Slægtsgårdsforeningens aktiviteter
Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse,
uanset om det er egen kreds eller en anden kreds.
VESTSJÆLLANDSKREDSEN. Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 14.00.
Generalforsamling afholdes på Landbrugsskolen i Høng.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen og kaffen fortæller Carl Gabe, Høng, om familien Lawaetz på
Refsnæsgård og Kålund Kloster. Carl Gabes morfader, godsejer Carl Lawaetz, var den sidste
Lawaetz på Kålund Kloster.
Af hensyn til kaffe og fællesudgifter opkræves kr. 60.00.
Karen Andersen
HIMMERLANDSKREDSEN. Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 13.00.
Vi besøger Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby, hvor guide Tommy Jensen
vil vise os rundt i området, med panoramaudsigt over Limfjorden, som vores forfædre brugte for
mere end 1000 år siden.
Bagefter ser vi den moderne bygning med den store udstilling af ting, der fortæller og viser om livet
i vikingetiden.
I Cafeen Lindholm Høje kan vi smage, hvordan mad fra vikingetiden smager, garneret med
spændende fortællinger og dufte fadeburskøkkenet, der er/var selvforsynende året rundt.
For 80 kr. får vi rundvisning og entre. Kaffe eller andet fra Frændemenuen i cafeen er for egen
regning.
Ingen tilmelding.
Mads P. Christensen
FYNSKREDSEN. Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 14.00.
Møde og generalforsamling på Tvillingegården, Birkevangsvej 3, 5466 Asperup.
Slægtsgårdsforeningens landsformand Gunhild Olesen Møller fortæller om foreningen og dens
fremtid.
Derefter kaffe og generalforsamling - dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Finn Bang Olsen.
Efterfølgende fortælling ved Kirsten Madsen, Eskør: Fra københavnertøs til bondekone.
Tilmelding senest den 16. marts til Karen Jacobsen tlf. 6471 2360 eller Mogens Andersen
tlf. 6595 8022.
Bestyrelsen
SJÆLLAND SYD. Fredag den 31. marts 2017 kl. 14.00
Generalforsamling i Everdrup Samlingshus, Everdrupvej 20, 4733 Tappernøje.
Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab ved kassereren

5. Valg af bestyrelse, på valg er: Bruno Lund og Esben Tue Christensen
6. Valg af revisor på valg er: Ole Krogh Jensen
7. Valg af revisorsuppleant på valg er: Ruth Engelsborg Suhr
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil Lars Ebert, skoleleder Hyllinge skole, synge
og akkompagnere med sin guitar, vi synger med på de kendte sange.
Kaffe, kage og underholdning: 60.00 kr.
Vel mødt til en god eftermiddag.
Knud Pedersen
HOVEDBESTYRELSESMØDE på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup. Tirsdag den 4. april
2017 kl. 10.30.
HIMMERLANDSKREDSEN. Tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.30.
Vi starter med et besøg hos Arden Frugt og Grønt, Østergade 35, 9510 Arden. Der kan vi se
hvordan 2 rækker kartofler i en gammel hønsefold kan udvikle sig til en butik med næsten alt hvad
hjertet kan begære til dine smagsløg.
Lotte vil fortælle om opstart m.v. af butikken, som nu holder 3 generationer i gang dagen lang.
Bagefter kører vi til Lene og Per Lynge Laursen, Storardenvej 19, 9510 Arden, og ser de moderne
stalde til 38 ammekøer. Per Lynge Laursen er for nylig valgt til formand for Dansk Kødkvæg.
Efter rundvisningen går vi i jagtstuen og holder vores generalforsamling med sædvanlig dagsorden
og kaffe til.
Inden vi kører hjem er der oste- og ølsmagning så vi kan sammensætte et godt påskebord, hvis
der er tid til at nyde det.
Tilmelding senest fredag den 31. marts af hensyn til borddækningen på
mathy@postkasse.net eller 2155 5950.
Prisen for denne aften er 100 kr.
Mads P. Christensen
VEJLEKREDSEN. Onsdag den 5. april 2017 kl. 13.30.
Møde i Billund Landbocenter. Hvorledes virker hoffet, ved Christian Eugen-Olsen.
Vi holder mødet sammen med Midtjysk Landbosenior og håber på stor tilslutning.
Prisen er 150 kr. med kaffe og te.
Steffen Buch Juul
VENDSYSSELKREDSEN. Torsdag den 6. april 2017 kl. 19.00.
Der er bedriftsbesøg hos Bianca og Jimmy Østergård Bering Thomsen, Brudehøjvej 209, Bjergby,
9800 Hjørring. ”Bering Chinchilla” og “ Bering Farm supply”. En interessant og spændende
specialproduktion.
Vi skal besøge en af Danmarks største Chinchilla avlere. Der er omkring 1300 dyr. Der sælges
også avlsdyr fra gården til hele Danmark. Der er planer om at udvide farmen til 2300 avlshunner.
“Bering Farm supply” sælger alt hvad en Chinchillaavler skal bruge.
Vi ser frem til et godt fremmøde lige her i begyndelsen af foråret.
Tag naboen med. Kaffe og brød medbringes.
Niels Ole Volhøj

