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PROGRAM 
 

HERREGÅRDENES DAG 

16. AUGUST 2020 

Der tages forbehold for programændringer. Se altid nyeste program på herregaardenesdag.dk   
 

 

Vedr. Covid-19: Forsamlingsforbuddet på 100 personer overholdes naturligvis, ligesom afstandskrav 

og regler om hygiejne håndhæves – der kan derfor forekomme ventetid ved åbent-hus-arrangementer. 
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NORDJYLLAND 

Børglum Kloster 

Rundvisninger kl. 11 og 14 

 

Tid: 11:00-14:00 (til slut på 

eftermiddagsrundvisning) 

 

Sted: Børglum Klostervej 255, 9760 Vrå 

 

Pris og tilmelding: Entré 85 kr.  

Billetter skal bestilles på info@boerglumkloster.dk med emnet ”Herregårdenes Dag”. Maks 50 deltagere pr. rundvisning. 

 

Rundvisning i Børglum klosters historiske udstillinger med klosterfrue Anne Rottbøll. Oplev blandt andet: 

• Klosterets gamle domkirke 

• Udstillingen med Bayeux-tapetet 

• 2. verdenskrigs-udstillingen om kaptajn Christian Michael Rottbøll 

• Udstillingen om Børglum Klosters munkeorden 

• Julemandens værksted-stue samt rekvisitterne fra julekalenderen ”Ludvig og Julemanden” 

• Klosterets historie i 3 etagers-udstilling i østfløjen 

• Kjolemoden igennem 1900-tallet 

• Og meget mere… 
Yderligere info: 

info@børglumkloster.dk 

 
 

 

mailto:info@boerglumkloster.dk
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Herregården Hessel 

Åbent hus på Hessel 

 

Tid: 10:00-16:00 

 

Sted: Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø 

 

Pris og tilmelding: Entré 50 kr.  

– køb i informationen/cafeen 

 

• Levendegørelse med nogle af Hessels laug. 

 

• Smagsprøver af småkagebagning på 

brændekomfur – hele dagen, og smagsprøver af 

hjemmelavede kryddersnapse kl. 13. 

 

• Salg af egne studespegepølser. 

 

• Kl. 11 og 13 er der guidet rundvisning i bygningerne. 

  

Yderligere info:  
info@herregaarden-hessel.dk 
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MIDTJYLLAND 

Bustrup Hovedgaard 

Rundvisning og åbent hus 

 

Tid: 10:00-17:00 

 

Sted: Sønder Lemvej 3, 7860 Spøttrup 

 

Pris og tilmelding: Entré 50 kr. Billetter købes i 

forbindelse med rundvisning, 

• Rundvisning på Bustrup, i bærhaven og 

vandring langs skovstierne.  

• Mulighed for at høre om, hvad vi laver på det 

socialpædagogiske opholdssted  

og specialskolen.  

• Galleri Bustrup åbent med spændende 

udstilling.  

• Åben café hele dagen. 

  
Yderligere info:  
anders@bustrup.dk 
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Clausholm Slot 

Åbent slot og park  

med rundvisning på slottet 

 

Tid: 11:00-16:00 (rundvisning kl. 12 og 14) 

 

Sted: Clausholmvej 308, 8370 Hadsten 

 

Pris og tilmelding: Entré 95 kr.  

Billet købes med MobilePay eller kreditkort. 

 

Clausholm Slot er et af Nordeuropas fineste 

barokanlæg, med 14 stuklofter af datidens 

mestre.  

 

I dag er slottet i familien Berners private eje, 

og drives som en moderne 

landbrugsvirksomhed.  

 

På Herregårdenes Dag vil vi åbne op for Slot og Park, hvor der vil være rundvisninger kl. 12 og 14 på slottet, som man gratis 

kan deltage i.  

  
Yderligere info:  
info@clausholm.dk 
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Gammel Estrup 

Madeventyr i Herregårdskøkkenet  

og rundvisninger i hovedbygningen 

 

Tid: 10:00-15:00 

 

Sted: Randersvej 2, 8963 Auning  

 

Pris og tilmelding: Normal entré. 100 kr. for voksne – 

børn under 18 år gratis. Billetten giver også adgang til 

nabomuseet Det Grønne Museum. Tilmelding ikke 

nødvendig. 

