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Cykeltour til 
Alpe d’Huez
 Side 8

Næstved jagter 
oprykning
 Side 28

Unge er mere 
fornuftige
 Side 2

Vind en Tivolitur
 Side 12

Sofie Santana er 
til Straight A’s
 Side 10-11

Køb en værdinøgle og få fri adgang 
til vaskehallen alle ugens dage!

VASK BIL I NÆSTVED SYD!

NU OGSÅ
STØVSUGER

Få dagens deal 
på din mobil 

hver morgen.

Tilmeld dig gratis på 
deal.dk

Vind en TivoliturVind en TivoliturVind en Tivolitur

Rachaels 
utrolige rejse 

Foto: Jan Jensen

Specialister
i fjernelse af 

karsprængninger 
og åreknuder

Åreknuder 
Udredning og 

behandling dækkes 
af sygesikringen med 
henvisning fra egen 

læge

Karsprængninger
Pris kr. 400,- pr. ben 

pr. gang

Nye behandlings-
metoder

www.centerforåreknuder.dk

Gå ikke rundt med

Karsprængninger
Åreknuder

Tlf. 76 10 40 60

www.centerforåreknuder.dk

Speciallæge i kirurgi Erik Ditlev

GRATIS TJEK AF
DIN COMPUTER
RING 58 19 40 20

Åbningstider butik:
Man - Fredag 11-17
Lørdag 10-13

it skadestue
Kattebjerg 3
4700 Næstved

Nordic College of Chinese Medicine ApS

KINESISK AKUPUNKTUR
Vi har stor succes med behandling af blandt

andet: Migræne, astma, allergi, høfeber, iskias,
forhøjet blodtryk, depression, smerter,

problemer med at blive gravid samt rygestop.

OBS!: Hver søndag akupunktur kun 250,- kr.
15 min. massage kun 100,- kr.
Akupunktur udføres af nyuddannet akupunktør

VI ER FLYTTET TIL ØSTERGADE NR. 9
Østergade 9 - 4700 Næstved

Telefon 50 100 188
www.nccm.dk

Klinikken ejes af Dr. Med. Donghui Chen Larsen

KINESISK AKUPUNKTUR

Tandlægeskræk
Alle former for tandbehandling

udføres i fuld narkose.

Ring for konsultation, undersøgelse
og prisoverslag.

Jernbanegade 19,1 | 4800 Nykøbing Fl. | Tlf. 54 86 00 86
info@smuktsmil.dk | www.smuktsmil.dk

Rachael Cerrotti fra Boston, USA, følger sporet fra sin mormor 
Hanka Dubová. Hun boede på Næstved-egnen for 73 år siden, 
indtil nazisterne indhentede jøderne.  
Rachael Cerrotti har boet hos barnebarnet til den kvinde, der 
tog sig af hendes mormor.                        
                  Side 20-21
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BÅRSE
MASKINFORRETNING

Ny Esbjergvej 16 - 4720 Præstø • Tlf. 55 99 37 37
E-mail: butik@55993737.dk • www.55993737.dk

Vridsløsevej 1 • 4700 Næstved • Tlf. 5572 5376
E-mail: hmtg@mail.dk / www.minitraktorgaarden.dk

HUSKLørdagsåbentkl. 9.00 - 13.00

HUSKLørdagsåbentkl. 9.00 - 13.00

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.15 - 16.00

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.15 - 17.00

Aut. salg, service og reparationer af alle HUSQVARNA produkter

LIGE NU - STÆRKE TILBUD TIL DIG!

