
 

 
 
Nu er programmet på plads, der kan måske komme 
enkelte småting, som skal ændres lidt, men det løser 
sig. 
Vi skal jo til Lolland her i 2018, hvor vi dels har vore 
egne aktiviteter, men også skal deltage i en lille festival 
arrangeret af Højreby Spillemandslaug. Hovednavnet er 
Baltic Crossing som består af en række finske og 
svenske musikere sammen med Christian Bugge. 

Se også: http://balticcrossing.com/ 
Festivalen foregår på Holeby skole, som ligger et lille 
stykke vej fra Fuglsang. 
 
 
For et par år siden boede vi i nogle lidt nedslidte 
campinghytter, året efter var det et lidt nedslidt hotel, og 
i år bliver det så på Fuglsang Herregård, som ligger i den østlige del af Lolland sammen med Fuglsang Kunstmuseum. 
 
Det er en gammel herregård med fine gamle værelser og en fin have, en lille ulempe er så, at værelserne i 
hovedbygningen har fælles bad og toilet på gangen. 
Alle værelser har navn efter kendte kunstnere, eks. Carl Nielsen 
 
Vi har reserveret alle værelser i hovedbygningen og så er der en fløj på området ” Reden” med mere moderne 
værelser med eget bad.  
Det fine er, at vi har hele gården for os selv, men de var lidt svedte dernede, da vi sagde, at vi faktisk kommer 45 
personer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Disse billeder er fra nogle af værelserne i hovedbygningen. Agnethes 
værelse, Carl Nielsen´s værelse og Edvard-Griegs-vaerelse 
Værelserne er meget forskellige i hovedbygningen, fordelingen kommer til at 
foregå ved lodtrækning, så måske får man et meget stort værelse, og måske 
får man et fint lille pigekammer med den grå dame, vi får se. De personer, der 
har ønsket at bo på Reden får værelser der. 
 

Hvad skal vi så lave? 
 
Vi skal en del af tiden være 
sammen med Højreby 
Spillemandslaug og deltage i 
festivalen, der er lavet mulighed for 
at deltage i et dansekursus om 
lørdagen, og spillemændene har 
også gang i et lille fællesprojekt. 
Søndag vil der være vil den 
obligatoriske gåtur med en eller 
anden form for picnic.. 
 

Program 

Fredag 1/6  

Ankomst i løbet af eftermiddagen til:  

 Fuglsang Herregård  Nystedvej 73 4891  

http://fuglsangherregaard.dk/ 

Indkvartering. Der er kaffe og kage på Herregården ved 15:30 tiden, 

 

18.00 Spisning på Holeby skole sammen med Højreby spillemændene 

20.00 Koncert med BalticCrossing, med indlagt 

pause kl. 20.45. 

22.00 Efter koncerten er der mulighed for at 

spillemænd kan spille lidt sammen og der 
kan danses lidt. Her skal man selv sørge for 
transport til Holeby. 

http://balticcrossing.com/ 

 

Lørdag 2/6 

08.00  Morgenmad på Herregården 

I Holeby vil der være en række aktiviteter, der vil være et spillekursus om formiddagen og et dansekursus 
om eftermiddagen,, og om aftenen vil der være en legestue, den starter dog først for vores 
vedkommende kl. 21.00, Vi skal lige være færdige med at spise. 

Se det fulde program i næste afsnit.  

 

Men det er jo skovtur, så man kan deltage i det man har lyst til, naturen omkring Fuglsang er meget flot, 
og på området ligger der også et fint kunstmuseum, som kan anbefales 

http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum 

Skovturen 2018,  1. – 3. juni 

Fuglsang Herregård  Baltic Crosssing Festival 

http://balticcrossing.com/
http://balticcrossing.com/
http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum


 

 
17.30 Middag på Herregården 

Vi spiser en 3 retters menu på Herregården, i 
spisesalen eller i havestuen. Menuen bliver baseret på 

lokale råvarer, så det skal nok blive godt. 

