
Blommevej 3  

Fra husflidsskole til Mænds Mødestæder Stevns. 

1949 Matrikelkort udarbejdes. 

1950 3. april Udstykningen approberet af Direktoratet for Matrikelvæsenet. 

1954 Et ret utydeligt luftfoto af grunden viser matriklens afgrænsninger og 

ingen nævneværdige bygninger. 

1956 16. april Pantebrev stor kr. 2.000,00 tinglyses for matr. nr. 50 m, Strøby 

by og sogn. Mellem Strøby-Varpelev husmandsforening og skotøjshandler 

Johannes Hansen, Strøby, cementstøber Marius Hansen, Strøby, og 

arbejdsmand Knud Larsen Strøby. Pantebrevet forrentes med 6 %. 

 16. april købes, med udbetaling på kr. 1.000,00 Ejendommen (grunden) 

matr. Nr. 50 m Strøby by og sogn, for kr. 3.000,00. Ejendommen som er 

skyldsat for hartkorn 2 fdk. (formegentlig rug) 1½ alb. (formegentlig byg) 

og med ejendomsvurdering 1/10 1950 på kr. 2.700,00, Betinget skøde 

underskrives 9. maj 1956.  

18. maj. Føres det i tingbogen i Store Heddinge at Strøby og Varpelev 

husmandsforening køber matr. nr. 50 m, Strøby by og sogn. 

7. september tinglyses endeligt skøde på matr. Nr. 50 m, Strøby by og 

sogn. 

 20. december aflyses pantebrev af 16. april 1956. 

1957 I marts får husflidsforeningen tilbudt en relativ billig og fint beliggende 

grund.  

6. april Ekstra generalforsamling blev pladerne om opførelse af skole 

godkendt. Samme dag underskriver, som formand, underforvalter Knud 

Hansen, Strøby Grøftemark, på vegne af Strøby Sogns Husflidsforening, 

at parcel, matrikel nr. 50 o Strøby by og sogn er købt. 

 15. maj I avisartikel omtales at husflidsforeningen vil bygge sin egen 

skole, på den tidligere cementstøbeplads, ved siden af 4.H´s haver. Man 

har tidligere haft til huse i den gamle nedlagt skole i Grøftemarken. (Man 

havde dog erfaret at kommunen ville bruge den gamle skole som 

husvildebolig). Huset bliver på ca. 10 x 20 meter og kommer til at rumme: 

Snedkerværksted 8x9,5m, kontor 2x3m, laklokale 4x4m, oplagsrum 

7,5x9,5m til materialer. Derudover entre og brændselsrum. Da en stor del 

af bygningsarbejdet vil blive udført ved frivillig indsats, regnes 

byggeudgifterne at komme ned på 15-16.000 kr. (Alt iberegnet kostede 

huset 15.936 kr.) 

10. oktober Ansøger Strøby Sogns Husflidsforening (223 medlemmer) ved 

formand Knud Hansen, undervisningsministeriet, gennem 

amtsungdomsnævnet for Præstø, om tilskud til opførelse af husflidsskole 



til en samlet byggesum på 27.365 kr. Man er heldig, idet man køber alle 

gulvbrædder, alt tømmer og døre fra nedrivning på Burmeister & Wain. 

Støbesten får man lov til at tage fra en grund ved stranden. Støbegruset 

fik man fra godsejer Tesdorphs strandgrund. Slaggebetonblokke købte 

man med 10 % rabat. Byens installatør havde alt det elektriske og tog 

ikke en øre i arbejdsløn. Fra første spadestik til rejsegilde gik der kun 5 

uger. Der blev ikke brugt stillads, men stod på grabben af en ”gummiged”. 

Det var praktisk, for her kunne man hente materialer, løfte det op og når 

de var brugt så var det forfra igen.  

 11. oktober ansøger formand Knud Hansen om lån i Sparekassen for Køge 

& Omegn i Køge, beløb ca. 14.000 kr. 

 Man starter indflytningen i den nye skole 1. november. 

1958 4. februar gives tilsagn om tilskud til opførelse af husflidsskole i Strøby på 

stor kr. 8.000. 

 Avisartikel omtaler statstilskud samt finansieringen af Husflidsskolen. 

 Dansk husflidstidende nr. 4, 1958 omtaler husflidsskolen hvor 

husflidslærer Jensen og den unge foreningsformand Knud Hansen viser 

rundt.  

1960?  Avisartikel omtaler at Husflidsskolen kun skylder kr. 3.000 på 

ejendommen. Og at formand maskinsmed Gotfred Nielsen, Strøby Egede, 

afløses af skomager Rasmus Hansen Strøby. 

1962 15. november underskrives kloak overenskomst for matr. Nr. 50 m, n, o. 

Den ses dog ikke tinglyst. XXX 

1964 Husflidsskolen afholder 10 års jubilæumsfest. Carl-Erik Larsen, (2017 

Ternevej 14, Strøby Ladeplads) bliver tilknyttet som husflidslærer. Carl-

Erik bliver medlem af Mænds Mødesteder Stevns 2015 hvor han bl.a. er 

med til at modernisere huset. 

1968 29. marts blev det tinglyst at Strøby-Varbelev husmandsforening blev 

ophævet sammenlagt med Magleby-Klippinge husmandsforening. Disse to 

foreninger i fællesskab har taget navnet Nordstevns 

husmandsforening og er derfor ejer af ejendommen matr. Nr. 50 m, 

Strøby by og sogn.  

