
ansvarlig for events.
Ole Thomsen, som er økonomiansvarlig, glæder sig
over, at alle foreninger har
vist interesse for samarbejdet.
- Tre foreninger startede
i marts med at søge Nordea Fonden, og da vi holdt
et møde i oktober, koblede
roklubben sig på, fortæller
han.
De tre foreninger er
Præstø Kajak- og Padleklub,
Præstø Sport (som består af
svømning, basket og badminton) og Præstø Vinterbadeklub.
- Men inden vi gik i gang,

Undervisning

Frederik Blinkenberg (tv), Janus Brøndum Holm, Jens Sohl Jensen og Nikolaj Reichel foran det, det hele drejer sig om: Vandet ved Præstø Fjord.

Foto: Claus Vilhelmsen
havde vi følerne ude hos en
masse folk i området f.eks.
lokalrådet, Bosei, cykelklubben, løberne og Marjatta, siger kommunikationsansvarlig Jens Sohl Jensen.
Donationen fra Nordea
Fonden skal være brugt i løbet af 2019, så styregruppen

har travlt. Den mødtes lørdag på Præstø Privatskole
for at blive mere konkrete,
og de første aktiviteter begynder allerede i januar.

Aktiviteter indenfor

- Vi lægger ud med at lave
udendørs-aktiviteter inden

for i svømmehallen i Bosei.
Vi flytter kajakkerne ind
i hallen og lige sådan med
stand up paddleboards. Det
kommer til at foregå fra januar til april, lover Nikolaj
Reichel.
Han fortæller drømmende
om wellness-aftener med

stearinlys på bassinkanten,
meditationsmusik og meditation på surfboards på
vandet.
Koordinator
Frederik
Blinkenberg håber på, at
nogle af de, som kommer
med om vinteren, vil fortsætte, når aktiviteterne

Nogle af de rare penge skal
også bruges til vogne til undervisningsbrug.
- Om dagen kan de anvendes til skoleklasser, der kan
komme og blive undervist i
forbindelse med aktiviteter
ved vandet, og om aftenen
kan de være klublokaler,
foreslår Janus Brøndum
Holm. Han er ansvarlig for
faciliteter og tillige formand
for Præstø Kajak og Padleklub.
Først skal gruppen dog
have et indledende møde
med kommunen, og det vil
ske i december.
- Vi skal have dispensationer til at opsætte midlertidige faciliteter, siger Janus
Brøndum Holm.

Veloplagte herrer
VORDINGBORG: - Kom nærmere, kom nærmere. Kom
helt herop, helt op til scenen.
Mono alias Morten Marcher kickstartede Die Herrens koncert på Stars lørdag
aften med sine karakteristiske opfordringer.
Intet dansk band formår at
koble publikum så tæt og intimt til sig fra første akkord

som kopibandet, der udelukkende spiller U2-sange.
Die Herren spiller ikke
bare koncert, de laver en
fest, og deres stil er to-vejs
kommunikation. Mono glider med sin energiske optræden i et med publikum,
og bandets fans ved, at det
aldrig bliver ligegyldigt, når
Die Herren optræder.

U2-kopisterne har spillet
sammen siden 1991 og har
udviklet sin egen stil. De er
ikke politiske som Bono, og
de klæder sig ikke som U2.
Men de spiller som U2, og det
klarer de, så det lyder forbløffende tæt på originalen.
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Mange havde set fidusen ved at få sig en gratis vask lørdag og søndag. 
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Mange fik vasket bilen gratis

Die Herren lavede en fest fra første akkord. 
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VORDINGBORG: Køen var
pænt lang både lørdag og
søndag, da Wash World åbnede sin vaskehal i Valdemarsgade. Selvom det dryppede lidt ned fra himlen,
syntes en del alligevel, at det
var køreturen og ventetiden
værd at smutte en tur forbi
den nye hal.
Ejerne havde også lokket
med en gratis guldvask, og
der stod to vejledere parat
til at oprette folk gratis i systemet, hvis de ønskede det.
Der var nemlig gratis opret-

telse frem til søndag midnat,
derefter koster det 99 kr.

Nummerpladescanner

Wash World er forskellig fra
andre vaskehaller. Der skal
ikke bruges hverken kort eller poletter.
Har man én gang registreret sig og betalt, kører
man blot frem og trykker
på »medlem« på skærmen
(uden at stige ud af bilen), og
så læser en scanner bilens
nummerplade.
Maskinen kan nu se, om

bilisten faktisk er kunde hos
firmaet.
- Så det kan ikke lade sig
gøre at komme med flere af
familiens biler, selv om man
er kunde?
- Nej, for de øvrige biler
har andre nummerplader.
Og skifter man nummerpladen over på en anden bil,
går den heller ikke, for der
bliver foretaget stikprøver
for at se, om nummerpladen
passer til bilen, siger servicemedarbejder Lars Rossing til Sjællandske.
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