
      BEVARINGSFORENINGEN  i  NÆSTVED      

          En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur i Næstved Kommune 

Bestyrelse 2017:     Karl  Johan  Topsøe-Jensen, Jean-Pierre van Tittelboom,  Peter  Engberg,  Susanne  Outzen,                                                     

                                Palle Birk Hansen,  Lars Noltensmeier og Frank Rasmussen. 

 
 
                            Næstved d.14-02-2018 

Invitation til medlemmerne. 
 

Rundvisning på Gjorslev Slot - lørdag den 28. oktober 2017 kl. 14 - 15:30 
 
Rundvisningen varer ca. 1½ time, og vi får en historisk gennemgang af slottet samt en kort beskrivelse af 
godset, som det drives i dag. Godset ejes af godsejer Peter Henrik Tesdorph. 
 
Bestyrelsen har arrangeret denne rundvisning, idet vi synes, at det er længe siden medlemmerne har fået 
sådanne tilbud - og ja vel også nok alt for længe siden. 
 
Vi kan være op til 30 deltagere. 
 
Transporten til Gjorslev Slot - og hjem igen - forestiller vi os kunne foregå i deltagernes biler. 
 
Transporten kan nok - som tidligere praktiseret - foregå på delebasis i privatbiler,  i hvilken forbindelse 
bestyrelsen naturligvis er behjælpelig med at finde ledige pladser til de medlemmer, der ikke kan køre selv. 
 
Gjorslev ligger ca. 8 km nord for St. Heddinge - og det tager ca.1t 15m at køre de 50 km fra Næstved hertil, 
d.v.s. at alle afgange fra Næstved i de individuelle biler - skal være lørdag senest kl.12:45. 
Koordinering og løbende - betids - orientering mv. vil udgå fra Peter Engberg 
 
Foreningens kassebeholdning betaler rundvisningen, men ikke transporten.  
 
Transport i privatbiler på delebasis vurderes at beløbe sig til 25 kr. pr. person i bilerne.    
 
Alle interesserede bedes hurtigst muligt - og senest onsdag den 25 oktober - melde tilbage per mail til 

Peter Engberg - engberg@stofanet.dk - med angivelse af deltagerantal samt ønsket transport, d.v.s.: 

 

         A. Kører selv                B. Kører selv og kan medtage x stk. 
 
Med venlig hilsen - for bestyrelsen - Peter Engberg 
 
Fakta om Gjorslev Slot:  
Opført ca.1396-1400 af roskildebispen Peder Jensen Lodehat, som var Margrethe I's hjælper i.f.m.Kalmarunionen. 
Efter reformationen har det været skiftende i privat og kongelig eje, "sidst" ejet af familien Scavenius 1793-1925 og 
herefter familien Tesdorph.  Nuværende ejer, godsejer Peter Henrik Tesdorph, overtog Gjorslev i 1970.  . 
 
 

Den 18.10.2017 endvidere tilsendt Museumsforeningen i Næstved, idet der endnu er ledige 
pladser.    


