
DGI badminton til Lolland-Falster og Sydsjælland i uge 38, 2013.

Den 16. september kl. 6.45 mødtes 16 forventningsfulde senior badmintonspillere fra Helsinge og
omegn på Helsingehallens parkeringsplads, for at indlede en badmintontur i bus til Lolland-Falster
og Sydsjælland. Turen var arrangeret af Erik Ravn fra Allerød badmintonklub, og bussen blev kørt
af Peter Flodgaard. Efter at have opsamlet de øvrige 8 deltagere i Lynge, startede turen til Maribo.
Vi havde et lille ophold på en rasteplads på motorvejen, således at vi - over en lille en - fik hilst
ordentligt på hinanden. De fleste kendte dog hinanden i forvejen, dels fra turneringer og dels fra
tilsvarende ture de foregående år til Sverige, Tyskland, Sønderjylland og Bornholm. På turen derfra
sang vi nogle af Eriks medbragte sange.

Vi kørte først til Maribo Hallerne, hvor vi fra kl. 10.00 - 12.00 spillede mod 60+ seniorer. Efter
kampene blev der serveret lækkert smørrebrød i kantinen. Efter spisningen blev der trukket lod om
gaverne, som Maribo havde fået hos div. handlende og vi havde gaver med fra OK benzin. Alle fik
en gave med hjem og de resterende gaver tog vi med til Sakskøbing og Vordingborg.

Dernæst  kørte  vi  til  Sankt  Birgitta  Kirke  (Den  romersk  katolske  sognekirke  i  Maribo)
(http://helligkorskirke.dk/4kirker/sktbirgitta/index.html),  hvor  der  var  rundvisning  af  den  polske
præst Marek Pomykala. Sankt Birgitta Kirke blev, som den første katolske kirke i Danmark, indviet
i 1897. Kirken har fået sit navn efter Den hellige Birgitta. Udefra ligner kirken en almindelig dansk
kirke,  men indenfor  møder  man en typisk  katolsk kirke.  Midler  til  opførelsen blev indsamlet  i
Polen. Det smukke loft er malet med inspiration fra de områder roepolakkerne kom fra.

Fra den katolske kirke gik vi til  Maribo Domkirke (http://www.maribodomkirke.dk), som ligger
idyllisk ved Søndersø i Maribo. Her fik vi et meget inspirerende foredrag af sognepræst Per Møller.
Kirken er bygget efter anvisninger af Den hellige Birgitta i 1400 tallet som en klosterkirke for både
nonner og munke hvis klostre lå på hver sin side af kirken og hvor stedet hed Skimminge. Stedet
kom senere til at hedde Maribo efter jomfru Maria. Efter at Skimminge kirke var brændt ned i 1596,
fik klosterkirken status som byens kirke. Da Lolland-Falster i 1804 blev et selvstændigt stift, fik
kirken omsider  status som domkirke.  I domkirkens krypt  blev Leonora Christina begravet,  men
hendes lig blev kort tid efter fjernet fra gravstedet og formentlig gravsat på det sted, hvor hendes
husbond Corfitz Ulfeldt i forvejen lå begravet.

Så  gik  turen  videre  til  Hotel  Maribo  Søpark  (http://maribo-soepark.dk/),  der  også  ligger  ved
Søndersø. Vi fik anvist  vore værelser for de næste 2 nætter  og hvor alle  var med søudsigt.  Vi
mødtes i  receptionen til  kaffe og kage inden vi skulle  med en vægter på tur rundt i  det gamle
Maribo.

Vi mødtes  med vægter Terkel  Jakobsen ved det gamle rådhus fra 1857 på torvet.  Torvet  var i
gammel tid omkranset af mange store købmandsgårde og den bedst bevarede er Qvades gård der
ligger lige over for rådhuset. På torvet er der en statue af Kaj Munk idet han er født på Tovet i nr. 11
i 1898 og opvokset i Maribo. Kaj Munks forældre, garver Carl Emanuel og Mathilde Petersen døde
allerede i hhv. 1899 og 1903 og Kaj blev adopteret af moderens kusine Marie og hendes mand Peter
Munk og gav ham Munk-navnet. Ved statuen sang vi Den blå Anemone skrevet af Kaj Munk i
1943. På turen rundt fortalte vægteren om Den gamle Latinskole, Bagtorvs kvarteret, Domkirken
med kirkegården hvor Kaj Munks forældre ligger begravet, Beginne huset som i 16-, 17- og 1800-
tallet blev anvendt som hospital,  Kapellangården fra 1756, Sygehuset fra 1846, Fattiggården, en
Accisebod fra 1779 hvoraf der er flere i Maribo og som tidligere fungerede som toldsteder. Turen
endte ved rådhuset hvor vægteren sluttede af med en sang:
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Om du vil tiden vide,
Husbonde, pig’ og dreng,

Da er på de tide,
man føjer sig i seng.
Befal dig Herren fri!
Vær klog og snild!

Vogt lys og ild!
Vor klokke er slagen ti.

Tilbage på hotellet fik vi serveret en 3 retters menu, hvorefter vi gik hver til sit.

Næste morgen, den 17. september – efter morgenmaden – var der afgang til hallen i Sakskøbing,
hvor vi fra kl. 9.00 - 11.00 spillede mod 60+ seniorer. Efter kampene blev der serveret lækkert
smørrebrød i kantinen. Efter spisningen blev der trukket lod om gaverne.

