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PROGRAM  
Herregårdenes Dag 18. august 2019 

På Herregårdenes Dag åbner slotte og herregårde over hele landet for 

publikum for dermed at skabe fornyet bevidsthed om herregårdenes 

spændende kulturarv. 

Find information om slotte og herregårde, som deltager i arrangementet her: 

 

NORDJYLLAND 

Dronninglund Slot 

Tid: 11:30-22:00 

Sted:  Slotsgade 8 

  9330 Dronninglund  

Tilmelding: Billet til foredrag købes i indgangen. Bordreservation til Kage-tapas-buffet eller 

Slots middag på telefon: 98 84 33 00, mail: slot@dronninglund-slot.dk eller hjemmeside: 

https://www.dronninglund-slot.dk/contact/  

 

mailto:slot@dronninglund-slot.dk
https://www.dronninglund-slot.dk/contact/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiayfGL8fzjAhVRC-wKHfi1DHoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dronninglund-slot.dk%2Fmoede-og-konference%2F&psig=AOvVaw3_j2dq69uSnT5jTRjumMak&ust=1565683859260349
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Vi krydrer et klassisk åbent hus med rundvisning, gastronomiske oplevelser og mulighed for 

royal overnatning. Alle slottets stuer og sale er åbne og restauranten tilbyder både frokost, 

kage og middag. 

PROGRAM: 

Kl. 11:30-16:00 – Åbent hus 

Kom og oplev de royale og historiske stuer og tårnværelser 

Kl. 13:00-14:00 – Rundvisning 

Ejerne, Henriette og Carl Christian viser rundt. Her fortæller de om Slottets historie og deres 

planer for fremtiden. 

Kl. 14:00-15:00 – Foredrag om Sophie Hedvig 

Det er 300 år siden, at prinsessen underskrev en fundats til oprettelsen af syv 

prinsesseskoler i Dronninglundområdet. Nye undersøgelser viser at prinsessen var meget 

mere end en velgørende og pietistisk prinsesse. Museumsleder Anne holder foredrag om den 

ekstravagante prinsesse. Foredraget bliver suppleret med kaffe og kage. Pris kr. 150,- 

Kl. 11:30-13:00 – Frokost i restauranten 

Slottets frokost-planke med egne og lokale specialiteter. Kr. 125,- (Bordbestilling nødvendig) 

Kl. 14.00 – 16.00 – Kage-tapas-buffet 

Samt kaffe og the. Pris kr. 125,- (Bordbestilling nødvendig) 

Kl. 18.00 – Slots middag 

Velkomstbobler med salte snacks 

3-retters menu med tilhørende vine 

Kaffe, the og sødt 

Pris 650.- (Bordbestilling nødvendig, max. 55 pladser) 

 

Voergaard Slot 

Tid: 10:00-12:00 

Sted:  Voergaard 6 

  9330 Dronninglund 

  Mødested: Ridehallen på Voergaard Slot kl. 10:00 

Tilmelding:  Billetter købes i billetsalg på stedet. 

Herregårdenes dag fejres på Voergaard Slot med særligt fokus på et fælles forsknings- og 

formidlingsprojekt om grevens kone Marie Henriette Chenu-Lafittes liv i Bordeaux. Her kan 

du opleve museumsleder Anne Provst holde foredrag om projektet og derefter komme med 

på en rundvisning og se den fantastiske samling, som grevinden var ophav til. Projektet er 

et samarbejde mellem Voergaard Slot, Museum MOSS og enkelte franske museer. Under 
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foredraget serveres et glas vin. Varighed ca. 2 timer. Pris for deltagelse i hele herligheden: 

kr. 150,- 

 

Visborggaard Slot 

Tid: 15:00-16:00 (omvisning)  

Sted:  Visborggaard Allé 39 

  9560 Hadsund 

Tilmelding:  Ikke nødvendig. Fri entré. 

Når du besøger Visborggaard Slot kan du opleve den fantastiske renæssancepark, der blev 

anlagt under slottets storhedstid for omkring 400 år siden. Det er Danmarks eneste 

fredede renæssancepark, og tager man en tur gennem parken kan man nemt forestille sig, 

hvordan den adelige husstand har spadseret på stierne gennem den smukke park. Gæster 

der besøger renæssanceparken kan med fordel medbringe en picnickurv og nyde en dejlig 

middag alene eller sammen med familie og venner. 

Kl. 13-15 vil Susanne von Platen- Hallermund vise rundt i den fredede renæssancepark. 

Ønsker De deltagelse i denne rundvisning, skal tilmelding ske pr. mail på svph@mail.dk. 

Tilmeldingsfrist d. 18/08.2019 kl. 10.00  

Kl. 15 kommer historiker Lise Andersen og fortæller om Visborggaards historie. 

