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Formanden skriver:
Igennem nogle år har der været tilknyttet to ejen
domskonsulenter til Dansk Slægtsgårdsforening. 
Peder Christensen fra LMO i Viborg og Michael 
Munthe Fog fra VKST på Sjælland, sidstnævnte 
gennem en længere periode. I løbet af år 2018 stop
pede begge i deres ansættelsesforhold. Efterspørgs
len efter deres ydelser fra vores medlemmer har været yderst 
begrænset de senere år. Eftersom landbocentre er sluttet sammen 
i stadig større enheder med specialviden, kan vores medlemmer 
søge rådgivning der i forbindelse med generationsskifte eller salg 
af ejendommen til fremmede. Et ejendomssalg er en kompliceret 
sag og den rigtige rådgivning er utrolig vigtig og kan flytte mange 
penge på bundlinjen. Foreningen har sendt en hilsen til de to ejen
domskonsulenter og takket for indsatsen gennem årene.
Det er stadig en udfordring at få indsamlet e-mails i nogle kredse. 
De fleste kredsbestyrelser har taget opgaven på sig og gået aktivt 
ud til deres medlemmer, men nogle kredse halter stadig bagef
ter. Stort set alle har i dag en e-mailadresse, så nok engang vil 
jeg opfordre medlemmerne til at sende deres e-mail til den nye 
medlemsadministrator Torben Videbæk, som netop har taget over 
efter Inger Marie Wibholm. Hvis I skifter e-mail eller postadresse 
er det vigtigt at meddele det til administratoren, så bladet Slægts
gården ikke ryger tilbage til afsenderen.
Forretningsudvalget søgte i sidste blad efter en person med juri
disk indsigt der ville være behjælpelig med nogle tilpasninger og 
konsekvensrettelser af vedtægterne. Det var der ingen der meldte 
sig til i år 2018, men siden er det lysnet så vedtægterne kan blive 
bragt op to date i forhold til den måde foreningen drives på i dag. 
Her på det seneste er aftaler og de praktiske ting omkring års
mødet i Himmerlandskredsen i Rebild i dagene 24-26. maj 2019 
faldet på plads. Det er et alsidigt program, som jeg hermed vil 
opfordre jer til at deltage i. Der er mulighed for at deltage i dele 
af programmet, hvis man ikke kan afsætte hele weekenden.
Op til jul blev jeg igen overrasket med en helt uventet julegave. 
Vores medlem Peter Sørensen på Hjembækgaard i Sangstrup ved 
Grenå havde igen begået en bog som udkom lige op til jul. Det 
digre værk på 560 sider har titlen fra Urtid til Nutid ved Djurs
lands Kalkklinter. En rejse på 65 mio. år. Peter Sørensen har altid 
holdt af sin hjemstavn og det gennemsyrer bogen som han har 
samlet notater til gennem 50 år. Det er en flot bog, som jeg kan 
anbefale. Den handler om nogle landsbyer på Djursland, men 
beskriver en udvikling som hele Danmarks småbyer og landbrug 
har gennemløbet. I bogen beskrives dagliglivet og pudsige hæn
delser med afsæt i ting der virkelig er foregået. Peter Sørensens 
navn virker måske bekendt for nogle af Slægtsgårdens læsere? 
Han var guide på en tur til klinterne da Aarhus Kredsen i år 2009 
havde årsmøde og en kvinde spurgte ”Har I kørt hvide sten på 
stranden? Jeg har takket Peter Sørensen for bogen og invitationen 
til at besøge Hjembækgaard til sommer.

Landsformand Gunhild Olesen Møller

Adresseændringer
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Årsmøde Dansk Slægtsgårdsforening
24.-26. maj 2019

Fredag den 26. maj. Fortur
KL 08.00 Afgang fra Rosengård, Kirkevej 26, Kværkeby. 

4100 Ringsted.
Eventuel opsamling i Vissenbjerg og på Frede
ricia Banegård, hvis der er behov.
Formiddagskaffe i det grønne.

KL 12.00 Frokost på Lyngbygårds Golfcenter, Lyngby- 
gårdsvej 29, 8220 Brabrand Her spises dagens 
ret.

Kl. 13.30 Besøg på Lyngbygård Gods, Lyngbygårdsvej 
25, 8220 Brabrand.
Godsejer Niels Jørgen Bønløkke viser rundt og 
fortæller om landbruget.

KL 15.00 Afgang fra Lyngbygård Gods.
Kl. 17.00 Besøg på Lundbysamlingen, Lundby Bygade 1, 

9260 Gistrup.
Gårdejer Leo Christensen, Jørgendal, åbner 
museet og viser slagmarken, hvor slaget stod 3. 
juli 1864.

Kl. 19.00 Ankomst til Comwell Rebild Bakker. (Øvrige 
kan tjekke ind på hotellet fra kl. 15.00)

Kl. 19.30. Middag med to retter og efterfølgende kaffe.

Lørdag den 25. maj
Kl. 09.15 Afgang fra Comwell Rebild Bakker.
Kl. 10.00 Ankomst til Brandvagtståmet, Ny Høstmarks

vej 89, 9280 Storvorde. Her støder en guide 
fra Lille Vildmosecentret til og vil fortælle om 
mosens liv mv. Der opfordres til at medbringe 
egen kikkert.

Kl. 10.30 Besøg på Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 
Dokkedal, 9280 Storvorde. Der er gnidning en 
halv time og herefter en halv time på egen hånd. 
Praktisk fodtøj er en fordel.

Kl. 11.30 Frokost på Lille Vildmosecentret. Tre snitter 
samt 1 øl/vand.

Kl. 12.30 Afgang fra Lille Vildmosecentret.
KL 13.15 Besøg på GI. Wiffertsholm Gods, Wiffertsholm- 

vej 15, 9560 Hadsund, hvor godsejer Flemming 
Lindegaard driver et stort landbrug.

Kl. 14.45 Afgang fra GL Wiffertsholm.
Kl. 15.00 Kaffebuffet med kage, saft og frugt på Comwell 

Rebild Bakker
Kl. 16.00 Årsmødet åbnes officielt.
Kl. 18.30 Festmiddag med tre retter, inci. et glas skænket 

hvidvin og kaffe med småkager. Øvrige drikke
varer er for egen regning. Festtale ved tidligere 
forstander for Nordjyllands Landbrugsskole 
Niels Quist-Jensen. Hyggemusik under mid
dagen ved Gert Degn, som efter middagen 
spiller op til dans indtil midnat.

Dagsorden for årsmødet
1. Sang og velkomst
2. Valg af dirigent og stemmetællere
3. Landsformand Gunhild Olesen Møller aflægger beret

ning. Herunder beretning om medlemsbladet.
4. Formand for Slægtsgårdsarkivet Niels Ole Volhøj 

aflægger beretning.
5. Beretningerne drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget.
7. Behandling af indkomne forslag. Herunder vedtægts

forslag.
8. Valg af landsformand.
9. Valg af revisorer.

10. Tid og sted for årsmødet i 2020.
11. Eventuelt.

Søndag den 26. maj
KL 08.30 Afgang fra Comwell Rebild Bakker.
Kl. 09.00 Morgensang/andagt i Skørping Nykirke, Nykir

kevej 6, 9520 Skørping. Ved sognepræst Sanne 
Birkely Sørensen.

