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Historien om matrikel nr. 50 M & 50 O - Blommevej 5 & 3, Strøby.  

Fra husflidsskole til Mænds Mødesteder 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 planerne 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. 

9. maj Endeligt skøde. 

 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. 
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Da en stor del af bygningsarbejdet vil blive udført ved frivillig indsats, 

regnes byggeudgifterne at komme ned på 15-16.000 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.   

 Alt iberegnet kostede huset kr.15.936,-  

Tømrer-og snedkermester Helge Jensen, Strøby og maskinsmed 

Godtfred Nielsen, Strøby Egede, havde begge en meget aktiv rolle ved 

etablering og opførelsen af Husflidsskolen. 

 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 Avisartikel omtaler statstilskud samt finansieringen af Husflidsskolen. 

4. februar gives tilsagn om statstilskud til opførelse af husflidsskole i 

Strøby på stor kr. 8.000.  

 Dansk husflidstidende nr. 4, 1958 omtaler husflidsskolen hvor 

husflidslærer Jensen og den unge foreningsformand Knud Hansen 

viser rundt. 

 29. april avisartikel i uddrag:  

En tolv fods pram som husflid 

Flot udstilling for husflidsforeningen  

efter første vinter i eget hus. 

 Husflidsforeningen havde søndag udstilling i forsamlingshuset for 50 

voksne og knap så mange drenge. Der var udstillet lige fra spækbrætter 

til dækketøjs skabe og en stor 12 fods pram. Udstillingen besøgtes af 

over 300. 

 Der var tale af husflidsinspektør Larsen, Revninge om husflid gennem 

tiderne lige fra stenalderen. 
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 Der var præmier til: Herluf Hansen, Strøby Egede, som havde lavet en 

høvlebænk, Søren Christensen, Strøby Egede for et dækketøjsskab og 

Godtfred Nielsen, for den omtalte pram. 

 3 drenge Orla Jansen, Strøby Strand, Carsten Jørgensen, Strøby 

Egede og Carsten Haagensen, Strøby fik 20 kr.                  

20 drenge fik 5 kr. Alle præmierne var skænket af Bondestandens 

Sparekasse, Sparekassen for Køge og Omegn og A/S Køge Bank. 

 Om aftenen talte formand Knud Hansen, og her uddeltes præmierne. 

Tombola og lodsedler blev hurtig udsolgt. Der blev afsluttet med et par 

timers dans.  

Brev fra en fra den gang: (I uddrag) 

 

Jeg har nogle af de møbler jeg lavede den gang, men det må der være 

mange der har. Jeg havde Helge (Jensen red.) som lærer, han var 

fantastisk dygtig og god til at lære fra sig. Jeg tror jeg gik i husflidsskole 

fra 59 til 62, men jeg er ikke sikker. 

Venlig hilsen Torben Johansen, Steinmannsvej 22, Køge 

1959 28. april Fine ting i husflid – 300 besøgende på udstillingen i gaar 

Strøby Sogns Husflidsforening holdt i gaar i Strøby Forsamlingshus sin 

femte udstilling, som bestod af arbejder af næsten 100 elever, heraf 

alene 53 voksne. Paa udstillingen saas mange forskellige ting lige fra 

store dækketøjsskabe til smaa arbejder udført i horn. 

Der var i løbet af eftermiddagen ca. 300 besøgende, som blev budt 

velkommen af formanden maskinsmed Gotfred Nielsen, Strøby Egede. 

Dagens taler var pastor Henneke, Storehedinge. 

 I løbet af eftermiddagen havde to fremmede husflidslærere Kjeld 

Jensen, Skensved, og Johs. Hansen, Holtug havde gennemgået 

elevernes arbejde og efter megen kritisk syn på arbejderne fandt man 

frem til, at den godt 15-Aarige Flemming Olsen, Strøby Egede, som 

havde bygget en lille pram og lavet et bord, var kompetent til 

udstillingens 1. præmie. Nr. 2 i konkurrencen blev farveriarbejder Chr. 

