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FERNISERING: 
Kunstnergrup-
pen CaCO3 sætter 
fokus på Trygge-
vælde Ådal med en 
efterårsudstilling 
i Laden på Nicoli-
nelund.

STRØBY EGEDE: Hvorfor skal 
det altid handle om Klinten, 
når der nu også er andre 
smukke steder på Stevns? 

Sådan spørger Ulla Thorn-
berg og Käte Gjørup, som 
i begyndelsen af oktober 
slår dørene op for en stor 
kunstudstilling. Den kan 
ses i weekenden 7.-9. oktober 
i Laden på Nicolinelund, der 
tidligere hed Stolpegården 
og flere gange har lagt loka-
ler til kunstnergruppen Ca-
CO3’s udstillinger.

Når Stevns Klint overho-
vedet nævnes i denne sam-
menhæng, skyldes det må-
ske, at Kulturloftet - og med 
Ulla Thornberg som én af 
tovholderne - tre år i træk 
har haft en temaudstilling, 
hvor lokale kunstnere netop 
har givet deres bud på en for-
tolkning af verdensarven. 
Et motiv, som går igen og 
igen i adskillige værker fra 
Stevns og omegn.

- Vi vil godt give Ådalen lidt 
mere opmærksomhed. Den 
er et fantastisk naturom-
råde og udnævnt til Natu-
ra 2000-område og dermed 
EU-habitat. Her finder man 
resterne af gamle bopladser 
fra oldtiden og en skønhed, 
som ikke ses mange andre 
steder, siger Käte Gjørup.

Ulla Thornberg er enig i, at 
Ådalen er et lidt overset om-
råde rent kunstnerisk set:

- Hvis man går ned langs 
åen, vil man opleve et land-
skab med næsten samme ud-
seende som for 3000 år siden. 
Den stilhed og ro, som er for-
bundet med Ådalen, gør et 
stort indtryk. Der ligger en 
opgave i at gøre vores lokale 
politikere opmærksomme 
på denne perle, siger hun.

Spørgsmålet er så, hvor-
dan kunstnerne vil fortolke 
naturen i Ådalen. Det får 
man et bud på, hvis man be-
søger efterårsudstillingen 
på Nicolinelund, hvor tema-
et i år er: Ådalens Magi.

- Magien finder man f.eks., 
når Mosekonen brygger, og 
elverpigerne danser - eller 
når nattergalen slår sin kla-
re triller i krattet, siger Ulla 
Thornberg, der selv engang 
har boet lige ned til Trygge-
vælde Ådal.

Apropos nattergalen har 
Annette Sjølund tegnet den 

lille undseelige fugl med den 
store stemme som udstillin-
gens logo.

Guidet tur i Ådalen
Kommer man som gæst på 
udstillingen, har man selv 
mulighed for at opleve Åda-
lens skønhed. Både lørdag 8. 
oktober og søndag 9. oktober 
arrangeres en guidet tur fra 
Nicolinelunds gårdsplads 
ned til Ådalen syd for Strøby 
Egede. Der er afgang kl. 13 
med Helle Merethe Johann-
sen som turleder, turen 
varer omkring halvanden 
time, og det tilrådes at med-
bringe gummistøvler.

Udstillingen ferniseres 
fredag kl. 16, og åbnings-
talen er lagt i hænderne på 
den lokale formand for Dan-
marks Naturfredningsfor-
ening: Michael Kruse, som 
har fået opgaven at forbinde 
oplevelser i naturen med op-

levelser i kunsten.
På åbningsdagen har ud-

stillingen åben frem til kl. 
19, og lørdag og søndag er 
der adgang mellem kl. 11 og 
16.

Kunstnersammenslutnin-
gen CaCO3 - som også går 
under navnet: Kalciumkar-
bonaterne - har eksisteret 
i over 30 år. I år udstiller 
syv af medlemmer på Ni-
colinelund - det er kerami-
kerne: Ulla Thornberg og 
Anne Vejtorp samt malerne: 
Christina Præstgaard, Ben-
te Ansholm, Lili Henriksen, 
Inger Jepsen og Annette 
Sjølund, der både er maler 
og keramiker.

Desuden har CaCO3 invi-
teret fire gæsteudstillere: 
Yvonne Erbs (maleri), Rudy 
Hemmingsen (fotografi) 
samt Conny og Christophe 
Vies (maleri og grafik).
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Ådalens Magi på udstilling

Tre kvinderstår bag Kalciumkarbonaterrnes efterårsudstilling om Ådalens magi: Keramiker Ulla Thornberg, turguide Helle Merethe Johann-
sen og Käte Gjørup, medejer af Nicolinelund.                                Privatfoto

Udstillingens logo: Nattergal ener malet af Annette Sjølund.