KL 10.00 Afgang fra Skørping Nykirke.
KL 10.45 Besøg hos gårdejer Bjørn Borup, Mysagergård, 

Mysagervej 15, Sønderholm, 9240 Nibe. Land
bruget har en besætning på 175 Holstein køer. 
Ved starten af besøget er der en øl/vand.

KL 12.00 Afgang fra Mysagergård.
KL 12.30 Ankomst til Nordjyllands Landbrugsskole, Hal- 

kærvej 3, 9240 Nibe. Forstander Erik Poulstrup 
viser rundt på skolen.

Kl. 13.15 Frokost i kantinen med flere retter og herefter 
kaffe med Tut's berømte lagkage. Drikkevarer 
for egen regning til små priser.

Kl. 14.30 Afslutning på årsmødet 2019.

Lille Vildmosecentret.
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Mødeudgifter
Det skal der på forhånd betales for

Fredag
Fortur med bus fra Sjælland til Golfcentret
Inci. Formiddagskaffe og frokost (en ret)...........929,00 kr.
Besøg på Lyngbygård Gods og 
entré i Lundby m. guide......................................110,00 kr.
Middag med to retter og kaffe 
(inkl. fællesudgifter).............................................. 250,00 kr.

Lørdag
Besøg på Lille Vildmosecentret, guide, entré og frokost
Besøg på GI. Wiffertsholm Gods..........................200,00 kr.

Årsmøde m. kaffebuffet og inkl. lokaleleje........180,00 kr.

Festmiddag m. tre retter, et gi. skænket hvidvin 
Kaffe m. småkager, festtale, dans og lokaleleje 
Festsange. (Inci. fællesudgifter)...........................625,00 kr.

Søndag
Skørping Kirke, en forfriskning, Mysagergård 
Rundvisning på Nordjyllands Landbrugsskole 
og frokost, herefter kaffe og kage.........................300,00 kr.

Om forturen
Den fornøjelige skik med at man fra Bornholm, Sjælland, 
Fyn og evt. Sydjylland begynder dagen før selve årsmø
det, blev første gang tilbudt i 1989, da årsmødet var lagt 
i Hirtshals. Det er nu 30 år siden, og det er arrangørernes 
ønske, at vi far solid tilslutning til turen her i 2019. Det er 
betydningsfuldt for foreningens generalforsamling, at der 
er tilslutning fra hele landet.

Den traditionelle fortur afholdes den 24. maj, altså fredag 
før selve årsmødet - med udgangspunkt på Rosengaard i 
Kværkeby ved Ringsted. Medlemmer fra Fyn og det syd
lige Jylland er meget velkomne i bussen. Medlemmer fra 
hele landet er velkomne til at slutte sig til ved de to besøgs
steder, man skal bare tilmelde dig.
Der bliver en kaffepause om formiddagen, frokosten 
serveres på Lyngbygård Golfcenter, og derefter vil gods
ejer Niels Jørgen Bønløkke tage imod på Lyngbygård. (Se 
side 5).
Vi fortsætter til Lundby i Himmerland, hvor gårdejer Leo 
Christensen, Jørgensdal, fortæller om Lundbysamlingen og 
slaget ved Lundby 3. juli 1864, det sidste slag i Den anden 
slesvigske Krig. Slagmarken lå på Leo Christensens mark, 
og der er rejst et stort monument. (Se side 6).
Fra Lundby kører vi til hotellet.

Samlet pris for bustur og årsmøde:
Per deltager i dobbeltværelse........................... 3.638,00 kr.
Per deltager i enkeltværelse...............................4.141,00 kr.

Pris dobbeltværelse inkl morgenmad per nat. 1.044,00 kr.
Pris enkeltværelse per nat.................................... 774,00 kr.

Drikkevarer er for egen regning.

Afbud
Eventuelle afbud bedes meddeles snarest til kasserer Con
nie F. Neuman, hvis betaling skal undgås.

JENS OG ANNA JENSENS FOND

Dansk Slægtsgårdsforening administrerer Jens og Anna Jensens Fond, 
der uddeler rejselegatertil unge, der vil uddanne sig 

i teoretisk eller praktisk landbrug i udlandet.

Legatportioner på 5.000 og 10.000 kr. uddeles til ansøgere, 
der for at komme i betragtning, er i udlandet mindst 6 eller 8 måneder.

Ansøgning sendes tik 
Carl Martin Christensen, 

Rugvænget 5, 5400 Bogense.
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Lyngbygård ved Brabrand
Fredagens første besøg, Lyngbygård, er et enestående 
herregårdsanlæg. Hovedbygningen af egebindingsværk i 
to stokværk over høj kælder fra 1700-tallet er alene noget 
man ser her.

Lyngbygård ejes af Niels Jørgen Bønløkke og Poul Jakob 
Bønløkke, der henholdsvis 3. og 4. generation.
Til Lyngbygård gods hører 480 ha.
Fra Lyngbygård drives 600 ha agerjord. Driften består af 
konventionel planteavl med speciale i kom til fremavl og 
frøavl. Derudover der der skovdrift, naturarealer og for
skellige udlejninger.
I 2007 blev der udlejet omkring 100 ha af Lyngbygårds 
agerjord og naturarealer til Lyngbygård Golfklub, der har 
en moderne international goldbane med en 18 hullers og 
en 9 hullers bane.
Lyngbygård har maskinfællesskab med Thorsminde, der 
ejes af Nikolaj Bønløkke, der er broder til Niels Jørgen 
Bønløkke, hvor der drives 400 ha agerjord og produceres 
9000 slagtesvin. Herudover ejer familien på Lyngbygård 
to planteavlsgårde ved Brovst. Gårdene ligger i selskab 
”Boelsgård A/S”, som er et planteavlsbrug på 270 ha ager
jord og som drives økologisk.

På Lyngbygård driver man et landbrug i harmoni med 
natur og miljø. Det gøres ved et varieret sædskifte. Des
uden er der fokus på vildtplejen, som tænkes ind i driften 
af skove og naturarealer. Den grønne profil er også blevet 
holdt ved at der i 1996 blev opstillet tre 600 kw vindmøl
ler, som i 2018 blev udskiftet med 3 stk. 3,6 MW møller. I 
2013 etableredes et 110 kw solcelleanlæg på en maskinhal. 
Al opvarmning af godsets og goldklubbens bygninger sker 
ved fjernvarme fra godsets halm varme værk.

Hovedbygningen
Den østre del af hovedbygningen er opført i 1755 for krigs
råd Johan Arent Anthalt (død 1766), medens den lidt højere 
og bredere vestre del er bygget i 1775 over en ældre kælder 
af krigsrådens enke, Anne Elisabeth f. Lassen. Tårnet til 
havesiden er fra 1876.

