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Fredag den 5. maj 2017

Lørdag 6. maj

16.00 – 17.00: Mødested ved Maribo 600 år gamle Domkirke i Klostergade og
en kort velkomst af Bevaringsforeningen By & Land Maribos formand.

08.30: Mødestedet er Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29. Registrering af
deltagere til årets generalforsamling og ledsagere.

I Maribo Domkirke vil der være guidet rundvisning i kirken og landemodesalen med nordens ældste oliemaleri og Margrethebægeret.

Generalforsamling.
Der er kaffe, the, frugt og isvand i hele mødet samt frokostbuffet, eftermiddagskaffe og kage, hvor drikkevarer er for egen regning.
AV - udstyr plus skrivemateriel forefindes til deltagerne.

Der vil være orientering og besigtigelse ved Leonora Christinas grav.
For dem der er i god fysisk form, vil der være mulighed for opstigning til og
rundvisning på Domkirkens imponerende loftrum eller et besøg i Pilgrimshuset, der er nabo til Domkirken.
17.30 – 19.30: Mødested kulturværket, Banegårdspladsen 1. Her vil Lolland
kommunes borgmester Holger Schou Rasmussen byde velkommen til Maribo.
Efter en buffet leveret af Restauration Bangs Have med lokale råvarer, excl.
drikkevare som kan købes på stedet, vil der blive givet en kort orientering om
kulturværket og bygningen vi befinder os i, ved Almar Møller.
Herefter går vi en tur ud i Maribos gamle bydel under behørig ledelse, af en af
Maribos meget vidende og fortællende vægtere.
19.45 – ? Mødested på Maribo Lilletorv, Vestergade 13, ved Grandfeldts Gård,
og går herefter tur med vægteren Terkel Jakobsen som guide.
Herefter siger vi tak for i aften og på gensyn i morgen.

09.00: Velkomst til Lolland ved viceborgmester og klima-, miljø- og teknikudvalgs-formand Henrik Høegh. Velkomsten er for alle deltagere.
Herefter ledsagertur.
09.30: Generalforsamling i henhold til Landsforeningens vedtægter.
12.30 – 13.30: Pause. Fælles frokost for generalforsamlings deltagere og deltagere på lørdagens ledsagertur. Frokosten afholdes på Hotel Maribo Søpark.
13.30 – 14.30: Generalforsamlings genoptagelse.
14.30 - 15:00: Kort strækkeben pause eller en kaffetår.
15.00 – 16.00: Efter generalforsamlingen på Hotel Maribo Søpark, vil der være
foredrag vedr. Maribo by ved tidl. Museumsinspektør Ove Nielsen.

Lørdag 6. maj - Fortsat fra forrige side.
19.00 - ? Festmiddag i Maribos fine gamle skovpavillon fra 1912, Bangs Have
Pavillon, Bangshavevej 23.
Arkitekten på denne fine skovpavillon er arkitekt Ove Funch Espersen, København. Pavillon er særdeles velbevaret og velvedligeholdt gennem alle årene,
og har en helt fantastisk udsigt over en stor del af Naturpark Maribo Søerne.
Festmiddagen må gerne indeholde festlige indslag. Drikkevarer er for egen
regning.
Lørdag 6. maj - Ledsagertur
08.30 Registrering af deltagerne til årets generalforsamling og deltagerne i
lørdagens ledsagertur. Mødestedet er Hotel Maribo Søpark.
09.15 Velkomst til Lolland ved viceborgmester og klima-, miljø- og teknikudvalgs- formand Henrik Høegh.

Under en kreds af siddesten er der indbygget et 12-kanal lydanlæg, som lader
rumlig elektroakustisk sang, musik og lyd, skabt til stedet, klinge i intervaller i
døgnets lyse timer året rundt.
DODEKALITTEN er skabt af billedhuggeren Thomas Kadziola.
Musikken er udført af komponisten Gunnar Møller Pedersen.
Efter DODEKALITTEN drager vi en smut videre i de Lollandske Alper til Reventlow museet, som har til huse i hovedbygningen på herregården Pederstrup. Hovedbygningen er opført i 1813 – 22 i en enkel ny klassicistisk stil af
statsminister C.D.F. Reventlow (1748 – 1827).
Museet der blev oprettet i 1940, belyser Reventlows liv og virke. Han var en
af hovedmændene bag de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet og
pioner inden for skole- og skovdrift.
Museet er et interiørmuseum, hvor historien fortælles ved hjælp af portrætter, kunst-genstande, dokumenter og møbler, hvoraf mange har tilhørt
Reventlow selv.

09.30 - Ledsagertur til et spændende naturområde ved
DODEKALITTEN på Glentehøj vej, 4943 Torrig, herfra er der udsigt over Smålandshavet med øerne Fejø, Askø og Lindholm m. fl. i horisonten. Øen Lindholm er kendt fra flyvningens barndom med pioneren Ellehammer. Her skal
vi opleve et syngende monument, der kan give alle en oplevelse af storhed,
fortid, nutid og ikke mindst fremtid.

Reventlow museet er beliggende Pederstrupvej 124, 4931Torrig.

DODEKALITTEN (græsk: ”Tolvstenen”) er, når den er færdigudbygget, 12
syngende stenstøtter, hver 7-9 m høje, de 2 øverste m udhugget som hoveder,
alle vendt mod centrum af en cirkel med 38m indvendig diameter.

13.30 – 14.30 For ledsagere er der nu mulighed for en tur gennem Bangs
Have skoven, forbi friluftsscenen ”Hyld dalen” videre forbi Maribo Sø Camping og ud til Frilandsmuseet.

Efter denne begivenhedsrige tur går turen tilbage til frokosten på Hotel
Maribo Søpark.
12.30 – 13.30 Fælles frokost på Hotel Maribo Søpark.