 

Smag på lækre retter tilberedt af sæsonens råvarer, når lokal madentusiast og kogebogsforfatter Thomas Lyster slipper 

fantasien løs i Herregårdskøkkenet og laver vegetarisk mad på brændekomfuret. Det vil være muligt at købe portioner af de 

lækre retter, der tager udgangspunkt i grøntsager fra herregårdens køkkenhave. 

 

Kom også med på spændende rundvisninger indenfor på Gammel Estrup og dyk ned i stedets fascinerende historie. 

Omvisningerne begynder hver hele time i Borggården. Ved stort fremmøde må der påregnes ventetid. 

 

 Yderligere info:  
museumsbutikken@gammelestrup.dk 

 
 

 



 
7 af 34 

 

Herningsholm 

Åbent hus med gratis adgang på 

herregården 

 

Tid: 10:00-13:00 

 

Sted: Herregårdsparken 1, 7400 Herning 

 

Pris og tilmelding: Gratis. Ingen tilmelding. 

 

Søndag den 16. august fejrer vi  

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. 

  
Yderligere info:  
jmc@museummidtjylland.dk 
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Kalø Jagtslot 

Oplev Kalø Jagtslot og Karlsladen 

 

Tid: Grenåvej 12, 8410 Rønde 

 

Sted: 11-12.30 & 14-15.30 

 

Pris og tilmelding: Entré 50 kr. – køb billetten på 

www.nationalparkbooking.dk – 20 pladser tilgængelig. 

 

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 om livet i lokalområdet. 

De gamle egetræskonstruktioner i tre etager, står i dag som dengang i år 

1727, da laden var nybygget.  

 

 
Yderligere info:  
suskr@danmarksnationalparker.dk 

 
 

 

http://www.nationalparkbooking.dk/
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Lindenborg Slot  

Rundvisning på slottet 

 

Tid: 11:00-17:00 

 

Sted: Aalborgvej 63, 9260 Gistrup 

 

Pris og tilmelding: Entré 175 kr. 

Bindende tilmelding på mail til lb@lindenborg.dk – 35 pladser pr. 

rundvisning. 

 

Lindenborg Slot deltager ved Herregårdenes Dag 2020 med en sjælden 

mulighed for rundvisninger, med historier om livet på Lindenborg ”før og 

nu”. 

 

Rundvisningerne vil starte på hele klokkeslæt dagen igennem, og vil have en 

varighed på ca. 40 minutter. Den første vil starte kl. 11:00, og der vil løbende 

blive lukket op for nye tidspunkter, som de enkelte rundvisninger bliver 

udsolgt.  

 

Lindenborg Slot forbeholder sig retten til at aflyse ved for få tilmeldinger. 

  
Yderligere info:  
lb@lindenborg.dk 

 
 

 

mailto:lb@lindenborg.dk
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Middelalderborgen 
Østergaard  

Genåbning på Herregårdenes Dag 

 

Tid: 12:00-16:00 

 

Sted: Østergårdsvej 1, 7870 Roslev 

 

Pris og tilmelding: Det er gratis at deltage og 

tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op. 

 

I anledning af Herregårdenes Dag genåbner 

Middelalderborgen Østergaard efter Corona-

nedlukningen! 

 

På dagen vil der være åbent hus, og man kan gå på vandring i landskabet og besøge ”Åsted Nisserne”.  

 

Åsted Nisserne er en række stenskulpturer, der fortæller historien om nisserne, der var en vigtig del af folketroen på landet før 

i tiden. 

  

Yderligere info:  
tovelpg@@gmail.com 
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Moesgaard 

Guidet tur på Moesgaard Herregård  

- Få indblik i en svunden tid 

 

Tid: 10:30-12:00 og 14:00-15:30 

 

Sted: Moesgaard Alle 20, 8270 Højbjerg 

Mødested: Ved indgangen til Moesgård Herregård 

 

Pris og tilmelding: 100,-  

 (50,- kr for klubmedlemmer af Moesgaard Museum) 

Der kan deltage max. 15 personer pr. tur. 

 

Herregården Moesgaard har en flere hundrede år gammel historie bag sig, som adlen, hæren og en rigmand har sat sit præg 

på. 

