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VÆRD AT HUSKE
Gørlev Turistbureau,
Algade 14, 4281 Gørlev
Tlf.: 0045 3022 8747
e-mail: gorlevturist@gmail.com

Åbningstider i Gørlev Turistinformation:
Pinselørdag d. 3/6-17 fra kl. 10.00-13.00
Uge 25 Fredag 23/6 fra kl. 11.00-15.30 • lørdag 24/6 fra kl. 10.00-13.00
Uge 26 Mandag d. 26/6 fra kl. 11.00-15.30 • Fredag d. 30/6 fra kl. 11.00-15.30 
• Lørdag 01/7 fra kl. 10.00-13.00
Uge 27-28-29-30 Mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 11.00-15.30  
• Lørdag fra kl. 10.00 -13.00
Uge 31-32 Mandag, torsdag, fredag fra kl. 11.00-15.30  
• Lørdag fra kl. 10.00 -13.00
Uge 33-34 Mandag og fredag fra kl. 11.00-15.30  
• Lørdag fra kl. 10.00 -13.00

Gørlev Turistforening 
Formand for foreningen Erik Andersen
Møllevangen 44, 4281 Gørlev
Tlf. 24 62 10 44
e-mail: eaejendomsinvest@gmail.com
www.oplevkalundborg.nu

Gørlev Lokalhistoriske Arkiv
Algade 14, 4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 23 65
Udenfor arkivets åbningstid kan 
formanden, Anne Christensen, 
kontaktes på 58 85 51 73.
www.goerlevlokalarkiv.dk 
goerlevlokalarkiv@mail.dk
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Heldagstur torsdag den 6. juli
Teknisk Museum i Helsingør: Danmarks Tekniske Museum er over 
100 år gammelt, og selvom nogle af genstandene er endnu ældre, 
bliver historierne ved med at udvikle og forundre. Fra tonstunge 
computere der fylder et halvt hus til den lille smartphone i lommen, 
der snart vil være grinagtig langsom. Frokost indtages på Madam 
Sprunck og vi besøger Grundtvigskirken med dens særprægede 
arkitektur. Afgang kl. 8.00 fra Gørlev Turistbureau Algade 14 Gørlev.
Pris 375,00 for medlemmer, 400.00 for ikke medlemmer
Tilmelding senest: 26. juni 

Aftentur den 3. august
Til Boderne i Næstved: De middelalderlige stenboder er efter re-
staurering indrettet til museum. I museet vises Næstved-sølv, glas 
fra Holmegaard Glasværk og et stort udvalg af Kählers keramiske 
produktion fra 1839 til ca. 1970. Kaffe med snitter.
Afgang kl. 17.00 fra Gørlev Turistbureau Algade 14 Gørlev
Pris 100,00 for medlemmer, 125.00 for ikke medlemmer
Tilmelding senest: 21. juli

UDFLUGTER med Gørlev Turistforening

www.visitvestsjaelland.dk
GØRLEV

Cikorievej 20· 5220 Odense SØ· Tlf. 66 11 30 34· www.clausengrafisk.dk

Forbehold for ændringer af åbningstiderne.

Tilmelding: gorlevturist@gmail.com eller tlf.: 29 45 67 05 – Efter bekræftelse indbetales til:  
Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr.: 5396786 – HUSK ved indbetaling/overførsel at angive dit navn, så vi kan få registreret  

din indbetaling korrekt. Du kan også foretage en kontant indbetaling til kontoen i Danske bank i postekspeditionen i Gørlev.  
Gør du det, skal du huske at have bankens registreringsnummer og kontonummeret parat.
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borg, you have access to a lot of opportuni-
ties. The coastline with its wonderful beaches 
and clean water is, of course, an attraction, as 
indicated, among other things, by the many 
summer – houses and camping sites in the 
area.

Maritime tourism unfolds itself around the 
two newly renovated harbours at Mullerup 
and Reersø. Mullerup and Reersø, respec-
tively, offer the two biggest restaurants in 
the area, Skipperkroen (The Skippers Inn) 
and Reersø Kro (Reersø Inn).

Kalundborg South, however, offers far more 
than sun, water, and beaches. One of the 
great attractions is Birkegårdens Haver (The 
Birkegård Gardens) at Tågerup. Another, that 
you shouldn’t miss is Kragerup Estate’s Go 
– High. Also worth visiting are a number 
of small museums and the church at Gør-
lev. With its two rune stones, it represents 
something quite unique among  Danish village 
churches.

It is my hope that this attractive magazine 
may serve you as a comprehensive guide to 
an active, successful and eventful holiday in 
Kalundborg South.

  Kalundborg Süd heisst Sie 
herzlich willkommen zu einem 
erlebnisreichen Urlaub 
Von Martin Damm, Bürgermeister von 
Kalundborg
Es ist mir als Bürgermeister der Groß-
gemeinde Kalundborg eine ganz besondere 

Freude, das Touristenmagazin 2017 präsen-
tieren zu dürfen.

Den Touristen Im südlichen Teil unserer 
 Gemeinde bieten wir viele Möglichkeiten, 
 einen erlebnisreichen Urlaub zu verbringen.

Die Küste mit ihren schönen Strände und 
das reine Wasser zieht natürlich viele Leute 
an, die sich in den Ferienhäusern und auf den 
Campingplätzen entspannen.

Zur See entfaltet sich der maritime Touris  
– mus um den neulich renovierten Häfen in 
Mullerup und auf Reersø. In Mullerup und auf 
Reersø befinden sich auch die zwei größten 
Restaurants, der Schifferkrug (Skipperkroen) 
in Mullerup und Reersø Krug.

Die Gegend bietet aber viel mehr als Son-
ne, Wasser und Strand. Grosse und kleine 
 Sehenswürdigkeiten findet man überall. 
 Besonders möchten wir die schönen  Gärten, 
Birkegårdens Haver, in Tågerup hervorhe-
ben, sowie das Gut Kragerup‘s Go – High. 
Doch auch viele kleineren Museen und Se-
henswürdigkeiten verdienen  einen Besuch. 
Z.B. ist die Kirche zu Gørlev ganz einzigartig 
unter den alten dänischen Dorfkirchen da-
durch, dass es in der Kirche zwei der interes-
santesten dänischen Runensteine gibt.

Mit dem Wunsch, dass Ihnen dieses Heft als 
einen nützlichen Urlaubsbegleiter dienen 
wird, wünsche ich Ihnen, daß Sie viele schöne 
und erlebnisreiche Tage bei uns verbringen 
werden.

  Hermed præsenterer jeg med glæde 
 Turistguide Kalundborg Syd 2017. I den syd-
lige del af Kalundborg Kommune har De som 
turist rigtig mange muligheder for oplevelser.
Kysterne med de flotte strande og det rene 
badevand er selvfølgelig et trækplaster for 
mange. Det ses også af de mange sommer-
huse og campingpladser i området. Den 
maritime turisme har også gode muligheder 
med de to nyrenoverede havne i Mullerup 
og på Reersø. Det er også i Mullerup og 
på Reersø de to største spisesteder findes, 
Skipperkroen og Reersø Kro. Men områ-
det byder på meget mere end sol, vand og 
strand; mange andre små og store attrak-
tioner venter Dem.

To af de besøgsmæssigt største attraktioner 
i området er Birkegårdens Haver i  Tågerup 
og Kragerup Gods med sin Go – High, hvor 
verden kan opleves fra trætoppene, og 
hvor det nye fodboldgolfanlæg også trækker 
mange til. Men de mange mindre museer og 
besøgssteder må ikke overses. F.eks. rum-
mer kirkerne oplevelser med Gørlev kirke 
og dens to runestene som højdepunkt. 

Jeg håber, at De med dette flotte magasin i 
hånden vil finde en omfattende guide til en 
aktiv og oplevelsesrig ferie hos os.

  Kalundborg South offers you 
a holiday with many attractions
By Martin Damm, mayor of Kalundborg
It is my privilege, with this introduction, to 
present to you the 2017 Tourist Magazine.
As a tourist in the southern part of Kalund-

Af borgmester Martin Damm

Velkommen 
til Kalundborg Syd
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I naturskønne omgivelser kun et kvarters kørsel fra Gørlev ligger Krage-
rup Gods. Her er mulighederne mange for sjove og udfordrende aktivi-
teter. I klatreparken Go High kan I få mange timer til at gå på de 6 baner 
i forskellige niveauer og højder. Her får I med garanti et adrenalinkick og 
chancen for at se godset fra oven i en af de mange svævebaner. 

På vores 18-hullers fodboldgolfbane er der lagt op til konkurrence, 
præcision og sjov for alle. Og skal mavemusklerne og balanceevnen  
for alvor udfordres, så kravl ind i en af vores gennemsigtige bolde og 
prøv at gå på vandet. Dette er bare et lille udpluk af de aktiviteter vi  
har at byde på.

I Restaurant Blixen er I altid velkommen til at komme forbi og nyde en 
let frokost eller en lækker middag. De historiske rammer inviterer til 
en hyggelig oplevelse, og om sommeren kan I nyde jeres mad og den 
smukke park på den store terrasse.

Velkommen på Kragerup Gods.

Kragerup Gods    Kragerupgaardsvej 33    4291 Ruds Vedby    58 26 12 50    info@kragerup.dk     www.kragerup.dk

KRAGERUP GODS … 
HER KEDER I JER ALDRIG
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Birkegårdens Haver
Tågerupvej 4, Tågerup
DK-4291 Ruds Vedby
Tel. +45 58 26 00 42 
bh@birkegaarden.dk 

www.birkegaarden.dk

Birkegården er familiens fælles udfl ugtsmål. Parken  består af 5 forskellige 
havetyper, 5 legepladser, dyrefold med søde bonde gårdsdyr, mini  golf bane, 
picnicområder samt café og gavebutik. Husk at sæt en hel dag af!

 Birkegården is a day out for the whole family, with fi ve different gardens, 
playgrounds, animal pens, crazy golf, picnic areas, a large café and a gift shop.

Sommer / Summer: 16/04– 18/09 – kl. 10–18. 
Halloween: 15/10–22/10 – kl. 11–17. Plus til Jul.

Gårdlegepladsen.

Æselridning: Weekender, helligdage
sommerferien, Halloween og Jul.

Børnedage: Den 5.-6. maj og den 
6.-7., 13.-14., 20.-21. og 27. juli. 

Afslapning for hele familien. 5 fantastiske haver.

Stifi nderopgave rundt i haverne. Stor café med plads inde og ude.

SÆSON 1/5-29/10  
– vi slutter af med Halloween!
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5 Tårns Maraton 2017 
Rute: Halvmaratonrute på Røsnæs med 
masser af bakker. Ruten løbes 2 gange for 
marathonløbere. Dato: Søndag den 7. maj 
2017 klokken 9+. Tilmelding: Online senest 
5. maj på www.5taarnsmotion.dk 
Distancer: 7 km, 14 km, halvmaraton og ma-
raton.  Startsted: 5 Tårns Motion, Lunde-
marken 64C, 4400 Kalundborg. Arrangør: 5 
Tårns Motion, erikjohnsen@reklameservice.dk
Tidstagning foretages med armbåndschip.  
Diplomer udskrives fra klubbens hjemmeside.  
Der er mulighed for bad og omklædning i 
klubhuset. 

Røsnæs Løbet 2017 
Rute: 16,1 km: fra P-pladsen på spidsen af  
Røsnæs til Munkesø Stadion. 32,2 km: starter 
på Munkesø stadion og løber til p-pladsen på 
spidsen af Røsnæs og tilbage ad samme vej. 5 
og 10 km Dato: 12. maj 2017 klokken 9.45+.
Tilmelding: Online senest 8. maj 2017. Også 
efter tilmelding på dagen i cafeteriet, Munkesø 
Stadion. 
Distancer: 5 km, 10 km, 16,1 km, 32,2 km. 
Startsted: Munkesø Stadion, Stadion Alle 1, 
4400 Kalundborg. Arrangør: Kalundborg 
Idrætsforening. Tidsmåling med chip. Der er 
fælles transport i bus fra Munkesøen kl. 10 for 
16,1 km-ruten. Væskedepoter med frugt og 
andet på ruten. Mulighed for omklædning og 
bad i klubhuset. 

Klovneløbet 2017 
Rute: 3 km-ruten er flad og egnet til børn, 
gående med klapvogn, kørestol og lignende. 6 
km-rute er let kuperet og egnet til løbere og 
gående. Dato: den 3. juni 2017 klokken 11.00. 
Tilmelding: Senest 3. juni. 

Distancer: 3 km til børn, 6 km. Startsted: 
Parkeringsplads foran klubhuset, Munkesø 
Stadion, Arrangør: Kalundborg Idrætsfor-
ening. Ikke tidstagning med chip. Mulighed for 
omklædning og bad i klubhuset. Løb til fordel 
for Danske hospitalsklovne. Væske, frugt og 
kage efter løbet. 

Røsnæs Cannonball Duathlon 
Rute: Løberuten er en tur i varieret terræn 
på skovstier. Cykelruten er en enkel rute fra 
Kystskoven og ud på Røsnæs ad Kystvejen, 
Klintedalsvej og Røsnæsvej og samme rute re-
tur til skoven. Dato: 18. juni 2017 klokken 10. 
Tilmelding: Senest 18. juni 2017.
Distancer: Kort duathlon: 4 km løb + 10 
km cykling + 4 km løb. Lang duathlon: 4 km 
løb + 23 km cykling + 8 km løb. Startsted: 
Kyst vejen 124, 4400 Kalundborg, ved p-
pladsen i Kystskoven nær Skovbørnehaven.  
Arrangør: Kalundborg Idrætsforening og 
K-Tri. Ikke tidstagning med chip. Som ud-
gangspunkt medbringer man selv forplejning, 
men der kan godt være sat lidt drikkelse og 
mundgodt frem i målområdet. Der er stativer 
til cyklerne i skifteområdet.  
 
Triple Maraton 2017 
Rute: Rundstrækning på 5,27 km. 3 maraton 
på 3 dage. Dato: Fredag 23. juni 2017 klok-
ken 17, lørdag 24. klokken 10+, søndag 25. 
klokken 17. Tilmelding: Online senest på 
www.5taarnsmotion.dk 
Distancer: 5,27 km, 10,55 km, halvmara-
ton, maraton. Startsted: 5 Tårns Motions 
klubhus, Ellingelund, Lundemarken 64C, 
Kalundborg. Arrangør: 5 Tårns Motion, 
erikjohnsen@reklameservice.dk. Tids måling 
med chip. Bad og omklædning i klubhuset. 

Claus Ø. Løber sit maraton nummer 500 om 
lørdagen. Depot ved klubhus. Der serveres 
pølser fra grill. 

Sejerø Runden 2017
Rute: Gennem kuperet terræn gennem 
smuk natur. Dato: Lørdag den 1. juli 2017. 
Tilmelding: Senest online lørdag den 24. juni 
på www.sejero.dk Først til mølle-princippet.
Distancer: 5 km, 10 km, halvmaraton. 
Startsted: Sportspladsen, Nordbyvej 3, 
4592 Sejerø. Arrangør: Sejerø Golfklub og 
Sejerø Idrætsforening. Husk at booke plads på  
Sejerøfærgen, også for ledsagere. Seks væske-
depoter på ruten med vand og saftevand. Mu-
lighed for opbevaring af bagage (overvåget af 
vagt). Efter løbet vand, saftevand og frugt i 
målområdet. Toiletter to steder langs ruten 
og på sportspladsen. Her er også salg af øl, 
sodavand og vand. Der er ishus og pølsevogn.

Møllebakken Rundt Løbet 2017 
Rute: 1,7 km Kordilgade, stejlt op omkring 
Møllebakken, Kordilgade. Dato: den 27. juli 
klokken 17.50+ Tilmelding: Inden 24. juli 
2017. Distancer: Børneløb under 14 år:  
1,7 km, alle: 5,1 km, stafet: 3x1,7 km. Start
sted: Midt på Kordilgade, cirka ud for 56.
Arrangør: Kalundborg Idrætsforening. Tids-
måling med chip. Der er præmier til nr. 1, 2 
og 3 i hver klasse, samt lodtrækningspræmier 
fra vores sponsorer + 500 kr. ved ny løbs-
rekord i herre-/dameklassen. Der er vand i 
målområdet. Cirka 1 km fra startområde er 
der åbent for omklædning i Munkesøen, Sta-
dion Alle 1, hvor Kalundborg IF har klublokale 
og omklædningsrum. 