Lørdag 6. maj - Ledsagertur- Fortsat fra forrige side.
13.30 – 14.30 På frilandsmuseet vil der være rundvisning i frilandsmuseet
historiske bygninger.
15.00 16.00 Foredrag vedr. Maribo by. Tidl. Museumsinspektør Ove Nielsen.
Foredraget afholdes på Hotel Maribo Søpark.
19.00 - ? Festmiddag i Bangshave Pavillon.
Søndag 7. maj - Herregårdstur.
09.00 - Busafgang fra p-pladsen ved Hotel Maribo Søpark.
Vi kører ad Vestergade og Rødbyvej. Vi drejer mod Holeby og gør en afstikker mod Søholt Gods, på Søholtvej 51, 4930 Maribo, med avlsgård og
Barokhaven.
Herfra går turen videre forbi Højbygård sukkerfabrik og Have byen, vi er nu
lige i hjertet af stedet, hvor det lollandske sukker eventyr startede i 1872,
videre mod Tågerup, hvor vi gør holdt ved Museum Polakkasernen i Tågerup
på Højbygårdsvej 34, 4970 Rødby og får et lille indblik i den del af herregårdskulturen på L-F der omhandler den polske arbejdskraft i sukkerroerne.
Ved besøg på Polakkasernen er der entré på kr. 30,00.
Videre til Lungholm Slot, på Rødbyvej 24, 4970 Rødby, hvor ejeren Baron
Nicolas de Bertouch-Lehn vil fortælle om Lungholm.

De historiske bygninger, på Lungholm Slot, er blevet restaureret og nyindrettet med fuld respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og
godsets fredede status. Realdania har støttet projektet og al ombygning er
blåstemplet af kulturarvsstyrelsen. På Lungholm vil der blive budt på en forfriskning ved bussen.
Turen går derefter videre mod landsbyen Errindlev og videre mod Herregårdene Bremersvold og Kærstrup. Der bliver et lille holdt for at nyde
Kærstrup Slot.
Turen fortsætter herefter langs Naturpark Maribo Søerne, og den første sø vi
møder er Røgbølle sø, forbi godset Ulriksdal. Vi passerer herefter Hejrede sø
og følger nu Søndersø mod godset Engestofte, på Søvej 10, 4930 Maribo og
en tiltrængt frokost, drikkevarer er for egen regning kan købes på stedet.
Her vil familien Egeskov vise rundt og fortælle om det store renoveringsprojekt i alvs-bygningerne, som er støttet af Realdania.
Der bliver ligeledes lejlighed til at bese Engestofte kirke, der rummer en
mindetavle over modstandskvinden Monica Wichfeld, der var gift med den
daværende ejer af Engestofte.
Guider på denne tur er Terkel Jakobsen og Jan Jørgensen
Turen går herfra tilbage mod Maribo.
15.00 Forventet ankomst til Hotel Maribo Søpark.

P R A K T I S K E O P L Y S N I N G E R

Tilmelding: Senest 15. april 2017 på byogland.dk
Tilmelding til årsmøde og generalforsamling skal ske senest 10. april
2017, hvor der er en tilmeldingsblanket under Nyheder og arrangementer. Er der spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt da venligst
Landssekretariatet på tlf. 70 22 12 99.
Spørgsmål vedrørende programmet kan rettes til Bevaringsforeningen By & Land Maribo v/ Jan Jørgensen på tlf. 41 12 17 90 eller på
mail: bojanz@mail.dk
Overnatningsmuligheder tæt på årsmødet:
Hotel Maribo Søpark
Vestergade 29, 4930 Maribo
Tlf. 54 78 10 11 mail: Soepark@millinghotels.dk Hj.side www.millinghotels.dk
Dette er stedet, hvor generalforsamlingen afholdes lørdag 6. maj. Vi har
forhånds-reserveret 30 dobbeltværelser til Landsforeningens delegerede
og øvrige deltagere, samt 10 enkeltværelser.
Pris pr. nat: dobbeltværelse 700,- kr. og enkeltværelse 500,- kr. incl.
morgenmad.

Ebsens Hotel
Vestergade 32, 4930 Maribo
Tlf. 54 78 10 44 mail: info@hotelmaribo.dk
Pris pr. nat: dobbeltværelse 895,- kr. og enkeltværelse 595,- kr. incl. morgenmad
Bandholm Hotel
(ca. 8 km fra Maribo)
Havnegade 37, 4941 Bandholm
Tlf. 54 75 54 76 mail: info@bandholmhotel.dk
Pris pr. nat: dobbeltværelse 1195,- kr. og enkeltværelse 1095,- kr. incl.
morgenmad
Hotel Lolland
(ca. 7 km fra Maribo)
Vestre Landevej 110, 4951 Nørreballe
Tlf. 55 37 72 12 mail: mail@hotel-lolland.dk
Pris pr. Nat: dobbeltværelse 870,- kr. og enkeltværelse 680,- kr. incl. morgenmad
Eventuelt Bed & Breakfast I Maribo og omegn – se på nettet.
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Fredag aften:
Maribo Domkirke
Kulturværket
Incl. buffet exl. drikkevare
Vægtertur
fredag den 5. maj

270,00 kr.

Generalforsamling:
Inkl. Frokost exl. drikkevare
lørdag d. 6. maj

425,00 kr.

Ledsagertur:
Inkl. frokost
lørdag d. 6. maj

510,00 kr.

Festmiddag:
i Bangs have Pavillon
Exl. drikkevarer
lørdag den 6. maj

360,00 kr.

Søndagstur:
Herregårdsudflugt Incl.
Frokost exl. drikkevarer
Søndag d. 7. maj

340,00 kr.
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