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Foredrag onsdag den 2. marts 2022 kl. 19 
i Pakhuset ved Skt. Mikkels kirke i Slagelse 
Foredrag om De danske herregårdes rolle i samfundet og deres byg-
ningshistorie v/historiker Niels Peter Stilling, forfatter af det anmel-
derroste værk i fem bind ”Danmarks Herregårde”. 
Foredraget danner optakt til besøgene på flere herregårde i 2022. 
 
Årsmøde og generalforsamling tirsdag den 5. april 2022  
i Kulturhuset i Korsør (Halsskovskolen) 
Mødet indledes med et foredrag om stednavne v/ cand.scient. 
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, lektor ved Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Der bringes 
eksempler fra hele det gamle Sorø Amt. 
 
Kør-selv-tur til herregården Gunderslevholm lørdag den 30. april kl. 14 
Godsejer Claus Neergaard slår dørene op til et besøg i den fine hovedbygning smukt beliggende med 
park ned mod Susåen. Besøget afsluttes med et kik ind i avlsgården fra 1728 og i de senere år restaure-
ret støttet af Realdania. 
 
Sommerudflugt i bus til Hillerød, Frederiksborg slot og slotshave lørdag den 21. maj 2022 
Den traditionelle sommertur med bus går i 2022 til Hillerød, hvor vi er hele dagen startende med guidet 
rundvisning på Frederiksborg slot. Efter frokosten på restaurant Krydderiet besøger vi den smukke og 
spektakulære barokhave, der spiller op til slottet på den modsatte side af Slotssøen. Inden hjemturen er 
der kaffe i Café Havehuset. 
 
Efterårsudflugt i bus til Tybjerggaard, Rønnede Kro og Vemmetofte Kloster fredag den 9. september 
2022 
Første mål er Tybjerggaard med besigtigelse af de smukke rum i den fredede hovedbygning fra 1767. 
Efter besøget gæster vi en nærliggende restaurant for at indtage en god frokost dér. Vi slutter af med 
besøg på det ellers lukkede Vemmetofte Kloster.  
 
Foredrag om stadsmusikanter onsdag den 5. oktober 2022 
Foredraget er endnu i støbeskeen. 
 
Årsbogsudlevering i Sorø fredag den 18. november 2022 
 

 
 
Herudover forventer vi at deltage i Kulturdage i Sorø lørdag den 17. september 2022. 
Programmet er med forbehold for ændringer. 
 
Det detaljerede program for første halvår af 2022 sendes til alle medlemmer i begyndelsen af februar. 
 
 