Historien
Landsbyen Lyngby tilhørte allerede i begyndelsen af 
1300-tallet Ring Kloster, og efter reformationen blev klo
stergodset lagt under Skanderborg len.
Lyngbygård er som hovedgård nævnt første gang i 1540. I 
1579 mageskiftedes den sammen med en del bøndergods i 
Lyngby til jomfru Anne Skram, hun ægtede året efter Chre
sten Munk. De døde begge to i 1612, og Lyngbygård kom 
til hendes broders datterdatter Marie Below til Hastrup, der 
var gift med Christen Holck til Højgård. I 1647 overdrog 
hun Lyngbygård til sin afdøde søn Christian Holcks efter
leverske, fru Ida Daa, som i 1653 ægtede Christian Urne, 
der i 1655 solgte Lyngbygård til meklenborgeren Anshelm 
Podewils. Hans enke, Magdalene v. Thienen, afstod i 1681 
gården til hofjægermester Hans Mogensen Arenfeldt til 
Rugaard.
På den tid omfattede hovedgården 40 td. hartkorn og det 
dyrkede areal var 225 tdr. land.

Anthalt
I 1686 købtes gården af købmand i Århus Johan Arent 
Anthalt (1635-1728). Sønnen Christen Johansen Anthalt 
arvede gård og gods efter den gamle fader, men døde i 
1734.
Ved skiftet efter ham beskrives hovedbygningen som et 
toetagers hus, 21 fag langt og med to kviste til hver side.

Lyngbygårds hovedbygning er unik, da det er den eneste hovedbygning fra 1700-tallet i bindingsværk, som er i to etager.



6

Hans søn, krigsråd Johan Arent Anthalt (død 1766) fik 
ved skiftet udlagt hovedgården med gods. Ifølge årstallet 
1755 over køkkendøren har han bygget den østre ende af 
den daværende hovedbygning. Hans enke, Anne Elisabeth 
f. Lassen (død 1808), var en meget foretagsom dame, der 
takket være de gode konjunkturer var i stand til at øge 
godset betydeligt, bl.a. ved køb på auktionen over Det 
skanderborgske Ryttergods.
Hun opførte i 1775 den vestre del af hovedbygningen.
Hendes søn, overkrigskommissær Thøger Lassen Anthalt 
(død 1825) opsatte i 1813 i koret i Lyngby kirke et mar
morepitafium til minde om alle de medlemmer af slægten 
Anthalt, der var begravet under koret.

Friis
Efter Thøger Lassen Anthalts død blev gård og gods i 1826 
solgt til ritmester Johannes Friis (1795-1877), der gjorde 
tjeneste ved garnisonen i Århus. Efter erhvervelsen tog 
han afsked med hæren og engagerede sig intenst i land
bruget. Han led straks et meget stort tab, da alle gårdens 
avlsbygninger nedbrændte, lige efter at forsikringen for 
besætning og inventar var udløbet, men han fik hurtigt 
opført nye grundmurede bygninger, og tog derefter fat på 
forbedringerne af landbruget. Gårdens marker blev opmålt 
og inddelt i 10 vange, og skadeligt vand blev ledt bort i 
åbne grøfter. I 1831 begyndte han at mergle. I 1839 blev 
hoveriet afløst, og i 1850 tog han fat på salg af bøndergod
set til selveje. I 1855 blev en virkelig dræning påbegyndt. 
Johannes Friis udnævntes til hofjægermester, og da han var 
80 år overdrog han Lyngbygård til sønnen Johannes Friis 
(1832-1903). Han gjorde mejeridrift til sit speciale, og 
efter at have købt Lillerup i Voer herred, indførte han den 
10. juni 1859 vægten i mejeriet og dobbelt bogholderi over 
gårdens drift. Hans ungdomsven og arbejdsfælle, professor 
Th. R. Segelcke plejede at kalde den dato en landøkono
misk mærkedag. Den praktisk arbejdende landmand blev 
en værdifuld støtte for teoretikeren i arbejdet for mejeri
brugets fremme. De mejeriregnskabsbøger som de to udar
bejdede i fællesskab, fik stor betydning for indførelsen af 
et rationelt regnskabsvæsen.
Johannes Friis gennemførte rationelle dræningsanlæg på 
Lillerup og Lyngbygård og indførte dyrkning af runkelroer. 
Han blev udnævnt til hofjægermester i 1877.

Efter hans død i 1903 solgte arvingerne Lyngbygård med 
Labing vandmølle med savværk til cand. phil. Jørgen Fre
derik Lagoni. Han bygge to helt moderne staldbygninger 
til afløsning for dem fra 1828.
I 1911 kunne han sælge den veldrevne gård for 440.000 
kr. til N. A. Høgdall, som i 1917 overdrog den til ingeniør 
H. R. Angelo. Han restaurerede hovedbygningen, interes
serede sig meget for haven og anlagde syd for laden en stor 
køkken- og frugthave.

I 1921 købte P. Nymann gården, men i 1932 overtog Jydsk 
Landhypotekforening den, og samme år blev landbrugs
kandidat Aage Søborg besidder.
På den tid var det samlede areal 299,3 ha deraf 229 ager, 
22 eng, 44 skov og 4,3 have og gårdsplads. Der var 51 tdr. 
hartkorn. Besætningen bestod af 140 malkekøer og 100 stk. 
ungkreaturer af rød dansk malkerace. Mælken leveredes til 
andelsmejeriet ”Vesterbro” i Århus. Der var 20 arbejdsheste 
og en traktor til både markarbejde og stationært brug. Der 
var 46 søer, pattegrisene blev solgt og så var der 50 høns.

Aage Søborg åbnede gården for modstandsbevægelsen og 
stedet blev et tilholdssted og skjulested for den jyske mod

standsgruppe under ledelse af oberstløjtnant Vagn Bennike 
og overbetjent Vagn Elmøe. I hovedbygningens kælder 
blev der skjult nedkastede våben og sprængstoffer.

Kort før kapitulationen bliver der på Lyngbygård planlagt 
mad- og forsyningsdepoter til sikring af den århusianske 
civilbefolkning i det tilfælde, at det skulle komme til kamp 
med de tyske tropper.

Bønlykke
I 1945 solgte Aage Søborg Lyngbygård til fru Marie 
Bønløkke. Hendes mand, Niels Bønløkke, havde været 
forpagter af Jemit, og var omkommet i forbindelse med 
modstandskampen under besættelsen.
I 1967 overtog sønnen Hans Bønløkke Lyngbygård, hvis 
drift han havde varetaget i mange år. Tredje generation ved 
Niels Jørgen Bønløkke kom til i 1990, og i 2009 blev søn
nen Poul Jakob Bønløkke medejer. Det er første gang, at 
Lyngbygård opnåede at komme i fjerde generation.

Blodbøgen
Under det strategiske tilbagetog op gennem Jylland med 
sit korps på 8000 mand i maj 1849 opslog general Rye sit 
hovedkvarter på Lyngbygård.
Her modtog han depechen fra generalstaben om, at han 
ikke skal drage videre mod Thy, men dreje mod Helgenæs, 
hvorfra de danske styrker i nattens mulm og mørke frag- 
tedes videre til Fredericia. Under det heldige udfald herfra 
den 6. juli 1849, falder general Rye.
Den store blodbøg i Lyngbygård park er plantet til minde 
herom af ejeren hofjægermester Johannes Friis.

To markante fruer
Godsejer Niels Jørgen Bønløkke fortæller: ”Frederik den 
Anden gav i 1579 sin tilladelse til, at den velbyrdige adels-
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frue Anne Skram må købe og eje herregården Lyngby- 
gård med omliggende 9 bøndergårde, Labing Mølle samt 
Lyngby Kirke. Som kirkegods havde det alt sammen hørt 
under nonneklosteret Ring Kloster ved Skanderborg,. Det 
var blevet overtaget af kongen og videresolgt.

