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Vi starter med den gamle kirke



Fornuftigt antal udlejninger

• Vi har i beretningsåret haft den lejet ud 45 gange – mest til vielser

• Siden august 2020 har man kunnet vælge en booking hvor man får en 
voucher til traktørstedet på 1.000 kr. for samme pris

• Det er blevet benyttet 21 gange i beretningsåret, og jeg kan se at det 
er stigende

• Selskabet refunderer traktøren de 1.000 kr (inkl. moms)



Prædikestolens 
apostle er igen 
samlet

• Apostlen Marcus er blevet 
genskabt af billedskærer Claus 
Englund Pedersen fra Køge

• Betalt af Augustinusfonden med 
95.480 kr.



Vielserne giver liv til området



Et brudepar 
satte en rose 
efter litauisk 
skik

Tak til Erik og Inge Marie 
From for historien



Andre 
efterlader 
andre 
minder

Heldigvis får opsynet
hurtigt ryddet op igen.



Sang- og 
musikaften i
den gamle kirke



In Consort spillede for 
os den 10. august. 
Begrænset 
deltagerantal – 90 - på 
grund af corona. Vi 
satte lydanlæg og stole 
op udendørs. Tak til 
Jesper Askø for det



Fundatsen fra 1939 er nu 
bortfaldet ”ved desvetudo”

• Den gamle fundats, der regulerede forholdet til 
Nationalmuseet og fastsatte oprettelsen af en 
vedligeholdelsesfond for kirken, har mistet betydning efter 
fredningen af kirkeruinen i 1974.

• Vi har i årevis ikke indsendt kirkens regnskaber til 
Nationalmuseet.

• Vi har fra ca. år 2000 tømt kirkens kasse.

• Såvel Slots- og Kulturstyrelsen som Civildirektoratet har 
tilkendegivet at bestemmelserne kan anses for bortfaldet.

• Det betyder rent praktisk at vi ikke fremover vil 
udarbejde separat regnskab for kirken.

• Læs mere i “Stevns før og nu” 2021



Traktørstedet

• Vi fortsætter det særdeles gode 
samarbejde med traktøren, nu på 
8. år.

• Vi har ikke haft særlige 
bygningsprojekter i det forgangne 
år.



Mindelunden og 
de grønne 
arealer

• Områderne passes på fornemste vis af Bo Henriksen og Grønt 
Udvalg



Gennemgang af 
mindesmærker

• Vi har haft murer Claus Jørgensen 
til at gennemgå 
mindesmærkerne, udbedre 
sokler og forny fuger.



Tænkebænken med fejlcitatet. Tak til Verdensarv 
Stevns, Turistforeningen og Stevns 
Begravelsesforrening

Før Nu



Overdrevet

• På generalforsamlingen for 
to år siden snakkede vi 
plejeplaner med videre for 
matr. nr. 3-e som vi havde 
købt af museet.



Vi har nu en 
plejeplan

• I samarbejde med Verdensarv Stevns, Stevns kommune, Stevns 
Naturcenter, Danmarks Naturfredningsforening og JP Biotop ved Jan 
Pedersen har vi fået midler fra Den Danske Naturfond til en 
plejeplan der indebærer afgræsning om efteråret (Bo Henriksens 
får), evt. tillige forår, samt eventuel mulighed for pleje ved 
afbrænding.

• Vi har fået dispensation fra kommunen til afbrænding i fem år.

• Vi har indgået en aftale med kommunen om “særlig pleje”.

• Jan Pedersen monitorerer og indberetter på vores vegne.



Vi fik afslag på at 
sætte 
bord/bænkesæt ud 
på marken

• Det vil heller ikke være muligt 
fremover på grund af 
indhegningen til fårene.



•

Vi etablerer et hegn rundt om 
hele matriklen med fire låger i 
til publikums uhindrede 
passage.



Misforståelse
På grund af en beklagelig 
misforståelse blev marken brændt 
ulovligt af i april måned.