Når du holder ferie i naturskønne Kalundborg Kommune, har du mange  
muligheder for at få motion sammen med andre. Et væld af lokale idrætsforeninger holder  

løb af forskellig længde gennem sommeren. Her kan du se, hvad du kan deltage i. 
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Høng Løbet 2017 
Rute: Høng-egnen. Dato: Lørdag den 26. 
august 2017 klokken 10.30+ Tilmelding: 
http://app.lap.io/event/2016-hoeng-loebet. 
Distancer: Børneløb 2 km, 5 km gang, 5 km 
løb, 10, halvmaraton. Startsted: Centervej, 
parkeringspladsen foran Superbrugsen, 4270 
Høng. Arrangør: Høng Gymnastikforening, 
Der er toiletter i centret, som kan benyttes 
(Der er ikke bad). Der vil være forplejning til 
løberne i mål, i form af vand, frugt, saftevand 
og lagkage lavet af Aktive Kvinder Høng. Der 
er mulighed for gratis massage af ømme ben 
for deltagerne ved Klinik Me Nobel i målom-
rådet. Tidsmåling med chip. Efter løbet kan 
man printe diplom ud på nettet. Tjek efter 
løbet, om du har vundet i lodtrækningen. 

Kalundborg Tri 2017 
Dato: 27. august 2017 klokken 10. Tilmeld
ing: Online på www.k-tri.dk, Erik Mølgaard 
2848 4528. Distancer: 400 m svømning, 18 
km cykling, 4,2 km løb. Startsted: Kalund-
borg Svømmehal, J. Hagemann-Petersens 
Allé 11, 4400 Kalundborg. Arrangør: K-Tri.

Mineslund Økoløb 2017 
Rute: Asfaltvej og skovskier på det natur-
skønne Asnæs syd for Kalundborg. Dato: 
Torsdag den 12. september 2017 klokkem 
18.00 Tilmelding: Online senest mandag 
den 11. september på www.5taarnsmotion.dk  
eller på dagen inden klokken 17.30. 

Distancer: 6 km, 11 km. Startsted:  
Mineslund, Asnæsvej 38, 4400 Kalundborg. 
Arrangør: 5 Tårns Motion, erikjohnsen@
reklameservice.dk
Tidstagning med chip. Diplomer kan udskri-
ves fra klubbens hjemmeside. For børn og 
voksne. Der er tændt op i grillen efter løbet, 
hvor hele familien kan hygge. Der kan købes 
Mineslund-burgere og økologiske drikke.

Røsnæs Cannonball 2017 # 2
Rute: Kystskoven-Røsnæs. Dato: 17. septem-
ber 2017. Tilmelding: K-Tri Erik Møller 2448 
4528. Distancer: Kort duathlon: 4 km løb + 
10 km cykling + 4 km løb. Lang duathlon: 4 km 
løb + 23 km cykling + 8 km løb. Startsted: 
Kystejen 124, 4400 Kalundborg, ved p-
pladsen i Kystskoven nær Skovbørnehaven.  
Arrangør: Kalundborg Idrætsforening og  
K-Tri. Ikke tidstagning med chip. Som udgangs-
punkt medbringer man selv forplejning, men 
der kan godt være sat lidt drikkelse og mund-
godt frem i målområdet. Der er stativer til 
cyklerne i skifteområdet. 

Kalundborg Symbiosisløbet 2017 
Rute: 3,5 km-ruten løber igennem parken og 
rundt om godsets avlsbygninger på grusstier. 7 
km-ruten starter i parken, derefter løber man 
på cykelstier, fortove og landevej. De første 5 
km er flad og ned ad bakke, mens de sidste 
km er op ad en relativt svag stigning. 14, 21 og 
stafetløbet benytter 7-km-ruten 2 og 3 gange. 

Dato: 24. september 2017 klokken 11.  
Tilmelding: Senest 20. september. Mulighed for  
eftertilmelding. Distancer: 3,5 km, 7 km, 14 km,  
3x7 km stafet, halvmaraton. Startsted: 
Indgangen til Lerchenborgs park ved Asnæs 
skovvej. Arrangør: Kalundborg Idrætsfor-
ening. Depot på ruten efter ca. 3,5 km og i 
start/målområdet dvs. at der er væske, frugt 
og andet for hver 3,5 km. Der er en toilet-
vogn på stedet, men ikke omklædningsrum 
eller bad. Værdigenstande kan opbevares i 
sekretariatet (campingvogn med konstant be-
manding). Der er musik i start/målområdet og 
gode muligheder for at slå sig ned i græsset 
og holde picnic efter løbet. Fælles opvarm-
ning i startområdet 10 min før start. Mange 
lodtrækningspræmier. 

Løve Møllemaraton 2017 
Rute: Det er en rundstækning, hvor Løve 
Mølle paseres for hver omgang og med ud-
sigt til storebæltsbroen på første del af turen. 
Ruten er i åbent landskab og lettere kuperet. 
Dato: Løbet er ikke fastsat ved redaktionens 
slutning, men tjek selv på www.løvemøllema-
rathon.dk. Tilmelding: Ikke fastlagt. 
Distancer: 7 km, 14 km, 28 km, 35 km, halv-
maraton, maraton. Startsted: Løve Skole, 
Bøstrupvej 7 4270 Høng. Arrangør: Løve 
IF og Dorthe/Ove Pedersen. Vand, saft, kon-
divand, cola, kakao, rosiner, frugt, mandler, 
peanuts, chips, slik, chips, kage og en øl efter 
løbet. Omklædning og bad hos Løve IF.

Hør mere 
hos din 
lokale 
forhandler

Se tv for 15 kr. 
om dagen i 

sommerhalvåret 
 Mindstepris 6 mdr.: 

2.692,50 kr. 

sommerhalvåret 
 Mindstepris 6 mdr.: 

Nu også 
med svensk 
og norsk tv

Samlet pris i 12 mdr.  
Inkl. Betalingsservice 9,75 kr./md.  2.692,50 kr.*

Local Sommerhus - vinter 0 kr./md.*

Local Sommerhus - sommer 439 kr./md.*
• Oprettelse 0 kr. 

•  Alt monteret og installeret 
af professionel montør

•  Det bedste tv-signal 
- uanset hvor sommer-
huset ligger

I sommerhalvåret får du op til 24 populære kanaler hos Canal Digital. 
I vinterhalvåret betaler du 0 kr., men du har stadig adgang til alle DR 
kanalerne, samt TV 2 i dit sommerhus.  

Se tv i sommerhuset hele året 
– betal for det halve

*  Forudsætter tv-pakke fra Canal Digital og tilmelding til Betalingsservice 9,75 kr./md. Local Sommerhus 439 kr./md. Samlet pris 12 
mdr. 2.692,50 kr. De 15 kr. om dagen udregnes udfra månedprisen vs. 1 måned på 30 dage. Inkl. standardinstallationen (værdi 
1.250 kr.), HD tv-boks (værdi 1.176 kr.). I vinterhalvåret vises DR kanalerne og TV 2 uden beregning. 

HØNG ANTENNESERVICE
Ole Hansen . 4270 Høng . hongantenneservice@gmail.com . 40 20 33 42

• Alt i paraboler, antenner og tilbehør
• Salg, service og montering
• Aut. forhandler af

CanalDigital, Viasat og Boxer
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Høng Løbeklub er en af de meget aktive klubber  
i Kalundborg Kommune. Også om sommeren!



  Der var engang, hvor man 
troede, at husløg på stråtaget 
sikrede huset mod lynnedslag. 
Det har givet dem det folkelige 
navn tordenløg. Det danske navn 
husløg har planterne fået, fordi 
de ofte voksede på hustage, og 
fordi bladene, der sidder tæt 
sammen i rosetter, kan minde 
om skællene på et løg.

Jens Nielsen fik i 2010 lagt nyt stråtag på den 
berømte kro i Reersø, som i marts sidste år 
blev kåret som Danmarks femte smukkeste 
landsby. 

Og naturligvis skal husløgene, der prydede 
det gamle tag, også indgå i det nye.
Men ellers er ikke meget forandret, og der er 
dem, der må bukke hovedet, når de træder 
ind på kroen, for de historiske bygninger oser 
stadig af fortidens byggestil.
Sådan må det nu engang være, når arbejds-
pladsen har mere end 300 år på bagen. Skæb-
nen har skånet Reersø for større brande, der 
ellers har hærget de fleste af vore landsbyer 
i ældre tid. Men på Reersø har man haft den 
lykke at kunne bevare en landsbybebyggelse 
med ensartet præg op til vor tid. Det var den 
gamle danske byggeskik at bygge gårde og 
huse så tæt sammen, at de dannede en lun 

og tryg kerne omkring landsbygaden, og i de 
rammer finder man Reersø Kro. Lige over 
for et andet historisk bygningsværk; kirken.

Ældre herre med nyt indhold
Jens Nielsen styrer kroens nutidshistorie i en 
blid overgang efter Jens forældre, Ina og Per 
Nielsen. Sæsonens nye menukort er trykt, 
og de kulinariske tilbud vidner om, at nok er 
Reersø Kro i rammen en alderstegen herre. 
Men indholdet er fuldt moderne, ikke mindst 
efter de seneste års omfattende udvidelser. 
Mange nyskabelser på menukortet til trods; 
ål er stadig en eftertragtet og efterspurgt 
delikatesse på stedet.

Krisen har været blid ved kroen
Krisen har ikke for alvor lagt sin klamme hånd 
over denne gastronomiske perle. Jens har 
masser at bestille. Mellem særarrangementer 
med flere hundrede gæster på en gang, og de 
spektakulære gourmet-aftener med eksklu-
sive menuer og unikke vine, har han også en 
travl hverdag i det gamle hus på »halvøen«.
 
Reersø – fra gammel tid en ø
 Det har sin naturlige baggrund, at man på 
Reersø kalder sig »øen«. Det er geografisk 
set en ø. Ganske vist danner den landfast 
med Sjælland, men det er af historisk set ny 
dato. Helt op til vor tid gjorde vandet skel 

mellem de to øer, og det har nok været med-
virkende til den selvstændighed, der altid har 
været karakteristisk for øens beboere.
Reersø - og Margrethe ifølge Kong Valde-
mars jordebog (1251) - var en væsentlig del 
af Reersø i kongens eje, men i den følgende 
tid gled denne ø og meget andet land kongen 
af hænde. Dronning Margrethe den Første 
(1353-1412), der styrede Danmark fra 1376 
til sin død, samlede ikke alene Norden, men 
også kongemagtens tidligere ejendomme og 
opsporede dens gamle fordringer. Dermed 
konstateredes, at Ornum var Reersøboernes 
selveje, og anerkendelsen heraf kan være an-
ledningen til sagnet om, at dronningen skæn-
kede øen 16 lodder på Ornum. Hun gav i 
øvrigt Reersø store lempelser med hensyn til 
afgifter på grund af indbyggernes fattigdom.
 
Reersø tilhørte kongehuset
På Dronning Margrethe den førstes tid lå 
Reersø under Kalundborg slot, senere un-
der Antvorskov. 1658 overdrog Frederik 
den Tredje Reersø og Sæbygård til rente-
mester Henrik Muller som afbetaling på et 
lån. Skiftende herremænd anfægtede øens 
privilegier, men beboerne evnede at holde 
stand, et temmelig enestående eksempel her 
i landet. Efter landboreformerne købte de 
den 23. juni 1801, for 12.936 rigsdaler og 4 
skilling, øen til ejendom og fik 1802 foretaget 

Reersø Kro 
- historie i landets  

femte-smukkeste landsby
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synsforretning og udstedt erklæring om, at 
Reersø var bedst tjent med at blive i fælles-
skabet og drive jorderne på samme vis som 
indtil da.

  Jens is running a hi s  torical 
place of work
For centuries the thatched roofs have with-
stood all kinds of weather and winds, and 
there are guests who have to bend down 
their heads to enter Reersoe Kro. Yes, the 
historical buildings still bear the marks of a 
bygone style of building. And no wonder it is 
so, since the place of work is well on in years.

Fate has been kind to Reeersoe Kro, and 
it has not been ravaged by large fires like 
so many other villages were in earlier times. 
Reersoe has been blessed and maintained its 
homogeneous village buildings till the present 
day. In the old Danish style of building houses 
and farms so close to each other that they 
formed a sheltered and secure core around 
the village street. Here you find Reersoe Kro, 
straight across from an other  historical buil-
ding, the church.
Jens Nielsen is shaping the present story of 
the inn in a gentle transition from Jens’ pa-
rents, Ina and Per Nielsen. 
Recent years have seen extensive building 
expansion and renovation. The menu for this 

coming season has been printed, and the culi-
nary offers bear witness to the fact that even 
if the setting is advanced in years, the content 
is fully modern. Still, in spite of numerous 
new creations on the menu, fried eel is still a 
much-coveted and in-demand delicacy.

The economic crisis has been 
gentle with Reersoe Kro
The crisis has not seriously put its ugly mark 
on this gastronomic gem. Jens is very busy, 
and in between special arrangements for 
over 200 guests at a time, and their out-
standing gourmet-evenings with exclusive 
menus and exceptional wines, he is leading 
a busy day-to-day life in the old house on 
the peninsula.

The “Island”
It is easily understood, why the citizens of 
Reersoe call it the “Island”. Geographically  
it is an island. It is connected with Zealand, 
but historically this is of later date. Right up 
to our time water divided the two islands, 
and that has probably contributed to the in-
dependence which has always characterized 
the “islanders”.

Reersoe and Queen Margrethe I
According to King Valdemar’s cadastre from 
1251, a substantial part of Reersoe belonged 

to the King. But during the following years a 
large part of the King’s lands, including Reer-
soe, slipped from his possession.  

Queen Margrethe I (1353 – 1412), who reig-
ned over Denmark from 1376 until her death, 
did not only unite the North, she also re-
gained the Crown’s former possessions and 
discovered its old claims. These efforts also 
established that Ornum had been given to 
the citizens of Reersoe as a freehold. The 
recognition of this fact may have inspired the 
legend which says that Queen Margrethe I 
gave the island 16 plots of land on Ornum. 
She also granted Reersoe substantial tax 
relieves because of the poverty among the 
inhabitants. In the Middle Ages Reersoe was 
a part of Kalundborg fief, later Antvorskov. 
In 1658 King Frederik III transferred Reer-
soe and Saebygaard to Henrik Mulleras as 
an instalment on a loan. During the following 
years successive landlords disputed Reersoe’s 
privileges, but the citizens succeeded in hol-
ding out. An achievement not often seen in 
those days. After the land reforms in the late 
18th century the citizens bought the island, 
and it is on record that on June 23, 1801 they 
paid 12.936 rix-dollar and 4 pence.  
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APRIL
01 Arbejdsdag på  

Bjerge Sydstrand Camping (sammenhold)

08 Åbning og flaghejsning kl. 09.00  
Bjerge Sydstrand Camping

08 Kragerup Gods ,Babettes  
Gæstebud fra kl. 17.00-23.00

09 Kragerup Gods, DGI Cross Duatlon kl. 10.00-13.00

13 Strandpubbben,  
Bjerge Sydstrand åbner sæsonen kl. 12.00

15 Påske Banko kl. 14.00 Bjerge Sydstrand Camping

15 Strandpubben Bjerge Sydstrand afholder  
påskefrokost kl. 12.00 tilmelding nødvendig

28 Musik Caféen i Gørlev. ”Inge Marie Nielsen”  
Musik: folk/vise/country kl. 20.00

MAJ
01 Birkegaardens Haver åbner sæsonen

06 Banko kl. 14.00 Bjerge Sydstrand Camping

07 Høng Sportsfiskerforening afholder åben  
Hornfiske konkurrence, indvejning ved Klubhuset, Hoved-
gaden 37 B, 4270 Høng

06-07 Morten Korch dage på Reersø ved Bilmuseet på Reersø

12 Birkegaardens Haver St. Bededag-Hundedag

14 Birkegaardens Haver, Mors dag

22 Besøg af Team Rynkeby ved Super Brugsen kl. 09.00.  
Start på ” Tissø Rundt ”. Børneaktiviteter og gade salg i 
Gørlev By

25 – 26 Birkegaardens Haver, Kr. Himmelfartsdag  
– Børnedage

26 Musik Caféen, Gørlev. ” Anne Mette Elten og Niels Kirke-
gaard ) Musik: folk/vise/ country

27 Banko kl. 14.00 Bjerge Sydstrand Camping

27 Vild mad i Naturpark Åmosen, Naturpark Åmosen 4480 
St. Fuglede ( gastronomi )

27 Frilufts Festival Naturpark Åmosen , 4480 St. Fuglede kl. 
11.00-16.00

JUNI
03 Alle butikker i Gørlev åbner kl. 06.00 med friske morgen-

tilbud . Gratis morgenkaffe ved Super Brugsen, og pølser og 
fadøl ved Rema 1000. Gørlev vinen præsenteres kl. 10.0 i 
Super Brugsen med smagsprøver

04 Pinsebord (Gratis rundstykker til dem på pladsen  
kl. 09.00) Bjerge Sydstrand Camping

03-05 Kulturdage i pinsen,  
Gorms Galleri, 4281 Gørlev kl. 11.00-17.00

05 Gørlev Sportsfiskerforening. Åben Hornfisk konkurrence. 
Indvejning ved Klubhuset, Søager (den gamle sportsplads) 
4281 Gørlev mellem kl. 14.30 og 15.00

10 – 11 Birkegaardens Haver, Livsstilsdage og strikkefestival

15 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve 4270 Høng  
har åbent fra kl. 13-16

17 Loppemarked kl. 11.00 Bjerge Sydstrands Camping

18 Mølledag, Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve 4270 Høng, 
har åbent fra kl. 10.00-16.00

20 Løve Mølle. Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

21 Vild mad i Naturpark Åmosen, 4480 St. Fuglede  
kl. 11.00-14.00 (gastronomi)

22 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00 – 16.00

23 Sankt Hans,  Bjerge Sydstrands Camping

23 Birkegaardens Haver Sankt Hans – spisning, sang,  
båltale og underholdning

24 Torvedag, Bytorvet i Gørlev. Levende musik fra  
kl. 10.00-13.00

27 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

29 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

JULI
01 Torvedag, Bytorvet i Gørlev. Levende musik fra  

kl. 10.00-13.00

04 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

04 – 05 Birkegaardens Haver-Børnedage

06 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

06 Gørlev Turistforening heldagstur fra kl. 08.00 afgang Gørlev 
Turistbureau tilmelding senest 21. juni 2017  
til tlf. 29456705  
(turen går til Teknisk Museum i Helsingør m.v.) 