Omvisningen starter kl. 15 i væksthuset i haven og varer ca. 1 time. 
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Odden Herregård 

Tid: 10:00-17:00 

Sted:  Oddenvej 31, Mygdal 

  9800 Hjørring 

 

Tilmelding:  Billetter købes i billetsalg på stedet. Voksne kr. 70,-. Børn under 16 år gratis 

Odden er Danmarks nordligste herregård. Oprindelig lå den på en banke som på en odde, 

omgivet af voldgrave, vandløb og en sø. Herregården Odden rummer Victor Petersens 

Willumsen-samling. 

Museet er åbent. Der sælges kaffe og hjemmebagt kringle i caféen. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiE3efl9vzjAhV6wAIHHab5BiUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Famtsavisen.dk%2Fmariagerfjord%2FVisborggaard-Slot-solgt-til-lokalt-par%2Fartikel%2F333573&psig=AOvVaw1Uf3os2RV4W4rtdlKELdeG&ust=1565685405893795


5/26 

 

 

Børglum Kloster 

Tid: 10:00-17:00 

Sted:  Børglum klostervej 255 B 

         9760 Vrå 

Tilmelding:  Billetter købes på stedet. Voksne 85 kr. Børn (7-16 år) 40 kr. Børn (0-6 år) 

gratis. 

Museet har almindeligt åbent. Se mere på www.boerglumkloster.dk.  

 

http://www.boerglumkloster.dk/
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MIDTJYLLAND 

Gammel Estrup 

Tid: 10:00-15:00 

Sted:  Randersvej 2 

         8963 Auning 

Tilmelding:  Billetter købes i billetsalg på stedet. 

Oplev herregårdens kulturlandskab og bliv klogere på livet på en herregård ved indgangen 

til det forrige århundrede, når museumsinspektør og naturvejleder Helle Kristensen viser 

rundt i området og haverne omkring Gammel Estrup. Turen krydres med smagsprøver fra 

herregårdens nyttehave samt Alling Å, da herregårdene omkring år 1900 var selvforsynende 

med frugt og grønt, fisk og vildt fra have og skov. I dagens anledning afholdes der krebsegilde 

ved Alling Å, der løber forbi herregården. Her kan man smage på herregårdshistoriske retter 

med krebs og være med, når krebsekoordinator ved Randers Kommune, Knud Erik Vindum 

tømmer krebseruserne og fortæller om den invasive signalkrebs i Alling Å- systemet. 

• Kom med på rundvisning indenfor på herregården.  

• Og besøg herregårdskøkkenet, hvor der er salg af historisk kaffe og kage. 

• Få gratis smagsprøver på herregårdshistoriske retter med krebs og andet godt fra 

herregårdshaven.  

• Lav din egen krebsebrik og forsøg dig med krebsefiskeri ved Alling Å. (fisketegn 

kræves, hvis du er mellem 18 og 65 år). 
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PROGRAM: 

Kl. 10:30 – Vandring i herregårdens kulturmiljø samt smagsprøver i Borggården. 

 Max. 50 deltagere. 

Kl. 12:00 – Omvisning indenfor på herregården. 

Kl. 13:00 – Krebsegilde ved Alling Å. 

Kl.14:00 – Omvisning indenfor på herregården. 

 

Clausholm Slot 

Tid: 14:00-15:30 

Sted:  Clausholmvej 308 

8370 Hadsten 

Tilmelding:  Tilmelding til foredrag påkrævet: 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=njypv1qla9 

 

Clausholm Slot markerer dagen med en unik rundvisning, hvor slotssekretær Birgitte 

Buchsti fører gæsterne gennem de smukke sale og fortæller slottes historie, som i dagens 

anledning krydres med alle de spændende spøgelseshistorier, der knytter sig til stedet. 

Rundvisningen varer fra kl. 14:00-15:30, og der er plads til 60 deltagere. Rundvisningen 

er nu udsolgt! 

Slotsparken er åben hele dagen, så der er rig mulighed for en hyggelig heldagstur til 

Clausholm på Herregårdenes Dag. Tag en spadseretur rundt gennem de utallige alléer med 

tilsammen over 1000 lindetræer og de smukt anlagte terrasser med brusende fontæner. 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=njypv1qla9
https://www.clausholm.dk/
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Clausholm Slotspark er et af de tidligste og bedst bevarede barokanlæg i Danmark, bygget 

omkring en streng symmetriakse, som barokkens ideal foreskriver. Slotsparken er udpeget 

som en af de væsentligste og mest bevaringsværdige herregårdshaver i Danmark.   

Man er velkommen til at medbringe madkurv, og der er opstillet borde og bænke i parken 

til formålet. Hunde i snor må medtages i parken, men ikke på slottet. 

 

Spøttrup Borg 

Tid: 14:00-15:00 

Sted: Østergaardvej 1 

Åsted 

7870 Roslev 

Tilmelding:  Billetter købes i Velkomstbygningen. 