Herregården kan føres tilbage til 1784, hvor den nuværende bygning bliver opført af den rige slægt Gyldenkrone. Historien 

starter dog i 1200-tallet med en bygning placeret ved Giber Å. 

Parken bestod tidligere også af en nyttehave med køkkenhave, orangeri, drivhuse, frugtplantage og blegehave.  

På den guidede tur får du mulighed for at se både bygningerne og parken og høre spændende historier.  

Turen er ikke egnet for gangbesværede og barnevogne. Husk praktisk fodtøj.  Yderligere info:  
info@moesgaardmuseum.dk 
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Møllerup Gods 

Kom med rundt på herregården  

og hør om både hamp og kongemord 

 

Tid: 10:00-12:15 

 

Sted: Møllerupvej 26, 8410 Rønde 

 

Pris og tilmelding: 125 kr. Tilmelding via Yourticket. 

 

Der bliver rig mulighed for at få stillet både nysgerrighed, 

den lille sult og tørst, når det historiske gule gods på Mols inviterer til Herregårdenes Dag 2020. 

 

Her byder Møllerup på en rundvisning i det kulturhistoriske miljø på godset. Publikum vil høre om de smukke gamle 

bygningers anvendelse gennem tiden, om godsets historisk store betydning for lokalsamfundet og hvad der skal til for at drive 

et gods i dag. Samtidig vil der ikke blive sparet på dramatikken, når vi kommer til beretningen om Marsk Stig, som er den 

tidligst kendte ejer af godset. Marsken blev i 1286 dømt fredløs for mordet på kong Erik Klipping i Finderup Lade. 

 

Efter rundvisningen vil der være åbent i godsets nye gårdbutik, hvor der vil være smagsprøver på både mad og drikke lavet 

med Møllerups karakteristiske afgrøde: hamp. 

Yderligere info:  
jh@moellerup.dk 

 
 

 

https://www.yourticket.dk/arrangementer/5680/herregaardenes-dag-paa-moellerup-gods/
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Nørre Vosborg  

Åbent hus på Nørre Vosborg 

 

Tid: 10:00-16:00 

 

Sted: Vembvej 35, 7570 Vemb 

 

Pris og tilmelding: Gratis – billet udleveres i døren. 

 

Kom med på en underholdende og oplysende indføring i stedets 

historie og menneskene. Opklar museumsmysteriet sammen med 

hele familien. Tag vandreskoene på og oplev enestående kyst-, 

natur- og kulturlandskab på en 5,9 km naturvandring med guide.  

 

Vi tilbyder lækre frokostretter i smukke omgivelser. Vores 

frokostretter består af klassisk inspirerede og veltillavede retter på 

de bedste råvarer - og en enkelt ret er rigeligt for de fleste - men 

man kan vel altid få plads til lidt dessert.   

Yderligere info:  
info@nrvosborg.dk 
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Sostrup Slot 

Rundvisning på slottet 

 

Tid: 09:30 & 13:00 

 

Sted: Maria Hjerte Engen 1 – Gjerrild, 8500 Grenå 

 

Pris og tilmelding: Entré 60 kr. – 50 pladser på hver 

rundvisning. Tilmelding nødvendig til info@sostrup.dk.  

 

Rundvisning med historisk foredrag tilbage fra greverne op til 

nonnerne forlod Sostrup.  

 

  

Yderligere info:  
info@sostrup.dk 

 
 

 

mailto:info@sostrup.dk
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Spøttrup Borg 

Herregårdenes Dag på Spøttrup  

med guidet tur 

 

Tid: Fra kl. 14:00 

 

Sted: Borgen 6a, 7860 Spøttrup 

 

Pris og tilmelding: Alm. Entré: Børn 

gratis, voksne 80 kr. – købes på stedet.  

– 30 pladser 

 

Guidet tur med fokus på Spøttrup i første 

del af 1900-tallet.  

 

  

Yderligere info:  
info@museumsalling.dk 
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SYD- OG SØNDERJYLLAND 

Gram Slot 

Rundvisning v/ godsejer Svend Brodersen 

 

Tid: 10:00-11.30 

 

Sted: Slotsvej 54-56, 6510 Gram 

 

Pris og tilmelding: Rundvisningerne er gratis. 