Larsen, Strøby, for en chiffonniere (Høj smal kommode, red.) og en 

amagerhylde. De to dommere udpegede som den tredje bedste en af 

vinterens syv kvindelige elever, den unge bagerekspedient Tove 

Winther Petersen, som havde fremstillet en boghylde og en lampe 

udført i horn. Af drengene udpegede man Hans Erik Bøje Christensen, 

Orla Jensen og Jørgen Nielsens arbejder. 

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. 
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1961 Annonce og avisartikel 29. april (i uddrag):  

     200 besøgende paa husflids-udstilling i Strøby i gaar 

         Mange smukke arbejder som resultat af vintersæsonen i husflidsskolen. 

 I gaar var den årlige udstilling i forsamlingshuset for over 100 elevers 

arbejde. Der var blandt andet 5 skriveborde og 9 sofaborde. 

 Formanden skomager Rasmus Hansen bød velkommen til næsten 200 

besøgende med særlig velkomst til formanden for Præstø Amts 

Husflidskrede, lærer P. Larsen, Mern, samt sogneraadets medlemmer 

og ungdomsnævnets repræsentanter. Sogneraadsformand, gaardejer 

Peder Nielsen udtrykte sin glæde over det arbejde der bliver udført i 

vinterens løb. 

 Om aftenen blev der rettet stor tak til skolens tre lærere, tømrerne Helge 

Jensen og Viggo Haagensen og til læreren i bogindbinding Søren 

Christensen. 

 Der blev uddelt præmier til Jørgen Hansen, Strøby Egede, Peder 

Andersen, Strøby Mejeri, og til Mogens Christiansen, Strøby 

Tolvhuse. Alle fik en sparekassebog paa 20 kr. skænket af 

Bondestandens Sparekasse. Fru Rita Petersen, Strøby 1. præmie 

blandt bogbinderne, og Tove Winther Petersen, Strøby 1. præmie for 

sit palisander sofabord. Hans Chr. Hansen, Strøby Møllemark 2. 

præmie for sin høvlebænk og nr. tre Flemming Olsen, Strøby Egede for 

sit skrivebord. Lærerne fik overrakt erindringsgaver af eleverne og den 

vellykkede dag sluttede med dans. 

1962 Avisartikel 4.maj: Husflidsforeningen skaber gentlemen i arbejdstøj!              

Fine resultater af vinterens arbejde i Strøby Husflidsforening.      

Strøby Sogns Husflidsforening holdt i gaar den aarlige udstilling i Strøby 

Forsamlingshus, hvor der var mange besøgende. Efter formanden, 

skomager Rasmus Hansen, havde budt velkommen talte formanden for 

ungdomsnævnet, førstelærer Bent Stevns, Strøby Egede. 

 To dommere husflidslærerne fra Haslev, snedker Poul Nielsen og 

tømrer Viggo Haagensen havde gennemgået de mange fine ting for at 

finde frem til præmiemodtagerne. 

 Aftenfest med præmieuddeling.  

 Af Rasmus Hansen blev der rettet en stor tak til saavel de voksne som 

børneeleverne og ikke mindst til husflidslærerne, tømrerne Helge 

Jensen og Viggo Haagensen, samt fodermester Søren Christensen 

som havde stået for undervisning for bogbinding og skinarbejde. 

Formanden oplyste, at de fem hold voksne med 72 elever havde faaet 

undervisning i 420 timer, 84 timer pr. hold, og 44 drenge havde fået 144 
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timers undervisning med 48 timer pr. hold.                                  

Senere var der præmieuddeling. For voksne fik Gunnar Møller Jensen 

førstepræmie, Aksel Thomsen, andenpræmie, og to tredjepræmier gik 

til fru Ellen Saltoft Larsen og Torben Johansen. For bogbindingens 

vedkommende fik Alfred Dehli førstepræmien. Førstepræmie til et—

aars drengeelev fik Kurt Andersen, andet-aars elev Bjarne Petersen 

og tredje-aars elev Haagen Kristensen. I øvrigt tik alle drengene en 

præmie ved lodtrækning. 

