
Udflugt 2010 
 
Så er årets bevarede hemmelighed på Sønderskovhjemmet blevet afsløret. Målet for årets udflugt er 
blevet røbet, ganske enkelt fordi onsdag 2. juni stod i udflugtens tegn. 
 
Jane og Mark havde i fællesskab tilrettelagt en tur i lokalområdet. Vi kørte en tur forbi nogle af de 
lokale godser, Krenkerup – Engstofte – Søholt – Knuthenborg – Knuthenlund. Under rundturen 
blev vi på bedste vis fortalt om godserne historie og de familier som har haft jorderne under plov. 
 
På en stor del af turen havde vi fået følgeskab en meget kompetent herre, Uffe Nielsen der er 
naturvejleder i Lolland kommune. Uffe fortalte meget levende om landskabet på det nordlige 
Lolland. En tur der bl.a. førte os til ”De Lollandske Alper” området omkring Birket og Kragenæs. 
Formiddagskaffen blev indtaget på stranden ved borganlægget ved Ravnsborg. 
 
Fra Ravnsborg gik turen til Knuthenlund, der i dag er omdannet til økologisk mejeri med speciale i 
fåre- og gedemælksprodukter. 
 
Efter frokost var der rundvisning på frilandsmuset i Maribo, hvor Poul Christensen førte os fra hus 
til hus og berettede om huset oprindelse og anvendelse på så levende en måde at man fornemmede 
historien vingesus. Der var et par af de deltagende piger som fik en ekstra oplevelse, de så spøgelset 
på muset hvilket afstedkom høje hvin. (Alle vi andre ved, at det var Poul Christensen der rystede en 
dynen). 
 
Sidst på eftermiddagen gik vi ombord på det gode skib ”Anemonen”.  Og med blæst fra forskellige 
retninger, højt solskin og skubtoppe på bølgerne gik sejladsen rundt i Maribo søerne, igen med Uffe 
Larsen som guide. 
 
Dagens sidste højdepunkt var aftensmaden, hvor mon vi skulle spise? Arrangørerne havde valgt 
Bangs Have som stedet hvor en god og hyggelige dag skulle finde sin slutning. 
 
Alt i alt en god tur der på god kreativ vist viste os alle sammen, hvor meget lokalområdet har at 
byde på. Det var tydeligt at der blandt de som kommer fra det område vi udforskede også var nogle 
som ikke kendte til de perler vi så. 
 
Stor tak til Jane og Mark for turen. 
 



 



 



 



 