Bestilling på 7482 0040 (tast 1) eller 

booking@gramslot.dk  

 

Der er 30 pladser på rundvisningen – hvis nødvendigt 

laves der flere hold. 

 

En rundvisning på Gram Slot omfatter en spændende tur rundt på slottet og på den tilhørende avlsgård Gramgård. Undervejs 

fortæller vi om stedets historie, om landbruget, om Sanne og Svend Brodersens køb af slottet, deres planer og visioner for 

Gram Slot samt de igangværende projekter, der altid er på et stort gods. Sidst men ikke mindst fortæller vi også om slottets 

spøgelse, den gale grevinde, Anna Sophia Shack. 

Yderligere info:  
hellebirgitte@gramslot.dk 

 
 

 

mailto:booking@gramslot.dk
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Sønderskov Slot 

Sønderskov herregård 400 år: 

Tematiserede rundvisninger og renæssancemad 

 

Tid: 11:00-16:00 

 

Sted:  Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 

 

Pris og tilmelding: 85 kr. pr. rundvisning; 130 kr. pr. 

frokosttallerken – booking og betaling af billetter til 

rundvisning på museets hjemmeside 

20 personer til hver rundvisning – der bliver fire forskellige rundvisninger; to før og to efter frokost – frokost kan 

forudbestilles på tlf. 7538 3845. 

 

Museet på Sønderskov fylder 400 år i 2020 og deltager i Herregårdenes Dag med fire forskellige rundvisninger; en i 

herregårdens have og tre inde i hovedbygningen. Hver rundvisning rundes af med forfriskende drikke og hapser inspireret af 

renæssancen. Man kan også forudbestille frokost fra Herregårdskælderen med gourmetmad inspireret af renæssancen. I løbet 

af dagen er der gratis koncerter renæssancemusik af Duo al Dente med solist Anna Wierød.  

 

Hele programmet kan findes på museets hjemmeside www.sonderskov.dk.  

Yderligere info:  
post@sonderskov.dk 
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FYN OG ØER 

Billeskov Gods 

Millionklassebiler på gårdspladsen 

 

Tid: 10:00-16:00 

 

Sted: Billeskovvej 9, 5560 Aarup 

 

Pris og tilmelding: Gratis entré. Ingen tilmelding. 

 

Kom gerne på cykel eller i bil og se mulighederne for at 

holde fest og andre store 

events/konfirmationer/bryllupper med 

overnatningsmuligheder i vores 30 værelser. 

 

På Herregårdenes Dag vil der på gårdspladsen være dyre VIP-biler med lav indstigning til beskuelse. 

 

Cykelturister er i sommersæsonen velkommen i Bed & Bike & Breakfast – mulighed for flot cykeltur fra godset til Assens. 

 

 Yderligere info:  
eks@midtonline.com 
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Erholm Gods 

Rundvisning i parken og åbent marked 

 

Tid: 10:00-15:00 

 

Sted: Karen Borchenfeldtsvej 2, 5560 Aarup 

 

Pris og tilmelding: Entré 70 kr. – billetter købes (mobilepay, kort 

eller konstant) ved Erholm Fødevaremarked på adressen, hvor der 

ligeledes er mulighed for at parkere.  

 

Kl. 11.00 og kl. 13.00 holder godsejer Jan Cederfeld rundvisning i Erholms engelske landskabelige park anlagt 1850-55 af kgl. 

Haveinspektør Rudolf Rothe. Med udgangspunkt i gårdspladsen (P plads) – foran Fødevaremarked på avlsgaard anlagt af 

arkitekt Vilhelm Tvede 1887 – viser godsejer Jan Cederfeld vejen til Erholm Romantiske Park via den gamle humlehave. Turen 

går via etablerede grusstier i kuperet terræn rundt i den romantiske park med romantiske kanaler og hvide samtidige 

støbejernsbroer foruden et stort udbud af sjældne gamle træer. Knejsende som kulisse øverst på bakken ses Erholms historiske 

hovedbygning af arkitekt Herholdt fra 1855. Turen tager ca. 1 time. 

 

På Erholm Fødevaremarked er det muligt at høre om og se knipling og orkis, gamle effekter med en spændende historie fra 

Fyns Bageri Museum, skønne garner og bløde garvede fåreskind, samt fødevaremarkedets spændende stande. Der kan købes 

varme grillpølser og kaffe/te. 