En anden historisk kvindeskikkelse, der har siddet på 
Lyngby gård er Marie Below (1612-1642).
På en tid, hvor Chr. IV brændte hekse i Danmark, var hun 
en lærd dame og det siges om hende, at hun både skrift
ligt og mundtligt beherskede 4 sprog til perfektion: latin, 
fransk, italiensk og græsk.
Marie Below overlevede både sin ægtemand og sine seks 
børn og skrev om sit sørgelige endeligt: ”Gud den Almæg

tige haver inden for et halvt år bortkaldt og frataget mig 
begge mines sønner, mit hjertes liv og glæde; den ældste 
ved den hidsige sygdom... (pesten...) da han havde levet 
kun 11 dage udi ægteskab med sin kære unge Hustru, Ida 
Daa...
Således har Gud den Allerhøjeste gjort mig tre gange enke, 
så jeg er bleven en enlig fugl på taget, en rørdrum i ørkenen 
og en ugle i forstyrrede stæder....””
Hendes epitafium hænger i dag i Lisbjerg kirke, hvor hun 
ligger begravet. Fra hendes tid stammer også den gamle 
”Herskabsvej”, der førte fra godset til Lyngby kirke - 
dengang forbeholdt herskabet; men som i dag - og især 
ved fuldmåne (!)- stadig kan skimtes under den nyanlagte 
golfbane.”

Lundbysamlingen

Fredagens program slutter med Lundbysamlingen, hvor 
gårdejer Leo Christensen, Jørgensdal, har skabt et museum 
til minde om slaget ved Lundby 3. juli 1864, der var det 
sidste træfning i krigen 1864.
Slagmarken ligger på Leo Christensens jord, hvor der alle
rede i 1914-50 årets for slaget, blev rejst et kors. Et stort 
monumentalt Visbykors, der skal erindre os om de soldater 
, der faldt ved træfningen i Lundby og ved sammenstødet 
mellem danske og preussiske soldater nordvest for Sønder 
Tranders den 3. juli 1864.
Vi ser mindesmærket, hører om slagaet og slutter i museet, 
der trods sin beskedne størrelse, er meget informativt og 
interessant.

Træfningen
Det er en overset begivenhed vi skal beskæftige os med 
i Lundby. Mange mener, at krigen i 1864 sluttede på Als, 
men Jylland blev besat, og tyske tropper nåede helt til 
Skagen.
Første regiment lå i Ålborg, og om morgenen den 2. juli 
marcherede det ad Hobrovejen, og da de kom til Ellidshøj 
fik de nys om, at tyskerne - ca. 70 mand - var kommet til 
Gunderup, hvor de overnattede i præstegården.
Da de danske soldater kom til Lundby, var de tyske dra
get videre. Danskerne mente, de kunne klare en kamp på 
bajonetter, men tyskerne skød dem med deres moderne 
bagladere.
En meget udførlig beskrivelse af krigshandlingen findes i 
Johnny Pedersen bog 2018 ”Træfningen ved Lundby”.

Mindesammenkomst
Hvert år den 3. juli mødes medlemmer af Første Regiments 
soldaterforening, Hjemmeværnet, Forsvarsbrødrene m. fl. 

ved mindesmærket. Kl. 8.00 hejses flagene. Kl. 10 foreta
ges kransenedlægningen, og så kører man til Gundestrup, 
hvor 12 soldater blev begravet. Derefter holdes minde
gudstjeneste. Dagen fortsætter med mindesammenkomst 
i Lundby, hvor soldaterne spiser sammen med Lundby- 
boeme.Der serveres skipperlabskovs og derefter kaffe og 
kringle. I 2018 deltog 117 personer i spisningen.

Lundbyfondens museum i Lundby
I 1970 blev der oprettet en fond med det formål at indsamle 
midler til at videreføre og udbygge traditionerne, der var 
blevet skabt af lokalbefolkningen i Lundby, i forbindelse 
med markeringen af træfningen ved Lundby. Fonden og 
borgerne i Lundby har sammen oprettet et museum - 
Lundbysamlingen - hvor der er udstillet effekter, billeder, 
plancher og en model over træfningen.
Museet har åbent hver tirsdag fra 19 - 21. Interesserede, 
som ønsker at besøge museet uden for åbningstiden, kan 
kontakte Leo Christensen, tlf. 98 31 46 84
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Gammel Wiffertsholm
Lørdag formiddag besøger årsmødedeltagerne herre
gården Gammel Wiffertsholm, hvor godsejer Flemming 
Christian Ramshart Lindegård er sjette generation.

Tilliggende til Gammel Wiffertsholm omfatter godt 1000 
ha, hvoraf de 700 ha er agerjord og omkring 300 ha er 
skov. Gården drives med traditionel planteavl, kartofler og 
græsfrø. Der er produktion af juletræer.
Hertil kommer en række lejemål.
Endvidere har godsejeren interesser i Polen, hvor han er 
bestyrelsesformand for et aktieselskab, der driver 1700 ha 
med planteavl.

Flemming Lindegaard står selv for både drift og admini
stration. Han begyndte som elev på GL Wiffertsholm, tog 
grundskolen på Lundbæk Landbrugsskole. Kom til Den kon
gelige Livgarde, som han forlod med rang af premierløjtnant 
i 1981. Han er agrarøkonom fra Næsgård Agerbrugsskole. I 
1984 kom han hjem og arbejdede som driftsleder.
Han blev i 1998 gift med Tine, der er uddannet revisor. 
Nu er hun bogholder på gården. Hun er fra Eggeslevlille 
og hendes fader, Hans Christian Nielsen, har været borg
mester i Skælskør. I ægteskabet er børnene Christine, der 
går i 2. g. på Herlufsholm Kostskole og Frederikke, som er 
elev på Skipper Clement skolen, en privatskole i Ålborg.

I 1979, da Flemming Lindegaard fyldte 18 år, overtog han 
halvparten af Gammel Wiffertsholm, og i de følgende år 
samlede han gårde og skove, så hele Wiffertsholm nu er 
gendannet.
I 1986 overtog han 40 procent mere af Gammel Wifferts
holm. Flemming Lindegaard ejer 90 procent og moderen, 
Birthe Lindegaard, har fortsat 10 procent.

I 2004 flyttede Flemming Lindegaard med hustru og døtre 
ind i hovedbygningen.

