
www.sn.dk  •  207. årgang nr.  301  • Uge 52  •  Løssalg kr. 28.00

N Æ S T V E D   2  ·  FAX E   8  ·  V O R D I N G B O R G   11

SJÆLLAND: Erhvervslivet tørster efter flere faglærte - SEKTION 2 SIDE 4

n SIDE 2

n SIDE 3

n SIDE 4-5

ONSDAG 28. DECEMBER 2022

5 709102300135

00052

RØNNEBÆK: Hun boede der 
næsten halvdelen af sin 
egen barndom. Nu gør for-
standerinde Rebecca Nødde-
lund alt, hvad hun kan for, at 
de børn, som bliver kørt ind 
ad denne grussti for at flytte 
ind på Rønnebæk Opholds-

sted, får et godt og trygt 
hjem.

- Der findes ikke meget, 
som er mere indgribende i et 
barns liv end at blive fjernet 
fra sit hjem. Så derfor er det 
virkelig vigtigt, at vi gør det 
ordentligt og giver dem no-

get, der er bedre, end det de 
kom fra, siger Rebecca Nød-
delund, som er uddannet 
psykolog og nu driver Røn-
nebæk Opholdssted sam-
men med sin mand.
Hun bruger sine erfaringer 
og minder fra sin egen teen-

agetid på opholdsstedet til at 
forstå børnene og skabe en 
tillidsfuld relation - uden at 
blive bedrevidende. 

Hun har købt sit eget opholdssted

Foto: Thomas Olsen

NÆSTVED: To søstre 
bygger små træhuse på  
Stenlængegård. 

Små huse på 
ny bygge-
grund

M O G E N S T R U P/ N Æ S T -
VED: Retten i Næstved 
fandt tirsdag, at der er 
begrundet mistanke for, 
at den sigtede er skyldig 
i at have skudt en 34-årig 
rocker juledag. 

Varetægts-
fængslet for 
skuddrab

VORDINGBORG: Træpil-
ler eller koncertbilletter? 
Energikrisen får spil-
lestedet Stars til at bud-
gettere med nul kroner i 
overskud. 

Beskedne  
forventninger

n SIDE 11

Designer  
udstiller
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VORDINGBORG: Styrel-
sen lukker sagen om 
overtrædelse af offent-
lighedsloven og miljøop-
lysningsloven, efter at 
kommunen har taget An-
kestyrelsens udtalelse til 
efterretning.

Ankestyrelsen 
giver et skarpt 
svar

n SIDE 11

n  2. SEKTION SIDE 16

n  2. SEKTION SIDE 17

FENSMARK: Thomas 
Kongshøj, Motocross-kø-
rer fra Fensmark er netop 
fløjet afsted for at deltage 
i årets Dakar Rally.

På vej til  
Dakar Rally

NÆSTVED: Når Amager-
hallen danner rammen 
om  billard-eventet Da-
nish Skomar Champ, er 
Kim Buch-Madsen  en af 
favoritterne.

Køen er kridtet 
til skomar

DETAILHANDEL: Lige for tiden lukker butikkerne på stribe. Senest er Engbork erklæret konkurs.

n SIDE 6

RejserTore rejser verden rundt på den tohjulede

Kroatien byder på ferie for alle generationer

Mød det rå og autentiske i Manchester

Enestående dykning i Egypten 
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NÅR DER SKER NOGET

48 sider med inspiration 
til nye  rejsemål
n 3.SEKTION

Af Helle Hansen

NÆSTVED: Der har altid væ-
ret butikker, som lukker, og 
andre der åbner, men lige nu 
går det lidt for stærkt med 
lukningerne.

I slutningen af novem-
ber lukkede You-Who i 
Næstved Storcenter ef-
ter 25 år og blev erklæret  
konkurs. Kort før jul for-
talte indehaver Stinne 
Gorell om, hvordan By 

Hand & Nature er nødt til at  
lukke sine fysiske 
butikker, og nu er  
den ellers meget markante  
butik i bymidten Engbork 
gået konkurs.

Forklaringerne skal fin-

des i ændrede vaner hos folk 
efter coronanedlukninger, 
at folk holder på pengene 
på grund af inflationen og 
så den berømt prik over i’et 
i form af meget usmidige 
krav om tilbagebetaling af 

coronalån og udskudt skat 
og moms.