HUSQVARNA RIDER JUBILÆUM 
214 TC »LIMITED EDITION«
• Briggs & Stratton, 12,8 kW, 2 cyl.
• 3100 omdr./min.
• Hydrostat, 94 cm
Vejl. kr. 34.995,-
SPAR KR. 8.000,-

KAMPAGNE PRIS
KR. 26.995.-

HUSQVARNA
HAVETRAKTOR TS 142
• Briggs & Stratton, 8,6 kW
• 2600 omdr./min.
• CVT
• 107 cm

KR. 15.995.-

HUSQVARNA
RIDER R 112C5
• Briggs & Stratton, 6,4 kW
• 3000 omdr./min.
• Manuel
• 85 cm

KR. 19.995.-

HUSQVARNA FRÆSER TR 430
• Subaru • 43 cm
• Kæde/manuel  •  90 kg

KR. 8.295.-

HUSQVARNA
PLÆNEKLIPPER LB 155S
• Briggs & Stratton • BioClip
• Forhjulstræk •  55 cm

KR. 3.795.-

HUSQVARNA 
AUTOMOWER 220 AC
• 1800 m² +/-20%
• NiMH
• Målt: 60 dB(A)
• Garanteret: 63 dB(A)
• 9 kg
Vejl. kr. 14.995,-
SPAR KR. 2.000,-

KR. 12.995.-

På sit livs rejse i mormors fodspor

JØDISKE BØRN: Det er utroligt. 26-
årige Rachael Cerrotti forsøger at
forestille sig, hvordan det har været
at opholde sig i skjul ombord blandt
sardiner i en fiskebåd med kurs mod
Sverige.

Den unge amerikanske kvinde
nåede at få historien af sin mormor,
Hana, inden hun døde for fire år
siden. Hun hed rigtig Hanka Dubo-
vá, og hun var blandt de heldige
jødiske børn, der blev sendt fra Tjek-
koslovakiet til Danmark i 1943 under
nazisternes jødeforfølgelse. 

Børnebørn mødes
Mormor Hana boede hos Jensine
Nygaard. Hun blev en del af familien
på gården i Gødstrup ved Næstved.
Nu sidder barnebarnet på en gård i
Mern. Hun bor hos Jensine Nygaards
barnebarn Sine Christiansen.

Rachael Cerrotti smiler. Det er
mere og meget bedre, end hun hav-
de drømt om. Historien har udviklet
sig til at blive hendes livs største rej-
se. Og et projekt: Follow My Foot-
print - et år på vejen for at følge mor-
mor Hanas vej fra hjemmet i Prag,
gennem Tyskland til Danmark og via
Sverige videre til USA i 1950. Her stif-
tede hun familie og viede sit liv til et
immigrationscenter i Philadelphia.

Skrev samtaler ned
Rachael Cerrotti brugte meget tid
sammen med sin mormor. Hun tog
notater, mens hun sad på sengekan-
ten i den sidste tid.

- Dengang vidste jeg ikke, hvad
jeg ville bruge det til. Jeg fandt gam-
le billeder og historier. Blandt andet
breve skrevet til Jensine. Her var hun
glad for at være. Det er tydeligt, siger
Rachael Cerrotti.

Hun har en bachelor i kommuni-
kation og har studeret i Israel. I

mellemtiden dukkede der spænden-
de nyt op fra Danmark og Tjekkiet. 

Den danske forbindelse
Den tjekkiske journalist Judita Matya-
sova kom på sporet af de 150 jødis-
ke børn, der blev sendt til Danmark,
og sporet førte til Næstved. 

Ved hjælp af det lokale dagblad fik
hun kontakt til mennesker, der hav-
de haft børn boende. Ikke mindst
Jensine Nygaard, som var 94 år i
oktober 2013. Hun fik besøg af et
tjekkisk filmhold og Hanas datter
Janet Cerrotti og Rachael fra Boston.

Det var en stor dag for Jensine, der
altid havde ønsket at møde Hana
igen. Det nåede de ikke. Hana døde
i 2010. Jensine Nygaard nåede akku-
rat at planlægge sin 95 års fødsels-
dag, inden hun døde.

Et virvar af informationer
Heldigvis lever historien om de to
kvinder stadig. Rachael Cerrottis
møde med Jensine blev begyndelsen
til en blog og en bog om hendes
mormors liv. Ved hjælp af found-
raising og sponsorer begyndte rejsen
i Hanas fodspor i september 2014. 

Polen, Tjekkiet, Tyskland og Dan-
mark. Hun skal videre til Sverige,
inden turen hjem via Cincinnati,
Ohio, Chicago, Denver, San Francis-
co og New York, hvor mormoren
blev gift i en alder af 27 år. 