 

Spøttrup Borg er Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Bygningerne er fra starten af 

1500-tallet og fremstår i dag som det bedste eksempel på, hvordan man indrettede en 

herrebolig til forsvar i senmiddelalderen. Til Borgen hører også en stor, smuk park, hvor du 

også finder en spændende lægeurtehave. Kom med på rundvisning på den gamle 

middelalderborg Spøttrup. Børn gratis entré. Pris voksne: kr. 80,- 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw6OLm9_zjAhVQsaQKHWHVBv8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ferievedlimfjorden.dk%2Fsommeraktiviteter-paa-spoettrup-borg-gdk1110063&psig=AOvVaw2Tv4N3s6BvHpXr0DfkgPgJ&ust=1565685284897488
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Middelalderborgen Østergaard 

Tid: 10:00-16:00 

Sted: Østergaardvej 1 

Åsted 

7870 Roslev 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Fri entré.  

PROGRAM: 

Kl. 10:45 –  Qigong begynderlektion v/ Lisbeth Laustsen 

Kl. 12:30 –  Foredrag om ”Modstandsbevægelsen på Østergaard”  

  v/arkivar K.E. Jakobsen 

Kl. 14:00  –  Guidet rundvisning. 
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Herregården Hessel 

Tid: 11:00-16:00 

Sted:  Hesselvej 40 

  9640 Farsø 

Tilmelding: Billetter købes i informationen/museumscafeen. 

Denne dag har vi lidt ekstra at byde på i form af levendegørelse med nogle af Hessels laug, 

bl.a. småkagebagning på komfur og snapsesmagning kl. 14:30. Der er guidede rundvisninger 

på Hessel kl. 11:00 og kl. 13:00. Pris kr. 50,- 

 

Stenalt Gods 

Tid: 10:00-15:00 

Sted:  Stenaltvej 8 

  8950 Ørsted 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Fri entré. 

Stenalt Landbrug har åbent i gårdbutikken for salg af gedeprodukter oste og kød fra kl. 10-

15. Der er også mulighed for besøg i gedestalden. 
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Kalø Jagtslot 

Tid: 11:00-12:30 og 14:00-15:30   

Sted:  Grenåvej 12 

  8410 Rønde 

Tilmelding: www.nationalparkoutdoor.dk (guidet tur)  

 

http://www.nationalparkoutdoor.dk/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fnationalparkmolsbjerge.dk%2Fnyheder-mols-bjerge%2F2016%2Fman-har-vel-lov-at-vaere-lidt-kongelig%2F&psig=AOvVaw2MnvQ732MEacxHqvZLAKQh&ust=1565687121219059
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Du kan opleve et eventyrligt slot og en historisk lade på en guidet rundvisning i Jagtslottet 

og Besøgscenter Karlsladen. Du hører om livet på slottet, dengang og nu, og du ser de 

smukke gamle kalkmalerier, imponerende træskærerarbejder og mærker atmosfæren.  

Pris kr. 50,- pr. person. Max. 30 personer pr. rundvisning. 

Det lille charmerende jagtslot er opført i årene 1898-99 til Martin Johan Jenisch, når han 

kom fra Tyskland med familie, gæster og tjenestefolk. Arkitekten var den kendte Hack 

Kampmann, der arbejdede sammen med maler og dekoratør Carl Hansen Reistrup. Oplev 

ligeledes Karlsladen, med en fin udstilling og livet i lokalområdet. 

 

Møllerup Gods 

Tid: 9:30-12:30 

Sted: Møllerupvej 26 

8410 Rønde 

Tilmelding: https://www.go-syddjurs.dk/arrangementer/2658/rundvisning-p-mllerup-

gods---herregrdenes-dag/  

 

https://www.go-syddjurs.dk/arrangementer/2658/rundvisning-p-mllerup-gods---herregrdenes-dag/
https://www.go-syddjurs.dk/arrangementer/2658/rundvisning-p-mllerup-gods---herregrdenes-dag/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKw6LAs_3jAhWRr6QKHavgB2UQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pigeonairphoto.dk%2Fda_DK%2Fcases%2Fmoellerup_gods%2F&psig=AOvVaw0pEXY14twpaklZR3OIWZyv&ust=1565701493381821
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I anledning af Herregårdenes Dag søndag d. 18. august inviterer Møllerup Gods på 

rundvisning og smagsprøver på vores egen fødevareserie med hamp.  

På rundvisningen på det historiske Møllerup Gods vil du høre den dramatiske beretning om 

Marsk Stig, som er den tidligst kendte ejer af godset, få et godt indblik i de smukke 

bygningernes anvendelse gennem tiden og viden om, hvad der skal til for at drive et moderne 

gods i dag. Vi slutter af med en fortælling om hampens egenskaber og får lidt lækre 

smagsprøver på Møllerups egen fødevareserie med hamp. Pris kr. 175,- pr. person. 