Hos Næstved Erhverv sid-
der man med kriller i ma-
ven og ved godt, at det ser 
slemt ud i detailhandelen. 
Her lyder rådet, at man skal 

kontakte dem, inden det går 
galt, og få hjælp til at få det 
store forkromede overblik 
over økonomien og mulighe-
derne.

Frygt for butiksdød:  
Søg hjælp inden det er for sent

Klonede grise kan give nye 
svar om Alzheimers sygdom
n 2.SEKTION SIDE 7
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ANBRAGTE BØRN: 
Fra Rebecca Nød-
delund var 12 til 
hun var 19 år boede 
hun på det opholds-
sted, hun i dag ejer 
og driver sammen 
med sin mand. Hun 
bruger sine erfarin-
ger og minder fra 
dengang til at forstå 
børnene og skabe en 
tillidsfuld relation. 

Af Johanne Frederikke 

 Mortensen

RØNNEBÆK: Mange flyt og 
skoleskift prægede Rebecca 
Nøddelunds barndom. Hun 
var sammen med sin søster 
tilknyttet flere aflastnings- 
og plejefamilier og rykkede 
meget frem og tilbage. For-
ældrene havde psykiske 
vanskeligheder, som gjorde, 
at de ikke kunne tage sig af 
pigerne alene. 

Til sidst fik Rebecca Nød-
delund og søsteren endelig 
et fast hjem - et sted de kun-
ne blive. De flyttede nemlig 
ind på Rønnebæk Opholds-
sted.

Hjemlige rammer
I starten var det meget over-
vældende for den dengang 
12-årige pige. Hun vidste 

ikke, hvad det ville sige at bo 
sådan et sted. Men det viste 
sig at være et sted med søde 
voksne, og hun havde sit 
eget værelse. 

Det betød noget for hende, 
at rammerne var hjemlige. 
Det har hun dermed gjort 
alt, hvad hun kan for at ska-
be, da hun overtog selv sam-
me opholdssted sammen 
med sin mand. Entréen er 
indrettet, så den ligner en 
almindelig families - lige 

bortset fra antallet af jakker 
og sko, som skal række til 
ni børn og unge. Udover et 
fælles køkken-alrum, er der 
værelser til alle børn og to 
TV-stuer. Den ene med bille-
der af børnene hængende på 
væggen.

Selvom det er Rebecca 
Nøddelund, som har boet 
der, var Rønnebæk Opholds-
sted, heller ikke en ukendt 
gammel gård for hendes 
mand Thomas Emil Nødde-

lund inden købet. Den første 
gang han så opholdsstedet 
var nemlig, da de to blev kæ-
rester. Rebecca var 18 år, og i 
lidt over et halvt år besøgte 
Thomas hende, inden hun 
flyttede fra stedet. I hver-
dagene foregik besøgende i 
smug, hvor han sneg sig ud 
af vinduerne om morgenen. 

Unik erfaring
For fire og et halvt år siden 
kiggede Rebecca og Thomas 

Emil Nøddelund så på hin-
anden og kunne mærke, at 
det her sted måtte de bare 
købe. Det føltes bare rigtigt. 

Dermed er 36-årige Rebec-
ca Nøddelund nu forstander-
inde det sted, hun selv har 
boet syv år af sin barndom. 
Og hun har ikke fortrudt det 
et eneste sekund lige siden.

- Det er et meget menings-
fuldt job. Der findes ikke 
meget, som er mere indgri-
bende i et barns liv, end at 

blive fjernet fra sit hjem. Så 
derfor er det virkelig vigtigt, 
at vi gør det ordentligt, og 
giver dem noget, der er bed-
re, end det de kom fra, siger 
Rebecca Nøddelund, som er 
uddannet psykolog.

Thomas Nøddelund har 
læst pædagogik, været støt-
tepædagog og er uddannet 
lærer.

Hvor indgribende det er, 
og hvor uforståeligt, det kan 
opleves, at være anbragt, 
har hun oplevet på egen 
krop. Det giver hende en 
unik erfaring, hun trækker 
på i sit arbejde med de børn, 
som vokser op på opholds-
stedet nu. Det skaber tillid 
og forståelse for, hvor svært 
det kan være. 

Forstanderinden tænker 
dog også meget over ikke at 
blive bedrevidende overfor 
børnene eller deres foræl-
dre. Det er vigtigt for hende 
at huske på, at de jo sagtens 
kan opleve tingene ander-
ledes, end hun gjorde den-
gang.