 

21.?? – 23.30   

Bal sammen med Højreby Spillemandslaug 

Da vi har et tæt besat program, vil der blive arrangeret bus til Holeby til dem der, vil deltage i ballet 
sammen med Højreby og Ramsø spillemændene. 

Vi vil blive afhentet ca. kl. 20.30 og bussen vil så gå tilbage til Fuglsang kl. 23.30. 

For dem, som har svært ved at sove, vil baren være åben, og kan servere en lille en til at falde i søvn på. 

 

Søndag 3/6 

08.00 Morgenmad 

10.00 Gåtur til Skejten, som er et naturområde 

beliggende tæt på Herregården, vi får en 
lokalkendt til at fortælle lidt om området. 
Der kan være vådt i området, så husk godt 
fodtøj. 

12.30 Enkel frokost i det grønne, vi satser på 

godt vejr og regner med at holde den i 
området, så det bliver enkle ting, med lidt 
at drikke til. 

Skulle det mod forventning blive dårligt vejr, regner vi med at kunne lave en nødløsning ved 
Herregården. 

14:30 Hjemrejse, og som sædvanlig er der mange fine steder man kan besøge på vejen. Man kunne også blive 

på Fuglsang og gå over til Kunstmuseet og høre en koncert med Ensemble Storstrøm. 

Se program her: http://www.ensemblet.dk/aktuelt/aktuelle-projekter/silhuetter/ 

 

Hvad koster det? 

Det er i år blevet lidt dyrere end planlagt, men jeg kunne ikke modstå fristelsen, det at bo i på en gammel herregård 
må jo koste lidt, så prisen er beregnet til 1600 pr person. 

Beløbet bedes indbetalt til: Ramsø Folkedanserforening & Spillemandslaug 
Vesterhegnet 46, 4600 Køge 
Reg. 1551  Konto.1 77 55 45 

Det dækker: 

 2 overnatninger på Hotellet, 

 Kaffe og kage  ved ankomst, fællesmiddag fredag aften sammen med Højreby, drikkevarer skal man selv 
betale 

 Adgang til koncert og minibal 

 Morgenmad lørdag 

 Middag lørdag aften 

 Morgenmad søndag 

 Picnic på stranden eller på Herregårdens område 

 

Hvad skal jeg selv gøre? 

http://www.ensemblet.dk/aktuelt/aktuelle-projekter/silhuetter/


 

Melde dig til 

Send en mail: klaus@spillemandslaug.dk, 

og skriv lige hvis der er noget specielt vi skal tage hensyn til.  

 

Selv transportere dig til Fuglsang 

Programmet har ændret sig lidt fra det første oplæg, idet en stor del af det vi skal lave, kommer til at foregå i Holeby, 
så vi skal selv køre derned fredag aften til koncert og hvis man vil deltage i ting lørdag formiddag og eftermiddag. 
Lørdag aften har vi en bus til rådighed 

Så vi skal bruge biler, men alligevel fyld dem op, det er sjovere.  

Vi skal bo på hotel (enkelt- eller dobbelt værelse), så du skal ikke have sengetøj med. 

Huske varmt tøj og godt fodtøj 

Og til frokost søndag måske et lille tæppe at sidde på, det er et vådområde, så måske vandrobust fodtøj. 

Eventuelt udvide programmet med andre seværdigheder 

Man kan jo vælge at komme dagen før eller blive en dag ekstra, det kan sagtens lade sig gøre men giv lige besked, så 
vi kan få lavet en reservation. 

Der er masse af muligheder for at lave en lille afstikker. 

https://www.middelaldercentret.dk/da 

 

Det uventede !! 

Foreninger er sammensat af mange forskellige mennesker med forskellig baggrund og 

talenter, og der dukker altid noget uventet op, nu her til skovturen viser det sig at vi i vor midte 

har den tidligere Lollandske Landsdelsmester i roekast, vi forsøger selvfølgelig at få 

vedkommende til at stille op til en lille konkurrence. Vi er i fuld gang med at prøve at skaffe 

råvarerne til konkurrencen. Det drejer sig herom Beta Vulgaris 