Hovedbygningen
Til trods for sit præg af renæssance er den charmerende 
hovedbygning væsentligst fra en om- og tilbygning fra 
1914 ved arkitekt J. Ingwarsen, som også stod for nordflø
jen, som blev bygget til i 1948.
Hovedbygningen er - til trods for det harmoniske ydre - fra 
flere perioder.
Axel Wiffert anlagde efter 1576 en hovedbygning, og på 
kælderen af denne opførte herredsfoged og besidder af 
Wiffertsholm Chr. Sørensen Thestrup i 1750 en trefløjet 
hovedbygning i bindingsværk i to stokværk.
Da godsejer, hofjægermester Axel Wilhelm Dinesen 
ønskede en jagtgård kunne de 6 bevarede fag af den gamle 
hovedbygning indgå i den nye. Indkørselen skulle centre
res og derfor blev tilbygningen lagt lidt skævt, men det 
skjultes med tårnet. Indkørselen skulle gå gennem hele 
avlsgården, så det blev nødvendigt at skabe en gennemkør
sel i den 63 meter lange beboelsesfløj som godsejer Svan- 
holm havde ladet opføre i 1845. Færdselen fra avlsgården 
til hovedbygningen sker gennem en lindeallé.
I 1941 flyttede enkefru Dinesen til slægtens sjællandske 
besiddelse, Kragerup, for tyskerne havde okkuperet Gam
mel Wiffertsholm, der skulle bruges til rekreation for tyske 
officerer. Efter 1945 kom flygtninge til gården
Da flygtningene var draget af sted, modtog ejeren en 
mindre erstatning, og hofjægermesterinden flyttede til
bage.
I 1948 fordobledes hovedbygningens boligareal, idet 
nordfløjen blev opført, også efter tegning af arkitekt 
Ingwarsen.
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Historien
Gammel Wiffertsholm er oprettet af tilliggender fra den 
gamle hovedgård Korup, som nævnes i Valdemar Atter- 
dags tid. Den nuværende gård dateres til 1576, da kong 
Frederik den Anden skødede noget krongods, herunder 
Korup, til lensmanden på Landskrona, oberst Axel Tøn- 
nesen Wiffert, som oprettede hovedgården Wiffertsholm. 
Senere ejedes gården af datteren Margrethe, der var gift 
med Ewald Sehested og efter dennes død med Jørgen Urne. 
Efter hendes død i 1622 arvede sønnen Axel Urne Wif
fertsholm, som han året efter solgte til svogeren Enevold 
Seefeld, der var gift med Anne Urne. Da ægteskabet var 
barnløst, gik gården efter Anne Urnes død over til Seefelds 
søskende, af hvilke den længstlevende, Maren Seefeld, 
var sindssyg og under formynderskab af Ove luul til Wil- 
lestrup. Efter Maren Seefelds død indløste Ove luul den 
efterhånden stærkt forgældede ejendom. I 1680 solgtes 
Wiffertsholm af Ove luuls børn. Der var da 37 tdr. hartkorn 
hovedgårdsjord og 274 tdr. hartkorn bøndergods foruden 
en del kirketiende. Køberen var forpagter af Visborg
gård, Laurids Kjærulff, der ejede hovedgården til sin død 
i 1728, hvorefter enken drev den til sin død i 1739. Året 
efter solgte arvingerne gård og gods til Chr. S. Testrup, 
herredsfoged i Rinds og Gislum herreder. Han var også en 
kendt historieskriver. Wiffertsholm blev i denne slægt i tre 
generationer, indtil 1826.
Chr. S. Testrup lod i 1750 en trefløjet hovedbygning opføre 
af egebindingsværk og munkesten. Han anlagde nye veje, 
forøgede godset betydeligt og spredte ved sin store glæde 
ved havebruget interessen for dette hos egnens befolkning.

Svanholm
Efter Chr. Michael Testrups død i 1824, blev Wiffertsholm 
i 1826 købt af amtsforvalter, kammerråd Hans Svanholm. 
Efter kammerrådens død i 1839 deltes Wiffertsholm i to 
gårde, Gammel og Ny Wiffertsholm. Gammel Wifferts
holm blev overdraget til broderen Laurids Svanholm, efter 
hvis død i 1842 enken udstykkede afbyggergårdene Pors
gård og Ravnborg, som blev overdraget sønnen Laurids 
Svanholm, medens sønnen Jens Svanholm fik Gammel 
Wiffertsholm. Denne døde ugift i 1880 og gården overgik 
til Laurids Svanholm, som i 1890 solgte den til kammer
herre Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen til Kragerup.

Dinesen
Den nye besidder af Gammel Wiffertsholm var født i 1830 
på Kragerup, og hans forældre var Anders Didrich Dine
sen og Sophie Jacobine de Neergaard. I bogen ”Slægten 
Dinesen gennem 350 år” fra 1986 fortælles meget om 
Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen. Han overtog Kragerup i 
1857. 50 år gammel ægtede han 19. januar 1880 sin kusine 
Alvilde Dinesen, der i nogle år havde været enke efter 
hans yngre broder. Hun var datter af kammerherre A. V. 
Dinesen, Katholm.
Foruden Kragerup ejede han halvdelen af af Rungstedgård, 
Rungstedlund og Folehaven, som han fik ved giftermålet 
med broderens enke. I 1890 købte han Gammel Wifferts
holm og i 1899 Ny Wiffertsholm til sin stedsøn, Axel Wil
helm Dinesen. I 1904 erhvervede han Skørringe på Falster, 
som også tilfaldt stedsønnen.
Slægtsbogen fortæller: Kammerherre Dinesen var en 
overordentlig beskeden og usnobbet personlighed, der ved 
flid og vidtdreven sparsommelighed gennem et langt liv 
samlede sig betydelig formue. Han sagdes at være landets 
rigeste mand. Han deltog ikke i det offentlige liv, men hel
ligede sig administrationen af sine ejendomme, som han 
på forskellig måde forbedrede. Han var barndomsven med

Vilhelm Beck, der var født i Ørslev og præst der. En dag 
sagde Vilhelm Beck til Dinesen: ”Hør engang Sophus, jeg 
synes det er længe siden jeg har set dig i kirken!” Dinesen 
svarede slagfærdigt: ”Jeg skal sige dig Vilhelm, når jeg har 
hørt dig prædike, har jeg gavn af det i lang tid!”

Den næste besidder af bl. a. GI. Wiffertsholm var Axel 
Wilhelm Dinesen (1865-1932). Han havde en militær 
karriere, så han var beskæftiget indtil han skulle overtage 
farbroderens godser.
Han blev ejer af Gammel og Ny Wiffertsholm samt Skør
ringe gods på Falster. Efter broderen, jagtjunker Dinesens 
død i 1916, overtog han tillige slægtens hovedsæde Krage
rup. Han gjorde meget for at forbedre sine ejendomme. Det 
fortjener at omtales, at han forbedrede de til hans godser 
hørende avlsbygninger, fæstegårde og funktionærboliger 
samt at han på såvel Wiffertsholm som Kragerup nyplan
tede skov og gennemførte rationel vildtpleje. Ved tilkøb 
af bøndergårde og mindre ejendomme fik han overalt sine 
besiddelser arronderede.
Den 22. maj 1894 indgik han i ægteskab med Ida van 
Deurs (1868-1964), der var datter af jægermester Carl 
Jacob van Deurs til Frydendal (Torbenfeld) og Frederikke 
Nielsine Hoppe, datter af kammerherre og stiftamtmand 
Thorkild Abraham Hoppe.
I ægteskabet fødtes sønnerne Jørgen Ejgil Wiffert Dinesen 
(1895-1965 og Mogens Wilhelm Dinesen (1899-1954). 
Han forpagtede Skørringe i 1927 og overtog det i 1939.