 
Yderligere info:  
info@erholm.dk 
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Gelskov Gods 

Salg af antik, café, rundvisning i privaten kl. 14 & 16 

 

Tid: 13:00-17:00 

 

Sted: Gelskovvej 10, Sallinge, 5750 Ringe, Sydfyn 

 

Pris og tilmelding: Fri entré – gratis parkering  

Rundvisning 25 kr. – maks. 20 personer – billet købes i caféen. 

 

• Salg af antikviteter, dekorationer og andre spændende effekter efter total 

oprydning i alle kroge og gemmer af godset v/ antikvitetshandler Heine R. 

Bartsch. 

• Caféen har friskbrygget kaffe og forskellig slags skønt hjemmebag. 

• Rundvisning i privaten kl. 14 og 16 v/ forpagter Hilde C. Seemann. 

• Tidligere køkkenhjælp på Gelskov i 50’erne, Ulla Kristensen, fortæller frit 

fra sine erindringer undervejs. 

• Underholdning: Studerende fra det fynske musikkonservatorie spiller kl. 13. 

• Promovering: Lej dit helt eget gods til møde, workshops og kursusaktivitet, familietræf eller retreats (14 

dobbeltværelser). Kom og få en helt uforpligtende snak om muligheder, pris mm. 

 

 
Yderligere info:  
gelskovgods8@gmail.com 
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Harridslevgaard 

Åbent hus 

 

Tid: 13:00-17:00 

 

Sted: Assensvej 3, 5400 Bogense 

 

Pris og tilmelding: Entré voksne 70 kr.,  

entré børn 3-12 år 35 kr. – Indgang ved tårnet 

 

 

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 en hvælvet middelalderkælder under nederste stokværk. Bagefter er man velkommen til at gå en tur i det naturskønne 

område med påfugle.  

  

Yderligere info:  
info@harridslevgaard.dk 
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SJÆLLAND 

Charlottenlund Slot 

Åbent hus på Charlottenlund Slot 

 

Tid: 12:00-17:00 

 

Sted: Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund 

 

Pris og tilmelding: Fri adgang – forudbestilling via 

Billetto.dk. Historisk omvisning: 75,- kr./pers. 3 

omvisninger á 25 pladser. Picnickurv: 175,- kr/kuvert  

De fleste kender det, men de færreste har været indenfor på Charlottenlund Slot – nu har du muligheden!! Charlottenlund Slot 

er på alle måder et rigtigt slot. Igennem tiden har flere kongelige anvendt slottet som sommerresidens og flere konger er sågar 

født på stedet. Udenfor emmer slottet af renæssancetræk og en smuk og vild slotspark, som opfordrer til at udforske. Indeni er 

slottet nyrenoveret med respekt for stedets historie. Der er tilføjet moderne elementer med alle originale træk at bibeholdt i 

indretningen. Hør Slottets spændende historie når kunsthistoriker m. speciale i ældre dansk arkitektur Christian Claudio 

Apostoli viser rundt på Slottet. 

Ved forudbestilling kan der bookes omvisning kl. 13:00, 14:30 og 16:00 samt picnickurv, som nydes på udlånt tæppe i den 

smukke slotspark – eller I kan sidde i Riddersalen ved runde borde med udsigt 

over Øresund. Drikkevarer, snacks, kaffe & kage kan købes fra vores kælderbar. 
Yderligere info:  
kontakt@charlottenlundslot.dk 

 
 

 

https://billetto.dk/e/herregardenes-dag-abent-hus-pa-slottet-billetter-458962
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Egholm Slot 

En dør på klem 

 

Tid: 13:00 & 16:00  

 

Sted: Trehøjevej 47, 4070 Krike Hyllinge 

 

Pris og tilmelding: Entré 120 kr. – billetter købes via 

place2book.com – 15 pladser pr. rundvisning. Billetter: 

https://place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6896 

 

For første gang i lange tider er der en dør på klem til Egholm 

slot. Rikke Falck vil vise rundt i nogle af de private stuer på 

Egholm.  

 

Vi skal også ned under jorden og se resterne fra det første 

Egholm. Vi starter på Egholm museum og går den 300 meter 

op til slottet.  