PROGRAM: 

09:30 –  Gårdbutikken er åben 

10:00 –   Velkomst v. godsejeren 

                  Rundvisning v. familien Gamborg og ansatte på godset. 

 11:30 –   Hampesmagsprøver af egne produkter, kaffe eller vand. 

12:15 –   Tak for en dejlig dag. 

 

Sostrup Slot & Kloster 

Tid: 11:00-16:00 

Sted:  Maria Hjerte Engen 1 

  8500 Grenaa 

Tilmelding: Tel.: 88 44 12 00 eller mail: info@sostrup.org 

 

mailto:info@sostrup.org
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1xcmd_vzjAhUCMuwKHd0FBm8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sostrup.org%2Fdet-sker%2F&psig=AOvVaw1JbJ1ndGFT4VkO6BICprwr&ust=1565687339300251
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Sostrup Slot & Kloster er et fascinerende sted med en lang og farverig historie. Ejer Kirsten 

B. Swift vil tage jer med rundt på rundvisning hvor du vil høre om de tidligere bedrifter, om 

slægternes storhed og fald, og om tiden frem til i dag. Du vil blandt andet blive budt indenfor 

i Slottets restaurerede saloner, den smukke Maria Hjerte Kirke og Klosterets imponerende 

pyramidesal. 

RUNDVISNINGER: Kr. 45.00 Pr. person. Max. 45 personer pr. rundvisning 

Kl. 11:00 – 12:30 

Kl. 13:00 – 14:30 

SLOTSRESTAURANTEN har åben kl. 11:30-16:00. Book bord: 88441200  

Denne dag tilbyder vi 2 stk. Slots smørrebrød inkl. 1 øl/vand kr. 149,00. Der kan tilkøbes 

ekstra smørrebrød for kr. 57,- Kaffe/te og Sostrup Nonne kringle kr. 75,- 

 

Herningsholm 

Tid: 10:00-13:00 

Sted:  Herregårdsparken 1 

  7400 Herning 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Gratis entré. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-5uaO__zjAhUOzKQKHaoaBf0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.visitherning.dk%2Fherningsholm-museum-gdk607611&psig=AOvVaw0HbU4DAQUgY-cQszy9D3og&ust=1565687476742306
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Søndag den 18. august fejres Herregårdenes dag. Herregårdene er en vigtig, men ofte overset 

del af den danske kulturarv. Derfor inviterer herregårde og slotte landet over denne dag til 

et fælles åbent hus-arrangement. På dagen vil Herningsholm Museum naturligvis også være 

åbent for publikum. Der vil i dagens anledning være gratis entré til den snart 450 år gamle 

herregård og de spændende udstillinger. 

 

Lindenborg Slot 

Tid: 17:00-22:30 

Sted:  Aalborgvej 63 

  9260 Gistrup 

Tilmelding: Slottets værtinde Luise Bukh: lb@lindenborg.dk 

Vi byder på årstidsgourmet fra Restaurant Tabu og rundvisning ved Elisabeth Svendsen, 

som er opvokset på Slottet. 

 

Elisabeth Svendsen er datter af den afdøde Lensgreve, Carl Heinrich von Schimmelmann, 

og er vokset op på Lindenborg Slot. Som den sidste generation, der har beboet slottet, har 

Elisabeth historier fra værelser og sale og en tid med tjenestefolk, piger & karle og en lidt 

excentrisk far der var bidt af jagt, i en grad der præger slottet og driften omkring hele 

Lindenborg Gods. 

mailto:lb@lindenborg.dk
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvsOrx__zjAhVO3KQKHey1BwcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.lindenborgslot.dk%2Finformation%2Flindenborg-slots-historie&psig=AOvVaw2uanstAOgq9_aWg0bI25FT&ust=1565687721522290
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Den nordjyske stjernekok, Michael Miv Pedersen, er fast tilknyttet Slottet. Han vil til 

lejligheden sammensætte en menu der afspejler årstiden og mulighederne fra skove, marker 

og fauna. Pris inkl. rundvisning & middag, kr. 1.845,- Max. 60 deltagere. 

En sjælden mulighed for at komme indenfor slotsvolden få en kulinarisk oplevelse i de 

særprægede og historisk autentiske rammer. 

 

Herregården Moesgaard 

Tid: 10:30-12:30 

Sted: Moesgaard Allé 20 
  8270 Højbjerg 

Tilmelding: Via museets webshop: 

https://shop.moesgaardmuseum.dk/events/herregaardenes-

dag?_ga=2.209653269.680261304.1565267061-128092187.1565267061  

 

Tag med museets naturvejleder på en vandring i skovene omkring herregården Moesgaard 

ved Aarhus og genfinde de mange spor, som den driftige herremand Thorkil Dahl har sat. 

