LOKALHISTORISK FORENING FOR PRÆSTØ
FORÅR 2022
Foredrag afholdes i Kirkehuset, Adelgade 127, Præstø
Medlemmer gratis adgang – ikke medlemmer 50 kr.

Onsdag den 23. februar kl. 19:00
Antonitterklosteret og reformationen
Martin Schwarz Lausten, professor emeritus., dr.theol. fortæller om:
Præstøantonitternes skæbne efter gennemførelsen
af den lutherske reformation, som skal ses på
baggrund af Martin Luthers syn på antonitterne og
antonitterklosterets historie i senmiddelalderen,
belyses gennem det begyndende danske
reformationsopgør.
1470 skænkede kong Christian I Vor Frue Kirke i
Præstø til Antonitterklosteret i Mårkær i det
nuværende Slesvig-Holsten, munkene tog straks
skridt til at oprette et datterkloster i Præstø og dette
omtales allerede i 1474. Selve klosterbygningen, der var indviet til Sankt
Antonius, lå nord for kirken. Det øde Kloster blev nedbrudt 1563, og kun
Kirken blev bevaret som sognekirke

Onsdag den 30. marts kl. 18:00 Generalforsamling
Maleri af Johan Peter Raadsig, 1806-82, Præstø set fra Nysø
Var det mon denne udsigt Bertel Thorvaldsen havde fra sit atelier, som baronesse Christine
Stampe lod opføre til ham i haven ved Nysø, og hvor han arbejdede 1839-44 efter hans
hjemkomst fra Rom? Er det mon familien Stampe og deres venner, der sejler ud på Fjorden?

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 30. marts, forslag
der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.
Forslag til vedtægtsændringer fremsendes en måned før
generalforsamlingen
Den planlagte foredragsrække, som relaterer sig til byens udvikling fra før
historisk tid til i dag fortsættes. Peter Vang Petersens foredrag om
områdets arkæologi, der måtte aflyses i december afholdes i april. Palle
Birk Hansens foredrag om middelalderens Præstø udsættes til august.
Grundtvigsjubilæet, der er udsat et år, afholdes i april.

Efterfølgende fortæller Claus M. Smidt, mag. art. i kunsthistorie om:
Gamle huse i Præstø
Pest,
ildebrande
og
fattigdom har effektivt
forhindret Præstø i at
kunne fremvise huse, der
er ældre end et par
hundrede år. Men vil det
lykkes at bevare den del
af den gamle bykerne, der endnu eksisterer, og som er enestående i mange
henseender? Dels danner den endnu i store dele af byen bevarede ældre
bebyggelse en homogen charmerende bykerne, dels har byen som en af de
sjældne i landet endnu sin gamle profil i behold. Når der undtages
byudvidelsen i vest, så har Præstø stadig mod de øvrige tre verdenshjørner
den udstrækning, byen har haft siden senmiddelalderen.

200-års jubilæum for Grundtvig i Præstø

Grundtvigjubilæet relaterer sig til, at Grundtvig i 1821 blev indsat som præst
i Præstø og Skibinge sogne. Han flyttede med sin kone
Lise ind i Bager Demses gård (Torvestræde 7) nær
havnen i Præstø. Her blev familiens ældste søn, Johan
født 14. april 1822. I september døde Grundtvigs mor og
blev begravet på kirkegården, graven findes ved hegnet
nær vandtårnet. Efter 20 måneder i Præstø fik Grundtvig
embede ved Vor Frelsers kirke på Christianshavn.
Også Grundtvigs politiske karriere knytter sig til Præstø. Her blev han valgt
til Den Grundlovgivende Rigsforsamling 6. november 1848. Ved det første
folketingsvalg i Præstø sikrede Grundtvig sig plads i Folketinget. Ved
suppleringsvalget i sommeren 1854 blev han kåret på Torvet i Præstø, og
det samme skete ved det ordinære folketingsvalg lige før jul samme år.
Grundtvig repræsenterede Præstøkredsen i knapt 5 år.
Søndag den 3. april kl. 19:00 på Bosei, Evensølundvej 5, Præstø
”Syng Sammen” Grundtvigs sange og salmer
Tilrettelagt af Charlotte Dagnæs og Helge Rørtoft-Madsen
Onsdag den 6. april kl. 19:00 – Kirkehuset Skibinge, Ronesbanke 19A
N.F.S. Grundtvig og dennes liv og virke i Præstø og Skibinge
Palmesøndag 10. april kl. 11-15
Præstetavleindvielse Skibinge Kirke derefter
Festgudstjeneste i Præstø Kirke med efterfølgende traktement
Detaljeret program lægges i marts på foreningens hjemmeside- søg på:
Lokalhistorisk Forening for Præstø - - - samt se dagspressen

Onsdag den 27. april kl. 19:00
Old- og Vikingetid omkring Præstø
Foredrag med arkæolog Peter Vang Petersen
Nationalmuseets
Danefæinspektør Peter
Vang
Petersen haft flere tusinde stykker
Danefæ i hånden, og han har ledet
flere store forskningsudgravninger.
På Lolland har han udgravet de
ældste spor af mennesker i
Østdanmark på den 12.000 år gamle rensdyrjægerboplads Sølbjerg. Her
påviste han, hvordan rensdyrjægere i senistiden fulgte efter store
rensdyrflokke, når dyrene trak fra Nordtyskland hen over Lolland og
Sydsjælland til Skåne, som dengang var et stort sammenhængende
landområde.
Sensommerudflugt søndag den 28. august
Reserver allerede nu dagen til en interessant tur med foreningen til et
historisk sted på Sjælland. Dagsprogram bliver udsendt med Nyhedsbrevet
i begyndelsen af august og lægges på foreningens hjemmeside.
Hjemmeside søg på: Lokalhistorisk Forening for Præstø
Kontingent for året 2022: Enkeltpersoner 125 kr.
Husstand 2 personer med samme adresse 175 kr.
Bestyrelse:
Formand Helge Rørtoft-Madsen, Næbvej 49, Præstø - uhroertoft@gmail.com
2682 5562
Næstformand Jørgen Damø, Torvet 21, Præstø - js@damoe.eu - 5599 1313
Kasserer Søren Jørgensen, Tværvej 44, Præstø – sorenerikjorgensen@gmail.com
2369 2180
Sekretær/redaktør Anna Sarah Rye, Kragevigvej 15, Præstø
annasarahrye@mail.dk 2979 7513
Bestyrelsesmedlem Thore Andersen, Torvet 2, todi@andersen.mail.dk
2892 4066
Suppleanter: Inger Roed, Adelgade 55, 1.th. Præstø & Jørgen Tang Holbek,
Lundbygårdsvej 2B, Lundby