07 – 09 Heste og Kræmmermarked, på 4281 Gørlev

08 Torvedag, Bytorvet i Gørlev. Levende musik fra  
kl. 10.00-13.00

11 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

11 – 12 Birkegaardens Haver, – Børnedage

13 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

15 Torvedag Gørlev Bytorv. Levende musik fra  
kl. 10.00-13.00

17 – 27 Kragerup Gods, Aktive feriedage hele dagen

18 – 19 Birkegaardens Haver – Børnedage

18 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

20 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

22 Torvedag Gørlev Bytorv. Levende musik fra  
kl. 10.00-13.00

25 Birkegaardens Haver – Børnekunstnerdag

25 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

27 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

29 Torvedag Gørlev Bytorv. Levende musik fra  
kl. 10.00-13-00

Arrangementer ‘17

AUGUST
01 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 

kl. 13.00-16.00

02 Birkegaardens Haver,- Koraften: ”Liselunds store sommer-
kor synger under ledelse af Erik Sommer” 

03 Reersø Kro, Jazz arrangement kl. 19.30

03 Gørlev Turistforenings aftentur til Boderne i  
Næstved kl. 17.00 afgang fra Gørlev Turist-Bureau. Tilmel-
ding senest 21. juli 2017 på tlf. 29456705

03 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

05 Torvedag Gørlev Bytorv, levende musik fra  
kl. 10.00-13.00

08 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

10 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl.  13.00-16.00
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– Se oversigt over attraktionernes beliggenhed på næste side.
10 Reersø Kro Jazz arrangement kl. 19.30

12 Grisefest kl. 18.00 Bjerge Sydstrands Camping

12 Torvedag Gørlev Bytorv ( sidste i sæsonen ),  
levende musik kl. 10.00-13.00

15 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

17 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

17 Reersø Kro, Jazz arrangement kl. 19.30

19 Banko kl. 14.00 (afslutning)  
Bjerge Sydstrands Camping

22 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

23 Vild mad i Naturpark Åmosen, 4480 St. Fuglede  
(gastronomi) kl. 11.00-14.00

24 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

24 Reersø Kro Jazz arrangement kl. 19.30

25 Musik Caféen i Gørlev. ”Kaya Brùel med band” kl. 20.00

29 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

31 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

31 Reersø Kro, Jazz arrangement kl. 19.30

PRAKTISK INFORMATION
PRAKTISCHE INFORMATION

USEFUL INFORMATION. 
Alarm 112 • Notruf 112 • Emergency number 112

Polizei • Feuerwehr • Rettungswagen 

Police • Fire department • Ambulance

Apotek, Apotheke, Pharmacy
Gørlev Apotek, Algade 29, tel. 5885 5046
M-F 09:00-17:30
Samst./sat. 09:00-13:00

Lægevagt, Notarzt, Doctor on Call
tel. 7015 0700 – Dagligt, täglich, daily 16:00-08:00

Skadestue, Notaufnahme, Emergency Dep.
Tel. 7015 0708
Bemærk: Henvendelse kun efter forudgående telefonisk aftale
Bitte bemerken: Behandlung nur nach vorausgehende  
telefonische Verabredung
Please observe: Admittance only after prior  
telephone appointment

Læge, Arzt, Doctor
Lægehuset, Tværstenen 2, tel. 8880 7770, M-F 08:00-12:00

Dyrlæge, Tierarzt, Veterinarian
Gørlev Dyreklinik, Ulstrupvej 21, tel. 5885 5499
M-F 08:00-17:00, www.goerlevdyreklinik.dk

Pengeautomat, Geldautomat, ATM
Algade 24 A (Sparekassen Sjælland-Fyn) DKK
Algade 33 (Nordea) DKK

Gørlev og omegn. Gørlev und Umgebung.  
Gørlev and surroundings
•  Fisketegn, Angelschein, Angler Fishing License 

Købes – Wird gekauft – Is bought online: 
www.fisketegn.dk 
Lystfiskeri kræver gyldigt fisketegn 
Angeln ohne Angelschein ist unerlaubt 
Angling without a license is not permitted

•  Politi, Polizei, Police 
Servicenr., Servicenummer, Service Number 114 
Email: mvsj@politi.dk

•  Vaskeri, Wäscherei, Launderette 
Kalundborg: Sct. Jørgensbjerg 31 
Slagelse: Løvegade 22

•  Post, Mail 
Algade 23 (Gørlev Legetøj) 
M-F 0930-1700 
Samst./Sat. 0900-1300

•  Cykelreparation og -udlejning 
Fahrradreparation und -Vermietung 
Bicycles, repair and rental 
Fri Bikeshop 
Kirkevangen 10 
M-F 0930-1730 
Samst./Sat. 0930-1300

•  Offentlig transport, Öffentliche Verkehr, Public transport 
Find alle rejseoplysninger på: 
Alle Reiseauskünfte finden Sie auf: 
Find all travel information on: 
www.rejseplanen.dk

Ret til ændringer forbeholdes

SEPTEMBER
10 Vild mad i Naturpark Åmosen, 4480 St. Fuglede  

kl. 11.00-14.00 (gastronomi)

15 – 17 Heste og Kræmmermarked i Gørlev,  
den gamle sportsplads Søager

20 Vild mad i Naturpark Åmosen, 4480 St. Fuglede  
kl. 11.00-14.00 (gastronomi)

29 Musik Caféen i Gørlev. ”Mike Andersen duo” 
– Musik: folk/vise/country kl. 20.00

OKTOBER
13 Musik Caféen i Gørlev. ”Michala Petri og  

Lars Hannibal” – Musik: Klassisk kl. 20.00

14 – 19 Birkegaardens Haver – Halloween

17 Løve Mølle, Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng åben fra 
kl. 13.00-16.00

19 Løve Mølle. Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng, åben fra 
kl. 13.00-16.00

21 Suppe kl. 18.00 (afslutning)  
Bjerge Sydstrands Camping

27 Musik Caféen i Gørlev. ”Kristian Lil holt”  
– Musik: Folk/vise/country kl. 20.00

29 Kragerup Gods, Vildtbuffet fra kl. 13.00-18.00

NOVEMBER
04 Mortens And,  Bjerge Sydstrands Camping

10 Kragerup Gods, Mortensaften fra kl. 17.30-23.00

11 – 12 Kragerup Gods, Julemarked begge dage fra 
kl. 10.00-16.00

24 Musik Caféen i Gørlev. ”Henrik Stærke”  
– Musik: Folk/vise/country kl. 20.00

25 Byens juletræ på Bytorvet i Gørlev tændes kl. 17.00 i forbin-
delse med børnenes roelygte optog

DECEMBER
02 – 03 Løve Mølle Julemarked fra kl. 10.00-16.00 begge dage, 

Knudstrupvej 6 A, Løve, 4270 Høng 

10 Musik Cafeen i Gørlev. Jule cafe med musikgruppen 
”Lørdag formiddag” kl. 14.00

29 Juletræsfest i Forsamlingshuset Enigheden i Gørlev kl. 19.00
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 Birkegårdens Haver
   Kragerup Gods, Konferencecenter, 

restaurant samt ”Go high”
  Løve Mølle
  Mullerup Havn samt Skipperkroen
  Café Liv
 Kattrup Gods 

  Gørlev Kirke med de gamle runesten
  Fugledegaard
  Reersø Kro 
  Reersø Amerikanerbil museum
 Vandringer på Kløveshøj og Ørnebjerg
 Høng Centret
 Hesteskue/føl- og plagskue

 Spar, Hovedgaden
 Høng Veterantogbane
 Høng Veterantogbane
 Dyrehøj vingaard
 Buerup kirke
 Høng Gymnasium
 Reersø Havn

© KRAK. Kraks Specialkort (R/110210/2)
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Sønder Jellinge

Tjæreby

Mørkøv
Kirke-

by

Broby Overd

Sønderup

Godt-
håb

Ibs-
huse

Klovby

Franke-
rup

Kaje-
mose

Topshøj

Bastrup

Melby

Nyvang Ubberup

Årby

Sønder Bjerge
Tranderup

Gryderup

Frankerup

Eggeslev-
magle

Eggeslevlille

Østru

Ulkestrup

Tømmerup

Bo

Sønder-
sted

Søn
Jern

Snæv

Sibbe-
rup

Nø

M

Krøjerup

Kagerup

Hanerup

Dramstrup

Bræn

Assentorp

Døjringe

Kirk
Flinteru

Lårup

Orebo

OSkuerup

Ste
mag

Tjørnt-
vedVedde

Borød

Bromme

Fulby

Krøjerup

Lyng

Lyng
Huse

Lynge

Slag

Stenstrup

Næsby-
skov

Næsby 
Ved Stranden

Ollerup

Otte-
strup

Skovse

Slag-
strup

Sorterup

Vedby-
nørre

Vedbysønder

Øster
Stillinge

Årslev

Nordrup

Lille Valby

Kelstrup

Hyllerup
Hejninge

Havrebjerg

Hallelev

Gudum

Bildsø

Ørslev

Ugle-
rup

Tågerup

Tjørne-
lunde

Sønderød

Sæby

Sol-
bjerg

Reerslev

Ougtved

Nør-
ager

Løve

Løgt-
ved

Kulby

Herslev

Hallenslev

Halleby
Ore

Gier-
slev

Finderup

Buerup

Ågerup

Vinde-
Helsinge

Ulstrup

Svallerup

Rye

Mullerup Strand

Mullerup

Drøssel-
bjerg

Dalby

Bjerge

Bakken-
drup

Verup

Tåderup Ters-
løse

So-
bjerg

Skellebjerg

Niløse
Holme

Niløse

Kongsted
Holme

Kong-
sted

Knaps-
holm
Hessel-

huse

Herrestrup
Brand-

strup

Atterup

Værslev

Store
Fuglede

Ll.
Fuglede

Kærby

Kelleklinte

Jorløse

Jer-
slev

Forsinge

Flinte-
rup

Asmindrup

Tornved

Sørninge

Syvende-
køb

Støvlhuse

Stigs
Bjergby

Skellingsted

Skam-
strup

Rådbjerg

Ore-
lund

Nøkkentved
Ny Bjergby

Høed

Holm-
strup

Fjællebro

Døn-
nerup

Benne-
bo

Brokøb

Bakkerup

Akselholm

Stude

Ormeslev

Hulby

Hemmeshøj
Halseby

Frølunde

Neble

Vinstrup

Tystrup

Ting
Jellinge

Sneslev

R

Næble-
rød

Kælle-
rød

Krummerup

Hårslev

Haldager-
magle

Førslev

FlemstofteBendslev
Arløse

Vollerup

Vemmeløse

Snekkerup

Sludstrup

Skørpinge

Skalsbjerg

Serdrup

Rosted

Oreby

Lundforlund

Kirkerup

Høve
Hyllested

Harrested

Halkevad
Gimlinge

Gerlev

Fårdrup

Flakkebjerg

Bøstrup

Reersø

Ruds
Vedby

Ubby

Rørby
Mørkøv

Knabstrup

Jyderup

Vemmelev

Svenstrup

Frølunde Fed
Forlev

Svebølle

Dalmose

Slots
Bjergby

Sørbymagle

Sandved

KORSØR

SLAGELSE

G

Halsskov

Sorø

Skælskør

Boeslunde

Undløse

Regstrup

Uge

Sten-
lille

Frederiks-
berg

Have-
rup

Store Kongsmark

Kirke
Stillinge

Høng
Kirke
Helsinge

Gør-
lev

Pedersborg

Stokkebjerg

Hyllinge

Ha

Haldager-
lille

Esholte

Ravne-
bjerg

Knud-
strup

Melby
Sønderstrand

Ugerløse

Fuglebjerg

Lynge-
Eskilstrup

Tømmerup

Spangsbro
Kåstrup

Kræn-
kerup

Tyvelse

Rude-
Eskilstrup

Dianalund
Munke
Bjergby

Halle
by

 Å

Breg ni ng e Å

Åmose Å

Halleby Å

Vårby Å

Tu
de

 Å

Jammerland
Bugt

Musholm Bugt

Korsør Nor

MUSHOLM

REERSØ

nden

Noret

Tystrup

Atterup

Egerup Båslunde

Bjærup

Saltofte
Holme

Nordrup-
lund

Dalby
Hals

Kattrup

Ulvig

Næsby
Fed

Gasekær Huse

Sørbylille

Næsby Huse

Suserup

Kastrup
Sneslev Overdre

Sølvbjerg

Blæs-
inge

Rørte Huse

Katrinebjerg

Saltofte

Sønderup-
sønder

Holmstrup

Løgtved

Vester Løve

Ny Holm-
strup

Græsmark

Åmose

1

2

3

12

15A

15B

14

13

4

5

16

6

7

18

8

9

19

10

11

17

14

15A

15B

16

17

18

19

12 TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2017   



V I N O B L E  ·  H OV E D G A D E N  3 3  ·  4 2 7 0  H Ø N G  ·  T L F. 6 0 4 7  5 8 1 8

V I N

Å B N I N G S T I D E R :

Onsdag    12.00 – 17.30
Torsdag    10.00 – 17.30
Fredag      10.00 – 18.00
Lørdag      10.00 – 13.00

i verdensklasse

Kig 
ind
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Vi anbefaler

79,-
Pr. fl. kun

SPAR 20,-

2014 Chenin Blanc, Explorer
Brown Brothers, Victoria

Honningmelon, passionsfrugt og citrus. Smagen 
har stor fylde, en saftrig og frisk frugtsmag samt 
en god, lang eftersmag. 

Et super glas vin til forretter med fx melon og 
skinke, laks, til krydrede fiskeretter eller diverse 
pastasalater.

”State-of-the-Art Chenin Blanc”! 

Normalpris kr. 99,-

AUSTRALIEN

Vi anbefaler
2015 Passimento Bianco
Veneto

Vinen er lavet på områdets klassiske drue 
Garganega og modnet 3 måneder på fad. 

Blød og cremet med en dejlig, forfriskende 
og velbalanceret afslutning. 

Normalpris kr. 135,- 

ITALIEN

99,-
Pr. fl. kun

SPAR 36,-

Vi anbefaler
2014 Passimento Rosso
Veneto

Vinen er lavet på Corvina, Croatina og Merlot, 
som modnes i 3-4 måneder. Intense aromaer 
af bær, blommer og krydderier. Fed, velouragtig 
stil. 

Normalpris kr. 135,- 

ITALIEN

99,-
Pr. fl. kun

SPAR 36,-

Vi anbefaler
Colle dei Tigli, Lenotti
Veneto

En meget delikat, forfriskende tør vin med 
en lækker frugtsødme og nuancer af fersk-
ner, æbler og vilde blomster. 

ITALIEN

75,-
Pr. fl. kr.

