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Turen går til Vestsjælland, hvor vi besøger Løve Mølle, Fløjgårdens Museum og
Træskomuseet. Vi skal også til Reersø, hvor der er mulighed for at gå lidt rundt i byen på
egen hånd og hvor frokosten indtages på kroen. Vi slutter af med kaffe og kage på Maglesø
Traktørsted.
Haleløse katte har foreløbig overlevet på Reersø i næsten 200 år.
De lærde skændes stadig om årsagen til, at de trives bedre på Reersø end andre steder.
Skyldes det "øens" særlige klima, vegetation eller befolkningsmentalitet?
Eller er det simpelthen fordi Reersø tilbyder husly i en ægte uudflyttet landsby, ...den bedst
bevarede i Danmark?
Kattene formodes at være kommet til Reersø fra Isle of Man i Det irske Hav, efter et
skibsforlis i Storebælt.
De holder nu mest til i landsbyens gamle bindingsværksgårde og på de stille villaveje.
De haleløse katte er elsket af lokalbefolkningen, og de er en del af det særprægede miljø,
som tiltrækker mange turister.

Først besøger vi Løve Mølle
Løve Mølle er en fuldt funktionsdygtig vindmølle af hollandsk
type. Den nuværende mølle blev opført i 1881.
Den var i funktion indtil 1961, hvor den overgik til et møllelaug. I
1978 blev møllen fredet, og i 1993 besluttede møllelauget at åbne
møllen
for
offentligheden
med
faste
åbningstider.
Der er i dag 8 frivillige møllere, der kører med møllen på skift og
viser gæster rundt og fortæller. I dag fremstår møllen som et
arbejdende museum over vindmøllernes storhedstid.

Derefter tager vi til
Landsbrugsmuseet
Fløjgården
Fløjgården er et landbrugsmuseum, der er oprettet i
1989 af gårdejer Arne Hansen
med det formål at samle og
bevare hesteredskaber m.m.
fra ca. 1850 til 1950.
Museet omfatter ca. 2.000
katalognumre med effekter fra
hesteredskaber, håndværktøj
til et gammelt køkken.
Fløjgården er på 85 tdl., som drives med korn, samt engarealer til gårdens belgierheste. I
1980 købte Arne Hansen sin første belgier hoppe plag, og allerede året efter kom der én
mere til samlingen, og derefter tog det fart. Samtidig blev der anskaffet nogle gamle
hesteredskaber, så man kunne køre med hestene i deres rette element.
Høsten er i gang på Fløjgården. Belgierheste foran et af museets redskaber.
Frokost på Reersø kro
Reersø er et dejligt sted hvor man finder en
skøn badestrand, en hyggelig havn og et
særpræget museum. På Reersø har man
formået at holde det gamle idylliske miljø
med smukke gamle bindingsværksgårde
samlet midt i byen. Der er en køn gammel
kirke og overfor kirken ligger kroen, der er
over 300 år gammel. Kroen har selvfølgelig
også bibeholdt den gamle stil.
På Reersø har man haft den lykke, at kunne
bevare en landsbybebyggelse med ensartet
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præg op til vor tid. Det skyldes, at byen ikke har været
plaget af store ildebrande og så slog udskiftningen
aldrig igennem på Reersø, måske fordi jorderne var af
så varierende bonitet, at det ville være næsten umuligt
at yde rimelig, endsige fuld retfærdighed overfor alle på
øen.
På Buerup Træskomuseum er der mulighed for at se
alt, inden for træskoproduktion, lige fra gammeldags
snudetræsko (nissetræsko) til de moderne træsko, som
er lette, bløde og bøjelige, man kan også se Nordeuropas største træsko str. 346,
At fremstille træsko er et ældgammelt håndværk, som med sikkerhed kan dateres tilbage til
1400 tallet. Sammen med Træskomuseet er der også træskofabrik som fremstiller ca. 5000
par træsko om året
Inden hjemturen er der kaffe og lagkage på Maglesø Traktørsted.

Prisen er kr. 400.- pr. person inkl. bustur, entré til møllen, Fløjgårdens museum og
træskomuseet samt frokost & eftermiddagskaffe m. kage.
Drikkevarerne betales af egen lomme.
Tilmelding senest 1. maj 2010 til Anette Watz
Tlf. 51 70 53 58, e-mail: anette.watz@gmail.com - dog max. 50 personer.
Turen bliver kun gennemført, hvis der er min. 40 deltagere.
Først til mølle princip.
Betaling skal ske pr. check eller giro 220 8628 til vor kasserer Bent Jensen, Konkylievej
23, 2650 Hvidovre.
Tilmeldingen kan også ske på vores medlemsmøder.
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Tilmeldingen er ikke gældende, før betaling er indgået.
Ved afmelding returneres pengene kun, hvis pladsen bliver afsat til anden side.
Turen bliver kun gennemført, hvis der er tilmeldinger nok til at dække udgifterne til bussen.
Bemærk venligst, hvor du vil stige på bussen fra Bømler ved tilmeldingen –
det er vigtigt, så vi ikke venter forgæves.
Husk bussen afgår PRÆCIST.
Vi glæder os meget til at se jer på vores tur.
Venlig hilsen
Anette Watz og bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
Tidsplan hvor Bømler Bus afgår:
Kl. 07.45 Præcis – afgang fra Herlev st. – gode p-pladser.
Kl. 08.00 Præcis – afgang fra Høje-Taastrup st. ved P-pladserne modsat bybussiden
Kl. 09.00 Ankomst til Løve Mølle
Kl. 10.15 Afgang fra Løve Mølle
Kl. 10.30 Ankomst til Landbrugsmuseet Fløjgården
Kl. 12.00 Afgang fra Landbrugsmuseet Fløjgården
Kl. 12.15 Ankomst til Reersø kro
Kl. 14.00 Afgang fra Reersø
Kl. 14.30 Ankomst til Buerup Træskomuseeum
Kl. 15.30 Afgang fra Buerup Træsko Museum
Kl. 16.00 Ankomst til Maglesø Traktørsted
Kl. 17.00 Vi vender næsen hjemad mod Høje-Taastrup og Herlev stationer.
Kl. 17.30 Ankomst til Høje-Taastrup station
Kl. 17.45 Ankomst til Herlev station
Ved uforudsete forsinkelser på dagen skal du ringe på mobil telefon nr. 5092 1478 så
vi ikke venter forgæves.
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