 

Der er brosten og trapper, derfor er turen er ikke egnet til gangbesværede.  

 
Yderligere info:  
egholmmuseum@gmail.com 

 
 

 

https://place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6896
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Gavnø Slot 

Det bedste af Gavnø – historie og have 

 

Tid: 10:00-18:00 

 

Sted: Gavnø 9, 4700 Næstved 

 

Pris og tilmelding: Voksen 125 kr./barn 75 kr. – kan 

købes online på www.gavnoe.dk eller ved indgangen. 

For at sikre plads på rundvisningen anbefales det at 

købe billet + rundvisning online. 

 

Besøg skønne Gavnø Slot og nyd en dag med gratis rundvisning, som giver en unik mulighed for at komme med bag facaden på 

Gavnøs lofter eller hør om slotsparkens spændende historie på en havevandring.  

 

Gennem dagen er der adgang til slottets smukke nyrestaurerede værelser og gange og den imponerende samling af malerier, 

som er Nordeuropas største. 

 

Parkens Café Tulipanen byder indenfor til frokost eller kaffe/kage og børnene kan hygge sig på Sørøverlegepladsen. Gavnø Go 

Fly vil også være åben på dagen.  

 
Yderligere info:  
lop@gavnoe.dk 

 
 

 

http://www.gavnoe.dk/
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Gjorslev Gods 

Rundvisninger på slottet 

 

Tid: 9:30-16:00 

 

Sted: Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge 

 

Pris og tilmelding: 75 kr. – købes ved indgangen til slottet 

 

Kom på rundvisning på slottet på Gjorslev Gods, og hør 

historien om Godsets udvikling tilbage fra 1396 til i dag.  

 

Gå på opdagelse og nyd naturen i den tilhørende park.  

 

Besøg boderne i den historiske gade der fører op til slottet. 

 

 

 

 
Yderligere info:  
gjorslev@gjorslev.dk 
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Kragerup Gods 

Foredrag og åbent hus 

 

Tid: 11:00-14:00 

 

Sted: Kragerupgaardsvej 33, 4219 Ruds Vedby 

 

Pris og tilmelding:  

Frokost og foredrag kr. 175,- pr voksen  

Frokost og foredrag kr. 125,- pr. barn under 12 

år (skal bookes på vores hjemmeside) 

PROGRAM: 

12.00      Frokost i Restaurant Blixen 

13.00      Foredrag ved godsejer Birgitte Dinesen 

13.30      Kaffe og kage i de gamle stuer kr. 75,- 

14.00      Nyd en tur i parken og i landbruget 

 

Få denne dag 20% rabat i aktivitetsparken på Go High, Go Bounce og fodboldgolf. Hvis sulten melder sig, og du ikke er til 

frokost på godset, kan du besøge Go Grill i skoven, hvor man kan bestille grill-selv-burger eller panini.  

Kontakt receptionen på tlf.: 58 26 12 50 for at få oplyst rabatkoden. 
Yderligere info:  
info@kragerup.dk 
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Roskilde Kloster 

Særrundvisning 

 

Tid: 14:00-16:00 

 

Sted: Sankt Peders Stræde 8, indgang C 

 

Pris og tilmelding: 120 kr. – købes gennem 

klosterets hjemmeside – begrænset plads i 

overensstemmelse med de på tidspunktet 

gældende corona-regler. 

 

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. 

 
Yderligere info:  
info@roskildekloster.dk 
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Selsø Slot 

Rundvisning på Selsø 

 

Tid: 14:00-15:00 

 

Sted: Selsøvej 30A, 4050 Skibby 

Parkering ved Selsø Kirke, Selsøvej 28 

 

Pris og tilmelding: Voksne 60 kr. Børn (6-17 år) 

25 kr. Børn under 6 år gratis. 

Billetter købes i billetsalget på museet.  

Tilmelding på info@selsoe.dk. 

Der er 35 pladser i alt. 

 

Få fortalt Selsøs historie, mens I følger med en af museets omvisere rundt i huset.  

Hør om menneskene, der boede på Selsø – og om dem, der arbejdede her.  

Hør om bygningen og de fantastiske barokke bemalinger og empire-rummenes tapeter.  