Igennem sin drift af Moesgaard ændrede han kraftig på skov, mark og strand. Vi hører 

historierne, ser sporene, mærker og smager på naturen omkring. 

Turen er ca. 4 km og er ikke egnet til gangbesværede. Barnevogne er velkomne. Vi mødes 

foran indgangen til den gamle hovedbygning kl. 10.30. Pris kr. 75,- pr. person. 

https://shop.moesgaardmuseum.dk/events/herregaardenes-dag?_ga=2.209653269.680261304.1565267061-128092187.1565267061
https://shop.moesgaardmuseum.dk/events/herregaardenes-dag?_ga=2.209653269.680261304.1565267061-128092187.1565267061
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFnae6gP3jAhXI66QKHXe7C68QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.moesgaardmuseum.dk%2Fom-moesgaard%2Forganisation%2F&psig=AOvVaw2XTDxgZK0JVFNNskmBKl2N&ust=1565687981387674


17/26 

SYD- OG SØNDERJYLLAND 

Sønderskov Slot 

Tid: 13:00-15:00 

Sted:  Sønderskovgårdvej 2 

  6650 Brørup 

Tilmelding:  Billetter købes i indgangen. 

Museet på Sønderskov Slot deltager i Herregårdenes Dag med guidede omvisninger i huset 

og i haven. Omvisningerne er gratis, når entré er betalt. Pris entré: kr. 30,- 

PROGRAM: 

Kl.13:00-14:00 – Omvisning i hovedbygningen 

Kl. 14:00-15:00 – Omvisning i haven 

 

FYN OG ØER 

Skjoldemose Gods 

Tid: 13:00-15:00 

Sted:  Rødmevej 45  

  5771 Stenstrup 

  OBS! Mødested: Hovedbygningen 

Tilmelding:  desireelenzberg@gmail.com  

mailto:desireelenzberg@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjajLLbgf3jAhUJqaQKHaXqAaQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.krak.dk%2Fmuseet%2Bp%25C3%25A5%2Bs%25C3%25B8nderskov%2Bbr%25C3%25B8rup%2F66268424%2Ffirma%3Fpage%3D1%26query%3Dherreg%25C3%25A5rde&psig=AOvVaw3-jTZRob8Psi6N3RuXtsD3&ust=1565688245811606
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Skjoldemose åbner dørene i de gamle hvælvingekøkkener med musik, vandretur, portvin, 

hjemmebagte småkager og spændende fortællinger om HC Andersens Fyn. 

"I anledningen af 200 året for HC Andersens farvel til Fyn og Herregårdenes dag, har vi valgt 

et HC Andersen-tema. På dagen åbner vi de 200 år gamle køkkener i kælderen på 

Skjoldemose og byder på hjemmebagte småkager og portvin." - Desiree Ulrich, Skjoldemose. 

Max. 100 deltagere. Pris entré: kr. 100,- 

 

Broholm Slot 

Tid: 10:30-18:00 

Sted:  Broholmsvej 32 

  5884 Gudme 

Tilmelding:  Forudbestilling til serveringer nødvendig på mail: bro@broholm.dk eller  

  tlf.: 45 62 25 10 55 

mailto:bro@broholm.dk
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOh8PCm_3jAhUN6KQKHZOTAzEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.maskinbladet.dk%2Fartikel%2Fkom-pa-besog-pa-landets-herregarde&psig=AOvVaw2vSJ7P1MqP8HNWyjxmno0l&ust=1565695236067278
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På Herregårdens dag byder Broholm Slot velkommen til en dag med Broholmer Hundene. 

Kom og få historien om hundene fortalt af Torben Elmerdahl og mød hans flotte Broholmer 

Hunde. Torben fortæller: Kl. 12:00 – kl. 14:00 – kl. 16:00. 

PROGRAM: 

Kl. 12:30 – Frokosttallerken med egne og lokale specialiteter. 

Kuvertpris kr. 245,- 

Kl. 14:00-17:00 – Servering af Broholms Sommer – Kagebuffet med kaffe og the. Kuvertpris 

kr. 175,- 

Kl. 18:30 – Middag i en af Broholms hyggelige Spisestuer – 3-retters Sommermenu 

Kuvertpris kr. 495,- 

 

Billeskov Gods 

Tid: 10:00-16:00 

Sted:  Billeskovvej 9 

  5560 Aarup 

Tilmelding:  Ikke nødvendig. Fri entré. 
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Vi holder åbent hus til at bese kursus og konferencefaciliteter i hovedbygningen, pejsestuen, 

vognporten samt vores 20 enkelt- og 10 dobbeltværelser. Billeskov fungerer til dagligt som 

præhospital træningscenter (Life care one A/S) for ambulancepersonale, Politi og andet 

beredskabspersonale samt undervisningssted for sikkerhedskurser til virksomheder udført 

af Guardian SRM. Se vores faciliteter til dit næste virksomhedsmøde - privat fest – event 

eller kursus, med eller uden overnatning. Mød et par af leverandørerne af forplejning til 

Billeskov og Fri Bike cykelprojektet for grupper, Bed & Bike. 