 Den vellykkede dag sluttede med en svingom. 

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

Den ses dog ikke tinglyst. 

1963 Annonce, 3. maj: (I uddrag) 

Husflidsforeningens udstilling i Strøby Forsamlingshus.             

100 elevers arbejde fra vinteren udstilles på søndag–righoldig program. 

 Udstillingen åbner først på eftermiddagen den 5. maj, og der er gratis 

adgang for børnene. Parcellist Hans A. Jensen, St. Taarnby taler om 

>12 dage i Østtyskland<, lærer Charis Olsen, Strøby skolen, viser et 

par film. Senere præmieuddeling og man slutter med dans til Brians 

Orkester. 

1964 Husflidslærer gennem 10 år Helge Jensen stopper. Carl-Erik Larsen, 

der er i lære hos tømrer og snedkermester Helge Jensen i Strøby bliver 

tilknyttet som husflidslærer, timeløn kr. 9 for undervisning af børn – 

voksne kr. 21. (Carl-Erik bliver i 2015, 51 år senere medlem af Mænds 

Mødesteder Stevns, hvor han bl.a. er med til at modernisere huset red.) 

 5. maj Afholder Husflidsskolen 10 års jubilæumsfest med sange og tale 

af overlærer Helbo, Kerteminde. Der var gaver fra foreningen og 

eleverne til Helge Jensen for sit store arbejde, han har gjort for 

foreningen lige siden dens start. Også tak til skolens anden leder Viggo 

Haagensen samt lederen af bogindbinding Søren Christensen. 

 Foreningens formand Aksel Christensen takkede dem der støttede 

foreningen og uddelte præmier til drengene: Svend Aage Jensen, 

Teddy Espensen, Jens Frimann og Johny Petersen.           

Og voksne: Fru Ellen Saltoft Larsen, Flemming Olsen, Hans Erik 

Hansen, og Alfred Dehli. Der havde været 37 drenge til undervisning. 

Aftenen sluttede som sædvanlig med et par timers dans.  

28. august Søges tilladelse til at opføre toilet indendørs. 12. september 

approberes det.               

20. august gives af Aksel Kristensen og intrepanør Børge Petersen, 

Magleby, Byggeanmeldelse. Et rum ønskes omdannet til to rum, et toilet 

med håndvask og et med kumme til pisovar. 
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1973 1. april modtages 15. alm. Ejendomsvurdering: Ejendomsværdi: 15.900, 

Grundværdi: 15 900. 

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. 

1996 30. januar anmelder Kloakmester Jan Nielsen, Varpelev, og formand 

Leila Poulsen, at septiktank nedlægges og toilet moderniseres.  

1997 Ny båndsav indkøbes for kr. 4.156,00. 

1998 Ca. 15 børn og ca. 20 voksne deltagere og 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, porcelænsmaling og vævning mm. Derfor blev der opsat skillevæg 

ind til værkstedet og opsat varmepumper. Men i 00erne ebbede det helt 

ud.  

Således fortæller Inge Janning fra Strøby: Jeg flyttede til Strøby i 1979 

og få år efter ”lokkede” Aase Jensen (vores bagbo) mig med i 

husflidsskolen hvor man ville oprette et vævehold, og det fortsatte i 

mange år.                  

I den tid jeg var aktiv i Husflidsforeningen (mange af de år som 

kasserer), var der både børne- og voksenhold, børneholdene var især 

vigtige for det var antallet af børn som gav tilskud fra kommunen, hvor 

vi hvert år skulle aflægge regnskab til. Så om eftermiddagen var der 
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børnehold og om aftenen kom de voksne. Vi havde mange 

voksenmedlemmer på det tidspunkt.  

Formanden Aksel Kristensen blev på et tidspunkt udnævnt til 

Æresmedlem for sit store arbejde for Husflidsskolen. 