Hør om livet på en herregård i 1700- og 1800-tallet.  

Omviseren er i dragt fra dengang huset var beboet. 

Yderligere info:  
info@selsoe.dk 
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Sonnerupgaard Gods 

ATV-Safari med outdoor action og 

rundvisning på Sonnerupgaard Gods 

 

Tid: 12:00-15:00 

 

Sted: Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø 

 

Pris og tilmelding: 500 kr. pr person for ATV-

safari, rundvisning på godset efterfølgende er gratis. 

Billet købes via: 

https://place2book.com/da/sw2/sales/5qo15df3un 

- maks. 14 personer pr. hold. 

 

ATV-Safari med Outdoor Action på Sonnerupgard Gods. I får en oplevelse udover det sædvanlig ved at komme ud og køre 

ATV-Safari på Sonnerupgaard Gods jord og skove.  

 

Efter jeres ATV-Safari står godset åbnet og klar til rundvisning.   

 

 

 
Yderligere info:  
info@sonnerupgaard.dk 

 
 

 

https://place2book.com/da/sw2/sales/5qo15df3un


 
30 af 34 

 

Tersløsegaard 

Kærlighed i ild og røg med 

Madame Nielsen og Holberg 

 

Tid: 12:00-16:00 

 

Sted: Holbergsvej 101, 4293 Dianalund 

 

Pris og tilmelding: Alm. entré 60 kr. 

 

Herregårdenes Dag på Tersløsegaard byder på forpremiere på Madame Nielsens ny kærlighedsroman fortalt med nedslag i 

Holbergs skildringer af kærlighed. Den ene beskriver kærlighedens altfortærende kraft som flammer og ild. Den anden bruger 

røg i sin fortælling om en ung jomfrus kærlighed til en af landets største tobakssmøgere. Næsten 300 år adskiller de to billeder 

af kærligheden. Ilden findes i den særdeles nulevende forfatter Madame Nielsens ny roman ”Lamento”, som udkommer den 11. 

september på forlaget Grif. Røgen skyldes den danske litteraturs forlængst afdøde fader Ludvig Holberg, som i sin epistel 89 

fra 1748 beretter om, hvordan nogen kan fatte kiærlighed til det, som andre har afsky for. På Herregårdenes Dag besøger 

Madame Nielsen Tersløsegaard for at læse op af sin tredje og sidste roman i den kærlighedstrilogi, som åbnede med ”Den 

endeløse sommer” i 2014, fortsatte med ”Det højeste væsen” i 2017 og nu afsluttes med ”Lamento”. Oplæsningen begynder kl. 

14.00 og krydres med nedslag i Holbergs roman Niels Klim, hvor ”koner og piger praler ganske ubekymret med deres affærer 

og skryder af deres erobringer”.  

Desuden forevisning af Holbergs stuer og åben herregårdshave med salg af egne 

grøntsager, urter og frugter. Yderligere info:  
post@tersloesegaard.dk 
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Trudsholm Gods  

Rundvisninger i hovedbygningen 

 

Tid: 15:00-19:00 

 

Sted: Hvalsøvej 16, 4060 Kirke Såby 

 

Pris og tilmelding: Entre 75,-/voksen 50,-/barn ml. 4 og 12 år. 

(under 4 år gratis). Kontakt godskontor@ryegaard.dk for tilmelding. 

 

Trudsholm har ikke siden 1980 fungeret som bolig, og anvendes i dag til fester og arrangementer for private og virksomheder. 

Der er kun åbent for offentligheden ved særlige lejligheder. Herregårdenes dag den 16. august er en af disse lejligheder. 

Hovedbygningen blev opført i 1551, og ombygget i 1874. Trudsholm er speciel fordi den er præget af fire generationers udsat 

vedligeholdelse. Derfor påstår vi, at Trudsholm er førerende på romantisk forfald. Levende lys, brændefyrede kakkelovne, 

næsten ingen elektricitet, brændekomfur, Meget rustikke værelser med i alt 30 senge. Det giver en helt speciel stemning, som 

man ikke møder andre steder. Hestestalden på Trudsholm er fra 1870. Den er i 2020 blevet totalt renoveret, så den også kan 

anvendes i den kolde tid. Her er plads til 120 spisende gæster og har fået et helt nyt produktionskøkken.  