Første  stop  om  eftermiddagen  var  et  besøg  på  Krenkerup  bryggeri  på  Krenkerup  gods
(http://www.krenkerup.dk/bryggeri/), hvor der var rundvisning af event manager Jannie Røngaard
og efterfølgende smagsprøver. Godset Krenkerup opstår i 1367 og slottet blev bygget som et 4-
fløjet anlæg af Mogens Gøye omkring 1546. Han var rigshofmester og hans datter, Birgitte Gøye, er
født her Krenkerup. Det var hende, der sammen med sin mand, Herluf Trolle oprettede Herlufsholm
kostskole. Det er interessant at lægge mærke til, at Krenkerup ikke har været handlet siden 1367,
men i stedet er gået i arv gennem de sidste 600 år. I dag er Krenkerup Gods drevet af R. Gorm
Reventlow-Grinling og dennes søn Patrick Reventlow-Grinling. Virksomheden er i dag en moderne
land-, jagt- og skovbrugsvirksomhed med et tilhørende bryggeri, der blev etableret i 2008.

Andet stop var et besøg på verdens største Krokodille Zoo (http://www.krokodillezoo.dk/) med alle
23 krokodillearter og ejes af René Hedegaard på Falster. Vi blev vist rundt af en ung entusiastisk
dyrepasser. Ud over krokodillerne var der skildpadder, øgler, slanger, fugle og aber. Desværre var
der ikke fodring den eftermiddag, man var løbet tør for kyllinger og rotter, som er det krokodiller
godt kan lide at spise.

Tilbage på hotellet fik vi igen serveret en 3 retters menu. Efter middagen hyggede vi os med Erik og
Gunners medbragte  sange samt  opførte  et  teaterstykke i  4 akter  (Lady Rose),  hvor alle  deltog.
Annemarie forsøgte at lære os at danse Linedance og Max dansede sin version af Svanens død
inden vi gik hver til sit.

Næste morgen, den 18. september - efter morgenmaden og aflevering af nøgler - kørte vi til hallen i
Vordingborg, hvor vi fra kl. 10.00 - 12.00 spillede mod 60+ seniorer. Efter kampene spiste vi vores
fra hotellet medbragte mad.

Vi kørte derefter til Vordingborg slotsruin og Gåsetårnet, hvor vi blev rundvist af guide John Lentz.

Vordingborg Slot blev grundlagt af kong Valdemar den Store omkring år 1160 og blev allerede
ændret og udvidet af Knud den 6. og Valdemar Atterdag. I slutningen af 1300-tallet fremstod den
sandsynligvis med 9 fæstningstårne og 12 halvtårne, forbundet af næsten 800 meter fæstningsmur i
8  meters  højde.  De  store  fæstningstårne  omfatter  bl.a.  Gåsetårnet,  Ormetårnet,  Jomfrutårnet,
Valdemarstårnet  og  Møllebæktårnet  -  navne  som  dog  først  kendes  fra  1600-tallet  og  frem.
Vordingborg slot blev aldrig udbygget med bastioner, der kunne modstå kanoner, og mistede derfor
sin militære betydning. Diverse om- og tilbygninger forandrede ikke grundlæggende borgen, og
nutidens ruiner afspejler Valdemar Atterdags borg. Efter Svenskekrigene i midten af 1600-tallet
blev borgen revet ned. I 1671-73 blev der på den gamle borggrund opført et barokpalæ til Prins
Jørgen, søn af Frederik III, men Jørgen blev i 1683 gift med dronning Anna af England og nåede
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aldrig at bo i palæet. Efter at alle kongehusets besiddelser i Sydsjælland i 1744 blev solgt, blev det
tomme palæ også revet ned i 1750. En mandskabsfløj står dog tilbage og har indtil 2013 rummet
Sydsjællands Museum. I 2014 åbner Danmarks Borgcenter ved den 4 hektar store borgruin, i form
af  et  udstillingshus  som  opføres  samtidig  med,  at  hele  den  gamle  borgruin  revitaliseres  med
omfattende udgravninger, vand i voldgravene og uden- og indendørs formidling. Udgravningerne i
forbindelse med projektet har bl.a. medført fundet af et helt 10-15 meter højt borgtårn, som var
styrtet  sammen i voldgraven. Tårnet menes at være væltet ud i voldgraven engang før år 1600,
muligvis pga. problemer med fundamentet.

Gåsetårnet  fra 1362 er en del af  det  gamle  Vordingborg slot og bygget  af  Valdemar  Atterdag.
Tårnet er bygget som et forsvarstårn med tykke mure nederst, der langsomt bliver tyndere op til
toppen. Navnet stammer fra en gylden gås, der troner i spiret på tårnet, og efter sigende brugte
Valdemar Atterdag dette symbol for at håne Hansestæderne. Den nuværende gås blev først sat op i
1871, ligesom det nuværende kobberspir også er relativt nyt. Vi blev guidet op i tårnet, hvorfra der
er en flot udsigt over Vordingborg. Tårnet er i gennem tiden blevet brugt til mange forskellige ting
bl.a. som krudtmagasin, fængsel, bibliotek og arkiv og blev i 1808 den første fredede bygning i
Danmark og netop derfor er det så godt bevaret.

Efter dette besøg kørte vi hjemad og efter at have været forbi Lynge var vi i Helsinge ved 18 tiden.
På vejen hjem fik vi på behørig vis takket vores chauffør Peter, som havde bragt os sikkert rundt i
alle 3 dage. Vi var alle enige om at turen havde været meget vellykket og sagtens kunne gentages
næste år. Erik foreslog en tur til Nordjylland, hvilket de fleste syntes var en god ide, så Erik ville
tage hjem og arbejde videre med den plan.

Kjartan Kristjansson
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