Jørgen Dinesen forpagtede i 1922 Kragerup og købte 
godset i 1939. Han lagde et meget stort arbejde i avlen af 
belgierheste, og engagerede sig i mange gøremål.
Den 11. marts 1926 blev han i Holmens kirke viet til kom
tesse Viveka Schaffalitzzky de Muckadell (1901-1946). 
Hun var datter af forfatter, chefredaktør orlogskaptajn, 
baron Cai Schaffalitzzky de Muchadell.
I ægteskabet fødtes tre børn: Erik Sophus Dinesen, Birthe 
Alvilde Dinesen og Anders Wilhelm Dinesen. Erik Dine
sen overtog Kragerup efter faderen. Birthe Dinesen over
tog GI. Wiffertsholm efter farmoderen og Anders Wilhelm 
overtog Skørringe efter farbroderen Mogens Dinesen.

Birthe Dinesen blev 7. juni 1957 gift med Torben Einar 
Ramshart Lindegaard. Han var kaptajn af reserven i Garde
husarregimentet og uddannet landmand. Fra 1960 til 1983 
var han forpagter af GI. Wiffertsholm. Slægten Lindegaard 
besad gennem halvandethundrede år Lykkesholm i Elle- 
sted sogn på Fyn.

Nu er det deres søn, Flemming Lindegaard, som ejer Gam
mel Wiffertsholm.

OGN
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Skørping Nykirke
Til årsmødegudstjenesten søndag morgen har arrangørerne valgt Skørping Nykirke, som er et meget interessant og 
der venter os en meget stor oplevelse.

Skørping Nykirke blev bygget 1914 som supplement til den romanske Skørping Kirke i landsbyen Gammel Skørping, 
der ligger 2 km nord for stationsbyen.
I 2015 gennemgik kirken en total renovering, og korets østvæg erstattedes af et glasmaleri ”Livets landskab” af den 
færøske kunstner Trondur Patursson. Dette store glasmaleri er også alterudsmykning.
Ved åbningen af kirken i 2015 skrev sognepræst Lise Nedergaard om kirken og dens udsmykning. Her bringes artiklen, 
så vi har forudsætninger for at nyde det helt enestående kirkerum.

Livets Landskab
Af sognepræst Lise Nedergaard.

Nu fejrer vi igen gudstjeneste i Skørping Nykirke! Efter 
næsten et år i Sognegården med Præstegårdssøen som 
dominerende alterbillede - med dens ænder og herreløse 
katte i solskinnet eller regnvejret og årstidernes skiften i 
øvrigt - rykkede menigheden tilbage i kirken påskedag. 
Den nye, 101 år gamle kirke. Og det er ikke tilfældigt, 
at det var til påske, det skete. For den nye kirke er i helt 
særlig grad en påskekirke. - Ligesom den gamle kirke i 
GI. Skørping også er! Dér fortælles og anskueliggøres 
påskens historie på kalkmalerifrisen på skibets nordvæg 
fra Palmesøndags indtog i Jerusalem til 2. Påskedags 
påskemåltid i Emmaus. En tegneserie over påskedagenes 
begivenheder og de mennesker, der fyldte og skabte dem:

Folkemængdens forventninger og opportunisme. Skuffel
sen. Disciplenes fornægtelse og forræderi og sorg. Og så 
selvhengivelsen, tilgivelsen. Kærlighedens sejr, opstandel
sen påskemorgen. Og trangen til at stikke af fra det hele 
dagen derpå og den fortsatte uforstand er også med! - og 
indhentes og favnes i kærlighed.

På Skørping Nykirkes nye alterbillede ser vi ikke på dén 
måde tilbage på påskens begivenheder. Vi inddrages i dem, 
de bliver samtidige med os. Vi fortælles og udlægges. 
Trondur Patursson vil vise vældigheden, alvoren: Livets 
Landskab, fyldt af både godhed og smerte, sådan som 
han ser det omkring os og foran os. Den højeste himmel,
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den dybeste afgrund. Hans værk er et personligt og stærkt 
vidnesbyrd om det fælles, det alment menneskelige. Han 
vil gøre det usynlige synligt. Og også beskueren må være 
mentalt klar - også til at give slip på sit eget! For kunstvær
ket er ikke blevet til for at forblive i eller for at efterlade 
nogen i privat ligegyldighed.

Påskens begivenheder samlet i og fastholdt af ét blik: 
Livets Landskab. Ikke som et billede af noget, der var 
engang, men som en udlægning af menneskelivet, dets 
vilkår og dets eksistentielle valg, som det leves under him
melhvælvet her og nu.
Håbets kosmiske skytsengle oven over alting, i skikkelse 
af de store haves albatrosser, som våger over og giver håb 
for alt, der sker - også de farer og vildfarelser, vi lever med 
og i, og de veje, vi kan vælge, eller som kan vælge os, så 
livet forspildes. Til venstre fortabelsens kløft, som vi alle 
kender fra vore egne liv. Til højre korsets lidelsesvej, som 
Kristus én gang har gået for os alle sam-men, men som 
mennesker alligevel, fejlagtigt, kan føle sig draget af eller 
presset ind på - også i religionernes uhellige navn! Og midt 
i, og som en fortsættelse af kirkeskibets midterakse og med 
retning mod øst: Lysets børn på vej gennem Livets Land
skab - opad mod dét himmelske lys, som er altings mål, 
og som allerede nu trænger ind, selv gennem de mindste 
sprækker.

Jeg begynder at se lyset
Jeg begynder med at se lyset 
Jeg så lyset en dag i oktober 
Det var godt at se
Så i dag kan jeg ikke forstå 
at jeg skreg den dag 
men det gjorde jeg 
jeg husker det tydeligt 
overvældet af lyset
Og det har været der lige siden 
Lyset 
er det der er tættest ved min hud 
Og jeg ser lyset 
hver morgen 
og overvældes
Det første jeg ser 
er lyset 
og det sidste jeg skal se 
vil være lyset.

Jeg begynder at se lyset 
og lyset er sikkert og stærkt 
og lige så Qemt som nært 
og lyset er en anden 
og ser på mig 
ser mig. p^ gorum 19%
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Inden Trondur Paturssons alterbillede kom på plads i 
Skørping Nykirke, var der nogle helt fundamentale for
beredelser, der skulle gøres. Først og fremmest skulle det 
dagslys, der er den ydre forudsætning for, at et glasmaleri 
overhovedet kan leve, og som for dette værk også har en 
dyb, indre betydning, hentes ned og ind i kirkerummet. Og 
så skulle be- og afgrænsninger i kirkens arkitektur afhjæl
pes og kirkebygningen bogstaveligt talt s-t-r-æ-k-k-e-s i 
både højde og længde - opad mod det himmelske, udad 
mod verden. Det skete helt konkret en sensommerdag sidst 
i august måned: Skellet mellem ”inde” og ”ude” blev brudt 
ned! Mens alle holdt vejret, blev der slået hul i kirkens mur 
mod øst, og en ny glasvæg, holdt oppe af slanke søjler, som 
udvendigt får kirken til at stræbe opad, blev rejst.
Så var vejen banet, både horisontalt og vertikalt. Og arki
tekturen gjort klar til, at alterbilledet kunne berede vejen 
gennem Livets Landskab. I begyndelsen af november 
måned ankom Trondur Patursson fra Færøerne og glarme
ster Per Hebsgaard fra Præstø, og det store glasmaleri blev 
sat op: Næsten 5 meter i højden og 5/2 meter i bredden. 624 
kg. Monteret i og båret oppe af et gedigent, men spinkelt 
stålstativ.

