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Gratis T-shirt til de hurtige...
1.800 løb med på den nye omfartsvej sidste år, og søndag 27. okto-
ber lukker Ring Øst - til glæde for løbere, der har lyst til at opleve en 
5, 12 eller 21 kilometer tur på den sorte stribe. 
Tilmelding på www.hgatm.dk. Hvis du tilmelder dig inden 15. okto-
ber er den officielle T-shirt gratis. Tilmeldingen lukker 22. oktober. 

Halvmarathon koster 175 kr., 12 kilometer: 150 kr., 5 km: 125 kr., 
5 km børn (til 12 år): 75 kr.  Max. deltagerantal er 2.000.
Der er gavekort på 500 kr. til hurtigste mand og kvinde på alle 
distancer. 2. præmie: 300 kr. i alle rækker. 3. præmie: 200 kr. i alle 
rækker. Dog med undtagelse af børnerækken.  
Der er lodtrækningspræmier, frugt, vand og energi bar til alle.

Søndag 27. oktober kl. 11.00

Nordic Center of Chinese Medicine

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.

TILBUD: Førstegangsbehandling 200,-
Førstegangsbehandling inkluderer konsultation og 1 sides akupunktur

SØNDAGSTILBUD:
20 minutters massage kun 100,- kr.

Østergade 8 - 4700 Næstved
Telefon 50 100 188

www.nccm.dk
Klinikken ejes af Dr. Med. Donghui Chen Larsen

KINESISK AKUPUNKTUR

Det er 70 år siden, men 94-årige 
Jensine Nygaard mindes stadig 
dengang familien, havde Hana fra 
Tjekkoslovakiet boende på gården.
Sammen med sønnen Knud-Arne 
debuterer Jensine i en tjekkisk 
dokumentarfi lm, der handler om 
hvad der skete med de jødiske 
teenagere, der boede i Sydsjælland 
op til 2. verdenskrig.  
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Jensine mindes stadig den jødiske pige

JØDISKE BØRN Det haster med
at få fortalt historien om de unge
tjekkoslovakiske jøder, der boede i
Sydsjælland i begyndelsen af 2.
verdenskrig.

I foråret var den tjekkiske jour-
nalist, Judita Matyasova, i Næst-
ved for at åbne udstillingen: En
Omvej Til Livet. Nu er hun på besøg
igen. Et filmhold skal sikre alle
detaljerne fra mennesker, der sta-
dig husker 70 år tilbage.

Den søde pige
Knud-Arne Nygaards hus i Næst-
ved danner rammen om et følel-
sesladet møde.

Hans mor, Jensine Nygaard, er
hovedpersonen. Hun havde den
jødiske pige Hana boede på går-
den i Gødstrup, og nu er Hanas
datter, Janet, på besøg med mand
og datter - de er taget hele vejen
fra Boston, USA.

- Det er overvældende, dejligt at
møde de mennesker. Jeg husker
tydeligt Hana. Hun var en sød pige,
som hørte med til vores familie.
Hun tog sig af vores lille Mogens,

siger 94-årige Jensine Nygaard og
ser på billedet fra 1943, hvor Hana
leger med den lille dreng i haven.

I sporet af Mutti
Jensine Nygaard tager mødet med
den amerikanske “plejefamilie” og
et tjekkisk filmhold med et over-
bærende smil.

Hana hed rigtig Hanka Dubová,
og slog sig ned i USA. Hendes
kælenavn var Mutti, og hun døde i
2011 - bedst som Judita Matyaso-
va begyndte sin efterforskning.
Jensine og Hana nåede ikke at se
hinanden igen.

Hanas barnebarn - den 24-årige
datter Rachael  Cerrotti - er også
med. Hun er fotojournalist, og hun
vil følge Muttis spor i Danmark i
tekst og billeder i løbet af 2014.
Det er et studieprojekt.

Tæt på Jensine
Janet Seckel-Cerrotti føler sig
hjemme hos familien Nygaard.
Sønnen Knud-Arne regnes for en
bror. Han har oversat breve, som
Jensine og Hana skrev til hinan-
den.

- Der er ingen mysterier tilbage
for mig. For at være helt ærlig, er
jeg her for at være sammen med
familien og Jensine. Mærke hende
og holde om og være sammen
med hende. Det betyder meget,
Janet Seckel-Cerrotti.

Hana holdt af at arbejde, selv-
om hun var boglig stærk. Hun hav-
de været hos to plejefamilier, inden
hun i 1941 kom til Østergård og
mødte den 19-årige Jensine
Nygaard og manden Arne. Her blev
Hana lykkelig.

Flugten til
Sverige
Jensine husker den
aften i oktober 1943, da Hana ring-
ede og bad om at få lov at over-
natte. De vidste, der var noget galt.
Næste dag var Hana væk.

Hun var heldig at komme med
en båd til Sverige. Efter krigen
vendte hun hjem til Prag, men
både hendes bror og forældre var
væk. Hun vendte tilbage til famili-
en Nygaard i 1946, men de miste-
de kontakten, da hun fik mulighe-
den for at komme til USA og
begynde livet forfra.