• Hushovmester Hans Henning Pedersen (kendt fra ”Oldfruen på Trudsholm”) viser rundt i hovedbygningen. 

• En arkitekt viser, hvad de bygningsarkæologiske undersøgelser har afdækket af udendørs spor.  

• Der kan både købes kaffe/kage samt et måltid mad på stedet. 

  
Yderligere info:  
godskontor@ryegaard.dk 
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Vognserup  

Herregård og guldalder 

 

Tid: 14:00-16:00 

 

Sted: Vognserup 7E, 4420 Regstrup 

 

Pris og tilmelding: 50 kr. – købes på 

https://billetto.dk/ 

 

Rundvisning i parken på Herregården Vognserup fra 

1559. Ejer Hans Christian Teisen fortæller om stedets 

historie fra 1300-tallet, over svenskekrigene til i dag og hvordan en familie lever på, og moderniserer en 450 år gammel 

virksomhed.  

 

Vognserup er en gammel herregård, der normalt ikke åbnes for publikum. Den fungerer fortsat som en traditionel herregård. 

Ejeren bor med sin familie i hovedbygningen og der dyrkes landbrug m.m. 

 

Der vil også indgå præsentation om guldalderkunstnere og deres malerier fra Vognserup, bl.a. J.Th. Lundbye og P.C. 

Skovgaard. De to kunstnere boede i perioder på Vognserup i 1840’erne. 

  

Yderligere info:  
hcteisen@gmail.com 
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LOLLAND-FALSTER 

Christianssæde 

Åbent hus, boglancering: Bevar Værdierne: 

Christianssæde og foredrag  

 

Tid: 10:00-15:00 

 

Sted: Kristianssædevej 3, 4930 Maribo 

 

Pris og tilmelding: Entré 50 kr. eller 125 kr. ved tilkøb af 

bogen Bevar Værdierne: Christianssæde (Bogens værdi: 125 kr.) 

 

Kl. 11.00 og 14.00 ved Jägerhuset, Kristianssædevej 9a. 4930 Maribo, fortæller cand.mag. Malou Korsholm Mortensen om 

Christianssædes fortid og bogprojektet Bevar Værdierne: Christianssæde, mens godsejer Andreas Just Karberg supplerer med 

et oplæg om slottets fremtid. Her kan der købes lidt sødt, kaffe og vand.  

 

Christianssæde og tilhørende park er åben for besøgende, og der er mulighed for at opleve Christianssædes ruintilstand, før 

renovering påbegyndes i slutningen af 2020. Omgivelserne i ruinen er rustikke, og ophold er på eget ansvar.   

Yderligere info:  
info@christianssaede.dk 
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Søllestedgaard Gods 

Oplev måske Danmarks største køkkenhave  

i Søllestedgaard Gods’ fantastiske omgivelser 

 

Tid: 11:00-17:00 

 

Sted: Søllestedgårdvej 4, 4920 Søllested 

 

Pris og tilmelding: 159 kr. pr. person. Vi sælger billetter igennem madbillet.dk.  

Der er 150 kuverter totalt fordelt på to-timers intervaller, dvs. 50 kuverter fra 11 til 13, 50 fra 13 til 15 og 50 fra 15-17. 

 

Kom og oplev Den Grønne Verden på Søllestedgaard gods, hvor du kan få lov at nærstudere den storslåede arkitektur, gå på 

opdagelse i den lækre køkkenhave, hvor der er indrettet en sansesti, og spise et måltid mad, lavet på egne grøntsager og råvarer 

fra nærområdet – enten i vores gårdbutik eller ude i køkkenhaven eller i den gamle barokhave. 

 

Prisen for arrangementet indeholder en madpakke samt et stk. drikkevare (øl eller vand) pr. kuvert. Holder vejret, fås måltidet 

som picnic-kurv, som kan tages med til den skønne barokhave, hvor man sidder under storslåede bøgetræer, iblandt unikke og 

ældgamle blomster og tæt på dyreliv. Alternativt, så kan måltidet nydes i den nyrenoverede hestestald, der er indrettet til på 

hyggeligste vis at huse gæster iblandt den lokale grøntsagsproduktion.   

 

Yderligere info:  
andreas@dengronneverden.dk 

 
 

 