 

 

Erholm Gods 

Tid: 10:00-16:00 

Sted:  Karen Borchenfeldtsvej 2 

  5560 Aarup 

Tilmelding: Billetter købes (mobilepay og kontant) ved Park- og Fødevaremarked. 
Betalingskort ved adgang via Fødevaremarked. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.visitassens.dk%2Fbilleskov-overnatning-cykelgrupper-gdk1092970&psig=AOvVaw2ndwV8O1e0xYVTGGB0t47Y&ust=1565702250987488
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Erholm Gods tilbyder rundvisninger i hold hver hele time af godsejer Cederfeld i Erholms 

engelske landskabelige park anlagt i 1850-55 af kgl. Haveinspektør Rudolf Rothe. Parken 

har karakteristiske svungne kanaler og romantiske hvide støbejernsbroer foruden et stort 

udbud af sjældne gamle træer både hjemlige og mere eksotiske. Knejsende som kulisse 

øverst på bakken ses Erholms historiske hovedbygning af arkitekt Herholdt fra 1855. Der er 

direkte adgang til åbent Fødevaremarked med P-plads og toiletter som del af avlsgaarden 

fra 1870erne af arkitekt Vilhelm Tvede. Pris entré: kr. 70,- 

 

Harridslevgaard 

Tid: 13:00-17:00 

 

Sted: Assensvej 3  
 5400 Bogense 
 
Tilmelding: Ikke nødvendig.  

Besøg renæssanceslottet Harridslevgaard 3 km fra Bogense, som byder på en spændende 

kulturel oplevelse. Slottet nævnes helt tilbage i Kong Valdemars Jordebog af 1231, og den 

nuværende bygning er fra 1606. Man vil kunne besigtige i alt 1550 kvm. Af 

hovedbygningen i 3 stokværk, bl.a. Riddersalen, som er Danmarks største i privat eje, og 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia5uH8pP3jAhXF0KQKHXsvAXMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.erholm.dk%2Fom-erholm&psig=AOvVaw3Yzz7oiDNaxETC2oYLn8Fk&ust=1565696323453504
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en hvælvet middelalderkælder under nederste stokværk. Bagefter er man velkommen til at 

gå en tur i det naturskønne område med påfugle. 

Entre kr. 70,- for voksne og børn 3-12 kr. 35,- 

For yderligere information kontakt 6481 1500.  

 

 

 

Skrøbelev Gods 

Tid: 10:00-17:00 

Sted: Skrøbelev Hedevej 4 
 5900 Rudkøbing 

Tilmelding: Ikke nødvendig 
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Skrøbelev Gods har 350 årsjubilæum i år, og det smukke gamle hus kan opleves på en 

række gratis rundvisninger i anledning af Herregårdenes Dag. 

Frokost, kaffe og kage mm. kan købes i caféen. 

Der er åbent hus og gratis rundvisninger på Skrøbelev Gods i løbet af dagen. 

For yderligere information kontakt Skrøbelev på 6251 4531. 

 

Sanderumgaard 

Tid: 11:00-17:00 

Sted: Sanderumgaardvej 150 
 5220 Odense SØ 

Tilmelding: Entrépris 60 kr – børn under 18 år gratis. 

I umiddelbar tilknytning til hovedbygningen på Sanderumgaard findes den gamle 

romantiske landskabshave. Det er en af de første af sin slags i Danmark, oprindelig 

etableret af Johan Bülow i perioden 1793 – 1828. Havens areal er 15 ha. og af den 

oprindelig udformning eksisterer stadig hytterne Tankefuld og Sommerlyst. Arealet bindes 

sammen af et større kanalsystem på ca. 2 km., som samler øer, plæner og park. 

På Herregårdenes Dag er der almindeligt åbent i haven. Se mere på 

www.sanderumgaard.dk. 

 

http://www.sanderumgaard.dk/
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SJÆLLAND 

Herregårdsmuseet Selsø Slot 

Tid: 14:00-15:00 

Sted: Selsøvej 30A – OBS! Parkering ved Selsø Kirke: Selsøvej 28 
 4050 Skibby 

Tilmelding: Billetter købes i museets billetsalg på dagen. 
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Kom med på en offentlig omvisning på Selsø og hør mere om denne meget autentiske og 

velbevarede herregårds historie. Omvisningen er gratis, når entréen til museet er betalt. Den 

tager ca. 1 time og udføres af en af museets dygtige omvisere i historiske dragter.  

