
 12.  juni  2019 
 

Ugebrev  45 Årgang   63         

Gæster:  
Poul Helveg havde 
Inge og  2 gæster 
med  
   
 

Udvekslingsstudent  
UDE: 

Ida Marie Klit 

Brasilien 

Vi sang: Jeg ved 
hvor der findes en 
have så skøn 

Store Heddinge Rotary Klub 
    

Distrikt 1480 

 
Charteret 30. oktober 1955 

19.juni 2019 klubmøde hvor Luis  
fortæller om sit ophold i Danmark 

Hotel Stevns pris kr. 150:- 
Referent Jens Tand Knudsen 

26. juni 2019  
Præsidentskifte 

Vi mødes kl 18:00 på Rødvig station 
Middag på Harmonien 

3.min ved vicepræsidenten 

3.juli 2019 
Præsident Keld bjerg Nielsens 

tiltrædelsestale  

Klubledelse:     Udvalgsformænd:   Telefon: 

Præsident: Jette Balslev 33 33 92 25 Medlemsudvalg: Lars Lambæk  40 34 12 08 
Præsident Elect: Kjeld Bjerg Nielsen 21 20 16 18 Projekt– og Foundationudvalg: Michael Askø Jensen 56 50 38 86 

Vicepræsident: Annette Ebling Hørup 56 56 62 16 Ungdomsudvalg: Jørn Farø 91 15 89 87 
Past Præsident: Janni Jørgensen 53 65 26 01 Counsellor: Henrik Rudolf 56 50 39 12 

Sekretær: Jens Knudsen (tand) 56 50 21 80 CICO/DICO1/SE/ugebrevsredaktør Jørgen Maaløv 56 56 13 36 
Kasserer: Axel Mølgaard Andersen 40 44 30 51 Protections officer Poul Helveg Larsen 56 50 25 36 
Klubmester: Hans Henrik Jensen 20 89 58 68 PR udvalg Martin Denni Nielsen 22 38 02 16 
     
Mødested:                   Hotel Stevns • Algade 2 • 4660 Store Heddinge • Tlf. 56 50 24 63 •  Framelding til hotellet vil ikke blive godtaget ! 
Mødetid: Onsdag kl. 18:15 • Framelding på www.rotary.dk eller til Jørgen Maaløv  56 56 13 36 - senest onsdag kl. 12:00 

Redaktion: Fotos: Jørgen Maaløv + Jens (Tand) Knudsen - Tryk og layout: Jørgen Maaløv - Tekst: Diverse medlemmer 

Udemøde hos Tove Hede Sandstone ApS i Sorø 

Mødeprocent: 31 

Udvekslingsstudent 
HER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Ortuño 
Bolivia 

Bor hos Martin Steen 
Andersen og Heidi 

Maria 
 

Dette udemøde var i forlængelse af Tove 

Hedes foredrag om sin virksomhed, Sandsto-

ne ApS, i januar. Da sluttede hun som be-

kendt sit foredrag med, at invitere klubben 

på besøg.  

Udflugten var baseret på samkørsel, og trop-

perne mødtes i ordentlig tid til, at mødet 

kunne starte planmæssigt, kl 18.15. Præsi-

dent Jette var til Folkemøde på Bornholm, så 

vicepræsident Annette ledede dette møde, 

årets 45.  I de smukke omgivelser, i Toves 

udstillingshave, bød Annette velkommen til  

17 fremmødte, heraf  5 gæster.  Alle med en 

forfriskning i hånden.  

Jens sekretær havde valgt aftenens sang;  

”Jeg ved hvor der findes en have så skøn…”  

Et passende valg! Til formålet havde Jørgen 

Måløv trykt sangen, med billeder fra Sands-

tone,  rotary hjul og det hele. Vicepræsiden-

ten befalede, at først ville vi tage de uden-

dørs oplevelser, derefter forplejning og snak. 

Vi befandt os allerede i første element i  

”Platanhaven” på et kvadratisk gulv af Li-

mestone Beige i chelsea-mønster. I hvert 

hjørne står et platantræ, hvis kroner er formet 

og tilklippet som et helt fladt tag. 

Tove førte an videre, og straks var vi i Bålhaven 

Ved indgangen til denne lå to store naturlige 

blokke sandsten. Det viser råvaren til alle virk-

somhedens fine produkter. Bålhaven rummer et 

forsænket ildsted, en shelter og en fantastisk flot 

stenmur. Gulvet er en belægning af sandsten 

type ”Olive” lagt i det populære chelsea-

mønster.  Tove fortalte om tilblivelsen; hvordan 



 man får placeret to stenblokka a 7-8 tons langt inde 

i en have, og hvordan Kjeld, med 16 års erfaring 

med stenbyggeri i Irland, havde opført muren.  

Vi vandrede videre, ned af en bred trappe i sand-

sten, og ned i Køkkenhaven. Denne indeholder 

mistbænke og et spejlbasin. Der er brugt forskellige 

sorter sandsten i de rødlige nuancer. Nævnes skal 

den flotte akse, der strækker sig helt inde fra det 

private gårdrum, igennem en høj takshæk, hen over 

spejlbassinets længdeakse, og videre ud over mar-

kerne udenfor, gennem et cirkelrundt hul i den høje 

tjørnehæk bag ved spejlbassinet. 