1969 Nordstevns husmandsforening får den 31. juli tinglyst at et ubebygget 

jordareal, som tidligere har tilhørt Strøby Varpelev husmandsforening, for 

fremtiden skal administreres af 4-H udvalget i Strøby, så længe dette 

udvalg eksisterer. Såfremt det nævnte udvalg bliver ophævet, skal 

ejendommen matr. Nr. 50 m, Strøby by og sogn, anvendes til andet 

ungdomsarbejde indenfor Strøby sogns hidtilværende område. XXX 

 August modtages 14 almindelige ejendomsvurdering, hvor det anføres at 

matriklens areal er 2972 kwm. Heraf vejareal på 322. XXX 



1973 1. april modtages 15. alm. Ejendomsvurdering: Ejendomsværdi: 15 900, 

Grundværdi: 15 900. XXX 

1980 ca. Vallø kommune giver tilsagn om lån på kr. 60.000 til istandsættelse af 

lokalerne i husflidsskolen. 

1981 På generalforsamling 5. oktober bliver de gamle vedtægter fra 

halvtresserne tilrettet. 

1982 18. februar efter moderniseringen viser formand og instruktør Aksel 

Kristensen husflidsskolen frem for Dagbladet i Køge, som denne dag 

bringer en artikel i avisen. (SE foto)    

1983 24 betaler kontingent til husflidsforeningen. 

1984 Under den årlige husflidsudstilling fremvises en ølbænk af to deltagere. 

(se foto) der sælges arbejder for ca. 1.600,00 kr. 

1991 man modtager støtte fra Den Danske Bank på kr. 300,00 og Vallø Saft kr. 

250,00. 

 Der afholdes julemarked med fortjeneste på kr. 1.355,50. 

1993 Påskemarked giver overskud på kr. 2.193,62. 

1995 14. februar. Modtager Vallø arkiv af Poul Brøndum Andersen, Strøby og 

Jørgen Nielsen, Præstemarks vej 19, 4653 Karise (Formand for Stevns 

Familiebrug) div. papirer omhandlende matr. nr. 50 m, Strøby by og sogn.  

Markeret med XXX.  

1997 Ny båndsav indkøbes for kr. 4.156,00. 

1998 ca. 15 børn og ca. 20 voksne deltagere som bruger værkstedet.  

  

2000 ca. Et meget vellignende farve luftfoto af hus og grund. 

2007 Der er stadig aktiviteter af såkaldt ”Knivhold” 

Gennem de senere år har der ikke været den store aktivitet på 

værkstedet, men huset og værkstedet er blevet brugt til bl.a. 

gymnastik/yoga mm. Derfor blev der opsat skillevæg ind til værkstedet 

og opsat varmepumper. Men i 00erne ebbede det helt ud. 

2009 Huset bruges til dagpleje af Tina Jespersen. Samt yoga hold. 

 Sep. Varmepumper installeres. 

2011 ca. 11 betaler kontingent. 

 19. sep. modtages tilskud fra kommunen på kr. 17.200.                 

2012 Ejendomsvurdering kr. 760.000. 

 4. juli yoga hold på ca. 15 personer 



2015 Mænds Mødestæder Stevns (MMS) afholder 24. april stiftende 

generalforsamling på ”Vallø Strand”. Her bliver man præsenteret for 

muligheden af, at få Husflidsskole bygningen stillet til rådighed. Skolen 

har ikke været benyttet i flere år. Taget er utæt og bygningen trænger til 

en såkaldt ”kærlig hånd”.  

Taget bliver renoveret for donerede midler. 

2016   18. maj afholder MMS åbningsmøde på Blommevej i den tidligere 

husflidsskole. 

 Stevns kommune giver tilsagn om at MMS kan overtage bygningen på 

Blommevej. Kommunen eftergiver lånet, optaget ca. 1980. MMS skal 

erholde udgifterne til berigtigelse af overtagelsen. Og at der bliver indføjet 

en klausul om bygningens anvendelse, såfremt MMS ikke længere 

eksisterer.  

 Kommunens ejendomsvurdering: grund 488.300 total 760.000. 

 13. september Luftfoto fra Google. 

 5. december a jour føres matrikel kort. 

 I løbet af året laves der flere forbedringer af huset: 

 Køkken forbedres og istandsættes, 

Døre og vinduer udskiftes i hele huset, 

Der bygges overdækket terrasse mod øst og der laves dør ud til samme. 

Vi får en varmeveksler på værkstedet og gammel udskiftes i mødelokale. 

2017 Der anlægges petanque bane øst for huset. 

 Brændeskure renoveres. 

 Udsugnings anlæg etableres på værksted og flere maskiner udskiftes. 

16. februar afholdes ordinær generalforsamling i husflidsforeningen med 

bl.a. to hovedpunkter:        

            A. Salg af ejendommen Blommevej 3 til Mænds 

Mødestæder Stevns. Og købsaftale underskrives.  

             B. Opløsning af Strøby Husflidsforening. 

 Begge dele bliver enstemmigt vedtaget. Der vil blive indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling nar alle papirerne vedrørende handlen af 

huset er i orden. 

 Medio maj får mænds mødesteder skøde på ejerskabet. Med servitut om 

ejerskab til Stevns Kommune ved eventuelt opløsning af MM. 

 3. august afholdes ekstraordinær generalforsamling for opløsning af 

husflidsforeningen.  