- Jeg er især meget optaget 
af at have fokus på, hvordan 
det er at være anbragt uden 
at forstå hvorfor. Det havde 
jeg selv svært ved dengang, 
husker Rebecca Nøddelund.

Minder
Dermed bruger hun sine 
egne minder fra sine teen-
ageår på opholdshjemmet 
til at huske på, hvad der kan 
fylde hos børnene. Ligesom 
hun også prøver at videregi-
ve nogle af de positive ople-
velser, hun selv fik. 

Hun husker blandt andet, 

Forstanderinde har selv været 
anbragt på sit hjemlige opholdssted 

- Jeg er især meget optaget af at have fokus på, hvordan det er at være anbragt uden at forstå hvorfor. Det 
havde jeg selv svært ved dengang, husker forestanderinden Rebecca Nøddelund.  Fotos: Thomas Olsen

Forstanderparret Rebecca og Thomas Nøddelund blev kærester for 18 år siden, da Rebecca fortsat boede 
på opholdsstedet. Flere gange sneg Thomas sig ud fra hendes værelse tidligt om morgenen.

Rebecca Nøddelund boede på Rønnebæk Opholdssted fra 1999 til 2005. Her er hun 12 år gammel og næsten lige flyttet ind.  Privatfoto
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hvor meget det betød, når 
alle lavede noget sammen. 
Engang holdte den daværen-
de forstander en stor halv-
treds års fødselsdag. Børne-
ne var inviteret med, og der 
var fest og mennesker over 
det hele. Der blev det meget 
tydeligt for Rebecca, at det 
var mere end bare et job for 
ham.

Den samme kultur prøver 
de nuværende ejere nu også 
at skabe.

- Det er meget vigtigt for os, 
at de ansatte er glade for at 
være her og glade for børne-
ne. Det er de heldigvis, og det 
gør mig meget glad og stolt, 
siger Rebecca Nøddelund, 
som fortæller, at flere af de 
i alt 10 medarbejdere kalder 
det for deres »andet hjem«.

Skiferie for  hele familien

Et af Rebecca Nøddelunds 
bedste minder fra sin tid 
som anbragt på Rønnebæk 
Opholdssted, var da de alle 
tog på skiferie sammen. 

Det er nu de nuværende 
børns tur til det samme. Den 
første skiferie med Familien 
Rønnebæk, som de kalder 
sig på en sten ved hoveddø-
ren, finder nemlig sted i ja-
nuar. 

- Det glæder vi os til, og vi 
vil gerne endnu mere ud at 
rejse og den slags i fremti-
den, smiler Rebecca Nødde-
lund.

Rebecca og Thomas Nøddelund overtog Rønnebæk Opholdshjem i 2018. De bor i den en ende af huset 
med deres to biologiske børn. I den anden ende af huset bor opholdsstedets ni børn. 

HOLME-OLSTRUP: Lørdag klokken 14.12 standsede politiet 
en bil med en 24-årig mand fra Herlufmagle ved rattet. Det 
skete på Landevejen i Holme-Olstrup, og her viste det sig, 
at de nummerplader, der sad på bilen, var forfalsket. Derfor 
blev den 24-årige sigtet for dokumentfalsk og for at køre i en 
uindregistreret bil uden forsikring.

24-årig med ulovlige nummerplader

RØNNEBÆK: I forbindelse med den aktuelle udstilling på 
Rønnebæksholm, Melanie Kittis »Kippar efter vinden. (led-
sen och klumpig)« afholder kunsthallen boglancering med 
et litteratur- og musikprogram lørdag den 7. januar klokken 
13 til 15.

Bogen har samme titel som udstillingen og er med 
skriftlige bidrag af ph.d. og billedkunstner Katrine 
Dirckinck-Holmfeld, kuratorer og skribenter Fafaya Mo-
gensen, Karen Vestergaard Andersen & Helen Nishijo samt 
Lotte Juul Petersen. Bogen er redigeret af Vibeke Kelding 
Hansen og designet af Filip Grønning og udgivet af Søren 
Hørdum.

Til boglanceringen vil der være oplæsning ved forfatterne 
Melanie Kitti og Lucille Groos samt musikalske indslag fra 
Vilde Tuv og Henriette Motzfeldt.

Boglancering i kunsthal

Der er både kunst, litteratur og musik på programmet 7. januar.  
 Foto: Anders Ole Olsen