Museet har åbent kl. 11-16 og i anledning af Herregårdenes Dag byder caféen på Søsterkage 

og kaffe til kr. 45,- Entré voksne: kr. 60,- Entré børn: kr. 25,- 

 

Saltoftehus 

Tid: 10:00-15:00 

Sted: Saltoftevej 7 
  4470 Svebølle 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Fri entré.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjD9M7bpf3jAhVRuqQKHctjAKcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.visitfrederikssund.dk%2Ffrederikssund%2Fhistorien-bag-selsoe-slot&psig=AOvVaw09myiKPt3Eo1PpVk4CB17D&ust=1565697997337947
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Vi holder åbent hus, hvor I kan nyde naturen & skoven der omkredser godset. Saltofte Gods 

holder det første loppemarked siden 50´erne på gårdspladsen. Vi fortæller: 

• Historien om et gods, som har været i konstant udvikling med sin samtid – og fortsat 

er det, i kraft af de ejere, som har dedikeret deres liv til stedet og dets samspil med 

området. 

• Hvordan er det at bo på sin arbejdsplads, og hvordan er det at gifte sig med en mand, 

hvor der følger et gods med? 

• Vores velrenommerede restaurant har åbent for en let frokostanretning og vores 

velkendte pulled pork-burger samt kaffe og hjemmebagt kage på vores skønne 

sydvendte terrasse. 

 

Vognserup Gods 

Tid: 14:00-16:00 

Sted:  Vognserup 7E 

  4420 Regstrup 
 

Tilmelding: https://billetto.dk/e/herregardenes-dag-pa-vognserup-gods-billetter-365463 

https://billetto.dk/e/herregardenes-dag-pa-vognserup-gods-billetter-365463
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGseORpP3jAhXGyqQKHdyUAZcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.krak.dk%2Fsaltoftehus%252C%2Bsaltofte%2Bgods%2Bsveb%25C3%25B8lle%2F66517351%2Ffirma&psig=AOvVaw2frLZWp26m9aZjaPU35C2v&ust=1565697564354833
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Rundvisning i historisk herregårdsmiljø: Park, pavillon fra 1800-tallet, lade fra 1700-tallet. 

Fortælling v/godsejer Hans Christian Teisen om fortid, nutid og fremtid. 

Slots- og Kulturstyrelsen: "Hovedbygningen fra 1559 er et af de få bevarede eksempler på et 

senmiddelalderhus, oprindeligt i udtryk af nederlandsk renæssance". 

I den istandsatte staklade bydes på sandwich og drikkevarer (inkluderet i entré). Vi 

fortsætter fortællingen om stedet, herunder om de guldaldermalere, som i 1840’erne 

opholdt sig på Vognserup. Pris entré: kr. 60,- 

 

Kragerup Gods 

Tid: 11:00-16:00 

Sted:  Kragerupgaardsvej 33 

  4291 Ruds Vedby 

Tilmelding: https://order.lifepeaks.dk/kragerup-gods/herregårdenes-dag#step_1   

(tilmelding til foredrag og frokost) 

https://order.lifepeaks.dk/kragerup-gods/herregårdenes-dag#step_1
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPk8CBp_3jAhVLzKQKHaxiAJYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.roskildehistorie.dk%2Fgods%2Fadelsgods%2FTuse%2FVognstrup.htm&psig=AOvVaw33s0JF6oP8Q4qJiy5Pg8p6&ust=1565698251986053
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Besøg Kragerup Gods til åbent hus d. 18. august 2019 til herregårdenes dag. Herregårdenes 

dag bliver holdt én gang om året og har til formål at åbne så mange herregårde i hele landet 

som muligt. Det er for at skabe ny bevidsthed om herregårdenes kulturarv, rolle og deres 

enorme betydning, som nogle af de største arbejdspladser. Kragerup Gods er en ud af 700 

herregårde og har 70 på lønningslisten. Vi glæder os til at se så mange som muligt til en 

hyggelig dag i herregårdenes ånd!  

ENTRÉ: Det er gratis at gå tur i park og skov, og der er mulighed for at købe mad og drikke 

i skovens café. Ønskes foredrag og frokost koster det kr. 149,- pr. voksen og kr. 98,- pr. barn 

under 12 år, som skal bookes på ovenstående link. 

Der gives 20% rabat på klatreparken Kragerup Go High, trampolinparken Kragerup Go 

Bounce, Kragerups Fodboldgolf og Kragerup MTB track. 

PROGRAM: 

11.00 – Foredrag v/Godsejer Birgitte Dinesen. 

12.00 – Frokost kr. 149,- 

13.00 – Mulighed for at købe kaffe og kage kr. 75,- i de gamle stuer. 

               Alternativt kaffe og is i skovens café. 

