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Mandagsarrangementet

I SN 47 fortalte vi, at vor ambassadør, Godsejer Peter Tesdorpf, Gjorslev, ville komme til
Medborgerhuset i Lundby og fortælle om sit gods. Det sker 24. oktober 2011.
Møllergaarden 3, Peter vil også give en smag på sin interesse for sang og musik.
Mødet starter kl. 19.00 og vi påregner en mindre entré, ligesom der også vil være mulighed
4750 Lundby
for kaffe, the, øl og vand.
Tlf.: 6130 1004
goenge@lundbyweb.dk
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Gjorslev Gods som det tager sig ud i "Sydsjælland - i Gøngehøvdigens fodspor".

Ambassadører:

Fra hjemmesiden www.gjorslev.dk har vi plukket følgende ud.

Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.

Gjorslev Gods er i dag på 1650 ha, hvoraf 880 er landbrug, delt op mellem Gjorslev og Søholm
avlsgårde. 770 ha er skov. I skovens østlige ende findes desuden Traktørstedet Bøgeskoven, som er
forpagtet ud. Indtil 1998 drev Gjorslev Gods tillige et savværk.
Driften af godset er under central ledelse af ejeren, godsejer Peter Henrik Tesdorpf, der som sine
nærmeste medarbejdere har en godsfuldmægtig, driftsleder og kvægbrugsleder. I dag arbejder 17
mennesker på Gjorslev incl. 2 landvæsenselever.

Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Målsætning: Ejendommen skal søges bevaret samlet og give høj beskæftigelse gennem en stor,
lønsom og alsidig produktion. Der skal hvert år regnes med betydelige midler til vedligeholdelse af de
historiske bygninger, og der lægges tillige vægt på at pleje godsets landskabelige værdi og opfylde
kravene til et godt miljø.

Godsejer,
Peter Oxholm
Tillisch,
Rosenfeldt.

Parken ligger syd og vest for slottet. Parken er på ca. 10 ha og er anlagt i engelsk stil med mange
store fritstående træer. I 1997 anlagdes en 42 m. lang pergola tilplantet med historiske roser og
klematis. Parken er med få undtagelser åben for publikum. Respekter venligst "adgang forbudt"
skiltene. Adgang til parken sker direkte fra vejen mellem Holtug og Magleby, gennem lågen ved den
lille parkeringsplads.

Godsejer,
Gerner WolffSneedorff,
Engelholm.
Godsejer,
Peter Henrik
Tesdorpf
Gjorslev Gods.

Avlsgården er bygget i forskellige århundreder. "Bredgade" er omkranset af bygninger opført af
Frederik 4.omkring 1700, da Gjorslev var ryttergods. Disse, samt slot og voldsted, er fredede, hvilket
vil sige, at ejeren har vedligeholdelsespligt, og at intet må ændres. De øvrige bygninger er
moderniserede i overensstemmelse med tidens krav. Et korntørreri er installeret i den gamle hejselade
fra 1638, og en ny kostald blev indviet i november 2003.
Det bliver en særdeles spændende aften, som vi håber rigtig mange vil komme og opleve.
JB.

Hjemmeside for Drabant Garden.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.
Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.
Borgmester,
Carsten Rasmussen,
Næstved Kommune.
Tidl. borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Seneste Nyt har modtaget denne henvendelse:
Jeg vil med denne mail blot fortælle at Christian V. Drabant Garde har fået egen hjemme side.
Kik ind på siden og se hvad vi kan byde på, og kom gerne med ideer til forbedring af siden.
Siden hedder:
http://chr5drabantgarde.dk/
Venlig hilsen

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Chr. V Drabant Garde

Villy Lorich

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft
Tidl.
folketingskandidat
Gina Øbakke,
Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø
Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune
Museumsdirektør,
Keld Møller Hansen
Vordingborgmuseerne
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.
Formand for
Föreningen
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.
Tidl. ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.
Formand for
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Forsiden af Gitte Kjærs seneste værk om Svend Gønge.
Fra Gitte Kjær har vi modtaget følgende:

Gøngehøvdingen særpris for medlemmer af FSG
Gitte Kjærs bog om Gøngehøvdingen er solgt næsten bedre end forventet. Men der er stadig
eksemplarer tilbage, og nu tilbydes det medlemmer af Foreningen Svend Gønge at købe de
sidste bøger til særpris.
Medlemmer kan købe bogen for 149 kr. inkl. moms.
Bogen kan bestilles online på www.gøngehøvdingen.dk eller mail: Gitte@kjaer.nu
Telefon: 20951809.
JB.

Henvendelser
Enhver redaktør af et medie er superglad for henvendelser. Det er jo et håndgribeligt bevis på,
at det pågældende medie rent faktisk bliver studeret.
Denne gang er der kommet en oplysning til os vedrørende noget i det pædagogiske felt.
Min meget historisk interesserede lærerkollega, Ole Ib Hansen, Korskildeskolen, gør
opmærksom på følgende:
www.historiedysten.dk er en selvstændig hjemmeside for leg/spil. Den har en begrænset
levetid, men vi kan da nå at præsentere den her.

I øvrigt har den sit liv på den meget interessante hjemmeside:
www.frederiksborgslot.dk, Det Nationalhistoriske Museum.
JB.

Vor fotobog kan jo som bekendt erhverves forskellige steder fra.
F.eks. kan bogen bestilles ved henvendelse til Gunnar Stobbe: gunnarstobbe@gmail.dk.
Forsendelsesomkostninger er 60 kr.
Men vi tager nogle eksemplarer med til foredragsaften 24. oktober i Medborgerhuset, Lundby.
Vi sælger dem ved indgangen før arrangementet, da vi på ingen måde ønsker at tage
opmærksomheden fra vor foredragsholder, Godsejer, Peter Tesdorpf.
JB.