Livets Landskab, som det ligger der for ethvert menneske. 
Og nu helt håndgribeligt foran den gudstjenestefejrende 
menighed i Skørping Nykirke. Se det og mærk det: Væl
digheden, alvoren. Godheden og smerten. Og oven over og 
neden under og bag ved alting: Lyset. Det guddommelige 
nærvær, som omkranser os. Det er vores liv, der fortæl
les, og al trøst og al fred, der begynder lige her. Hvis du 
åbner dig udad, vil du mærke det. Guds nærvær forstår vi 
med vores sanser og med vores hjerte og liv. Som det ris
lende vand over dåbsbamets hoved og brødet, der brydes i 
nadveren.

Kontingentbetaling
Kontingentet til Dansk Slægtsgårdsforening er uændret og andrager kr. 300 i år 2019. 

Der udsendes opkrævninger i første kvartal til betaling senest den 30. april. 
Herefter pålægges et gebyr på kr. 30 ved påmindelse.

Gunhild Olesen Møller. 
Landsformand
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NYT FRA KREDSENE

Kredsenes arrangementer er interessante, og alle 
medlemmer er velkomne til at deltage i det, der 
har interesse. Hvis man vil vide mere om et arran
gement, så tag kontakt med formanden for den 
arrangerende kreds, navn og telefonnummer fin
des side 2.
Se i øvrigt foreningens hjemmeside.

Fynskredsen
Mandag den 25. marts besøger kredsen Dalum Landbrugs
skole. Kl. 14.00 mødes vi ved innovationshuset, hvorefter 
forstander Jens Kruse viser rundt. Der serveres kaffe med 
brød og så venter et meget interessant foredrag af Jens 
Simonsen, Vargårde ved Hej Is. Han fortæller om sin slægt, 
som den er beskrevet i hans meget læseværdige bog ”Fra 
fæstebonde til farmer - en landbofamilies historie 1800- 
2000”.
Dagen slutter med generalforsamling.
Prisen for hele arrangementet er 120 kr.
Tilmelding til Finn.Bang.Olsen@get2net.dk eller 51 70 06 
08.

Bestyrelsen.

Himmerlandskredsen
Vi indbyder til besøg torsdag den 21. marts. Kl. 11.30, 
samles vi på Aars Hotel, Himmerlandsgade 111, 9600 
Aars, til frokost med 3 stykker uspecificeret smørrebrød ,øl 
og vand for egen regning.
Når vi har nydt det dejlige smørrebrød, kører vi den korte 
tur til Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 
Aars, hvor museumsdirektør Broder Berg viser os rundt og 
fortæller historien om Gundestrupkarret,der blev fundet i 
Rævemosen tilbage i 1891 under tørvegravning.
Vi kan se en kopi af Gundestrupkarret i Cimbersalen, som 
er en del af museet, salen har form som Thors hammer.
Rundvisning på museet og frokost med smørrebrød koster 
140,00 kr. pr. person.
Tilmelding senest mandag den 18. marts på mathy@post- 
kasse.net eller ring/sms på 21555950.

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 17. april kl. 
19.00. Vi besøger Lyngsø Søndergaard, Lyngsøvej 40, 
Lyngsø, 9240 Nibe, hvor Margit og Poul Henningsen viser 
deres veldrevne landbrug frem, som består af 285 ha ager 
med majs, græs og kom. I stalden er der 280 højtydende 
køer og opdræt, køeme malkes af 4 Lely A3 Next robotter. 
Der er 2 køer, der lige har rundet 100.000 kg mælk i fin 
form. På gården er 3 ansatte og 2 ejere på fuld tid. Se evt. 
facebooksiden Lyngsø Søndergaard.
Bagefter kører vi til Skivum Krat, Kratvej 10,9240 Nibe, 
hvor vi far kaffe/te, dejlige hjemmelavede boller og lag
kage til, inden vores generalforsamling afholdes efter 
vedtægterne.
Prisen for denne aften er 80,00 kr. pr. person. Tilmelding 
senest søndag den 14. april på mathy@postkasse.net eller 
ring/sms på 21555950.

Mads P Christensen.

Midtjysk kreds
Onsdag den 3. april 2019 kl. 18.30 er Midtjysk Kreds 
inviteret til at besøge Maltfabrikken Fuglsang i Thisted. 
Fabrikken går også under et andet navn nemlig Dragsbæk 
Maltfabrik. Familiebryggeriet Fuglsang blev grundlagt i 
Haderslev og har siden 1865 fremstillet godt sønderjysk 
øl. Det er Danmarks ældste familieejede bryggeri. Det 
er grundlægger Søren Christian Fuglsangs tiptipoldebøm 
der driver bryggeriet og maltfabrikken. Det er ikke mange 
industrivirksomheder hvor slægten har bevaret ejerskabet 
i så mange generationer. Virksomheden er nu delt op i to 
selvstændige aktieselskaber. Maltfabrikken er for øvrigt en 
af de få uafhængige maltfabrikker i Europa.
Danske landbrug leverer byg til maltfabrikken, så her er en 
god lejlighed til at sætte sig ind i en af landbrugets mange 
nicheproduktioner. Fabrikschef Søren Larsen vil vise 
rundt. Fuglsang Maltfabrik er vært ved en kop kaffe m. 
brød. Der er et begrænset antal pladser som fordeles efter 
først til mølle-princippet. Så det er helt nødvendigt med 
tilmelding så vi kan respektere fabrikkens begrænsning af 
deltagerantal. Tilmelding senest lørdag den 30. marts til 
Gunhild på mail gunhildom@gmail.com Postadressen er 
Simons Bakke 42. 7700 Thisted.

Gunhild Olesen Møller.

mailto:Finn.Bang.Olsen@get2net.dk
mailto:mathy@post-kasse.net
mailto:mathy@postkasse.net
mailto:gunhildom@gmail.com
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Ringkøbingkredsen
Kredsen indbyder til to arrangementer - et med kultur og 
et med produktion. Det kulturelle arrangement afholdes 
den 8. maj, hvor vi mødes ved Børsmose kirke, Kærgård- 
vej 1A, 6840 Oksbøl kl. 18.30. Vi begynder med besøg i 
kirken, der ligger midt i Danmarks største skydeområde. Vi 
samles i en bus og kører rundt i området, hvor vi far fortalt 
om lokaliteten. Det er 55 år siden staten eksproprierede 
ejendommene i Oksbøl.
Dagen slutter på Filsø Avlsgård, hvor kaffen serveres i 
jagtstuen.
Tilmelding til Harry Jensen E-mail: Harry.Jensen@Sta- 
uning.dk eller tlf: 40 17 36 90.

Senere på sommeren besøger vi Martin Byskov, der har 
et stort produktionslandbrug, men mere herom i næste 
blad.