Jeg fik på foreningens vegne en 
alvorlig påtale og måtte love at sikre 
at det aldrig ville ske igen.

Vi har nu fået en dispensation til at 
brænde af, men den må først 
udnyttes når klagefristen er 
udløbet.

Men intet er så galt at det ikke er 
godt for noget…



…det gav et rigt 
blomsterliv 
denne sommer

• Blomsterkyndige kunne finde 
mange forskellige og tildels 
sjældne planter



Sikkerhed

• På mange opfordringer fra 
Verdensarv Stevns blev vi enige 
med kommunen om yderligere 
sikring på det sted hvor en person 
faldt ned for et år siden.

• Tak til Verdensarv Stevns’ 
direktør for inspirationen og til 
kommunen for udførelsen.



Trappe

• De gamle metaltrin var blevet 
trætte

• Murermester Claus Jørgensen 
har udført et flot arbejde.



Fredningen er 
blevet endelig

• Landmåleren har 
markeret fredningsgrænsen 
på vores jord

• Erstatningen på 125.145 
kr. er blevet udbetalt

• En gruppe lodsejere som 
vi ikke er med i, har anlagt 
sag for at få fredningen 
kendt ulovlig

• Vi ser til i spænding fra 
sidelinjen



Legepladsen har 
fået nye 
legeredskaber

• Vippe og rutschebane er 
kommet op i efteråret.

• Det kan flyttes når/hvis 
legepladsen flyttes som led I det 
arkitektoniske løft af området, der 
er indeholdt i dispensationen til 
besøgscentret.



Parkeringspladsen

• Et medlem undrede sig på 
facebook over dette syn i starten af 
juni måned. Han oplyste at der på 
samme tid var stuvende fuldt ved 
fyret og i Boesdal, og han udtrykte 
håbet om at der ikke blev 
betalingsparkering i Boesdal.

• Turister betaler gladeligt 
parkeringsafgiften hos os – jeg hører 
ingen klager over størrelsen.

• Lokale kan købe årskort eller 
medlemskab.



Omlægningen af 
parkeringspladsen 
er ikke kommet 
nærmere 
• I første omgang fik vi nej til 

arealoverførslen på grund af 
Danmarks 
Naturfredningforenings protest

• Vi forventer at få tilladelsen 
efter en anden paragraf på 
grund af tilknytningen til 
udvidelsen af dispensationen i 
forbindelse med besøgscentret i 
Boesdal

• Vi samarbejder med kommunen 
og Verdensarv Stevns i denne 
sag og vil tage Højerup 
Borgerforening med på råd.



Museumsbygningen

• Har igen denne sommer været 
lejet ud til VæRK21

• Fra 1. oktober dette år har 
traktøren lejet både 
museumsbygningen og 
værkstedsbygningen

• Vi er midt i forhandlingerne om 
en struktur hvor traktøren kan få 
lov at indrette værelser i 
bygningen og få sin investering 
sikret.



Samarbejde

• Vi er ikke alene. Vi samarbejder med 
kommunen og Verdensarvskontoret 
omkring verdensarven og har en plads i 
Verdensarvsrådet.

• Vi samarbejder med kommunen og 
Verdensarvskontoret omkring udviklingen 
af Højerup-området under besøgscenter-
dispensationen, der netop er blevet 
forlænget og udvidet.

• Vi samarbejder med Højerup 
Borgerforening som vi er i dialog med 
omkring emner af fælles interesse.

• Vi er partnere med Verdensarven.



Samarbejde

• Vi samarbejder med Slots- og 
Kulturstyrelsen og Østsjællands Museum 
omkring den gamle fredede kirke og 
formidlingen af den.

• Vi samarbejder med traktøren om 
udlejning af den gamle kirke – traktøren får 
rabat.

• Vi samarbejder med flere 
bryllupsbureauer om vielser i den gamle 
kirke



Samarbejde om 
sikkerhed

• Vi samarbejder med Stevns 
kommune om sikkerheden ved 
klinten og trampestien.

• Der var en episode i sommeren 
2020 hvor en kvinde faldt ned ad 
skrænten. 