Vi anbefaler
Tramari, Rosé di Primitivo
San Marzano, Apulien

”Tramari” Rosé di Primitivo er utrolig aromatisk i 
duften med skønne toner af kirsebær, hindbær og 
middelhavets krydderurter. 

I smagen er vinen frugtrig, umiddelbar og elegant, 
med en god sprødhed i eftersmagen. 

ITALIEN

99,-
Pr. fl. kr.



  Kragerup Gods beliggende i natur-
skønne omgivelser tæt på Ruds Vedby har  
endnu mere at byde på i 2017. Det historiske 
gods byder sommergæsterne velkommen 
med masser aktiviteter som mountainbike-
bane, Go High klatrepark, fodboldgolf og 
meget mere. Herudover, har stedet egen 
restaurant med sin helt egen eventyrfortæl-
ling. Godsejer Birgitte Dinesen er ottende 
generation af slægten Dinesen på Kragerup 
siden 1801. Selve godsets historie skriver sig 
tilbage til 1327.

Go High-banerne i Kragerups imponerende 
park er for børn, kvinder, tøsedrenge og rig-
tige mænd; store og små udfordringer. Der 
er børnebaner, nemme baner, sjove baner og 
svævebaner. Der er nu seks baner på Krage-
rup Go High, som hver tager en time. Det 
gør anlægget til Danmarks største. Alle kan 
være med... også selvom man ikke synes man 
er i super form, for eksempel er der udeluk-
kende svævebaner på den hvide bane. Så er 
det ikke strandvejr, er det altid Go High-vejr, 
og tusindvis af besøgende udfordrer hvert år 
sig selv på de meget forskellige baner. 

I voldgraven rundt om godset er der mulig-
hed for at sejle i kano, herfra kan man nyde 
de smukke omgivelser. 

Kragerups mountainbikebane er seks km 
lang og teknisk udfordrende. Har man ikke 
sin egen mountainbikecykel, kan man leje 
mtb cykler til mænd og kvinder og børn på  
Kragerup Go High ved henvendelse i caféen 
i skoven. Har man lyst til at bruge banen hele 
sommeren, kan man købe et årskort.

Fodboldgolf er en sjov og hyggelig aktivitet 
for hele familien. Brug det meste af en dag og 
hyg med frokost i caféen ved Go High, hvor 
man kan få grill-selv burgere af eget højlands-
kvæg, der har haft en godt liv på Godsets 
marker. Der er åbent på fodboldgolfbanen 
fra 1. april til 1. december til en pris, hvor alle 
kan være med.

I restauranten i godsets hovedbygning serve-
res der hver dag frokost fra kl. 12:00-15:00, 
og om eftermiddagen er det f.eks. muligt at 
nyde kaffe og kage, en kold øl eller et glas 
køligt hvidvin. Fra kl. 18:00-21:00 kan smags-
løgene blive forkælet med lækre veltillavede 
retter af bl.a. årstiden råvarer.

Kragerup Gods  
– en helt særlig oplevelse
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  Det oser af hygge og glade 
ansigter i det gamle hus på
Hovedgaden i Høng. Engang var
her bank, men nu er de tykke
mure ramme om Café Liv.

En anderledes café, som i den grad lever op
til sit navn. For liv er der masser af i rammer,
hvor Madam Blå har sin faste plads i et inte-
riør, der stilmæssigt er anderledes end de 
fleste unge gæster har oplevet; og et glæde-
ligt gensyn for alle dem, der har været unge
længere og måske husker de klassiske hjem
fra 50erne og 60erne.

Café Liv blev skabt af Ann-Dorte Jentoft 
som et dagtilbud til voksne udviklingshæm-
mede og lettere psykisk syge unge men-
nesker. I januar for fem år siden kunne de 
unge og Ann-Dorte for første gang slå døre-
ne op til det nye cafémiljø i Hovedgaden 
18. Udover fastansatte kokke, arbejder her 
udelukkende udviklingshæmmede unge, som  
i disse rammer har fået en indholdsrig og 
spændende arbejdsplads.
 
Her er glæde og smil
Ann-Dorte er ikke mere. Hun døde pludse-
ligt forrige år, men hendes idé og hjertebarn 
fortsætter. Nu under ledelse af Allan Jensen, 
der blev ansat i huset som stedfortræder 
med en forventning om en stille og rolig 
etableringsfase. Men Allan trådte i karakter 
med det samme, fordi Ann-Dorte blev syg. 
Det har været en hektisk tid, men Café Liv 
lever i den grad. Allan Jensen har en fortid 
som befalingsmand i hæren og har været ud-

sendt flere gange. I 2004 droppede han mili-
tæret og begyndte at læse til socialpædagog.
– Vi kommer til at fortsætte alle de projekt er,  
vi har, men med øget fokus på synlighed og 
udvikling af såvel bosteder, samarbejde med 
CSU i Slagelse og specialisering af botilbud-
dene, siger Allan Jensen, der er 45 år gammel 
og bor med sin familie i Boeslunde.
Café Liv er glæde, smil og en god omgangs-
tone. Alle skal føle sig velkomne her ... Det er
ligesom at træde ind i ”mormors stue”. Her
er alle borde dækket med skønne duge, 
kaffe stel og bestik, hvoraf det meste kom-
mer fra genbrug. 

Du kan her nyde en kop kaffe, kage, smørre-
brød, dagens ret, eller andet godt fra café-
ens velassorterede menukort. Her er mad i 
huset, eller ud af huset. Og så fortsætter vi 
successen fra sidste år med gourmétmiddag 
tirsdag og torsdag, ved forudbestilling senest 
fredag ugen forinden. 

Gourmétmiddagene har fået et 
stort publikum
Alt mad tilberedes fra bunden af de bedste 
råvarer, og stedet er et rigtig godt alternativ 
til fastfood-stederne og mange bruger stedet 
som fast mødested, for eksem pel pen-
sionister, motionister, efterskole-elever,  
unge fra gymnasiet og andre, der nyder den 
helt særlige atmosfære og stemning der 
er her. Kalundborg Kommune og Café Liv 
visi terer i fællesskab borgere som passer til 
målgruppen til tilbuddet.

CAFÉ
med glæde, varme,  
liv og sjæl
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EL • KØL • FRYS • KLIMA • VARMEPUMPER
SOL- OG VINDENERGI

www.jkelogkoel.dk

58 85 61 80

APS

JK-1.pdf   1   11/03/11   12.47

▲ Kiosken er åben fra 1/4-22/10 2017
▲  Salg af morgenbrød, aviser,  

gammeldags isvafler og softice
▲ Campingpladsen har helårs åben
▲ Læs mere: bjergesydstrand.dk-camp.dk

Osvejen 30 • 4480 Store fuglede • Tlf. 59 59 78 03

BJERGE SYDSTRAND  

CAMPING

Åbningstider:
1/4-15/10 weekends og helligdage samt  

dagligt i skolernes sommer og efterårsferie
kl. 13.30 - 17.00

Åbningstider: 
I perioden 1. april - 15. september er der åbent i weekender, helligdage 
samt dagligt i skolernes sommerferie (dog lukket om fredagen) og efter-
årsferie kl. 13.30-17.00. I perioden 1. oktober - 31. marts kun grupper efter aftale.

Reersø Amerikanerbilmuseum

E-mail: Fullsize.Memorial.Hall@mail.tele.dk

Voksen: kr. 50,- 
Børn (5-16 år):  kr. 20,-

Telefon: 58 85 97 07 Mobil: 40 11 97 13 
Strandvejen 40   Reersø 4281  Gørlev Fugledegård • Bakkendrupvej • 4480 St. Fuglede

www.vikingemarked.dk

tissø vikingemarked

tissø vikingemarked

FORMIDLINGSCENTER  
FUGLEDEGÅRD

Kom og oplev vikingeudstillingen med den imponerende  
Tissøring på 1,8 kg guld, se film om kongsgården og lyt til de 
spændende fortællinger om de nordiske guder og hvordan 
vikingerne dyrkede dem. Vi har ikke skeletter i skabene, 
men der ligger et i gulvet. Kom og hør historien. Du kan 
gratis benytte vores naturspor og betragte det levende fug-
leliv fra fugletårnet eller fra fugleskjulet og pontonbroen 
i Tissø. Du kan låne kikkerter og kriblekrable-grej af os, 
hvis du har lyst. Tag madpakken med, køb smykker, drik-
kehorn, honning, bøger, drikkevarer eller en is i caféen. Se 
bierne arbejde i deres indendørs bo, book et bålsted eller 
overnatning i vores sheltre. Eller ring og hør nærmere om 
et guidet besøg. Foreninger og virksomheder kan leje vores 
lokaler til faglige og kulturelle arrangementer.

MANDAG OG TORSDAG ÅBENT KL. 9-15
FREDAG KL. 9-14

I VORES KALENDER PÅ WEB STÅR,  
HVILKE WEEKENDER VI HOLDER ÅBENT

Hanne Elita Andersen
Administration & Koordination
Direkte: 29 78 47 65
Email: he@naturparkaamosen.dk

Læs mere på vores og naturpark  
Åmosens fælles sider:
Facebook: Naturpark Åmosen
www.naturparkaamosen.dk
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Konsultation man - fredag fra 8 - 17
email: klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Lise Gregersen Henrik Hagbard Petersen

Åbningstid man - fredag fra 8-17
email: klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Vagttelefon 58 85 54 99

Arne Damgaard
Lise Gregersen
Ove Brinkmann

Henrik Hagbard Petersen
DØGNVAGT

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
CVR nr. 16 29 80 34
Telefon 58 85 54 99 
klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Gørlev Dyreklinik
Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev

Telefon 58 85 54 99

klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Åbningstider:
Mandag – fredag 8-17

Gørlev
Dyreklinik

Gørlev Dyreklinik
Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev

Telefon 58 85 54 99

klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Åbningstider:
Mandag – fredag 8-17

Gørlev
Dyreklinik
Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
CVR nr. 16 29 80 34
Telefon 58 85 54 99 
klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
Telefon 58 85 54 99 
www.goerlevdyreklinik.com
klinik@goerlevdyreklinik.com
CVR nr. 16 29 80 34

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
Telefon 58 85 54 99 
www.goerlevdyreklinik.com
klinik@goerlevdyreklinik.com
CVR nr. 16 29 80 34

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
Telefon 58 85 54 99 
www.goerlevdyreklinik.com
klinik@goerlevdyreklinik.com
CVR nr. 16 29 80 34

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

www.goerlevdyreklinik.com

Behandling  
af både store  

og små dyr

HelsingeHus 

FrugtPlantage

HelsingeHus 

FrugtPlantage

* * * 

Helsinghus Frugtplantage Vinde Helsingevej 45 4281 Gørlev tlf. 58 85 92 25

* * * 

Helsinghus Frugtplantage Vinde Helsingevej 45 4281 Gørlev tlf. 58 85 92 25

* 

CVR nr. 29652120    konto nr. 0540 146543

* 

CVR nr. 29652120    konto nr. 0540 146543

v/ Inge & Johnny Nielsen v/ Inge & Johnny Nielsen

Salg af årstidens frugt og grønt

Åbent dagligt mellem kl. 8.00 og 18.00

Vinde Helsingevej 45 · 4281 Gørlev · Tlf. 58 85 92 25

Kom forbi og se vores udvalg

Jordbær Ærter
Æbler Pærer
Nye kartofler Grøntsager
Honning Æg
Æblemost Koldpresset olie

Alt 

indenfor 

blomster-

binderi!

Nye kartofler, jordbær, ærter, æbler og årstidens friske grøntsager. 
Æblemost, honning, marmelade og andre lokalt producerede delikatesser.

Vinde Helsingevej 45 · 4281 Gørlev · Tlf. 41 42 29 49 · helsingehus.dk

HØST
MARKED 

lørdag d. 12. sept.

SALG AF ÅRSTIDENS FRUGT OG GRØNT

Åbent dagligt 
kl. 8.00-18.00

HelsingeHus 

FrugtPlantage

HelsingeHus 

FrugtPlantage

* * * 

Helsinghus Frugtplantage Vinde Helsingevej 45 4281 Gørlev tlf. 58 85 92 25

* * * 

Helsinghus Frugtplantage Vinde Helsingevej 45 4281 Gørlev tlf. 58 85 92 25

* 

CVR nr. 29652120    konto nr. 0540 146543

* 

CVR nr. 29652120    konto nr. 0540 146543

v/ Inge & Johnny Nielsen v/ Inge & Johnny Nielsen

Salg af årstidens frugt og grønt

Åbent dagligt mellem kl. 8.00 og 18.00

Vinde Helsingevej 45 · 4281 Gørlev · Tlf. 58 85 92 25

Kom forbi og se vores udvalg

Jordbær Ærter
Æbler Pærer
Nye kartofler Grøntsager
Honning Æg
Æblemost Koldpresset olie

Alt 

indenfor 

blomster-

binderi!

HELSINGEHUS FRUGTPLANTAGE
V/ INGE & JOHNNY NIELSEN

KIG IND



  På Høng Gymnasium og HF 
er der plads til forskellighed. 
Skolen udspringer af Folkehøj-
skolen og har fokus på, at elever 
lærer og trives bedst i overskue-
lige læringsmiljøer. 

De fleste elever kender hinanden, selvom 
de kommer fra vidt forskellige dele af lan-
det. Skolen udbyder både STX, HF og EUX, 
hvilket gør, at der er mange forskellige elever 
med forskellige interesser og tilgange. Det 
betyder, at man som elev lærer at forstå og 
respektere andre. I skoleåret 2016/17 er der 
ca. 280 elever og 40 lærere.
 

Vi har en kostafdeling med 70 elever. Når 
så mange elever bor på skolen, betyder det, 
at der er liv på skolen både eftermiddag og 
aften og i alle weekender. På en kostskole 
kommer lærere og elever naturligt hinanden 
ved og denne nærhed forplanter sig til resten 
af skolen, og mange dagselever får tætte ven-
skaber med kosteleverne.
Følelsen af fællesskab og nærhed er én af 
fordelene ved at være et lille gymnasium, 
og det er en styrke som vi skaber gennem 
morgensamling, elevcaféer og andre fællesar-
rangementer. Vi forsøger at styrke det musisk 
kreative og skabe innovative tilgange til fag 
og undervisning.

Undervisningen er kendetegnet ved at den 
normale klasseundervisning suppleres med 
tværfaglige projekter, hvor eleverne kommer 
ud af huset og ser fagene udfoldet i andre 
sammenhænge.
På STX udbyder vi i 2017/18 8 studieretnin-
ger. HF-uddannelsen, som man fra 1.8.2017 
kan begynde efter 9. klasse, rummer 4 pro-
fessionsrettede fagpakker. EUX er en land-
brugsuddannelse med studiekompetence, 
som er blevet til og gennemføres i samar-
bejde med Landbrugsskolen Sjælland i Høng.

Besøg og se møllen arbejde  
Børnene kan male mel på små kværne 

Åbent tirsdag og torsdag kl. 13 - 16 
fra 15. juni til 31. august og i efterårsferien
Julemarked 2. og 3. december kl. 10 - 16  

Har I familien på besøg eller er I et selskab,  
så ring på 2031 9320 og få en aftale 

www.loevemoelle.dk
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Høng Gymnasium og HF
- plads til den enkelte



Mullerup Havn

Storebæltskystens maritime perle
Se mere på: www.mulleruphavn.dk
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  Hverken møllen eller  
møllerne er dovne, Løve Mølle 
skal have ny spånbeklædning  
på møllekroppen. For 5 år siden 
fik vi de gamle spån sømmet 
med ekstra søm, fordi de gamle 
søm var begyndt at ruste over. 
Men nu flækker spånene og 
falder af. Derfor skal alle 17000 
spån skiftes. 

De ældste spån på nordsiden af møllen er fra 
1881, da møllen blev bygget. Resten blev skif-
tet i 1961. Der skal samtidig skiftes to vinduer, 
og 2 døre ud til galleriet skal også fornyes. 
Udskiftningen bliver delt i to. I 2017 skifter 
vi spånene på den øverste del af møllekrop-
pen fra skørtet og op til møllehatten, og i 
2018 skal spånene skiftes på den nederste 
del. Udskiftningen vil ske i efteråret, så det 
vil forstyrre de besøgende i møllen mindst 
muligt.

Vi har fået tilsagn om støtte til projektet fra 
Slots- og Kulturstyrelsen, A.P. Møller fonden,  
Augustinusfonden, Trelleborg Fonden og 

Brand af 1848 Fond, hvilket vi er meget tak-
nemmelige for. Så pengene til den første del 
af projektet skulle være sikret. Pengene til 
anden del af projektet, som skal laves i 2018, 
skal vi i gang med at søge hos fonde m.m. 
Møllelauget håber, at der igen i år vil komme 
mange gæster i møllen. Gæsterne kan opleve 
møllen fra kælderen og de 19 meter op til 
møllens hat, hvor de kan få en rundvisning og 
fortællinger om møllen og mølledrift i gamle 
dage. Der er mange gode historier, og de 
fleste er sandfærdige.