14.00 – Nyd en tur i parken og i landbruget. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO0abip_3jAhWDzKQKHQEsDJ0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fduglemmerdetaldrig.dk%2Foplev%2Fgo-high-ophold-paa-kragerup-gods%2F&psig=AOvVaw1if7hlT452HDR_FiYdyp0u&ust=1565698490586116
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Roskilde Kloster 

Tid: 14:00-16:00 

Sted:  Sankt Peders Stræde 8C 

  4000 Roskilde 

Tilmelding: https://visitroskilde.nemtilmeld.dk/45/  

 

Kom på en spændende og underholdende tur på herregården Sortebrødregård fra 1565, som 

i 1699 blev til Danmarks første adelige jomfrukloster. Guiden fortæller spændende historier 

om herregården, det endnu tidligere munkekloster, om jomfruklosteret og om nutidens 

Roskilde Kloster. Vi går gennem den smukke klosterhave og ser det imponerende 

klosteranlæg, klosterkirken, Riddersalen og de smukke stuer. Besøget sluttes med et glas 

mousserende vin i Riddersalen med gyldenlæder og unik loftsbemaling. Max. 30 deltagere. 

Pris: kr. 100,- pr. person. RUNDVISNINGEN ER NU UDSOLGT! 

 

Tersløsegaard – Ludvig Holberg Museet  

Tid: 12:00-16:00 

Sted:  Holbergsvej 101 

  4293 Dianalund 

Tilmelding:  Billetter købes i indgangen til hovedbygningen. 

Holbergs herregård Tersløsegaard har både åbent museum, haverundvisning og salg af egne 

grøntsager, urter og frugter samt servering af drikkevarer m.m. Pris entré: kr. 50,- 

https://visitroskilde.nemtilmeld.dk/45/
https://www.roskildekloster.dk/?lightbox=imagegkb
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Skjoldenæsholm 

Tid: 13:00 

Sted:  Skjoldenæsvej 106 

  4174 Jystrup 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Man møder bare op. 

Skjoldenæsholm holder åbent hus med en gratis rundvisning. Godsets ejer, Susanne Bruun 

De Neergaard viser rundt og fortæller stedets og familiens spændende historie. 

Historien om Skjoldenæsholm kan spores tilbage til 1348, hvor den smukke herregård 

dengang blev omtalt som en anselig borg under Valdemar Atterdag. I 1567 blev den store 

herregård revet ned, hvor man mener, at Frederik den 2. genbrugte byggematerialer fra 

borgen til opførelsen af Frederiksborg Slot i Hillerød. 

Den nuværende hovedbygning er opført i flere tempi. Den oprindelige hovedgård er bygget 

af rentemester Müller i 1662. Kun "Grevindefløjen", som kendes på bindingsværket og 

fundamentet af kampesten, er tilbage. I 1794 købte Anna Marie Bruun de Neergaard 

godset af Anna Joachimina Ahlefeldt, og siden har Skjoldenæsholm været i familien Bruun 

de Neergaards eje. Familien flyttede i 1971 fra hovedbygningen for at omdanne stedet til 

hotel og konferencecenter. I 1991 blev hovedbygningen gennemgribende renoveret og 

fremstår i dag som en særdeles velbevaret herregård, hvor svundne tiders stemning og 

nutidig komfort forenes. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz5P-Iqv3jAhWvMewKHSdEDfkQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjz5P-Iqv3jAhWvMewKHSdEDfkQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.visitvestsjaelland.dk%252Fterslosegaard-gdk1077891%26psig%3DAOvVaw1J-N6h0an87cmFwzVlppHW%26ust%3D1565699143988794&psig=AOvVaw1J-N6h0an87cmFwzVlppHW&ust=1565699143988794
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LOLLAND- FALSTER 

Pederstrup 

Tid: 11:00-12:30 

Sted:  Pederstrupvej 124 

  4943 Torrig L 

Tilmelding: https://billetto.dk/e/til-bords-med-fortidens-herregardsfruer-billetter-

370279 

Hør historiker Louise Sebro fortælle om livet i kvindernes stuer i en tid, hvor 

pudderparykker og silkestoffer var på mode, men også en tid, hvor kvinder læste franske 

filosoffer og fulgte med i politik. Se hvordan dragter fra tiden så ud, når Skrædder Michael 

Nøhr viser nogle af sine historiske kreationer og nyd samtidig en dejlig brunchtallerken fra 

Susanne Brun. Efter brunchen er det muligt at se Pederstrups udstilling Stilleben på bordet 

– en moderne fortælling om herregårde. Ved køb af brunchbillet med entré er der 50% rabat 

på billetten. Pris kr. 175,- eksklusive entré til museet / kr. 200,- inklusive entré til museet. 

Max. 50 deltagere.  

 

https://billetto.dk/e/til-bords-med-fortidens-herregardsfruer-billetter-370279
https://billetto.dk/e/til-bords-med-fortidens-herregardsfruer-billetter-370279
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