
 

                                 

 

                                                                                                                              September 2018 

 

Indbydelser. 

 

Bevaringsforeningen i Korsør har 2 gode tilbud i efterårsferien. 

 

Sorø Bevaringsforening har inviteret også medlemmerne af vores bevaringsforening til et 

besøg onsdag d. 17. oktober på herregården Gyldenholm lidt syd for Slagelse. 

Hovedbygningen er bygget i 1860’erne med Herholdt som arkitekt og med Hilker som 

kunstner bag nogle fantastiske rumudsmykninger. 

Efter stor succes ved det første besøg i februar i år og efter manges opfordringer er der 

igen arrangeret et besøg. 

Det er en kør-selv tur, som i entré koster kr. 100,00 for medlemmer af en af de to 

foreninger og kr. 150,00 for ikke-medlemmer. I prisen er medregnet kaffe og kage. 

Betaling erlægges kontant hos en af formændene for de to bevaringsforeninger ved 

fremmødet. 

Vi mødes ved hovedbygningen kl. 14.  

Tilmelding er nødvendig. Den rettes til Sorø-formanden Helge Torm senest en uge før på 

mailen: helge.torm@mail.tele.dk., subsidiært på tlf.: 29 93 1891. 

 

 

Torsdag d. 18. oktober inviterer Bevaringsforeningen i Korsør også på en kør-selv tur til 

Blåbæk Møller og Rosendal Slot. Bevaringsforeningen i Sorø er også velkommen. 

 

Blåbæk Vandmølle er grundlagt i 1400-tallet, men de nuværende bygninger er fra 1700-

tallet. Møllen betjener sig af vand fra Faxe Å. 

I året 1828 opførtes en vindmølle, da vandet i åen blev utilstrækkelig. 

 

Rosendal Slot nævnes første gang i 1560 og hed Tottenrup. 

Bygningen er opført af Faxe kalksten, og tegnet af arkitekten Gottlieb Bindesbøll i 1848 . 

 

Begge emner vil være spændende at besøge, vi kan desværre ikke komme ind på slottet, 

men der kan læses interessante oplysninger på nettet. 

 

Vi mødes kl. 10.30  ved Blåbæk Vandmølle, Blåbækvej 5 pr. Fakse, hvor der er 

rundvisning. 

Kl. 12 spises medbragt madpakke. 

Kl. 13 er der besigtigelse af Rosendal Slot med de fine udlænger. 

Kl. 15 drikkes kaffe på Rønnede Kro, som for nylig er istandsat meget fint og nænsomt. 
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Vejen til Blåbæk Mølle er: fra Næstved køres mod Faxe ad vej 154, lige før Faxe drejes til 

højre ad vej 209, ca. 3 km. længere fremme ligger møllerne. 

Turen koster kr. 100,00 for medlemmer af en af de to foreninger og kr. 150,00 for ikke- 

medlemmer. 

Tilmelding til formanden gyrit.kaaber@gmail.com. 

Venlig hilsen fra formanden. 
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