- Jeg føler det som om, jeg er inde
i min mormors liv og tanker - vi er
også meget ens, siger Rachael Cer-
rotti, der nogle gange har  svært ved
at overskue sit projekt: - Jeg har så
mange informationer og billeder, så
jeg skal have fat i en redaktør, der

ikke kender noget til min historie. Så
bliver det godt...

Nyder freden på gården
Rachael Cerrotti har været seks uger
hos familien Christiansen i Mern.
Hun er med til at passe dyrene og
har været med børnene i skole, hvor
hun har hjulpet med at lære eleverne
om amerikansk kultur.

Normalt er hun bange for at være
alene i mørket, men lejligheden på
besøgsgården overfor familiens gård,
er perfekt. Hun nyder stilheden og
bruger tiden på at skrive alt ned.

Fantastisk modtagelse
Rachael Cerrotti har svært ved at
finde ord for mødet mellem to bør-
nebørn, der “kun” har en gribende
historie til fælles. 

- Det er utroligt pænt af familien, at
give mig denne mulighed. Jeg er jo
kun en fremmed - det er helt fantas-
tisk at være her. Jeg føler mig hjem-
me. Det er lidt som om, at jeg er ved
at blive europæer.

Rachael Cerrotti har en forlovet,
der venter i Polen. Han skal med
hjem til Boston senere på året, hvor
de skal giftes og bo. 

Til den tid er hun forhåbentlig
kommet længere med sortering af
billeder og de mange historier, der
er fulgt med i kølvandet i mormors
Hanas fodspor.

Rachael ser sig selv som en doku-
mentarisk atroprolog, der har haft et
stort previlegie. 

Følg Rachaels blog med tekst og foto på:
http://fmfblog.com/

Rachael Cerrotti skriver
historien om sin mormor
Hanas liv. Den jødiske
pige boede i ly for nazis-
terne på en gård ved
Næstved.
Af Jan Jensen

Jensine Nygaard var 
familiens leksikon

FAMILIEBÅND: En stærk kvinde. Hun samlede
familien, og så var hun i stand til at huske alt.

Jensine Nygaard var i fuld gang med at plan-
lægge sin 95 års fødselsdag, men desværre blev
hun syg og døde kort tid efter.

- Mormor var et levende
leksikon. Hun havde et godt
liv, siger Sine Christiansen.
Gennnem årene har hun  hørt
historier fra dengang, der boe-
de en jødisk pige på familiens
gård. Men det er først på det
seneste, at Jensine Nygaards
barnebarn har interesseret sig
for det.

- Jeg tror, det er noget med alder at gøre.
Efter jeg mistede min far, kommer der nogle
nye ting i spil. Nu er der kun os tilbage til at
føre historien videre, siger Sine Christiansen.

Hun fortæller ivrigt, hvordan Rachael Cer-
rotti har forkælet familien med at lave aftens-
mad næsten hver dag. Hun har været med på
skole og set efter børnene.

- Det var været en fornøjelse at have hende
boende hos os. Lidt på samme vilkår som
dengang vores mormødre mødtes, siger Sine
Christiansen.

Rødder i USA
Familien har tre børn, og hun fandt det natur-
ligt at hjælpe den unge amerikanske kvinde.
Det har været sjovt.

- Jeg synes, historien om Hana er helt vildt
interessant. Tænk at der er rødder helt til USA
fra dengang, hvor Hana boede på gården. Hun
passede min farbror Mogens, og Jensine har
fortalt, at Hana synes så godt om den lille

knægt, at hun også selv turde få børn, siger
Sine Christiansen og slår fast, at lille Mogens er
skyld i, at Rachael er til i dag.

Rachael Cerrotti har lært at muge ud efter
hestene og er langt fra en fremmed i huset.

- Rachael er jo blevet en ven af huset. Jeg er
sikker på, at vi kommer til at se hende igen
en dag, siger Sine Christiansen.

- Det giver virkelig mening, at
have Rachael boende hos os,
siger Sine Christiansen, barne-
barn af Jensine Nygaard.