Møllen kan besøges i åbningstiden, hver tirs-
dag og torsdag fra 13 – 16 i perioden 15. juni 
til 31. august. Møllevingerne vil køre og møl-
len vil male mel efter behov, hvis der er vind 
nok. Uden for åbningstid kan møllen besøges 
af selskaber efter aftale med Ole Hedelund 
Andersen på telefon 2031 9320. Man kan 
også lave en aftale om besøg i møllen, hvis 
man har familien på besøg.

Melet, som sælges til de besøgende i møllen, 
er malet på de gamle stenkværne, som bli-
ver trukket af møllevingerne og ved vindens 

kraft. Hvis ikke der er vind nok, kan vi ikke 
male ganske som i gamle dage.
Det er en tradition for mange at besøge det 
årlige julemarked i Løve Mølle den første 
weekend i advent. Der er i løbet af weeken-
den 8 – 900 besøgende. På markedet kan 
man blandt andet købe mel til julebagningen, 
vin til julemiddagen og årets juletræ. Der ud 
over mange andre juleting.

Løve Mølles historie går tilbage til 1860, hvor 
kromanden i Løve i samarbejde med møl-
ler Dedenroth i Høng byggede den første 
mølle. Denne mølle brændte i januar 1881. 
Den nuværende mølle blev bygget i løbet af 
året 1881 og var klar til at male i december 
1881. Når møllen kunne bygges så hurtigt, 
skyldes det, at en møllebygger i Mullerup 
havde en mølle liggende, som skulle have 
været opført i Mullerup. Den blev i stedet 
opført i Løve. Mullerup fik så først en mølle 
tre år senere. Møllen var aktiv indtil 1961, 
hvor den sidste møller Ole Pedersen over-
drog møllen vederlagsfrit til Løve Møllelaug. 
Møllen er fredet. Løve Møllelaug står for drift 
og vedligeholdelse af møllen.

Løve Mølle  
skal have nye spån 

på kroppen
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Her kan du købe 

maskiner til store marker 
og grønne græsplæner

  Asger Andersen i Gørlev kan levere de 
største traktorer og alt i landbrugsmaskiner. 
Men de har også fokus på havetraktorer og 
græsslåmaskiner – både med hensyn til salg, 
service og reparationer – til små og store 
grønne arealer i haverne og i sommerlandet. 

I 2011 kunne Asger Andersen Maskinfabrik 
A/S Gørlev fejre 50-års firmajubilæum. Virk-
somhedens kolossale forretningsmæssige 
spændvidde afspejlede sig også i den bety-
delige tilstrømning til festlighederne.

Midt på sommeren, 1. juli 1961, åbnede Dea 
og Asger Andersen dørene til virksomheden, 
hvis omdrejningspunkt var David Brown-
traktorer foruden et almindeligt sortiment 

i landbrugsmaskiner. Asger var montør på 
værkstedet, Dea sørgede for regnskaber, 
kontor og reservedelslageret. Det hele på 
100 kvadratmeter.

To år senere blev første montør ansat – og 
den første lærling. Og i 1969 var virksom-
heden tidoblet i areal, nu med Massey 
Ferguson-traktorer på toppen. Udviklingen 
fortsatte med stor hast, endnu nye 900 kva-
dratmeter blev bygget til, og fra 1980 blev 
John Deere-forhandlingen også en del af den 
omfattende virksomhed, som i 1989 købte 
Marsk Stig Maskinfabrik i Slagelse. 

Den 7. juni 2014 indgik forretningerne i Gør-
lev og Slagelse et nyt samarbejde med Case 

IH som autoriseret forhandler af hele Case 
IH-programmet.

I dag er Dea og Asger fortsat aktive i familie-
virksomheden, hvor datteren Helle er Asgers 
højre hånd i Gørlev og sønnen Steen styrer 
den maskinforretning på Skælskør Landevej 3,  
som familien valgte at nyopføre i 1996 i  
Slagelse. Såvel Helle som Steen er i dag  
medejere af virksomheden. Men i hverda-
gen er det nok først og fremmest servicechef  
Leif Jensen, kunderne møder, når havetrak-
toren eller græsslåmaskinerne skal købes 
– eller repareres. Og i den forbindelse er 
det nok værd at nævne, at forretningen 
på Kalundborgvej i Gørlev også har åbent  
lørdag formiddag. 

To kendte ansigter hos Asger Andersen A/S 
i Gørlev. Holger Sørensen (tv) og Leif jensen 

på traktoren er klar til at servicere årets kunder.
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A.P. Møller knyttede Kattrup Gods tættere til Buerup og landbyens kirke I 1959, da skibsrederen forærede kirken nye klokker.

A.P. Møller  
og Buerups klokker

 ( Arnold Peter Møller.  1876 – 1965 )

  Ved skibsreder A.P. Møllers 
100 års mindedag holdt hans søn, 
nu også afdøde Mærsk Mc Kinney 
Møller, en tale, hvori han kom 
ind på sin fars forhold til kirken 
og videre fortalte, at engang da 
hans far var utilfreds med en 
kirkeklokkes lyd, skænkede han 
to nye malmklokker til den 
pågældende kirke. Det var 
Buerup kirke, der fik nye klokker 
– Året var 1959. Herom lidt 
forhistorie! 

I 1951 købte A.P. Møller godset Kattrup. 
Den daværende Buerup kommune havde 
nok gerne set ham som ny skatteyder, men 
desværre blev Kattrup kun weekend- og 
feriebolig for skibsrederen. Så Buerup kom-
mune blev ikke hjemsted for hans store virk-
somhed, med deraf følgende stor gevinst for 
kommunekassen.
Før købet af Kattrup var A.P. Møller blevet 
enkemand, da hans første kone Chastine 
Estelle Roberta McKinney døde i 1948.  

Efter hendes død stiftede han, i hendes og sit 
eget navn, fonden ”A.P. Møller og Chastine 
McKinney Møllers Fond til almene formål ”.  
Denne fond har givet, og giver stadig, store 
summer til mange forskellige projekter.

I november 1952 giftede A.P. Møller sig i 
Buerup kirke med Pernille Ulrike Amalie 
Petterøe, der var enke efter en norsk to-
baksfabrikant.
Måske var det ved denne lejlighed, at han før-
ste gang bemærkede den gamle kirkeklokkes 
svage klang, men siden beklagede han også, 
at den ikke kunne høres på Kattrup.
I Buerup kirkebog kan man se, at skibsre-
deren var ridder af Dannebrogsordenens 
storkors og Dannebrogsmand. I kirken, hvor 
kun præstens frue og kordegnen var til stede 
som vidner, og på Kattrup, foregik giftermålet 
under meget private former. 

Ved et møde på Kattrup gav A.P. Møller, 
over for pastor Arne Madsen, udtryk for sit 
ønske om, at kunne høre klokken, når han 
var på Kattrup, hvortil Arne Madsen svarede: 

”Jo, men hvor får vi en anden klokke fra?” 
– ”Må jeg há lov ” var skibsrederens svar,” 
og så kan De jo bare sige, at giveren er en 
mand i sognet ”.
Det generøse tilbud, der selvfølgelig blev 
modtaget med tak, var ikke en del af dags-
ordenen og faldt sikkert ”efter middagen” 
under en hyggesnak. 
Men sådan gik det altså til, at Buerup kirke i 
1959, under fest og glæde, fik to nye malm-
klokker med den fineste klang og lydstyrke.

Anledningen til mødet var det årlige besty-
relsesmøde for ”Kattruplegatet”, som det 
kaldes i daglig tale. Legatets rigtige titel er 
”Det Mylius Holstein Rathlouske Legat fra 
1845 til skolevæsenet og fattige syges pleje”.
Det påhviler den til enhver tid værende ejer 
af Kattrup og præsten ved Buerup kirke, sam-
men med en advokat, der bestyrer formuen, 
at uddele legatportioner en gang om året.
Legatet blev stiftet i 1845, som det står i tit-
len, af Kattrups daværende ejer Caspar de 
Mylius, og ifølge dets bestemmelser bliver al 
fast ejendom, som på daværende tid tilhørte 
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Skibsreder A.P. Møller

Buerup Kirke

godset som fæstegods, pålagt fremover at 
svare 1% af købesummen ved hvert ejer-
skifte.
Da Kattrup dengang ejede jord og ejendom-
me over ret store områder som: Buerup, 
Halleby, Sæby, Løgtved, Sønderød, Tågerup, 
Uglerup, Herrestrup og Kirke Helsinge, skal
der ved ejerskifte af mange huse og gårde 
stadig betales 1%. Deraf følger, at legatet er 
vokset betydeligt gennem årene, og unge 
som søger støtte til videregående uddan-
nelser kan få pæne beløb udbetalt.
 
Caspar de Mylius, som for øvrigt var en fjern 
slægtning til radioværten Jørgen de Mylius, 
var en rigmand og ejede, ud over Kattrup, 
fem andre store godser: Rønningesøgård 
på Fyn, Lystrup i Sydsjælland, Estruplund på 
Djursland, Myhlenberg ved Rold og Årupgård 
ved Åbenrå. Alle hans daværende godser  
har lignende legater. Ved stiftelsen indbetalte 
han selv 1000 rigsdaler for hvert gods.
Her 170 år efter stiftelsen eksisterer legatet 
i bedste velgående, og da vores sundheds-
system i dag tager sig af alle gamle og syge, 
uddeles legatportioner nu næsten udeluk-
kende til unges videreuddannelse.

Kattrup er stadig i familien Møllers eje. 
A. P. Møllers datter Sally McKinney Møller 
arvede godset og havde, sammen med sin 
mand Kaptajn M. P. Møller, også Kattrup  
som weekend- og sommerbolig. (1965-1972 )

Deres søn Peter Arnold Møller, tredie gene-
ration, og hans kone Eva Møller tog fast op-
hold på godset og han drev det til sin død 
i 2006. 

Kattrup ejes i dag af deres søn Peter Anders 
Møller, oldebarn og fjerde generation efter 
skibsrederen.  

Her i oktober 2016 er den unge godsejer 
blevet gift med sin fru Iben.
Vielsen skete i Buerup Kirke, under mere 
festlige former end ved hans oldefars bryllup.

Familien Møller har gennem alle årene sørget 
godt for godsets drift og vedligeholdelse, så 
Kattrup fremtræder flot og velholdt.

Husjomfru gennem 62 år! 
Mange mennesker har været ansat på  
Kattrup Gods i lange perioder. En af dem var 
husjomfru Marie Jensen, som altid vil blive 
husket som ”frk. Jensen”.
Hun blev ansat hos grevinde Bernstorf- 
Mylius i 1948 og forblev på godset i 62 år til 
hun døde som 92 årig i 2010.
Frk. Jensen var som husjomfru en uvurderlig 
støtte for fire generationer af Møller-familien.  
Marie Jensen har fortalt om sit liv i bogen” 
Husbestyrerinde søges” som udkom i 2008 
- skrevet af Helle Juhl. 
Der findes på Lokalhistorisk arkiv i Høng et 
video-interview med frk. Jensen, hvor hun 
beretter om sine oplevelser fra de mange år 
som husjomfru for Møller-familien.
Interviewet indgår i et foredrag ” Husjom-
fruen og Skibsrederen ” som Henning Bonde 
og Finn Jensen fra Lokalhistorisk Forening nu 
har holdt mange steder i omegnen. 

Buerup kirke, som klokkerne nu er blevet 
en del af, (bygget i 1887) er en ung kirke, og 
hele kirken er, lige som klokkerne” En gave 
til sognets beboere” fra daværende ejere på 
godserne Selchausdal og Kattrup. 
  
”BUERUP KIRKE – en gave til 
sognets beboere”
Det er også titlen på en lille bog, som man 
kan købe i kirkens våbenhus, hvis man er 
interesseret i hele kirkens historie. Bogen er 
skrevet af Lektor Bent Frandsen og smukt 
illustreret.
Bent Frandsen har siden 1988 skrevet 28 
bøger. Bøgerne er en helt enestående kilde 
til oplysninger om egnens historie.
Mange af bøgerne er udgivet af ”Lokalhisto-
risk forening for Høng Kommune” og de kan 
købes på arkivet på Høng Bibliotek.
Arkivet har leveret mange oplysninger og bil-
leder til Bent Frandsens omfattende forfat-
tervirksomhed.

23TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2017



     

Smukke haver 
klar til ny sæson

  Birkegårdens Haver er i dag 
en af Vestsjællands største 
turistattraktioner.
 
Den 1. juli 1996 åbnede Merry og Finn Sø-
rensen for første gang Birkegårdens Haver for 
offentligheden. Oprindelig var Birkegården en 
kvæggård med mere end 100 køer og kvæg.
Som årene er gået er der udvidet med flere 
havetemaer, legepladser og café- og picnic-
områder. 
I dag er Birkegårdens Haver blevet et paradis 
for haveinteresserede med 5 meget forskel-
lige haver fordelt på i alt 33.000 m2. 
Her findes Danmarks største japanske have, 

en inspirerende dansk-engelsk have, en hyg-
gelig klosterhave med spændende krydder-
urter, en farverig præriehave med høje flotte 
stauder og endelig den nyeste, nemlig Perma-
haven – Den spiselige økologiske have.
Birkegårdens Haver er i dag et eldorado for 
alle - unge som ældre, familier og børn, som 
udflugtssted for større og mindre grupper. 
Der er 5 forskellige legepladser bl.a. den ny-
este – en stor dækbane med udfordrende 
forhindringer samt områder med masser af 
kæle- og klappedyr.
Og, endelig kan Birkegårdens Haver tilbyde 
de perfekte rammer for afholdelse af f.eks. 
receptioner, brunch, selskaber og fester.

Der sker hele tiden nyskabelser og arrange-
menter i haverne. Følg med på birkegaarden.dk
 

   Gardens for everybody
Birkegården’s Gardens with its five different 
types of gardens, its playgrounds and the pet 
and farm animals is an experience for grown 
– ups and children alike.

   Gärten für alle
Birkegårdens haver (Birkegårdens Gärten) ist 
ein Erlebnis für alle, groß und klein, mit den 
fünf verschiedenen Gartenanlagen, Spielplät-
zen und mit einer Vielzahl von Haustieren.

BIRKEGÅRDENS HAVER  
1/5 – 29/10 2017

               01/05 Birkegårdens Haver åbner for sæson 2017

               12/05 St. Bededag – Hundedag

               14/05 Mors dag

               25 – 26/05 Børnedage

               10 – 11/06 Livsstilsdage og strikkefestival

               23/06 Sct. Hans – Spisning, sang og båltale  
og underholdning

               04 – 05/07 Børnedage

               11 – 12/07 Børnedage

               18 – 19/07 Børnedage

                25/06 Børnekunstnerdag

                02/08 Koraften “Liselunds store sommerkor synger i  
Haverne kl 19.00 under ledelse af Erik Sommer.”

               14 – 29/10 Halloween
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  Spar på Hovedgaden i Høng 
har for under to millioner kroner 
fået et nyt ansigt. Kunderne kan 
lide det, og købmanden er godt 
tilfreds.
 
I 2015 blev Eurospar i Høng til Spar. Et valg af 
kæde og navn, som købmand Frank Jensen 
ikke har fortrudt.
Og nu har den 1100 kvadratmeter store bu-
tik også fået et nyt ansigt.
Som kunderne siger: Det er som at komme 
ind i en helt ny forretning.
At den virker meget større end tidligere, 
forklares ved, at alle vægge mod toppen er 
fjernet. Kunderne kan overskue hele butik-
ken. Andre ændringer har skabt en mere for-
brugervenlig forretning, og det kan allerede 
aflæses på omsætningen.

 

En ny butik  
i kendte rammer

For små to millioner kroner har Frank Jensen  
gjort sin forretning både større og lysere

  Landbrugsskolen Sjælland i 
Høng har fortsat vokseværk og 
kan i dag huse flere end 200 
elever i forskellige uddannelser.

I forsommeren 2016  satte Landbrugsskolen  
Sjælland i samarbejde med Høng Gymna-
sium huer på de første EUX-studenter. Det 
var 16 unge, der kombinerede en erhvervs-
uddannelse inden for landbruget med en 
studentereksamen.