» Hvis man går ned 
langs åen, vil man ople-
ve et landskab med 
næsten samme udse-
ende som for 3000 år 
siden. Den stilhed og ro, 
som er forbundet med 
Ådalen, gør et stort ind-
tryk. Der ligger en opga-
ve i at gøre vores lokale 
politikere opmærksom-
me på denne perle.

Ulla Thornberg, keramiker

Debat

STEVNS: Den nye pleje-
plan er kommet i hus med 
de fleste kommunalbe-
styrelsesmedlemmers 
stemme. Jeg vil alligevel 
sætte spørgsmålstegn 
ved, om det er en klog po-
litik. Ifølge Ældre Sagens 
beregninger er der spa-
ret 370 kroner pr. borger 
over 65 år i 2016, og bud-
gettet for det kommende 
år tyder på endnu flere 
besparelser.
Har nogen tænkt over, 
hvad det kan komme til 
at betyde for behovet for 
pladser på plejehjemme-
ne? Det er fint, at vores 
ældre skal kunne klare 
sig i egen bolig, men når 
sparekniven svinges det 

ene år efter det andet, 
kan jeg godt forestille 
mig, at der bliver brug for 
flere plejehjemspladser 
på sigt.
Og så har Stevns endog 
fået sin andel i den så-
kaldte værdighedsmili-
ard - og alligevel spares 
der. Det er Kommunal-
bestyrelsen åbenbart li-
geglad med. Det der med 
værdighed er måske bare 
DF’s mulighed for at de-
monstrere egen magt. 
Gad vide, om de ældre 
ikke snart finder ud af, at 
de bare har fået en narre-
sut?

Hans Chr. Rasmussen
Vissemosevej 20

Gevnø

Kortsigtet 
ældrepolitik

VALLØBY: Spirekoret søger nye sangere til den kommende 
sæson. Målgruppen er drenge og piger i alderen fra 5 år til og 
med børnehaveklassen.

Spirekoret får gratis musikundervisning i folkekirkeligt 
regi og er en forskole til Valløby Kirkes Børnekor. De to kor 
har en vigtig opgave første søndag i advent, der i år falder på 
søndag 27. november. Denne dag skal de synge til advents-
gudstjeneste kl. 15.00, og bagefter tændes juletræet traditio-
nen tro sammen med Julemanden.

Spirekoret ledes af Maria B. Høyer og mødes hver tirsdag 
kl. 17-18 i Valløby Kirkes konfirmandstue frem til advents-
gudstjenesten - dog med pause i skolerens efterårsferie.

Tilmelding til Maria B. Høyer på mail: maria@nanari.dk 

Små børn søges til Spirekoret

VALLØBY: På lørdag 24. sep-
tember er det 27. gang, at 
Valløby Motion inviterer til 
sit store løb, der markerer 
afslutningen på sæsonen og 
altid trækker mange løbere 
fra nær og fjern. Som tidlige-
re år er der start og mål ved 
Kirkepladsen i Valløby. 

Der er børneløb kl. 13, hvor 
børn op til og 10 år kan løbe 
to kilometer. Kl. 14 gælder 
det de store børn og alle 
voksne, som kan vælge mel-
lem at løve 5,5 eller 10,1 kilo-
meter - eller de kan gå 5,5 ki-
lometer. Løbet er opdelt i al-
dersgrupper, og der er præ-
mier til alle gruppevindere 
samt lodtrækningspræmier 
blandt alle deltagere.

Ruterne er lagt i og om-

kring Valløby samt ud om-
kring Vallø Slot. Valløby 
Motion har 35 frivillige 
hjælpere klar til at guide lø-
berne rundt, så alle kan få 
en god oplevelse.

Man kan forhåndstilmelde 
sig løbet på www.valloeby-
motion.dk eller møde op i 
Valløby Forsamlingshus på 
dagen fra kl. 11.30. Her er der 
også mulighed for omklæd-
ning samt afhentning af for-
tilmeldte startnumre.

Der er parkering 300 me-
ter fra start på Køgevej ved 
renseanlægget. Efter løbet 
er der læskedrikke, frugt og 
chokolade til alle deltagere, 
oplyser Jørgen Møller Jen-
sen, der er formand for Val-
løby Motion.

Valløby Motion er 
klar til løbeturen