Harry Jensen

Sjælland Syd
Generalforsamling afholdes fredag den 26. april 2019 kl. 
14. Mødested er ændret. Vi holder den privat hos Birgit 
og Jens Peter Hansen ”Skovgaard”, Ty Hastrupvej 10 B , 
4690 Haslev.
Efter generalforsamlingen vil Helge Adam Møller fortælle: 
” Fra jægersoldat til Folketingets præsidium, samt oplevel
ser med kongefamilien”.
Kaffe/ kage: 60.00 kr. Vel mødt til en god eftermiddag

Knud Pedersen

Sønderjyllandskredsen
Vi har holdt stiftende generalforsamling på Røde Kro i 
Rødekro 25.10 2018. Der blev valgt 5 mand til bestyrelsen. 
Hvor jeg blev valgt til formand. Der blev besluttet at sam
menlægge de Sønderjyske kredse til en. Det giver jo gode 
muligheder at komme rundt i Sønderjylland.
Det første arrangement finder sted på Klægager. Den 
gamle digegreves gård i Ballum. Den blev i 2017 af byg
ningskulturstyrelsen i Danmark udpeget af 15 kandidater 
som nummer 1 til Danmarks smukkeste bondegård. Der 
har boet marskbønder siden 1857.

Vi har aftalt at besøge Ruth og Christian Lorenzen på 
Klægager mandag 20.5 kl. 19.00. Her vil Christian fortælle 
om gården og hele den skønne egn med tidevandet.
Klægager. Osterende 13, 6291 Bredebro.
Der er mange skønne steder i Sønderjylland. Så hvis nogen 
har et godt forslag, så hører jeg gerne fra jer.
Vi bor på en gammel slægtsgård i Alslev, 6230 Rødekro, 
den kan føres tilbage til 1600-tallet.
Jeg har haft slagtekalveproduktion. Nu er jorden bortfor- 
pagtet og produktionen ophørt.
Telefon 51 78 27 25

Paul Henrik Hansen

Vejlekredsen
Vejlekredsen holder forårsmøde på restaurant Skyttehuset 
i Vejle onsdag den 3. april kl. 14. Søren Ris vil underholde 
og fortælle, om sit arbejde med restaurationsbranchen. Vi 
håber vi far en fornøjelig eftermiddag, og vi vil opkræve 
125 kr. pr. deltager.

Steffen Juul

Vestsj ællandskredsen
Kredsens generalforsamling blev afholdt den 19. februar 
på landbrugsskolen i Høng. 21 medlemmer var mødt frem. 
Efter kredsformand Karen Andersens velkomst sang vi 
”Den danske sang er en ung blond pige”. Kort efter stod 
der en om end ikke ung, så dog en blond pige i lokalet. Det 
var den lokale politibetjent! Det var dog ikke sangvalget 
der havde bragt hende hid, men bare det forhold, at et par 
medlemmer havde parkeret irrationelt ved landbrugssko
len. Nu ville den venlige betjent have de formastelige til 
at flytte bilerne. Så advarselen var angående parkering og 
ikke sangvalg!
Formanden lod generalforsamlingen afvikle. Formands
beretningen blev taget til efterretning, og regnskabet, der 
viste et overskud, blev godkendt. Der var genvalg til alle 
opstillede.
Efter generalforsamlingen serverede kaffe og lagkage.
Den annoncerede foredragsholder havde fået forfald, så 
Ole G. Nielsen fortalte om ”Drengene på Flakkebjerg”. En 
beretning om drenge på det der tidligere hed ”Flakkebjerg 
Institut til moralsk fordærvede drenges forbedring”, senere 
Flakkebjerg Ungdomshjem.

Kredsen indbyder til sommerudflugt onsdag den 19. juni 
med besøg på NVE-SEAS i Svinninge og derefter på Svin- 
ningegård, hvor godsejer Simon Hansen-Nord fortæller om 
gårdens historie og drift. Ikke mindst hører vi om produk
tionen af skovkyllinger.

OGN

mailto:Harry.Jensen@Sta-uning.dk


15

K
LI

P

Tilmelding til Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde 24.-26. maj 2019
Foreningen råder over er vist antal værelser, der tildeles efter først til mølle princippet.
Tilmelding skal foretages skriftligt eller per mail til Slægtsgårdsforeningens kasserer.
Connie F. Neumann. Valmuevænget 8. Grønnemose. 5560 Aarup.
E-mail zental@outlook.dk
Tilmeldingsfrist 20. marts 2019. For deltagere der ikke skal overnatte senest den 10. april.

FØLGENDE DELTAGERE TILMELDES (skriv tydeligt):

Navne

Adresse:_________________________________________________________________________

Telefon: E.mail:

Hermed bestilles (skriv antal personer)

Møde
Antal

 Bustur og fortur med frokost fredag
 Besøg på Lyngbygård Gods og Lundby
 Middag fredag aften
 Besøg på Lille Vildmosecentret og GI. Wiffertsholm
 Årsmøde med kaffebuffet
 Festmiddag lørdag
 Besøg og frokost søndag

Overnatning ______ Overnatning i dobbeltværelse fredag til søndag
_____  Overnatning i enkeltværelse fredag til søndag
_____  Overnatning i dobbeltværelse lørdag til søndag
_____  Overnatning i enkeltværelse lørdag til søndag

Afbud: Eventuelle afbud meddeles snarest til Conni E Neumann

-------------------------------------------------------------------------------------------- klip

KOPI TIL EGEN ERINDRING:

Hermed bestilles (skriv antal personer)

Antal
Møde  Bustur og fortur med frokost fredag

 Besøg på Lyngbygård Gods og Lundby
 Middag fredag aften
 Besøg på Lille Vildmosecentret og GI. Wiffertsholm
 Årsmøde med kaffebuffet
 Festmiddag lørdag
 Besøg og frokost søndag

Overnatning  Overnatning i dobbeltværelse fredag til søndag 
 Overnatning i enkeltværelse fredag til søndag 
 Overnatning i dobbeltværelse lørdag til søndag 
 Overnatning i enkeltværelse lørdag til søndag

Afbud: Eventuelle afbud meddeles snarest til Conni F. Neumann

mailto:zental@outlook.dk
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Kommende kredsaktiviteter
Her bringes oversigten over kredsenes aktiviteter for de næste par måneder.
Udførlig indbydelse ses i afsnittet ”Nyt fra Kredsene” og på foreningens hjemmeside.

Fynskredsen
Mandag den 25. marts kl. 14.00 på Dalum Landbrugsskole.
Foredrag og generalforsamling.

Himmerlandskredsen
Torsdag den 21. marts. Kl. 11.30 besøg i Års Museum.
Onsdag den 17. april kl. 19.00 gårdbesøg og generalforsamling.

Midtjysk kreds
Onsdag den 3. april kl. 18.30 Besøg på Maltfabrikken Fuglsang i Thisted.

Ringkøbingkredsen
Onsdag, den 8. maj kl. besøg i Oksbøl og Filsø.

Sjælland Syd
Fredag, den 26. april kl. 14.00 generalforsamling på Skovgård.

Sønderjyllandskredsen
Mandag, 20.5 kl. 19.00. Besøg på Klægager, 
den gamle digegreves gård i Ballum.

Vejlekredsen
Onsdag, den 3. april kl. 14. Forårsmøde, Skyttehuset i Vejle.

Vestsj ællandskredsen
Onsdag, den 19. juni besøg på NVE-SEAS og Svinningegård.

Webmaster søges
Dansk Slægtsgårdforening mangler stadig en persen der vil påtage sig at holde hjemmesiden opdateret.
For indeværende har jeg en kontakt der udfører det, men det er en nødløsning som er midlertidig. 
Opdatering af hjemmesiden er ikke nogen stor opgave og det drejer sig om at bruge lidt tid et par gange om 
måneden.

Fmd. Gunhild Olesen Møller


