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Program for 2. halvår 2022
Herregårdstur fredag den 9. september 2022
Vi besøger Tybjerggård og Vemmetofte Kloster og Klosterkirke afbrudt af frokost med kaffe på Villa Gallina syd for
Gisselfeld.
Det er en kør-selv-tur, som udbydes efter først-til-mølle-princippet . Der kan maks. deltage 30 på turen.
Vi mødes kl. 10 foran Tybjerggaards hovedbygning. Alt det praktiske står på næste side.
Tybjerggaard ligger i Tybjerg Sogn i Næstved Kommune.
Den nuværende hovedbygning, der er opført i 1763, er
en enetages bygning i rokokostil, som stadig eksisterer i
næsten uændret skikkelse. Den blev opført af forfatteren
og embedsmanden Tyge Rothe, som lod den daværende
hovedbygning i bindingsværk nedrive.
Ejerne af godset, Kasper og Susanne Jeppesen, tager
imod kl. 10. Fruen byder på formiddagskaffe i
hovedbygningen, og gemalen viser rundt i produktionskomplekset. I dag er en vigtig indtægtskilde for
godset svineavl.
Billede fra tybjerggaard.dk/historie.

Villa Gallina er blandt Danmarks smukkest beliggende
restauranter, og har været drevet af Nicholas & Lise Dark
siden 2004.
Den er bygget som “bekvemmelighedssted og traktørsted” i 1852. Dengang betjente den egnens beboere og
rejsende på den gamle landevej fra København til Næstved.
Foto: Finn Årup Nielsen, Wikimedia.

Vemmetofte kendes fra 1300-tallet. Herregården var
gennem tiderne ejet af forskellige adelige slægter, ofte
med nære forbindelser til kongen og magten.
I 1735 blev Vemmetofte Adelige Jomfrukloster oprettet
på baggrund af prinsesse Sophie Hedevigs testamente.
Prinsessen var søster til kong Fr. IV.
Vemmetofte Klosters hovedbygning blev opført mellem
1715 og 1724 ved arkitekt J.C. Ernst. Dele af hovedbygningen blev ombygget både sidst i 1800-tallet og igen i
1907 ved arkitekt Axel Berg.
Beboere i stiftelsen byder velkommen. Vi deles ind i to
hold.
Foto: Jørgen Carlsen, Wikimedia.

HERREGÅRDSTUR
Tidsplan med cirkatider
10.00-11.30 Tybjerggaard, Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle
12.00-13.25 Villa Gallina, Villa Gallinavej 3, 4690 Haslev
14.00-15.30 Vemmetofte Kloster, Vemmetoftevej 42 A, 4640 Faxe

Pris og tilmelding
Turen koster 300 kr. for medlemmer og 350 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Flemming Bruun, flemming.bruun@gmail.com eller tlf. 3969 9101. Når tilmelding er bekræftet, sker
betaling til vores konto i Nordea 2863-6897426518 eller til MobilePay 6159 2860.

Samkørsel
Ved tilmelding bedes oplyst, om du kan tilbyde at have andre med i bilen. Tilsvarende oplyses, om du har behov for
transport.

Vejledende ruteplan fra Tybjerggaard til Villa Gallina (17 km, ca. 25 min.)

Vejledende ruteplan fra Villa Gallina til Vemmetofte Kloster (23 km, ca. 30 min.)

Slotskirken, Frederiksborg. Foto: Flemming Bruun 2011.

JERNBANER OG ÅRBOGSUDLEVERING
Foredrag om jernbanerne Slagelse-Næstved og Dalmose-Skælskør
Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 19 i den store sal på biblioteket i Skælskør
Foredrag ved jernbaneentusiast Ole
Munk Plum, som er vokset op i Dianalund nærmest med Høng-Tølløse
Jernbanen i baghaven. Han har skrevet et utal af bøger om jernbaner i
Danmark og vil denne aften gøre os
klogere på jernbanerne i Sjællands
sydvestlige hjørne.
Pris inkl. kaffe er 60 for medlemmer,
100 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Flemming Bruun,
tlf. 3969 9101 eller
flemming.bruun@gmail.com. Når
tilmelding er bekræftet, sker betaling
til MobilePay 6159 2860 eller til vores
konto i Nordea 2863-6897426518.

Skælskør Jernbanestation ca. 1910. Tog med AS-maskine (”Væddeløberen”) holder
klar til afgang mod Dalmose. Foto: Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Årbogsudlevering
Fredag den 18. november 2022 kl. 14 i salen på Værkerne, Frederiksvej 27 i Sorø.
Som optakt vil foreningens formand Helge Torm fortælle om Værkernes historie.
Helge Torm præsenterer derefter indholdet i foreningens Årbog 2022. Vi kan allerede nu røbe, at bogen vil byde på
mange spændende artikler, der vanen tro bliver ledsaget af et rigt billedmateriale.
Ligeledes byder vi på et glas vin og snacks til alle.

Betaling af kontingent
Det vil på dagen være muligt
at betale kontingent for
2023 på 175 kr. Som historisk forening holder vi fast i,
at der kan betales kontant
med rigtige penge.
Hvis du ikke betaler kontingentet ved årbogsudleveringen, bedes du senest 31.
januar 2023 betale ved at
overføre 175 kr. til vores
konto i Nordea 28636897426518. Du kan også
betale til MobilePay 6159
2860.