– Vi var, sammen med Viborg, de første 
skoler i Danmark, der sendte elever fra 
den nye fireårige uddannelse på gaden, 
siger forstander Henrik Lysemose Jensen, 
der også påpeger, at flere og flere – nu 
omkring en tredjedel af de unge – vælger 
en uddannelse, der inddrager øget boglig-
hed. –  Det betyder jo, at de unge i mange 
henseender står stærkere på arbejds-
markedet, fordi de sammen med en høj 
faglighed har bedre muligheder for at 

læse videre, siger forstanderen. Landbrugs-
skolen Sjælland i Høng – en del af Roskilde 
Tekniske Skole – har i vinteren 16/17 bygget 
flere teori lokaler, foruden nye elevværel-
ser, for at kunne huse optaget af elever.

Uddannelsen til Landmand – med eller 
uden studenterhue – er populær. Søgningen  
til skolen er stor. Det er vi glade for, tilføjer 
Henrik Lysemose Jensen.
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  ... er lige uden for døren  
– langs Sjællands vestkyst med 
rige muligheder for fangster til 
middagsbordet eller grillen.  
Her ser du hvor. 

Drøsselbjerg Strand 
(parkering på anviste pladser ved Gårdhøjsvej, 
sommerhusområde med mange private veje) 
Stranden byder på en varieret kyst med 
sandstrand og stenet kyst, velegnet til fiskeri  
med både spin og flue. Fornemt sted til 
hornfisk i sæsonen, klassisk kystplads for 
havørred (bedst i foråret), fladfisk og torsk. 
Sandbund, badekar, rev og stenbund med 
god strøm. Prøv også Venemosen nord for 
Drøsselbjerg. 

Mullerup Strand 
(parkering på havnen) 
Fisk fra stranden fra havnen og sydpå. Her 
er ren sandstrand en kilometer sydpå, som 
er glimrende til fladfisk sommer og efterår. 
Længere sydpå er der stenet strand og tang-
bælter, velegnet til fluefiskeri og bobbel/flue 
efter havørred. Herfra kan du også nå Vene-
mosen, hvor pynten byder på godt fiskeri. 

Dalby Strand 
(parkering ved Fægangsvej, Thorvald Jensensvej) 
Varieret strand med sten, tang og sand. 
Spinnefiskeri, fluefiskeri, også spin/flue og 
bobleflåd. 
Hele Dalby Strand-strækket er et rigtigt 
godt fiskested hele året. Også oppe i Hovet.  
Gå f.eks. ud ved enden af Fægangsvej ved 
containeren. 

Reersø, syd 
(parkering ved Sønderstrand) 
Kør ad grusvej sydpå fra havnen. Langs kyst-
en mellem havnen og fyret på Skansen kan 
man finde et glimrende fiskeri efter havør-
reder og hornfisk i sæsonen, langs sandstran-
den er der også fladfisk. Spidsen er velegnet 
til fluefiskeri. Der står gode fisk å’ dybt vand 
ud for pynten. 

Reersø, vest/nord 
(parkering for enden af Landervejen) 
Flere kilometer godt fiskeri på vestkysten 
med sten, rev og god strøm. Flot fiskeri efter 
hornfisk og havørred. Husk også Nordvest-
revet. På nordsiden er der den offentlige 
strand. Kør ad Wilhelmsvej, gå til højre ud

 
til den store sten. Her er et lille muslingerev. 
Hornfisk og ørreder i foråret. Bemærk fredet  
område øst for rødt murstenshus. 

Bjerge Sydstrand 
(parkering på Fyrrehegnet, hvor der er offentlige 
toiletter) 
Skråt til højre for Fyrrehegnet (20-50m ude) 
er der et stenplateau, der kaldes Sælhundene. 
Det er godt for en havørred eller to. Ram det 
rigtigt, for der kan være dybt ud til stedet.  
Havørredfiskeri er bedst forår og efterår. 
Fiskeri efter fladfisk kan være godt nordpå til 
Bjerge Klint ved Urhøj; her behøver du ikke 
waders. Ved klinten er bunden en blanding 
af sten og sand med enkelte tangskove. Her 
er spinnefiskeri og fluefiskeri bedst efter hav-
ørred. Det er en helårsplads, hvor du skal 
huske dine waders. 

Musholm Bugt 
Hvis der sker udslip fra Musholms ørred-
bure, kan der fanges mange regnbueørreder 
langs hele kysten, også inde i havnene. 
Generelt er waders eller skridtstøvler en 
stor fordel på samtlige kystpladser i området.  
Husk altid gyldigt fisketegn. 

Kystfiskernes 
paradis...
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  2015 blev det bedste år siden 
2007. Det siger Arne Mortensen, 
der har lagt MæglerMortensen på 
Slagelsevej i Høng ind under 
BoligOne i selskab og samarbejde 
med mægler Camilla Fobian, som 
kommer fra Slagelse og er med-
indehaver af en virksomhed,  
der har optur.

– Det har boligmarkedet på Vestsjælland 
også. Forrige år steg priserne. Ikke vold-
somt. Men de steg, og vi er på rette vej, siger  
Camilla Fobian, der ikke lægger skjul på, at 
hun stortrives i Høng, hvor hun også har 
købt bolig.

At priserne er på vej op, sammenholdt med, 
at BoligOne Vestsjælland/MæglerMortensen 

har masser af opgaver, understøttes af et  
andet positivt faktum:

– I årene efter finanskrisen har mange bolig-
handeler været holdt, så at sige, indenfor 
Høngs eget postnummer. Sådan er det ikke 
mere. 

– Nu er det hele Sjælland, der er i be vægelse, 
og tendensen er også, at flere og flere med 
postnumre i hovedstadsområdet vender blik-
ket mod Vestsjælland, siger Camilla Fobian  
og Arne Mortensen fra kontoret, der også 
omfatter ejendomsmægler Bjarne Herlev  
Larsen, som har mere end 50 års erfaring. 

Tilsammen repræsenterer de tre medarbej-
dere 80 år i branchen. 

Vestsjælland lukker krisen 
– boligpriser er på vej op

tlf. 40 20 33 42

Hvis du gerne vil se
hvem der kommer uanmeldt

så ring til min far

Som husejer kan du med et overvågningskamera følge med i,
hvad der sker ude og inde, både på din telefon, tablet eller TV,
når du er hjemme eller ude.

Tryghed og sikkerhed for mennesker og ting

Øget mulighed for at opklare eller afværge indbrud.

Pris fra: 3499,00kr
Installation, net-kobling og kabler efter aftale
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  Rejs tilbage i en svunden tid 
med et veterantog trukket af et 
damplokomotiv fra 1899 eller med 
et motortog fra 1920’erne. En rejse  
med veterantoget er en unik op-
levelse, hvor børn, forældre og 
bedsteforældre føres ind i en tids-
lomme, et ”teater” med dig selv 
som aktør.

Vestsjællands Veterantog kører i sommeren 
2017 med veterantog på strækningen Gør-
lev – Høng – Slagelse samt mellem Høng og 
Stenlille. På en rejse med de gamle tog føres 
man hurtigt tilbage til årene før 2. Verdens-
krig, hvor toget var et vigtigt bindeled mellem 
land og by.

I sommerens løb vil veterantoget også tage 
på turné og køre nogle dage mellem Nykø-
bing Sj. og Asnæs samt mellem Kalundborg 
og Jyderup.

”At rejse er at leve”
Når man på stationen stiger ind i de gamle 
vogne, er man straks i en svunden tid uden 

stress og jag. Sammen med sine rejseled-
sagere, måske børn eller børnebørn, finder 
man sig en plads enten på et træsæde el-
ler en læderbetrukken sofa i én af de små 
kupéer i de to-akslede personvogne med 
åbne endeperroner. Togføreren, der er i 
gammel uniform, fløjter afgang, og efter et 
kvitterende fløjt fra damplokomotivet eller 
motorvognens horn ”sætter toget sig i gang”.

Fra det åbne togvindue eller fra den åbne 
endeperron kan man høre det 118 år gamle 
damplokomotiv arbejde ved lyden fra de 
hårde stempelslag eller den snurrende lyd 
fra motorvognens mere end 80 år gamle 
benzinmotor. Man kører gennem det skønne 
Vestsjællands vekslende natur med marker 
og skove. Rejsen gennem sommerlandet af-
brydes kun af togbetjenten, der kontrollerer, 
at man HAR billet. I veterantogene kan man 
hverken bruge rejsekort eller sms-billet. Som 
i gamle dage bliver den købte papbillet ”klip-
pet” med en rigtig billettang.

Rejser man med toget enten fra eller til 
Gørlev, vil man i 2017 kunne se, hvorledes 

Vestsjællands Veterantog er i gang med at 
genskabe det gamle stationsmiljø, bl.a. med 
vandkran, som bruges, når der skal fyldes 
vand på damplokomotivet. 
Desuden er der på stationspladsen opsat 
en gammel læsse kran ved læssevejen og en 
melde klokke, der bruges til at signalere to-
genes afgang og ankomst.

Passagererne kan desuden glæde sig over, at 
picnicområdet er blevet overdækket, så man 
kan nyde stationsopholdet i tørvejr, også hvis 
der skulle komme en regnbyge.

Rejsen med veterantoget er således en 
oplev else, der byder på natur og levende 
kultur historie fra industrialiseringens store år.

Veterantogs-event 2017
Kom til Veterantogs-event 2017, lørdag den 
15. juli.
På denne dag vil der blive kørt tog med både 
damplokomotiv, diesellokomotiv fra 1952 og 
benzinmotorvogne mellem Gørlev og Høng. 
Se køreplanen og det øvrige program for 
dagen på www.vsvt.dk fra omkring 1. maj.
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På Gørlev station vil der være forskellige 
aktiviteter samt boder/kræmmere. I både 
Høng og Gørlev er der mulighed for at købe 
is, kaffe/the m.m., og i Høng viser vi rundt i 
vognhallen.

Du rejser med et rigtig gammelt 
tog – ikke en kopi
Når veterantoget køres som damptog, er det 
damplokomotivet DSB K 564 fra 1899, der 
trækker toget, mens motortoget køres med 
to motorvogne, VNJ M 2 og LNJ M 4, der er 
bygget på De forenede Automobilfabrikker, 
Triangel, i Odense i 1926 og 1927. 
Damplokomotivet er trods en alder på 118 år 
fortsat klar til køreturene takket være en god 
konstruktion og bygning for snart 120 år siden 
samt omhyggelig vedligeholdelse af jernbane-
klubbens medlemmer gennem snart 35 år. 
Inden ”pensionsalderen”, blev 564 anvendt 
til eksprestog, iltog og persontog hos DSB,  
bl.a. på strækningerne Slagelse-Næstved 
og Slagelse-Kalundborg. Siden kom det til 
Odsherreds Jernbane, og herfra fik Dansk 
Jernbane Klub lokomotivet i 1968. Efter 
istandsættelse kom K 564 atter i drift i 1983.

I veterantoget er der to-akslede træbeklædte 
DSB personvogne med åbne endeperroner 
fra 1920’erne, mere kendt som ”rystevogne”. 
Der er også en pakvogn til barnevogne og 
cykler, som kan medtages gratis. I cafévognen 
er der mulighed for at købe kaffe og the m.m.

Når der ikke er fyret op under kedlen på 
damplokomotivet DSB K 564, kører det 
gamle veteranmotortog. De teaktræsbe-
klædte benzindrevne motorvogne er også 
populære blandt de mange passagerer. ”Ci-
garkasserne” har tidligere kørt på Varde-
Nørre Nebel Jernbane i Jylland og Nærum-
banen nord for København samt ved DSB. 
Begge motorvogne havde under 2. Verdens-
krig gasgenerator.

Vestsjællands Veterantog
Afhængigt af strækningens længde tager en 
tur med Vestsjællands Veterantog normalt 
mellem 1 og 2 timer. Hastigheden er mellem 
20 og 60 km/t, så fra togets vinduer kan man 
nyde den vestsjællandske natur med både 
mark og skov. På turen er der også tid til at 
gå på opdagelse i toget for at se de forskellige 

vognes indretning, og i motortoget kan man 
”få en tur” i førerrummet. Under opholdet 
på endestationerne kan damplokomotivet 
eller de små motorvogne besigtiges. 

På hjemmesiden www.vsvt.dk 
kan man finde køreplanerne for 
Vestsjællands Veterantog.

Tag på en tur med toget  
– Vi ønsker rigtig god rejse!
Vestsjællands Veterantog, der hører under 
Dansk Jernbane-Klub, har siden 1978 arbej-
det med at levendegøre en del af den dan-
ske kulturarv, nemlig togrejsen gennem mere 
end 100 år. Alt arbejde med veterantoget 
sker på frivillig og ulønnet basis af jernbane-
klubbens medlemmer. Værkstederne i Høng 
er altid et besøg værd. Der arbejdes normalt 
tirsdag aften og lørdage. Man er velkommen 
til at komme på besøg – også på køredagene. 
Måske får du også lyst til at være med!
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  Johnny Hansen byggede 
garagen ud og skabte en lille 
vinbutik i egne private rammer. 
Nu har han flyttet JH Vin ind  i  
forretningslokaler på hovedstrø-
get i Høng. En drøm er gået i 
opfyldelse.

2003. Ikke så lang tid før jul. Johnny Hansen 
gik derhjemme i privaten på Rugvænget og 
funderede over, at han godt kunne tænke sig 
at smage en kastanjelikør, som blev introdu-
ceret på et julemarked. Så Johnny spurgte 
sin kone, Charlotte, om ikke det var noget 
at kigge forbi. 

Det var sådan, det begyndte. Og lige siden 
har Johnny Hansen solgt vin.

Da vi så, nærmest bogstaveligt, begyndte at 
”sove” på vin derhjemme, besluttede vi at 
bygge en garage og skabe en lille vinbutik, 
vi kunne arbejde med og udvikle i fritiden.

Men sygdom betød, at Johnny måtte op-
give sit job som stationsbetjent, og i stedet 
slog han til i efteråret 2015 og etablerede 
sin egen vinbutik i den gamle boghandel på 

Hovedgaden 33 i Høng. I perfekte rammer 
til formålet.
Samtidig indgik Johnny i samarbejde med 
vinfirmaet Vinoble, der understøttede ideen 
om en ny vinforretning.

– Det har jeg ikke fortrudt, siger Johnny Hansen. 

Og vin i mange forskellige afskygninger sætter 
sit præg på Johnnys hverdag. 

– Jeg er altid i gang med et eller andet, der 
har med vin at gøre. Det kan for eksempel 
handle om vinsmagninger i butikken, hvor 
både nye ansigter og gengangere deltager. 

Målsætningen er, at kunderne går herfra en 
oplevelse rigere, og det er ikke så afgørende, 
om man køber vin til sig selv eller som gave. 

Gæsterne smager på vinen, så de ved, hvad 
de køber, og så får vi en snak om den. Jeg får 
en god fornemmelse af, hvad det er, kunden 
går efter, og min opgave er, så at sige, at finde 
den rigtige vin, at inspirere og motivere; kan 
jeg også ”lokke” kunden til at smage vine, han 
eller hun måske ikke er så fortrolig med, kan 
der også ligge muligheder der. Daimi sang 

engang i 60erne, at ”hvis man aldrig prøver  
noget sker der ingenting.” De ord vil jeg gerne 
gøre til mine i forretningen, for det handler 
om at give kunderne smagsoplevelser.

Johnny Hansen er også efterspurgt med sine 
vinsmagninger hos firmaer eller i private sam-
menhænge.

– Det er og har hele tiden været både spæn-
dende og udfordrende. Du møder mange 
forskellige mennesker, og min ambition er at 
gøre en forskel. At inspirere gennem smags-
oplevelser har mange ansigter. Det kan være 
en hverdagsvin, der bare nydes som et glas, 
det kan være aftensmaden – eller vinen til 
gæster i hjemmet eller til fest. 

– Vin er fascinerende. Jeg læser meget og 
holder mig opdateret på den historie, der 
knytter sig til de vine, jeg sælger i JH Vin, og 
om de lande, vinene kommer fra. Vin har 
altid interesseret mig, og foruden læsning og 
deltagelse i messer har jeg hentet faglig inspi-
ration på mande-kurser i finere madlavning 
– og gennem smagninger i LOF hos Søren 
Wekers, der er en fantastisk dygtig vinkender.

