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Besøg et gammelt værft og en borg, som blandt andet fungerede under Chr. IV. 
 
 
http://postbåden.dk/ 
 
http://www.nakskovfjord.dk/slotoslash.html 
 
http://www.vensholm.dk/ 
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Besøg et gammelt værft og en borg, som blandt andet fungerede under Chr. IV. 
 
 
Det har jo ikke altid været sådan, at skibstrafikken frem og tilbage gennem danske sunde og bælter, har været 
decideret venligsindet. 
I det lollandske område, som har haft central betydning for kongeriget Danmark, har Slotø med Engelsborg 
haft den allerstørste betydning. 
Det lokale farvand kunne bestryges med kanonild fra fæstningsværket, og det gamle værft, med god vanddybde 
helt ind til kysten, kunne bidrage med reparationer og nybygninger til den danske flåde. 
 
Se og læs meget mere her i disse links: 
 
http://postbåden.dk/ 
 
http://www.nakskovfjord.dk/slotoslash.html 
 
http://www.vensholm.dk/ 

Ring og hør nærmere vedr. en tur på fjorden: 
 
Lindelsevej 19, 
4912 Harpelunde 
5493 1236 
 

 
 
 
Nyhedsbreve til Medborgerhuset kan bestilles hos Jytte Hammer: 
 
mailto:jyttehammer@gmail.com 
 
Hjemmeside til Medborgerhuset: 
 
http://www.medilundby.nu/ 

 

 

De tykke mure i fæstningsanlægget, og omridset af værf-
tet ses den dag i dag... 
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En aften med Birgit… 

Aftenen efter vort kommunalvalg, trængte mange af 
os i FSG til en god oplysende og underholdende af-
ten. 

Vi havde overtalt Birgit Rasmussen til at komme og 
fortælle om sit virke. 

 

Vi var 15 - 20 med-
lemmer mødt op til 
denne aften. 

 

En lille og kort oversigt over Birgits disposition kun-
ne se således ud: 

7 års folkeskole, dør om dør med den gamle Rytter-
skole i Ørslev. 
Ungdomsår m. gymnastik - dans - revy og dilet-
tant ...... 
Arbejdede på div. fabrikker i området. 
Stuepige på Rosenfeldt hos Fru Inge Oxholm.   
Fik barn, blev gift og skilt i den rækkefølge...... 
Vordingborg Amatør Scene. 
Hotel Kong Valdemar i Receptionen i 7 år.      
Rejseleder i det spanske og meget mere (Ekko Rejser). Dramatik. 
Forenings arbejde som frivillig i Køng Museum.    
Ved et tilfælde kom jeg i FSG. Bestyrelsen og i udvalg. Systue… 
Kulso... 
Jeg har skrevet lidt forskelligt, bl.a. et par julespil til Amatør scenen. 
Min barndom i  Ørslev Kohave under krigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgit som vi kender hende, opmærksom, 
engageret og vis. 



Hvor kan vi møde FSG? 

Lørdag d. 25. november havde vi lavet aftale med Langes 
Boghandel i Næstved. Tanken var at gøre vor forening syn-
lig, fortælle om vort ”Turprogram” (se de 8 turforslag på 
www.svend-goenge.dk) samt præsentere vore bøger her i ju-
letiden. 

Vi var tre dragtpersoner, som talte med en masse rare menne-
sker fra kl. 10 - 14. Det var Junker Ruud, en svensk lejesoldat 
samt Anders Bording. 

Der blev diskuteret svenskekrige, renæssance, bøger, Fr. III, Enevælde, 
Gøngemarked og meget mere. 

Lørdag d. 2. december har vi så aftalt med Præstø Boghandel at vi gentager 
succesen. 

Denne gang  bliver det også kl. 10 - 14. 

Måske ses vi? 

 

Desværre er billedet her fra Præstø ikke helt ak-
tuelt, da boghandlen er flyttet til nye lokaler. 

 

http://www.svend-goenge.dk