Af børnehold var der bl.a. træsløjd og porcelænsmaling, voksenholdene 

var bl.a. træsløjd, vævning og porcelænsmaling, om formiddagen var 

der yoga og dagplejebørn.  

På et tidspunkt overgav jeg kassererjobbet til Laila Poulsen. Få år efter 

holdt man op med at opkræve kontingent, senere holdt man op med at 

holde generalforsamlinger og så var den forening ligesom ”død”. 

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 Mødesteder 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”.  

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

husflidsskole. 

 15. september afholdes ’Grand’ åbning med besøg af Forum for Mænds 

Sundhed, politikere fra Stevns, Barry Golding Australiens Mens Shed, TV 

Øst og repræsentanter fra flere kommuner, samt kommende Mænds 

Mødesteder repræsentanter. 

2016  I løbet af året laves der flere forbedringer af huset: 

Tagrygningen bliver renoveret i marts måned for donerede midler. 

Bankoforeningen Elverhøj, Stevns kommune og Tømrer Jon Jensen er 

sponsorer. 

 Nye køkkenelementer samt eksisterende forbedres og istandsættes af 

MMS, sponsorer er Nordea Fonden og § 18. 

Døre og vinduer udskiftes i hele huset, Velux Fonden og Østsjællands 

Vaskerifond er sponsorer. 
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Solventilations paneler sponsoreres af Jem & Fix. 

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

sponseret af Stevns Brand Fond. 

Nordstevns Dartklub bliver lejere hos MMS på Blommevej, da der ikke 

længere er plads til dem i Strøby Hallen. 

November måned 2016 giver Stevns kommune kommunalbestyrelse 

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.  

Pris kr. 1,- for ejendommen, men ca. kr. 18.000,- i advokatsalær og 

afgifter. 

 Kommunens ejendomsvurdering: grund 488.300 total 760.000. 

 13. september Luftfoto fra Google. 

 5. december a jour føres matrikel kort.   

2017 Der bygges overdækket terrasse mod øst og der laves dør ud til samme. 

 Sponsoreret af egne mænd, der leverede materialer hjemmefra. 

Der anlægges petanque bane øst for huset. Velux sponsorerer alle 

materialer, egne mænd udfører alt arbejde. 

 Materiale og redskabsskur renoveres, for egne midler. 

 Udsugningsanlæg med rør og centralsuger etableres på værksted og 

flere maskiner udskiftes. Sponsoreret af Folkeoplysningens 

aktivitetspulje. 

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 MMS samtidig 

annulleres lån til husflidsskolen på kr. 60.000. 
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 3. august afholdes ekstraordinær generalforsamling for opløsning af 

husflidsforeningen. 

 Nye stole, foldeborde og haveborde med stole, sponsoreres af Nordea og 

Danske Bank Fonden. 

 Luftrenser etableres på værksted, sponsoreret af Nordea Fonden.  

2018 Med støtte fra fondene Stevns Brand og Velux samt Tømrer Jon Jensen 

blev der lagt nyt ståltag og tagrender på hovedhuset. 

MMS medlemmer etablerede handikaptoilet og lagde ståltag på 

materiale/redskabsskur. 

 Handicap rampe bliver etableret ved mødestuens yderdør, sponsoreret af 

Morten Juul – ejer af Vallø Strand. Skruet ned og genetableret af MMS 

mænd. 

I november 2017 sælger Vestsjællands Familie landbrug Blommevej 5 til 

Steen Gjelstrup. Dette medfører at alle skelpæle skal findes og det 

viser sig af trådhegnet opsat på Blommevej 3 står ca. 80 cm. inde på 

den forkerte side af skellet mellem de 2 grunde. 

I løbet af sommeren 2018 enedes MMS og Steen Gjelstrup om at 

trådhegnet bliver stående og skellet flyttes til dette, til gengæld giver 

MMS brugsret til adgangsvej for enden af husets gavl, hvor grunden går 

ud til midten af vejen. 

Efter rydning af buske og vildt voksende hyld bag udhuset, opsættes 

trådhegn mod naboen Strandvejen 4A i skel. 

  

  


