Severin Jørgensen
Grøn rute– 9,7 km

Jens Severin
Jørgensen

Jens Severin Jørgensen blev født
31. marts 1842 og døde 10. januar 1926. Severin Jørgensen
var uddannet manufakturhandler
og efter at have forsøgt sig som
købmand i Jylland, kom Severin
Jørgensen til Falster, hvor han forsøgte sig med flere ting, bl.a. som
butikshandlende og bogbinder.
1. september 1868 åbnede Idestrup Sogns Forbrugsforening,
som d. 4. december samme år
åbnede udsalg i Ulslev med Severin
Jørgensen som bestyrer.

Pitstop Idestrup

- lokalhistoriske

cykelruter

Severin Jørgensen fortsatte brugsforeningstanken efter han flyttede til Jylland i 1875 og brugte de næste mange år på at etablere et fællesindkøb for brugsforeninger. Det var også her, at han
påbegyndte arbejdet med en samlet dansk fællesforening, der
endte med etableringen af Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger (FDB) 1. januar 1896 med Severin Jørgensen som
formand. FDB eksisterer stadig under navnet Coop og er stadig
ejet af medlemmerne som et kooperativ. Severin Jørgensen var
en ledende skikkelse i den danske andelsbevægelse indtil sin død
i 1926.
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www.pitstop-idestrup.dk

Severin Jørgensen
Grøn rute– 9,7 km

Hvor skal vi køre hen?
Ruten tager udgangspunkt i Pitstop Idestrup

1.
Pitstop Idestrup. Bygningen blev opført i 1911 som
brugsforening og her mange år senere lever fællesskabsfølelsen stadig. Huset rummer i dag ungdomshus, café, multirum, overnatningsmuligheder og massér af aktiviteter.

1. Møllevej 20B, 4872 Idestrup, men kan selvfølgelig startes alle
steder på ruten.Drej til højre ad Møllevej (rute 9) i retning mod
kirken og straks derefter til højre og følg Kirkevej i ca., 1,2 km. Drej
til venstre ad Bramstedvej og derefter til højre og følg Hillestrupvej
i ca. 800 m indtil du når til landsbyen Hillestrup og fortsæt indtil
T-krydset, hvor Hillestrupvej bliver til Hellersvej og møder Krangetvej
2. Derefter kør ca. 1,3 km ad Hellersvej. For enden af vejen, drej
til højre og følg Ulslevvej som bliver til Friisvej. Kør ad Friisvej
i 1,3 km. For enden af vejen, drej til venstre ad Østersøvej og
kør ind i landsbyen Ulslev 3. Når du har kigget dig lidt omkring
i Ulslev, så kør tilbage ad Østersøvej i retningen hvorfra du kom
(mod Friisvej). Fortsæt i 1,9 km. Derefter drej til højre ad Kirkevej indtil du finder Kirkevej nr. 50, Charlotte Krøyers Spisestue
4. Herefter fortsæt af Kirkevej ca. 270 m indtil du skal dreje til
venstre og følge Fruegade indtil du når til Fruegade 3 5. Fortsæt
af Fruegade indtil du når Fruegade 22 6. Følg stadig Fruegade indtil
vejen ender. Drej til højre ad Østersøvej og derefter til Venstre ad
Topshavevej, indtil du når Topshavevej 4 7. Kør tilbage ad Topshavevej mod Østersøvej og drej derefter til venstre og følg Østersøvej ca. 450 m. Drej så til højre ad Højstedgårdvej i ca. 400 m.
Drej til højre mod Østersøvej ca. 40 m og træk derefter cyklen fra
Østersøvej til venstre mod Østergade. Efter 66 m, drej til højre og
bliv på Østergade. Hold til venstre og fortsæt ad Østergade i ca.
400 m. Drej til slut til højre ad Møllevej og ved Møllevej 20B, kan
du så gense Pitstop Idestrup

2.
Bystævnet i Hillestrup var stedet hvor gårdmændene
mødtes, for at fastsætte generelle regler vedrørende mange
praktiske gøremål i landsbyen. Alle gårdmænd havde stemmeret og bystævnet fungerede som mægler ved uenigheder
naboer imellem. Desuden afholdt bystævnet gilder (fester)
og styrede generelt landsbyfællesskabet.

Caféen Pitstop serverer mad og drikke i en hyggelig og afslappende
atmosfære.

3.
Ulslev er en charmerende lille landsby og det var
også her, at Severin Jørgensen var uddeler i Idestrups Sogns
Forbrugsforenings udsalg i Ulslev i 2 perioder, fra 1868-1869
og igen i 1872-1875, indtil Severin Jørgensen flyttede til
Jylland.
4.	Charlotte Krøyers Spisestuer var tidligere direktørbolig for Falsters Højspændingsværk. Værket startede i 1912
som et andelsværk og havde i 1915 44 byer tilsluttet fra
lokalområde og omegn.
5.
Den tidligere maskinmesterbolig til Falsters Højspændingsværk. Udover denne bolig blev der bl.a. også bygget
maskinmester- og arbejderboliger til værket i Fruegade 5-11
og Kirkevej 48.
6.	Lucernemelsfabrikken på Fruegade 22 blev bygget i
1940’erne i forbindelse med den lette adgang til Østfalsterbanen, der havde station i Sønder Ørslev. Lucernemel kommer fra Lucerneplanten og bruges bl.a. som kosttilskud til
æglæggende høns. Jernbanen blev nedlagt i 1966.
7.
Husflidsskolen. Huset blev bygget i 1910 og igennem
årene har meget undervisning fundet sted her. Undervisningen var både om dagen og om aftenen og omhandlede
emner såsom træarbejde, kjolesyning, knipling m.v.

