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Nyhedsbrev #2: 

Først en utroligt trist nyhed. Mange af jer har nok erfaret, at Knud Stagegård fra Tøvelde er død 

d. 23. maj. Ugebladet Møns mindeord er gengivet i slutningen af dette skriv. Knud Stagegård vil 

blive meget savnet i vores lokalsamfund. Han havde en stor kærlighed til naturen og var en 

inspiration med sin viden, engagement og gode humør. Æret være Knud Stangegårds minde.      

 

Hjertestarter til Tøvelde Forsamlingshus. 

Trygfonden har bevilget vores beboerforening en hjertestarter. Det er meningen, at den skal 

placeres ved Tøvelde Forsamlingshus. Der har tidligere været en hjertestarter, men grundet uklare 

aftaler omkring fordelingen af de økonomiske udgifter mellem beboerforeningen og 

forsamlingshuset, så blev den taget ned igen. Denne gang prøver vi at have klare aftaler med 

forsamlingshuset på forhånd. Selve opsætningen kommer nok først til at ske til efteråret. Ellers er 

de nærmeste hjertestartere placeret ved Rødkilde Højskole, Oddermose Strand og Keldbylille. 

 

Trafiktælling 

Vordingborg Kommune havde lovet os, at der vil blive foretaget trafiktællinger ved Bissinge og 

Tøvelde i løbet af foråret. Det er desværre ikke sket, og det er stadigvæk uklart, om det kommer til 

at ske. Til gengæld har jeg bedt politiet om at foretage hastighedskontrol i de nævnte byer i den 

kommende tid. Så kør som altid sikkert og efter reglerne. 

 

Naturbaser ved Noret 

Dette var jo et emne, som for to år siden gav en hel del postyr og mange knubbede ord mellem 

folk. Bissinge og Svensmarke sagde nej til de tilbudte naturbaser, mens beboerne i Tøvelde blev 

enige om visse delelementer af naturbasen, bla. en landgangsbro ved enden af Kildestrædet. 

Shelters og landgangsbro var også et ønske fra Golfbanen Syd. Status lige nu er, at Kystdirektoratet 

er ansøgt og har givet afslag på det hele. Vordingborg Kommune kan åbenbart give tilladelse til 

nogle af delene. Her kendes status ikke. Projektejer, Skovdyrkerne Øerne, har påklaget 

Kystdirektoratets afgørelse, som vil blive afprøvet i Natur og Miljøklagenævnet. Der forventes en 

afgørelse indenfor et halvt år. Det er svært rigtigt at finde rundt i, hvad der sker, men vi følger 

sagen så godt vi kan.   

 

Kæmpebjørneklo 

Det er tid til at bekæmpe kæmpebjørnekloerne, hvor den end befinder sig. Det har man faktisk 

pligt til på sin ejendom. Specielt langs Noret vokser der en del planter. Kæmpebjørnekloens saft 

er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten. Plantesaften gør huden ekstremt følsom 

over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige forbrændinger. Samtidig kan 

https://www.skovdyrkerne.dk/oer/


huden kan blive ved at være følsom over for sollys i årevis. Den bedste metode er ikke gift (planten 

kan have en meget kraftig rod under jorden, som ikke dør af giften), men en skovl, hvor man 

stikker planten over under jordoverfladen. Husk handsker. Jeg vejleder gerne og kan godt lokkes til 

at give en (behandsket) hånd med, hvis du er usikker på håndteringen. 

  

Kæmpebjørneklo langs Noret. 

 

Fest for Beboerforeningens medlemmer 

Hvis nogen skulle have mod på at arrangere en sommer- eller høstfest eller anden form for 

komsammen, så tag endelig initiativ til at lave en festkomité. Beboerforeningen kan nok kaste lidt 

penge efter et sådant arrangement. Kontakt evt. bestyrelsen. Så koordinerer vi henvendelserne.     

 

Bissinge Vinlaug 

Så har Sabine og Filip fra Bissinge fået startet Bissinge Vinlaug. Tillykke med det. Det bliver 

spændende at følge. Beboerforeningen har bidraget med en skriftlig støtteerklæring til Vinlaugets 

ansøgning om økonomisk støtte fra Vordingborg Kommune. Der er ingen økonomisk involvering 

fra beboerforeningens side.   

 

Feriecenter Møns Klint 

Hvis du vil vide mere om, hvordan det går med modstanden mod Feriecenter Møns Klint, så 

kontakt Birger Jacobsen (40 36 57 11). Birger er aktiv i foreningen Hjelm Bugts Venner og desuden 

bestyrelsesmedlem i vores beboerforening. 

 

 

 

 



Hjælp naturen i dit eget område 

Sidst men ikke mindst et projekt som Knud Stagegård og jeg selv nåede at starte inden Knuds al 

for tidlige bortgang. Hvis du har lidt plads tilovers i din have, så vil beboerforeningen gerne hjælpe 

dig på vej med at anlægge et vandhul. For nogle år tilbage anlagde Knud et vandhul i sin have, som 

har tiltrukket et væld af dyreliv, som fx frøer, salamandre, fugle og massevis af insekter (bare rolig, 

frøerne spiser myggelarverne). Hjorte, pindsvin og hare kigger også forbi for at drikke. Specielt 

padder er i dagens Danmark presset på egnede levesteder, så ekstra vandhuller vil gøre stor gavn. 

Så hvis du er blevet nysgerrig på, hvad anlæggelsen af et sådant vandhul indebærer, så ring til mig 

(Thorsten 22 15 55 44). Fra beboerforeningens side hjælper vi gerne i det omfang, som vi kan. Vi 

har dog ikke økonomi i foreningen til at afholde evt. anlægsudgifter. Knuds kone, Anette, har 

indvilget i at rådgive med praktisk information, når det kommer til den fase af et projekt. Tak for 

det Anette.   

Knud ved sit elskede vandhul. 

 

På bestyrelsens vegne 

Thorsten Holst (formand) 

Søndersognsvej 77, Tøvelde 



 