Rachael Cerrotti kalder det “awesome” - med
andre ord fantastisk - at Sine Christiansen har
åbnet sit hjem for den unge amerikaner. De to
kvinders mormødre var venner for 72 år
siden. 

Hanka Dubová
flygtede fra går-
den i Gødstrup
i 1943 og kom
via Sverige til
USA. Barnebar-
net Rachael
Cerrotti følger
sin mormors
spor fra den
oktoberdag i
Prag i 1939,
hvor hun blev
sat på toget
med kurs mod
Danmark. Hun
så aldrig sine
forældre og sin
storebror igen. 

Rachael Cerrotti har ro til at skrive
og fotografere på gården i Mern,
hvor hun sørger for aftensmaden for
familien Christiansen.
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Kl. 10 
vil borgmester 

Carsten 

Rasmussen klippe 

snoren og indvie 

byens nye special-

forretning

Forretnin-

gen er fyldt 

med GODE 

ÅBNINGS-

TILBUD

Å B N I N G S R E C E P T I O N
HILKØB SPORT

åbner i Næstved
tirsdag 31. marts kl. 10

Hilkøb Sport er en specialforretning med 
sportsudstyr til løb, cykling, fi tness m.m.  

Fremover behøver du ikke at skulle køre langt 
efter hvad du mangler til din sport. Hos os vil du 
kunne fi nde sportsudstyr og produkter som ikke 

fi ndes andre steder i Næstved og omegn

Vi glæder os til at se kommende kunder, 
forretningsforbindelser,  venner og familie

Med venlig hilsen
Jane og Per Hilkøb

GRATIS 
GAVEPOSER
På åbningsdagen har 
vi 20 gaveposer til de 
første 20 kunder som 
handler for minimum

500 kr.
I poserne er der 

produkter fra et udvalg 
af vores leverandører til 

en værdi af over 500,-

CLAUS 
HECHMANN

succestræner og 
forfatter til bogen 

”løb som eliten” kan 
du møde på åbnings-

dagen. Der vil være 
mulighed for købe 

bogen og få den 
signeret af Claus 

F  MASSER AF TV 
I SOMMERHUSET
- OG BETAL PR. DAG
Med Total Fritid får du alle familiens favoritkanaler i sommerhuset plus fri adgang til 

NYHED

59 TV-KANALER

TOTAL FRITID

Min. pris 1. år 2.398 kr.

20,-

 

 

Digital TV Service TLF. 20 74 00 86
v/ Jan Burkal - Næstvedvej 52 (Bårse Samlinghus) - Bårse - 4720 Præstø 

www.digital-tv-service.dk - Telefontid dagligt kl. 9 -17

BESØG VORES SHOWROOM
( Næstvedvej 52 - Bårse Samlingshus )

Åbent:
Tirsdag og torsdag kl. 16.00 - 19.00

Lørdag i lige uger kl. 9.00 - 13.00  

VI FEJRER BUTIKKENS 1 ÅR’S FØDSELSDAG MED EN NYHED!

26-årige Rachael Cerrotti (tv) føler sig hjemme i Europa - ikke
mindst på grund af den imødekommenhed hun har oplevet hos Sine
Christiansen og resten af familien - og dyrene på besøgslandbruget.

Hanka
Dubová
Hana - Hanka Dubo-
vá - så aldrig sin for-
ældre og sin 11 år
ældre bror efter den
dag i oktober 1939,
hvor hun sagde farvel
på stationen. Hun var
blandt de heldige
jødiske børn, der
blev sendt til Dan-
mark.

Hun måtte flygte i
1943 og kom med en
båd til Sverige. Hun
besøgte Jensine
Nygaard i 1946, men
derefter mistede de
kontakten til hinan-
den.

Hana boede i Sve-
rige indtil 1950, hvor
det omsider lykkedes
hende at komme til
USA med en affidavit
(tro og loveerklæ-
ring), der gjorde det
muligt at emigrere. I
2012 kom den tjek-
kiske journalist, Judi-
ta Matyasova, på spo-
ret af Hana og andre
jødiske børn, der
boede i Næstved-
området.

Desværre døde
Hanka Dubová i
2010, så de to gamle
veninder nåede ikke
at mødes igen.