- Det er som om mor stadig er
hos os. Hun fortalte nogle gange
om livet inden krigen. Det var ikke
nemt for Mutti at leve så langt fra
sin mor og far, selvom hun havde
det godt i sit danske hjem.

Det svære farvel
Jensine Nygaard bor i Præstø, og
det er tid til at tage afsked. Janet
Seckel-Cerrotti får et langt knus og
et kys på kinden.

Hana og Janet-Seckel-Cerotti
var i Danmark i 1986. Hana blev
genforenet med den mand, som
hjalp hende til USA, men hun nåe-
de ikke at møde Jensine Nygaard
igen.

Hanka Dubová viede sit liv til et
immigrationscenter i Philadelphia.

Janet-Seckel-Cerotti arbejder for
et fondstøttet center i Boston, der
finder frivillige,som vil hjælpe
ældre, ensomme og handicappede
mennesker i hverdagen.

Jounalist Judita Matyasova har brugt tre år på at
finde skæbnehistorier fra dengang, der opholdt
sig cirka 150 jødiske børn i Danmark. Det er net-
op 70 år siden den store flugt til Sverige.

Det begyndte med et billede af en ung jødisk
pige, Helenka, blev efterlyst i en tjekkisk avis i
2010. Billedet var bestilt og betalt hos fotogra-
fen, men det var aldrig blevet hentet. Den nu 87-
årige Zuzana Ledererova ringede til Judita Maty-
asova og fortalte, at Helenka var hendes kusine.
Zuzana var den eneste overlevende i familien.

Zuzana Ledererova har genfortalt historien om
dengang i 1939, da hun kom til Næstved. Den
13-årige pige var den eneste blandt sine tre søs-

kende, som fik lov at tage på zionist-kurset i
Næstved. Zuzana nåede ud af Tjekkoslovakiet i
tide, og var senere blandt de sidste jødiske børn,
der nåede ud af Danmark. Hun nåede til Sverige,
reddede livet, men mistede hele sin familie. Histo-
rien minder om William Styrons berømte bog,
Sophie's Choice. Nu i Judita Matyasova's version.

Den gribende beretning jounalist Judita Maty-
asova på sproet af flere skæbner i Næstved, som
Zuzana havde fortalt om. Bogen: Omvej Til Livet
udgives som e-bog på nettet. Det er en hidtil ufor-
talt historie om de unge skæbner. Den bliver over-
sat til engelsk i løbet af 2014.

Den tjekkiske journalist, Judita Matyasova, har igen besøgt Næstved. 94-årige Jensine Nygaard er blandt hovedpersonerne
i en ny film om de jødiske børn, der boede i Danmark op til 2. verdenskrig.

Hanas ring af venner i Næstved. Hana ses nummer to fra højre. Når hun havde noget fritid var hun
meget glad for at mødes med sine tjekkoslovakiske venner. Blandt andet i husene ved Fladså Løjed.

Hanas datter, Janet
Seckel-Cerortti (tv),
sammen med dat-
teren Rachael, der
har sat sig for at gå
i sin mormors fod-
spor - i tekst og bil-
leder. Projektet
hedder Mutti. Det
glæder journalist
Judita Matyasova
der har været i
Næstved med et
filmhold. 

Knud-Arne og Jensine studerer
gamle billeder - mens der filmes.

Jensine Nygaard i godt selskab
med det, hun regner for sin ny
amerikanske familie. Hun nåede
ikke at gense Hana, men er meget
glad for at Janet er på besøg med
Rachael (th). I baggrunden ses
Jensines søn, Knud Arne, som rea-
gerede, da han læste, at en tjek-
kisk journalist efterlyste personer,
der huskede de jødiske børn.

Tskst og foto: Jan Jensen

- Vi havde 88-årige Edita Persson med til Næstved. Hun boede på
en gård i Rislev. Vi kørte derud, stod og kiggede lidt ved gadekæ-
ret, og så kom der en mand og spurgte, hvad vi søgte, siger Judita
Matyasova med begejstring i stemmen.

Svenske Edita Persson hed oprindelig Dita Kraus, og boede hos
plejefamilien Dynessen. Manden ved gadekæret huskede med det
samme en lærer, som havde en datter ved navn Gerda Dynessen og
efter et par telefonopkald, kunne han levere nummeret til Gerda
Larsen, som i dag er 87 år og bor i Næstveds bymidte.

- Det var fantastisk at se den glæde, da Dita ringede til Gerda.
Dita kom til gården i Rislev, da Gerda var 13 år, siger Judita Maty-
asova. Filmholdet kunne samme dag filme genforeningen af de to
veninder, og genså de gamle huse i Fladså Løjed, der dengang fun-
gerede som et slags klubhus, hvor de unge mødtes.

Gerda og Dita 
mødtes efter 70 år
En mand i Rislev satte filmholdet på sporet.

Sophie’s Choise - The Czech Way