Det begyndte med en 
kastanjelikør

Johnny Hansen JH vin
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Et spændende studiemiljø med kostskole, skolelandbrug 
praksisnær undervisning og mange oplevelser.
Dyr, planter og natur 
• Dyrepasser
• Landmand
• EUX-student
• Landbrugets lederuddannelser

Landbrugsskolen Sjælland• Finderupvej 8, 4270 Høng • Telefon: 70 20 08 28 www.lssj.dk

Næste skolestart: 
• August 2017 

Få mere at vide på:
www.lssj.dk og www.rts.dk

Tag din landbrugsuddannelse i Høng

ASGER ANDERSEN
Kalundborgvej 18 . 4281 Gørlev . Tlf. 58 85 53 56
Skælskør Landevej 3 . 4200 Slagelse . Tlf. 58 58 00 60 

HOBBY ELLER PRO - VI HAR MASKINEN, KAN DU TRO

www.asgerandersen.dk
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  Historie gennem fire årtier
Markedets første hesteskue for den Belgiske 
hesterace blev afholdt på stationspladsen i 
Gørlev d. 11 juni 1977. Det var også her,  
Gørlev Hotel havde adresse dengang. Det 
var gårdejer Frede Nielsen, Drøsselbjerg, der 
fik ideen og satte skub i projektet. 

Fra 1978 flyttede hestekåringen til skuernes 
nuværende adresse i Søparken i Gørlev, 
og nu var der også blevet plads til Tivoli og 
restau rationstelt på pladsen.
I årene derefter voksede hesteskuerne og 
flere forskellige hesteracer kom til – ligesom 
markedskræmmerne bliver en del af festlig-
hederne.

Siden 1988 har der været afholdt to marked-
er om året – et sommermarked med Heste-
skue og kræmmermarked og et efterårs-
marked, der byder på Føl- og plagskue samt 
kræmmermarked.

Gørlevudvalget, der står bag hesteskuerne 
og kræmmermarkederne, er klar til sæson 
41, og markedspladsen er fuldt udnyttet med 
cirka 100 kræmmere og et betydeligt antal 
erhvervsudstillere.

Mange forskellige avlsforeninger er også faste 
deltagere – og får fremvist og kåret deres  
heste i Gørlev.

Stadig vrinsk i  

Gørlev
41 år med hesteskue

Hesteskue og kræmmermarked  
7., 8. og 9. juli 2017
Føl- og plagskue med kræmmermarked 
15., 16. og 17. september 2017

41 år med heste og skuer i Gørlev

Hesteskue og Kræmmermarked
7. - 8. og 9. juli 2017

Føl- og Plageskue samt Kræmmermarked
15. - 16. og 17. september 2017

Søparken, Søkrogen, 4281 Gørlev, Tlf. 52502084
Mail: helge.carlsson@gmail.com, 
www.goerlevhesteogkraemmer.dk

Restaurationstelte fra: SKIPPERKROEN og BERG’S cafe

skal vi ses til:
Hestekåringer

Opvisning/hesteshow

NYT TIVOLI

Kim Larsens Tivoli
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  Ole Hansen, Høng Antenne-
service, glæder sig over bedre 
netforbindelser og mere flek-
sible tv-pakker. Han har travlt.
 
– Nogle tror, at det er et problem. Men det 
er faktisk nemt at få internet i sommerhuset, 
siger han – og glæder sig til en forhåbentlig 
både travl og varm sommer. Ole Hansen er 
en ægte antennemand. Ikke kun på grund af 
sin højde (!), men fordi han er bredt aner-
kendt for sin faglige dygtighed.

Her er ingen opgave for lille, og de færreste
udfordringer er for store.
– Netforbindelserne er blevet meget bedre 
efter at Slagelse har fået ny mast, og et stør-
re og mere varieret udbud af tv-pakker gør, 
at der også er mere at komme efter i tv- 
udbuddet, siger han.
– Vi opererer naturligvis meget i lokalom-
rådet langs strandene og ind mod Gørlev 
og Høng. Der er mange opgaver i sommer-
landet og mindst lige så mange i byerne. Men 
efterhånden er arbejdsområdet bredt ud til
store dele af Vestsjælland, siger han.
 
Ole kan sin geografi
At Ole Hansen er dus med geografien på 
den egn, han er vokset op i, giver ham mange
indlysende fordele.

– Jeg har ikke tal på, hvor mange adresser, jeg 
har besøgt som tv-, og radio- og antenne-
mand gennem årene. Men det er da blevet
til nogle stykker! Manden bag Høng Anten-
neservice lægger stor vægt på at være opda-
teret i sin profession.
– Der er nærmest kontant ny udvikling, nye 
produkter på markedet. Det kan jeg godt 
lide, for det er udfordrende.
 
Ingen dage er ens
Arbejdshverdagen er varieret med små og 
store opgaver mellem hinanden.
– En af de opgaver, jeg har løst rigtig mange 
af, er montering af fladskærms-tv med væg-
beslag og tilslutning. I den mere komplekse 
del er totalinstallation af tv- og teknik-pakker 
med ledningsnet og alle øvrige montage-
opgaver. Det er faktisk et meget varieret 
job. Og så er du jo hele tiden i kontakt med 
mennesker, siger Ole Hansen, der har specia-
liseret sig i paraboler, antenner, salg, service, 
montage og som autoriseret forhandler af 
CanalDigital, Viasat, Boxer og Net1.

Nemt at få  
internet i sommerhuset
Ole Hansen, Høng Antenneservice.



Gæsterne til vikingemarkedet får mange oplevelser med hjem.

Kongsgårdene  
ved Tissø  

– og fundet af ringen

  Over en periode på 500 år  
fra ca. år 550 til år 1050 har der 
været fire kongsgårde ved Tissø. 
De har over tid afløst hinanden. 
Der har således kun været en 
kongsgård ad gangen.  
Kongsgården har været beboet 
af en småkonge eller stormand, 
som har hersket over området.

Gårdanlægget har bestået af selve den store 
hal, hvor småkongen boede. Hallen, som er 
markeret i terrænet måler 12 gange 48 meter.  
Den største vikingehal, som er fundet i  
Danmark. Udenfor den store hal har der 
været mange andre bygninger. Der har også 
været et kultområde, som har været hegnet 
ind. I kultområdet, har der været en kultbyg-
ning, som formentlig har været brugt til ritu-
elle handlinger og ofringer. Analyser af jorden 
viser et højt fosforindhold, der understøtter 
teorien om ofringer, da blod på jorden giver 
et højt fosforindhold.
Hele storgårdsanlægget har været indhegnet 
med palisader, så trælle og bønder ikke har 

kunnet se ind. Det har vel også været til be-
skyttelse af anlægget mod fjender. Udenfor 
palisaderne er der fundet stolpehuller fra  
ca. 70 grubehuse, som har ligget i et værk-
stedsområde. Der er på området fundet 
mere end 13.000 metalgenstande. Mange 
af dem er søm fra husene. Men der er også 
fundet flere ting af guld og sølv. Det største 
fund er Tissøringen. Der er fundet sølvsmyk-
ker, som forestiller Freja og Thors geder. Der 
er også fundet våben og værktøj.

I Tissø, eller som den hed tidligere Tyrs sø 
efter krigsguden Tyr, er der fundet våben og 
smykker. Det er ofringer som er sket til guden  
Tyr måske i forbindelse med sejladser for 
erobringer i udlandet. Vandstanden var i 
vikinge tiden 3 meter højere end i dag. Kongs-
gården har derfor ligget velbeskyttet af søen 
og vådområder på de andre sider.

Ved Halleby å, lidt syd for stormandsgården, 
har der været en handelsplads, hvor der i 
vikingetiden blev holdt markeder. Her er 
der også fundet mange stolpehuller, som 

kan stamme fra markedsboder. Her har til-
rejsende handelsmænd købt og solgt deres 
varer. Der er fundet mønter fra blandt andet 
Sydeuropa. Et bevis på et rigt handelsliv.

Hele området ved Tissø er den bedst udgra-
vede boplads fra vikingetiden. Der er gjort 
utroligt mange fund, som har bidraget til vi-
den omkring vikingerne og kult i vikingetiden.

Tissøringen
Tissøringen er fundet på Kalmergården ved 
Tissø (Tyrs sø) i 1977. Ejeren af Kalmergården 
Lars Krogshave var ude at harve sin mark. Da 
han kom hjem, sad der noget metal, som var 
snoet omkring akselen til harvens hjul. 
Lars Krogshave rykkede metallet af. Han 
troede det var noget gammelt pigtråd. Det 
blev lagt ind i pulterrummet til næste dag. 
Han havde travlt og tænkte ikke nærmere 
over det. 
Dagen efter blev det vist frem for nogle 
gæster, som syntes det var noget kunstigt. 
Derfor ringede Lars Krogshave til Natio-
nalmuseet. Det tog næsten en uge før de 
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Vikingemarkedet ved Tissø  
besøges af tusinder hvert år.  

En af de aktive, Henning Vingborg,  
er klar til at tage imod gæsterne.

Henning Vingborg (tv.) og  
Flemming Engtoft Larsen fra Tissø  

Vikingemarked med den ægte vare (tv)  
– og kopien. Foto: Claus Sørensen

kom. De blev meget begejstrede, da de så 
”ståltråden”. De konstaterede hurtigt, at det 
var guld og danefæ. Nogle dage senere fandt 
Lars Krogshave et stykke på 6 cm, som også 
var en del af Tissø ringen. 
Den originale Tissøring bliver opbevaret på 
Nationalmuseet. Ringen er Verdens største 
guldfund fra Vikingetiden. Man ved ikke, hvad 
Tissøringen har været brugt til. Det er ikke 
et smykke. Med sin vægt på 1,8 kg. er den 
for tung til, at nogen kan have gået med den. 
Den har muligvis været brugt ved rituelle 
handlinger.
Skaderne på ringen stammer formentlig fra, 
at man har klippet stykker af ringen og brugt 
stykkerne som betalingsmiddel. 
Man har beregnet at ringen uden skader ville 
have vejet 2,1 kg.

Rekonstruktion af Tissøringen
Tissø vikingemarked har siden 2011 drømt 
om, at få fremstillet en rekonstruktion af  
Tissøringen. Overskud fra afholdte markeder  
og tilskud fra fonde gjorde det muligt i 2013 
at få de dygtige guldsmede Dorthe og Ebbe 
Hjorth fra Gettrup i Thy til at fremstille 
ringen. I et godt samarbejde med National-
museet blev den ægte Tissøring fotograferet 
og minutiøst opmålt. Herved opdagede man 
hidtil ukendte detaljer om ringens udseende. 
Rekonstruktionen er lavet af finsølv og for-
gyldt. Otte tråde er snoet sammen to og to, 
og danner en intakt ring uden den skade, der 
er på den ægte Tissøring. Rekonstruktionen 
vejer 1327 gram.
Ringen blev præsenteret på Tissø Vikinge-
marked i 2013. Ringen er udstillet i en montre 
på Formidlingscenter Fugledegård, hvor den 
indgår i udstillingen ”Kongsgård og Kultsted 
– Vikingerne ved Tissø”

Formidlingscenter Fugledegård
Tæt ved den gamle kongsgård ligger i dag 
Formidlingscenter Fugledegård, som kan be-
søges. Herfra kan man besøge afmærkningen 
af den gamle kongsgård. Fundamenterne til 
de mange bygninger er afmærket med gra-
nit og den store hal er afmærket med pæle 
i stolpehullerne. Der er bygget et fugle- 
observationstårn i søkanten, hvor man gen-
nem specielt glas kan se fugle blandt andet 
havørne. Glasset er specielt, så man kan se 
ud, men fuglene kan ikke se ind. Der er også 
en krible-krablebro, hvorfra børn kan opleve 
livet i søen. Der er 3 sheltere, som man kan 
booke sig ind på og nyde en overnatning i na-
turen. Der er også lavet en natursti på 4 km.  
som med udgangspunkt på Fugledegård fø-
rer rundt i det omkringliggende landskab og 
langs med Halleby å. Fra Fugledegård er der 
også formidling om Naturpark Åmosen.

Tissø Vikingemarked 
Det første vikingemarked i nyere tid blev 
afholdt på Formidlingscenter Fugledegård 
i 2010. Siden er der afholdt vikingemarked 
hvert år den første weekend i oktober med 
et stigende besøgstal. I 2016 var der 3.500 
besøgende. 
Tilrejsende vikinger fra nær og fjern skaber 
ægte markedsstemning med telte og boder. 
På pladsen vil der være sværdkampe og an-
den optræden. 

For børnene vil der være krigertræning, 
mønt-slagning, bueskydning, runebrænding 
m.m. På pladsen kan der købes vikinge-
mad, vikinge-pølser, vikingeøl, pandekager 
og mjød. Under markedet kan man også 
besøge udstillingen ”Kongsgård og Kultsted  
– Vikingerne ved Tissø”. 

Se mere på www.vikingemarked.dk 
og www.naturparkaamosen.dk 
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  Halvøen og byen Reersø er 
noget helt specielt, for her bor 
og arbejder Reersøerne.

I dag en blanding af gamle Reersø-familier, 
nytilflyttere (mange fra hovedstadsområdet), 
kunstnere, der bor her på grund af det sær-
lige lys; eller bare fordi der bor andre kunst-
nere. Der er rigtig mange naturelskere, eller 
bare er tiltrukket af Reersø-ånden. Her er 
højt til loftet, da vi jo ikke er så mange – og 
vi mødes jo igen i morgen. 

Om sommeren forøges antallet af Reersø-
borgere til det tredobbelte på grund af de 
mange sommerhuse. Mange flytter til fra april 
til oktober, eller er her hver weekend.

Enhver, der har en interesse har lavet eller 
er med i en forening – og der er mange for-
eninger på Reersø.

Om sommeren summer der af liv hos kunst-
nerne og af de arrangementer, der skabes 
af Reersø borgerne. Her kan du komme 
til Morten Korch-dage, gøre fund på Åben 
Loppeø og høre og se harmonikaklubben på 
Kristi Himmelfartsdag. Du kan besøge vores 
museer eller galleriet.

Der er også et stort Sankthans-arrangement. 
Og så holdes der en del koncerter forskellige 
steder på øen om sommeren. 
Pluk urter til din hjemmebryggede snaps eller 
se vilde orchideer og sjældne fugle.

Besøg den dejlige kro, gå en tur i den gamle 
del af byen, der emmer af historie – køb fisk 
på havnen og føl den særlige ånd, der er på 
Reersø. Og svært er det ikke: For enten fal-
der man for det man ser og oplever, eller 
også kommer man aldrig igen.

Der er flere forskellige overnatningsmulighe-
der, og for den, der gerne vil udfordre fysik-
ken, er mulighederne mange: Der er mange 
ture at gå eller løbe – eller cykle på øens 
kløverstier. Og så er Reersø Ø en lille bitte 
del af Åmose Naturpark, hvor Flasken slutter 
Naturparken. Vidste du det?

På Reersø kan du få mange flere informatio-
ner om de omtalte, og mange andre, emner. 

  Reersø Fiskehus  
Café og Røgeri
Reersø Fiskehus Café og Røgeri blev etable-
ret i 1982, samtidig med, at Musholm Lax A/S 
overtog forpagtningen af Fiskernes Fællessalg.
Musholm A/S, som det hedder i dag, er en 
akvakultur-virksomhed, der siden 1979 har 
drevet eget havbrug ved Musholm Ø i Store-
bælt. Virksomheden opdrætter, forarbejder 
og eksporterer ørreder og rogn til markeder 
primært i Fjernøsten og Europa.
Søren Tofte har forpagtet Reersø Fiskehus 
Café og Røgeri i mere end 20 år, og der er 
sket meget med butikken igennem årene. I 
begyndelsen var det primært egne fisk og fisk 
fra lokale fiskere, der blev rakt over disken.  
Butikken er gennem årene vokset fra en 
salgsdisk på et par meter, hvor sortimentet 
var noget mere beskedent, til i dag at være 

en velbesøgt fiskeforretning med både lokale 
og udenlandske fiskeprodukter og café med 
servering. Sørens altid lune fiske-, ørred- og 
laksefrikadeller er meget populære, og snart 
åbner han dørene til sæson nummer 23.

Butikken har i 2017 åbent:
Åbningsdag fredag d. 7. april 9-16, 
Åbent alle dage til og med d. 17. april
Lør-søndag 9-15 – Man-onsdag 9-16 
Alle påskedage 9-15
Åbner igen St. Bededag d. 12. maj 
Åbent hver dag til og med d. 3. september
Alle hverdage 9-16
Alle Helligdage og lørdag-søndag 9-15
Caféens åbningstider følger forretningens.
Forretningen har sin egen hjemmeside: 
www.reersoe-fisk.dk og en facebookprofil,  
Reersø fiskehus og røgeri.

Det skønne Reersø
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Besøg Danmarks 
største vingård

DYR EHØJ V I NGA A R D

Dyrehøj Vingaard accusamus et iusto odio dignissimos 
ducimus qui blanditiis prae sentium volup tatum de 
leniti atque corru pti quos dolores et quas molestias 
excep turi sint occa ecati cupi ditate non provident. 