• Hun kom ikke noget til. 

• Vi har nu sammen med 
kommunen sat hegn op det 
pågældende sted



En eftertanke
• Må jeg præsentere en tidligere formand, en af 
foreningens stiftere: Hans Christian Pedersen, R, 
Nordgaard i Renge

• Jeg faldt over ham i forbindelse med at 
Lokalhistorisk arkiv bad mig skrive en artikel til Stevns 
Før og Nu om den gang Højeruplund fik den gamle 
kirke i 1932.

• Det var mens H.Chr. (som han kaldtes i familien 
ifølge barnebarnet Steffen Nordgaard) var formand.

• Han blev nødt til at få ændret vedtægterne, så 
foreningens også fik til formål at tage vare på den 
gamle kirke.

• Det ændrede hele strukturen i foreningen og 
startede en udvikling med arealmæssig udvidelse og 
større og større fokus på turisme.

• Den udvikling foregår stadig – senest ved tilkøb af 
museets jord. Og derfor har vi i dag også 
vedtægsændring på dagsordenen.



1928

Katastrofen.

Højeruplund bestod af 
lunden til højre med det lille 

hus der senere blev til 
traktørstedet. 



1930
Samtidig med 
overdragelsen af kirken 
i 1932 
erhvervede Selskabet 
to små arealer ved 
siden af kirken –
Holdepladsen og 
Birkelunden. 

Marker hvor 
parkeringspladsen er i 

dag.



1958
• Parkeringspladsen udvides ved tilkøb. Den var anlagt på et areal der blev købt 1945. Skillelinjen
kan stadig ses på dette foto.

• Museet flytter ind.



Udviklingen

• 1911: 3-d og 36

• 1933: 42, 31 og 3-k

• 1945: 3-r

• 1946: nordig del af 3-q

• 1957: sydlig del af 3-q

• 2018: 3-e, 3-t, 3-u og 3-v



Planer

• I 2022 regner vi med i samarbejdet 
med kommunen at komme længere med 
planerne for den nye parkeringsplads og 
det ”arkitektoniske løft” af området med 
blandt andet ny trappe og ny legeplads 
samt museumsbygningens fremtidige 
anvendelse.

• Vi arbejder på en struktur som gør det 
muligt for traktøren at bygge værelser i 
museumsbygningen.

• El-ladestandere tænker vi ind i den ny 
parkeringsplads, hvis nærmere 
udformning vi vil tale med såvel 
kommunen som Højerup Borgerforening 
om.



Planer fortsat

• Plejeplanen for overdrevet sættes i 
værk med indhegning så snart 
Kystdirektoratets tilladelse foreligger.

• Vi holder igen sang- og musikaften i 
den gamle kirke.

• Vi går i gang med at undersøge 
mulighederne for et mindesmærke 
over kvindernes valgret (kunstner: 
Vera Rahbæk)

• - Og ellers fortsætter vi som hidtil –
det går jo ganske godt…



Tak for ordet!

• Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, til 
medlemmerne for jeres opbakning, til Karl Peter Andersen, 
vores uforlignelige traktør, til Bo Henriksen og Grønt Udvalg 
for plejen af området, til Stevns kommune for godt 
samarbejde, til Naturcentret, DN-Stevns, Verdensarv 
Stevns og JPBiotop for godt samarbejde omkring plejen af 
overdrevet, til Den Danske Naturfond for bevillingen til 
hegn omkring overdrevet, til Augustinusfonden for 
bevillingen til nyskæring af Markus, til Jesper Askø for 
hjælp ved sang- og musikaftenen og til lokalpressen for god 
dækning af vores aktiviteter.

• Og helt personligt tak til Selskabet Højeruplund for 
udvist opmærksomhed ved min runde fødselsdag I 
beretningsåret.



Jeg overlader nu beretningen til 
medlemmernes debat og gerne 

godkendelse

Jeg overlader nu beretningen til 
medlemmernes debat og gerne 

godkendelse