MIDTJYSK KREDS. Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 18.30.
Bestyrelsesmedlem Niels Møller har fået en aftale på plads med Cimbria i Thisted. Virksomheden
har tilbudt at være vært for kaffe og kage. Besøget er aftalt til tirsdag den 2. maj kl. 18.30.
Virksomheden skal have besked om deltagerantal af hensyn til kaffen. I er velkomne til at tage
andre interesserede med. Gunhild modtager tilmeldinger på mail senest 4 dage før arrangementet
gunhild.olesen.moller@rn.dk
Cimbria Manufacturing A/S har adresse på Faartoftvej 22. 7700 Thisted. Cimbria er meget synlig i
byen med sit store siloanlæg. Fabrikken har afdelinger i flere europæiske lande med i alt omkring
900 ansatte. Cimbria er ejet af en kapitalfond og producere udstyr til behandling af korn.
Gunhild Olesen Møller
FORTUR fra Sjælland/Fyn til årsmøde 2017. Fredag den 26. maj 2017.
ÅRSMØDE 2017. Lørdag den 27. til søndag den 28. maj 2017.
Møde og overnatning på Golf Hotel Viborg.
VESTSJÆLLANDSKREDSEN. Onsdag den 7. juni 2017.
Sommerudflugt til Korsøregnen bl.a. med besøg på Kruusesminde.
Karen Andersen
RINGKØBINGKREDSEN. Onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.30.
Besøg hos Stauning whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern og efterfølgende til Fruergård,
Toldhusvej 2 a, 6900 Skjern.
Begge ejendomme er tidligere slægtsgårde, som er ændret til henholdsvis whiskyproduktion og
ferieudlejning.
Jens Ulrik Tarpgaard
SJÆLLAND SYD. Onsdag den 21. juni 2017 kl. 14.00.
Vi besøger Kongsgården, Strandvejen 11, 4180 Sorø. Gården er fra ca. 1850. Stuehuset vises
frem fra den gang og senere. Der er også gamle redskaber.
Derefter kører vi til Kildemosegaard, Egeskovvej 18, 4700 Næstved. Her hører vi om 50 år som
gør-det-selv landmand i Guderup.
Knud Pedersen
FYNSKREDSEN. Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 11.00.
Sommerudflugt. Vi mødes hos Strøjer Tegl, Bogyden 12, 5610 Assens, hvor vi får en rundvisning
på et moderne teglværk. Kl. 12,00 er der smørrebrød, øl og vand på teglværket. Derefter ser vi
Strøjers Samling - den store bilsamling, hvor vi får en kort rundvisning.
Efterfølgende kører vi til Ungersbjerge 7, 5683 Hårby, hvor vi besøger en vingård. Vi får en
rundvisning i mark og vineri, foredrag om etablering af vingård samt vinsmagning ( 3 slags ).
Besøget varer ca. 1½ time.
Pris: inkl. entre, rundvisninger og frokost 385,00 kr. Tilmelding og betaling senest den 19. juni.
Tilmelding til Karen Jacobsen tlf. 6471 2360 eller Mogens Andersen tlf. 6595 8022. Betaling til
Hans Juul Holmegård Fabers Allé 18, 5300 Kerteminde konto 2024 – 7650517436 - husk
afsender. Tilmelding er gældende, når beløbet er modtaget.
Bestyrelsen

MIDTJYSK KREDS. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 18.30.
Tirsdag den 1. august kl. 18.30 arrangeres besøg på nogle gårde på sydspidsen af Mors under
postnummer 7990 Øster Assels. Limfjorden er helt tæt på med udsigt til Salling, Jegindø, Thyholm
og Thy. Kaffen indtages i Vester Assels Forsamlingshus og her afvikles også årets
generalforsamling.
Besøget starter ved gården Gammellund der har et historisk voldsted. Voldstedet ligger ud til vejen
og der er offentlig adgang. Der vil blive fortalt om stedets historie.
Den tidligere hovedgård (før kaldet Lund) ligger på adressen Hesterøroddevej 110. 7990 Øster
Assels
Herefter besøges Bronzehave og Kirkehøjgård begge beliggende i Vester Assels og slægtsgårde,
men mere herom senere.
Gunhild Olesen Møller

