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Mindeord
Farvel Eva
Eva Jørgensen, Sallerup, døde 26-9-2011, efter en streng sygdomsperiode.

Møllergaarden 3,
Som medlem af Socialdemokratiet, havde Eva en plads i byrådet i Vordingborg Kommune i
4750 Lundby
en årrække. Det var altid indenfor de sociale områder, hvor hun kunne sætte sit aftryk.
Tlf.: 6130 1004
Eva var også kasserer i Foreningen Svend Gønge i en periode.
goenge@lundbyweb.dk

www.syvsogne.dk
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I de snart 20 år jeg har boet i Køng, lærte jeg at sætte pris på dette lille energibundt, og fik
hende som ven. Vort fælles hjertebarn var Køng Museum. Evas mål var at Gl. Øbjerggårds
statelige bygning skulle genskabes i sit oprindelige udseende.
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Køng Museum
Ved ihærdigt arbejde, dels i byrådet (hvor hun pænt måtte vente uden for døren, når Museet
var på dagsordenen), og med gode relationer til fam. Tillisch, lykkedes det at få startet dette,
hvad mange mente var umuligt.
Via støttemidler fra EU's Socialfond og Vordingborg Kommunes godkendelse, blev en
projektleder tilknyttet på fuldtid, og gennem 6 år kunne man hjælpe langtidsledige til en
meningsfyldt hverdag. (Læs Støtteforeningens Jubilæumshæfte; kan købes på Museet).
Efter ca. 10 år blev Støtteforeningen for Køng Museum stiftet i 1999. Indtil da havde en
masse frivillige lagt mange timers arbejde under etableringen. Nu kom der lidt mere faste
rammer, med blandt andet ”Historiske rundvisninger”, ”Sommer- og Julemarked” og meget
mere.
Næste ønske var at få Hospitalet og Spindeskolen på fode. I første omgang blev det til nyt tag
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og nye skorstene på Hospitalet. Så kom turen til Spindeskolens have. Eva ønskede at den
skulle være et ”politisk helle”. Her skulle ikke holdes politiske møder, eller tales politik.
Haven skulle være tilgængelig for alle, der bare havde lyst til, eller behov for et hvil i
hverdagen, måske en hyggelig familie – grill – kom – sammen?
Det var en stolt og glad Eva der bød velkommen , og viste Dronning Margrete rundt på Køng
Museum 19. juni 2002.
Den gamle Spindeskole nåede Eva ikke at se renoveret. Al forarbejdet: samtaler med arkitekt,
diverse myndigheder samt forsøg på at skrabe penge sammen, er i høj grad Evas fortjeneste.
Vi er mange der kæmpede sammen med Eva i kampe, som vi vandt.
Den sidste kamp måtte Eva kæmpe alene. Vi kunne kun se til, og stå magtesløse tilbage.
Mange tanker går til familien, der var Eva trygge base.
Æret være Eva Jørgensens minde.
Birgit Rasmussen,
Lundbyvej 28,
Køng.
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Foredragsaften i Lundby Medborgerhus
Mandag 24. oktober 2011 kl. 19.00
Aftenens gæst er Peter Tesdorpf, Gjorslev Gods, Stevns.
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Gjorslev Gods, Stevns.

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Aftenens program begynder kl. 19.00, hvor der vil være mulighed for at købe lodder á 50 kr.
pr. stk. De er nummererede, og vil således fungere som lodsedler i et lille lotteri om lidt god
vin. Måske kan vi få Peter Tesdorpf til at trække vinderene?
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Ved indgangen vil der yderligere være mulighed for at købe:
”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor”.
Den koster 300 kr., og da julen nærmer sig, er det vel stadig en oplagt jule- eller mandelgave.
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Line og Gunnar Stobbe er tekstforfattere og
ansvarlige for bogens tilblivelse.
Kl. 19.30 byder Peter Sten Hansen velkommen, og fortæller ganske kort om vort
ambassadørkorps.

Tidl. ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Godsejer og ambassadør f. FSG, Peter H. Tesdorpf førtæller dernæst om godset og dets virke.
De mange funktioner ved dette sted omhandler blandt andet Middelalderfestival. Vi vil denne
aften også opleve lidt levende billeder fra dette arrangement.
Til slut giver Peter Tesdorpf eksempler på sin store interesse for visekunsten.
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Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Efter foredraget vil der være kaffe og kage, samt mulighed for at købe øl og vand. Herunder er
det at vi vil trække aftenens heldige vindere af vinpræmierne.
JB.