Den videre vandring bragte os forbi Legehaven, 

hvor Peter og Anna, der nu er teenagere, slog deres 

folder i deres yngre år. Det er hjørnet hvor der er fin 

eftermiddagssol, og hvor de havde legehuset og 

øvrige attraktioner. Legehaven er under omkon-

struktion. Blandt andet med en fin sti langs den høje 

tjørnehæk og om til spejlbassinet. 

Videre ad en sti flankeret af store buskroser og stau-

der, og frem til en af de senere sår nyskabelser, ”the 

sunken garden” Denne er en kvadratisk nedgravet 

del, vorfra der fra alle sider fører trapper ned til et 

stort bålfad. Materialet er brede trappetrin i Limes-

tone black, som man kan gå på, eller bruge som 

siddepladser. Limestone er kalk, denne udgave har 

på et tidspunkt i geologisk tidsregning været under 

stort tryk, og er hård som flint.  

Derfra til ”skulpturhaven. Her ser vi et tag af enkel-

te gamle frugttræer med store fodposer af Buxbom, 

samt tre cirkelrunde, mindre bassiner udført i metal. 

Med fisk. Vi ser også en gavl med et pæretræ i es-

palier, lige så gammel som bygningerne, d.v.s. ca 

120 år! Det er podet med 4 forskellige sorter. Be-

lægningen ved gavlen er Sandstone Dark 

Grænsende op til, ligger ”Den ovale have”, domine-

ret af det store overhængende valdnødetræ.  



”Ovalen” er lagt i ”Limestone Rust”, der karakterise-

res ved et stort farvespekter.  

Aftenen skred frem, og med mange spørgsmål fra os 

gæster  og uddybende fortællinger fra Tove, både om 

materialerne og om havens tilblivelse.   

Det, der gør stedet 

unikt, er at 

”havebrug” og be-

lægning i den grad 

går op i en højere 

enhed. Klippet græs 

forekommer næsten 

ikke. Der er en over-

dådighed af planter 

og frodighed, alt 

sammen med et mini-

mum af vedligeholdelse. Som Tove siger, havearbejde 

skal i al væsentlighed kunne udføres med en beskærer-

saks!  Et sådant haveanlæg ville under normale om-

stændigheder være nærmest ubetaleligt. Toves bag-

grund som havearkitekt er projektets rygrad. Mange 

års fokus, arbejdsomhed og engagement er også forud-

sætninger. 

Efter rundvisningen samledes vi i ”ishuset”, hvor man 

i mejeri-tiden opbevarede is fra Gyrstinge sø. Den tyk-

ke isolering gjorde, at man havde is på lager til langt 

hen på eftersommeren. Nu fungerer det fint som sam-

lingssted i situationer som f.eks. denne aften.  Bænket 

ved langbordet blev oplevelserne bearbejdet, og målti-

det indtaget. Måltidet var fortræffelige sandwichboller 

fra Meny i Store Heddinge, alle med behørig deklarati-

on; flæskesteg, roastbeef, kylling & bacon, o.s.v.. Der-

til papvin, øl og vand ad libitum.  Et fornøjeligt ude-

møde i fantastiske omgivelser, og en smuk sommeraf-

ten. 

Det kan anbefales at gå ind på Sandstones hjemme-
side, og under punktet ”Udstillingshaver”, se beskri-
velse af alle havens elementer. 
https://www.sandstone.dk/udstillingshaver/ 
Det er ingen sag at være sekretær, Når Hans Henrik er 

skribent! 

Tak til Tove for rundvisning m.m. Vicepræs. Overrak-

te flasker. 

Se alle billsder fra mødet hos Sandstone 
Klik her 

 
Næste møde er klubmøde, hvor Luis vil berette om sit 
ophold i Danmark før han snart rejser hjem. 
OBS. Møde d. 26.06 er PRÆSIDENTSKIFTE PÅ 
”Harmonien” i Rødvig ll. 18.15 pænt 
”præsidentskiftetøj” forventes. Prisen vil meddeles 
senere 
 

Naboklubber:  
Faxe RK: d. 19.06. Besøg hos Royal Unibrew 
Hårlev-Karise RK: d. 17.06. Præsidentskifte 
Køge RK: d. 17.06. Claus Oxfelt, fmd. for politifor-
bundet 
Køge Nord RK: d. 19.06. Præs.skifte 
Haslev RK: d. 17.06. Vedtægtsændringer, årsberet-
ning og kædeoverræk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aftenens Churchill-citat er, hvad han selv betegner 
som ”Moralen” af hans eget 12-binds værk om Anden 
Verdenskrig: 
I krig: Beslutsomhed 
I nederlag: Trodsighed   
I sejr: Storsind 
I fred: God vilje 
Tak for i aften – og kom godt hjem  

https://www.sandstone.dk/udstillingshaver/
https://www.rotary.dk/klubbens-besog-hos-sandstone-aps-i-soro