Similique sunt 
hin culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est 
laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum 
facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, 
cum soluta nobis est eligendi. Et harum quidem rerum 
facilis est et expedita distinctio. Hatum de leniti atque 
corru pti quos dolores et quas

Røsnæsvej 254, Kalundborg, tlf. 2843 5891, www.dyrehoj-vingaard.dk
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tissø vikingemarked

tissø vikingemarked

Har I lyst til at se mark, vineri og smage på  
vinen, så kom med på en rundvisning.

Faste rundvisninger:  
Hver søndag kl. 14.00.  
I ugerne 25 til og med uge 36: 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.00.

Kan I mønstre minimum 6-8 pers. arrangerer 
vi gerne en tur rundt, på det tidspunkt der 
passer jer. Ring og aftal tid på tlf. 5082 3713.

Åbningstider i butikken: 
Vi har åbent 7 dage om ugen  
fra kl. 10.00–kl. 17.00 eller efter aftale.

Røsnæsvej 254, Kalundborg, tlf. 5082 3713, www.dyrehoj-vingaard.dk

Besøg den største vingård i Danmark

7. OG 8. OKTOBER 2017
BEGGE DAGE KL. 10-16

Kom og oplev ægte vikingestemning med runebrænding, 

møntslagning, bueskydning, sværdkampe, vikingemad, 

mjød, levende musik, boder, handel og meget mere. 

To dage spækket med aktivitet for voksne og børn. Et af 

Sjællands største markeder med tusindvis af gæster.

»SPIS SOM VIKINGERNE«
30. JUNI OG 1. JULI 2017

Ny sommer-aktivitet ved Tissø: 30. juni og 1. juli kl. 

18.30 ved Fugledegård. Her bydes på lækker vikingemad,  

underholdning og stemning.Se nærmere og tilmeld på Face-

book: Tissø Vikingemarked.

KOM OG VÆR MED!
 

Fugledegård • Bakkendrupvej • 4480 St. Fuglede
www.vikingemarked.dk

tissø vikingemarked

tissø vikingemarked

tissø vikingemarked

tissø vikingemarked
GØRLEV TRÆLASTHANDEL A/S
Østerled 32
4281 Gørlev
Tlf. 5885 5207

GØRLEV TRÆLASTHANDEL A/S

GRØNVOLD & SCHOU A/S
Sorøvej 19
4200 Slagelse
Tlf. 5855 4400

xl-goerlev.dk

37TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2017



85,-
85,-

85,-

Vi er altid på ”MÆRKERNE ” for dig

KRISTIAN FLEMMING RAMO PATRICK

HØNG CENTRET . 4270 HØNG . TLF. 54 85 36 10

Patrick FlemmingChristian Ramo HØNG CENTRET . 4270 HØNG . TLF. 54 85 36 10

på mærkerne85,-
I ADMIRALEN

ONSDAGS-
TILBUD

17.30 - 21.00

BORDBESTILLING 
NØDVENDIG

58 86 45 00

Vi er altid på ”MÆRKERNE ” for dig

KRISTIAN FLEMMING RAMO PATRICK

HØNG CENTRET . 4270 HØNG . TLF. 54 85 36 10

Patrick FlemmingChristian Ramo HØNG CENTRET . 4270 HØNG . TLF. 54 85 36 10

på mærkerne
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Dejlig hjemmelavet mad
kaffe, the, kakao    lagkage & skærekager

se menukort samt mere om os på www.cafe-liv.dk

DAGENS RET 

GOURMET AFTEN

kr. 65,-

Bestilling fredagen før er nødvendig

hver tirsdag og torsdag aften 
2 retter kr. 199,-  3 retter kr. 249,-

sandwich     tærter    lasagne    smørrebrød

Varme- & kolde retter -samt meget meget mere......

Nyd den i vor hyggelige og anderledes café, eller tag med hjem.

Åbningstider:
Tirsdag, onsdag & torsdag: kl. 10.00 - 19.30
Fredag kl. 10.00 - 14.00

Hovedgaden 18 - 4270 Høng  - tlf. 2310 5051Hovedgaden 18 - 4270 Høng  - tlf. 2310 5051
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MAD UD AF HUSET 
– vi leverer også gerne til din fest

Hovedgaden 50 · 4270 Høng · 58 84 19 19 · Åbent alle dage fra 08.00–20.00

Karina sælger frisk brød hver dag Sussi i vores store delikatesse

Frank kan både præsentere en stor 
kød- og vinafdeling

Gitte har mange opgaver – her i en 
af kasserne

ALTID MANGE 
GODE TILBUD!
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Karina sælger frisk 
brød hver dag

Frank kan både præsentere  
en stor kød og vinafdeling

Sussi i vores store  
delikatesse

Gitte har mange opgaver 
– her i en af kasserne

Vi ses 
på Hovedgaden
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Følg os på facebook – cafe liv og læs mere på www.detprivatebotilbud.dk



  Det var en lille pige fra områ-
det, som i år 1900 gjorde et fund, 
der med ét bragte navnet Mulle-
rup rundt i hele verden. Pigen 
fandt knogler, tilgjort som 
redskaber, der skulle vise sig at 
være en del af en boplads fra en 
ældre stenalder (år 8000-5000 
f.k.), som kloden rundt i dag er 
kendt som Maglemosekulturen. 

Pigens fund har således givet navn til en hel 
tidsperiode, der samtidig åbnede en ny epo-
ke i stenalderforskningen.

Pigen bragte sine fund til M.J. Mathiassen, der 
var lærer på Mullerup skole. Han kontaktede 

straks Nationalmuseet, og med arkæolog 
Georg Sarauw i spidsen foretog museet en 
omfattende undersøgelse af stedet.

Ny fantastisk viden
Maglemosekulturen gav indblik i et primitivt 
jæger- og fiskersamfund, der helt og holdent 
var afhængig af naturen, som bidrog med alle de 
råmaterialer, samfundet lavede redskaber af. 
Knoglefund afslører herkomsten af elg, ur-
okse og kornhjort. Her blev, dannet af ben 
og knogler, økser, dolke, kroge, køller, nåle 
og knive fundet. Foruden smykker formet 
af tænder.

Her blev bjørne og ulve jaget
I dag er her mose i et fredfyldt landskab. 

Dengang var der to små holme i en sø. Inde 
på land, hvortil jægerne ankom i båd, kunne 
jages ulve, los, vildsvin og bjørne.

Forskerne ved med sikkerhed, at jægerne 
allerede dengang holdt hunde som tamdyr. 
Det forklarer også, at Maglemosekulturen 
kaldes Jægerkultur med Hund.

I september 1935 blev rejst to sten (populært 
kaldet Mullerupstenene) som minde om de 
enestående fund. Den ene sten betegnes 
som Gørlevstenen, den anden Høngstenen, 
fordi de i forhold til de senere kommune-
dannelser stod i hver sin kommune. Stenene 
har hver sin inskription, og lærer Mathiassen 
deltog i ceremonien.

Lille piges store fund 
skabte helt ny kultur
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  Det vigtigste? Det er  
kontakten til kund erne. Den  
kan jeg slet ikke undvære.

Flemming Nielsen, manden bag Tøjeksper-
ten Flemming, stor og populær herretøjs-
forretning ud til torvet i Høng Centret, har 
stort set været dedikeret til herremode i 
hele sit voksenliv.

Det er 28 år siden, han jubilerede som tøj-
mand i centret. Dengang havde 25-årige 
Flemming Nielsen netop købt sig ind som 
medejer af Marius, som han i de følgende 14 
år drev sammen med Mogens Gyldenvang;  
i alle årene med Flemming som daglig leder.

I 2002 købte Flemming sin gamle kompag-
non ud. Helt tilbage i 1986 kom Flemming 
Nielsen til Høng, ansat af og hos Mogens 
Gyldenvang i Marius som forretningens før-
stemand. Marius lå dengang i Hovedgaden.

Mogens og jeg kendte ikke hinanden, da jeg 
kom til byen. Men vi har kørt et godt og tæt 
parløb gennem mange år. Dels i forretnin-
gen, dels i centerforeningen, som vi begge 
har været formænd for.

God service er omdrejningspunktet for 
Flemming Nielsen og medarbejderne.

Kunderne skal have et smil og et venligt ord 
med på vejen. Men god service er også rele-
vant rådgivning og vejledning, når vi handler. 
Jeg tror aldrig, at den gode service går af 
mode. Det er også den, der adskiller os fra 
den handel, der er på internettet.

– Jeg tror, at folk i stort tal fortsat gerne vil 
se og røre på den ægte vare, før de handler, 
siger Flemming Nielsen, der glæder sig over, 
at Høng Centret fortsat er overordentligt 
velfungerende.

Heidi Rosendahl Jensen er nyeste 
medarbejder i Tøjeksperten i Høng.

God service  
går aldrig af mode
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  2016 slog alle rekorder, 
fastslår Betina Newberry og 
Tom Christensen fra Danmarks 
største vingård, der også produ-
cerer grappa og cognac foruden 
vinsortimentet.

Lyden af drueplukkende stemmer mellem 
stokkene oppe og nede i Røsnæs’ smukke 
bakker på Dyrehøj i oktober forstummede 
til glædesbudskabet om, at 2016-høsten af 
druer slår alle rekorder. 

Årets høst sluttede tre uger før tid. Så godt 
artede vejret sig sidste år.

Det er vinbønderne, søskendeparret Betina 
Newberry og Tom Christensen – i selskab 
med den new zealandske vintroldmand,  
Zachary Brierly – ikke kede af. 

– Produktionen var formidabel i ´16, og 
druer nes kvalitet er om muligt endnu bed-
re, end vi oplevede i fantomåret 2014, siger  
Tom Christensen.

Flere gode nyheder
Men det er blot en af flere gode nyheder på 
Dyrehøj, som med sine 26.400 stokke – og 
2000 nye på vej – er Danmarks største.
Dyrehøj er i en omlægningsfase – eller  
”karantæne”, som det også hedder, når man 
træder den økologiske vej.
Det gældende regelsæt for sådan en beslut-
ning indebærer en overgangsproces på tre år, 
hvilket vil sige, at Dyrehøj ikke må så meget  
som tænke på sprøjtemidler til drift og pro-
duktion.
Det er nu ikke nogen svær beslutning for  
Dyrehøjs ejer. For, som Tom Christensen siger:  
– Vi har aldrig anvendt sprøjtemidler til stok-
ke eller druer. Alene til ukrudtsbekæmpelse. 
Men det er det også slut med nu.

Den nye produktion
I vineriet er kar og containere fyldt med 
druesaft fra årets formidable høst, som i år 
bliver til en rekordhøst på meget højt niveau.
Og i et rum for sig står junger fyldt med gen-
nemsigtig væske, der dufter stærkt, godt – og 
lovende. – Det skal blive til grappa og cognac. 

Det må vi ikke kalde produkterne, for disse 
navne er der rettigheder knyttet til. Men det 
er den smag, vi laver, siger Betina Newberry.
Zach Brierly forventer, at der af safterne fra 
det pressede frugtkød, efter at de er tømt 
for væske til produktion af vinene, vil kunne 
produceres mellem 300 og 400 flasker med 
grappa- eller cognac-smag. – Det er en vildt 
spændende proces, smiler vinmageren fra 
New Zealand, der for alvor er faldet til i de 
smukke bakker på Røsnæs.
Til september er Dyrehøj klar til Rom. Altså 
den drikkelige udgave. Den sødlige karamel-
farvede rom er også på vej fra destilleriet, 
men den skal lige gære på fadene i to til tre år.
Vinbønderne Tom Christensen og Betina 
Newberry prøver hele tiden at gå nye veje 
med et produktionskatalog, der har vokse-
værk, og interessen for den lokale rom er 
allerede lovende, som Betina Newberry 
udtrykker det.
At det lige er i september, Dyrehøj slår rom-
men af glasset, er der en næsten indlysende 
forklaring på. Ejendommen Dyrehøj fylder 
nemlig 100 år. Og det bliver fejret til den tid.

Dyrehøjs vin bliver økologisk
- og gården fylder 100 år

Dyrehøj Vingård har mange gæster  
fra ind- og udland hvert år. Her er det Betina Newberry (tv)  

med svenske og norske turistfolk, der gerne vil sende gæster til Røsnæs
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Troldmanden på Dyrehøj, new zealandske Zachery Brierly, på arbejdeEt – lille – udvalg af hvad Dyrehøj producerer. Og meget mere kommer til i år.



Vi påstår ikke at have opfundet eller skrevet ABC'en 

Arne Mortensen 
Indehaver 

Bjarne Herlev Larsen
Ejendomsmægler 

Camilla Fobian
Ejendomsmægler 
15 år i branchen 16 år i branchen 50 år i branchen 

Men vi kan den på fingerspidserne, når det 
handler om salg af ejendomme på Vestsjælland. 
Firmaet har haft 12 gode år i Høng, der også i 
dag og fremover er vort udgangspunkt. 

Vurder selv vore præstationer på boligsiden.dk 
under Find mægler, hvor kunderne har givet os 
deres skudsmål. 

Også i 2017 ser vi frem til masser af 
ejendomssalg under vore begreber: 
• 30 års erfaring
• Solgt-eller-gratis
• Mæglerfremvisning af ejendommene
• Ingen omkostninger til »mæglerkæder«
• Du får tryghed via vort medlemsskab af

Dansk Ejendomsmæglerforening

• Professionelt »set-up« på internet
• Professionel fotograf/ tekstning
• Konkurrencedygtigt mæglersalær

Vi er så lokale at det gør ondt 
- på vore konkurrenter!
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Vestsjællands
 Veterantog

l

Planlagte køredage, sommer 2017
Planned dates of running, summer 2017 

Damptog /Steamtrain 
Gørlev - Høng - Slagelse

Torsdage/Thuesdays: 29. juni, 6., 13., 20. og 27. juli.

Damptog /Steamtrain Høng - Stenlille
Onsdag/Wednesday: 12. og 19. juli.

Motortog/Motortrain Gørlev - Høng
Lørdage/Saturdays: 1., 8., 15., 22. og 29. juli.

Veterantogs-Event 2017: Lørdag den 15. juli 
Flere tog Gørlev-Høng m.m. 

Ret til ændringer forbeholdes.

vestsjaelland@boligone.dk

Tlf. 30 35 28 66



GØRLEV TURISTBUREAU 
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Reersø Kro har kirken som genbo og er 
idyllisk beliggende midt i byen omgivet af 
gamle bindingsværkshuse.
I den gamle restaurant med originale 
bjælkelofter serveres kulinariske special-
iteter og kun årstidens friske råvarer bliver 
anvendt.

Har De specielle ønsker opfylder vi gerne 
disse, hvis det er muligt.

Et moderne køkken sørger for det kuli-
nariske og det dygtige personale hygger 
og vejleder.

I den overdækkede gårdhave er der  
servering sommeren igennem, og kroen  
er kendt for sine mange spisefaciliteter. 
Bl.a. ål, som opbevares levende i det store 
ålebassin.

Sommer Jazz 2017
Don Carlos 6 mands Jazz orkester + 
gæsteartister spiller hver torsdag i Juli 
og August måned fra 19.30 - 23.00 i 
gårdhaven. Nødvendigt at bestille bord 
i god tid.

Køkkenet åbner kl. 12.00

Strandvejen 46 Reersø · 4281 Gørlev · Tlf. 58 85 90 22 · reersoekro@mail.tele.dk · www.reersoekro.dk

Reersø Kro
Reersø Kro har kirken som genbo og er 
idyllisk beliggende midt i byen omgivet af 
gamle bindingsværkshuse.
I den gamle restaurant med originale 
bjælkelofter serveres kulinariske special-
iteter og kun årstidens friske råvarer bliver 
anvendt.

Har De specielle ønsker opfylder vi gerne 
disse, hvis det er muligt.

Et moderne køkken sørger for det kuli-
nariske og det dygtige personale hygger 
og vejleder.

I den overdækkede gårdhave er der  
servering sommeren igennem, og kroen  
er kendt for sine mange spisefaciliteter.
Bl.a. ål, som opbevares levende i det store 
ålebassin.

Sommer Jazz 2012
Don Carlos 6 mands Jazz orkester spiller 
hver torsdag i Juli og August måned fra 
19.30 - 23.00 i gårdhaven. Nødvendigt at 
bestille bord i god tid.

Køkkenet åbner kl. 12.00

Strandvejen 46 Reersø · 4281 Gørlev · Tlf. 58 85 90 22 · reersoekro@mail.tele.dk · www.reersoekro.dk
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