
Program:
Torsdag den 9. juni 2016
Kl. 12.00: Mødested: Vrejlev Kloster, Vrejlev Kloster 3, 9760 Vrå

Let frokost
Kl. 13.00 Afgang fra Vrejlev Kloster i bus
Kl. 13.30 Ankomst til Bøgsted Hovedgaard. Præsentation ved Mytte og Vagn Fentz
Kl. 14.40 Afgang Bøgsted Hovedgaard
Kl. 15.30 Ankomst Gårdbogaard. Præsentation ved Judith og Svend Aage Christiansen
Kl. 17.00 Afgang Gårdbogaard
Kl. 17.30 Ankomst Brøndums Hotel, Skagen
Kl. 19.00 Drinks og middag på Brøndums Hotel, Skagen

Fredag den 10. juni 2015
Kl. 8.00 Morgenmad
Kl. 8.30 Afgang fra Brøndums Hotel
Kl. 8.45 Ankomst Skagens Museum. Guided rundvisning
Kl. 9.30 Afgang Skagens Museum
Kl. 10.15 Ankomst til Høgholt. Præsentation ved Kirsten og Per Kirketerp
Kl. 11.15 Afgang
Kl. 11.45 Ankomst Vrejlev Kloster. Let frokost

For interesserede deltagere (med egen transport):
Kl. 12.30 Afgang til Ingstrup Mejeri
Kl. 12.45 Præsentation og rundvisning ved Troels Holst
Kl. 13.30 Turen slutter.

Prisen for deltagelse bliver kr. 2.900 for medlemmer, kr. 3.500 for ikke-medlemmer og
kr. 2.150 for studerende. (Alle priser er inklusiv moms).

Vær opmærksom på, at der er tale om en bindende tilmeldingsfrist til Elsebeth Vidø den
10. maj på e-mail elsebeth@ifro.ku.dk eller på telefon 35 33 68 91. Da vi bliver inviteret
indenfor på flere godser, er der et maksimalt deltagerantal, men vi ser igen i år frem til
god tilmelding og et par rigtigt gode dage!

Betaling:
- Bankoverførsel: Reg.nr. 2100 Kontonr. 8070 007 062

Husk at skrive navn + “sommerudflugt” ved bankoverførdel
- Eller kontant betaling ved turens start.

      Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Sommerudflugt 2016

Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Nordjylland. Turen starter
og slutter ved Vrejlev Kloster, Vrejlev Kloster 3, 9760 Vrå
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Gårdbogaard
Gårdbogård er Danmarks nordligste herregård 20 km
sydvest for Skagen. En adelig sædegård af samme
navn kendes fra 1335. Da sandflugten i sidste halvdel
af 1500-årene begyndte at hærge rundt om i Vendsys-
sel, blev også Gårdbogård hårdt ramt, og i 166 0var
gårdens jorder så ødelagte af sandflugt, at jorden blev
delt mellem 4 gårde, og Gårdbogård blev nedlagt.

Den nuværende Gårdbogård  er opført 1893.
Grundlæggeren af Gårdbogård, Jørgen Wendelboe
Larsen, tørlagde Gårdbo Sø i årene 1881-83. Søen var
indtil da den største i Nordjylland.

Vrejlev Kloster
Vrejlev Kloster og kirke blev bygget efter 1160
som et nonnekloster under Børglum munkeklo-
ster. Bygningerne opførtes af den franske præ-
monstratenserorden der blev startet i 1121. I klo-
sterets nordfløj indrettedes 12 nonneceller og
kloster og kirke var dengang forbundet med
buegange, der omsluttede en klostergård. Non-
nernes indgang kan stadig ses i 1. sals højde på
kirkens sydvæg.
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Kort efter år 1200 ramtes bygningerne af en brand, og der er i tidens løb sket flere ombygninger,
sidst i 1914 efter endnu en brand.

I 1536 ved reformationen ophørte Vrejlev Klosters funktion som nonnekloster og stedet blev
overtaget af kronen og overgik sidenhen til privat eje. Vrejlev Kloster ejes i dag af familien
Holst der har haft stedet siden 1932.

Bøgsted Hovedgaard Nordfløjen er opført i 1500-tallet, delvist ombygget
1791. Vestfløjen tilføjet omkring 1600. Hovedparcellen
blev solgt i 1807, og frem til i 1996 har Bøgsted haft
ikke mindre end 20 ejere, hvoraf langt de fleste kun
ejede gården i ganske få år.

Fremstår nu som et smukt eksempel på skiftende tiders
byggestil. Mod nord, øst og vest den magtfulde og en-
kle renæssancebygning fra 1500-tallet. Mod syd den let-
tere barokfacad fra 1790 med fornemt frontparti og sær-
præget knækket taglinie.

Siden 1996 har Bøgsted været ejet af Vagn og Mynte Fentz. Godsets størrelse: 266ha., heraf 246
ha. skov. Godset blev præmieret af Sindal Kommune efter omfattende restaurering i 2000.

Gårdbogård Gods er på 916 hektar, heraf bl.a. ager 530 , skov 214 og hede 76. Gårdens hoved-
bygning blev fredet i 1990 og er meget velbevaret. Ejere siden 1999:  Judith og Svend Aage
Christiansen
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Høgholt Hovedgaard
Høgholt, hovedgård  nævnes første gang 1340. Omkring
midten af 1500-tallet opnåede Høgholt status af
hovedgård, og samtidig blev voldstedet med nu tørlagte
grave omkring anlagt. Herpå opførtes hovedbygningen
som et fritliggende bindingsværkshus, der senere fik
tilføjet bl.a. trappetårn og to sidefløje.
Ejere siden 1995: Kirsten og Per Kirketerp

Ingstrup Mejeri
Ingstrup Mejeri startede som et traditionelt andelsmejeri i 1890 for landsbyen Ingstrup. Det blev
bygget om og omdannedes i 1930’erne til et stort moderne mejeri, for helt frem i 00’erne at finde
sin plads som et mindre håndværksmejeri med rod i stolte traditioner fra 125 års uafbrudt mejeri-
drift.
Ingstrup Mejeri blev i 2009 købt af mejeriets medarbejdere samt eksterne investorer, her iblandt
Vrejlev Kloster, med det klare koncept, at al ost og smør der laves på Ingstrup Mejeri skal fremstil-
les af råvarer fra Vrejlev Kloster.
Hovedparten af mælken bliver lavet til traditionelle danske Ingbo skæreoste, som lagres og sælges
i alle lagringer.

Brøndums hotel, skagen
Brøndums gård fungerede oprindeligt som købmandsgård
Efter godkendelse fra Kong Frederik VII udvidedes køb-
mandsgården i 1859 med gæstgiveri. Hermed blev funda-
mentet for det navnkundige Brøndums Hotel lagt.
Den ældste del af hovedbygningen er fra 1874.
Brøndums Hotel fungerer stadig  som et traditionelt bade-
hotel.
Brøndums Hotel ligger i Skagens gamle bydel Østerby,
lige ved siden af Skagen Museum.

Skagens Museum
Skagens Museum blev stiftet i Brøndums spisesal den 20.
oktober 1908. I 1982 blev udstillingslokalerne forøget
med en tilbygning tegnet af arkitekt, kgl. bygnings-
inspektør Jacob Blegvad. Samme arkitekt tegnede også
museets seneste tilbygning, som blev indviet i 1989.  I dag
råder Skagens Museum over ca. 1900 kunstværker.




