Hestebedgård
Årsskrift 2016

Institutionens navn: Den selvejende institution(fond) ”Hestebedgård”
Adresse: Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk
www.hestebedgård.dk
E-mail: hestebedgård@gmail.com
Institutionens formål: At eje, administrere og vedligeholde Hestebedgård
og hertil hørende samlinger, Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk, som
mindestue for Henrik og Olivia Larsen samt som museum og base for
andre kulturelle aktiviteter, samt sikre at samlingerne er tilgængelige for
offentligheden og stille dem til rådighed for undervisning og formidle
kendskabet til den historie og kultur, som ejendommen med samlinger
repræsenterer.
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Museumskategori: Kulturhistorisk museum og mindestue, ikke
statsstøttet.
Oprettelse: Institutionen er oprettet på generalforsamlingen i
Hestebedgårds venneforening, Orø, 13. april 2011, hvor Hestebedgårds
Venneforening, Orø, blev omdannet til den selvejende institution(fond)
”Hestebedgård”. Der var i år 2016 udarbejdet planer for omdannelse af
Den selvejende institution til en forening. Disse planer blev stillet i bero
pga ændringer i bestyrelsen.
Medlemskab: Som støttemedlemmer kan optages personer, foreninger
m. v., som ønsker at støtte foreningens formål. Der erlægges et årligt
kontingent der fastsættes af institutionens bestyrelse.
Samarbejdsaftaler og økonomisk støtte: Der er et samarbejde med Orø
Museum idet Orø Museum har en repræsentant i institutionens
bestyrelse, og der er et uformelt samarbejde med Holbæk Museum og
Holbæk Stadsarkiv. Der er ydet økonomisk støtte fra en række personer
og virksomheder, og FødevareErhverv og Skov- og naturstyrelsen har
tidligere ydet et væsentligt bidrag til renovering af bygningerne. 2013 har
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter(MBBL), via Ø-støtte ordningen
under landdistriktpuljen, støttet vores projekt med renovering af
stakladen med et større beløb og vi fik i eftersommeren 2015 udbetalt
det resterende beløb, i alt 56074 kr. fra NaturErhvervstyrelsen
Bestyrelse: Carsten Roug(formand) tel. 59470225, Henrik
Persson(kasserer), tel. 29991612, Margit Christiansen(familiemedlem),
tel. 44481085, Hanne Skov, tel. 23499127, Cathrine Dolleris, tel.
20411586, Gitte Busk-Clausen tel. 24237978, Ester Lauersen tel.
59470550.
Revisor: Beierholm, statsautoriseret revisor Lars Østerkryger
CVR nummer: 33909586
Bankkonto: NORDEA bank reg. Nr. 1344 konto 0743957784
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Entre: 20 kroner for personer over 12 år. Medlemmer gratis entre.
Åbningstider: Lørdag kl. 10-12 og onsdag kl. 14-16 i perioden fra 1/3 til
31/10, samt efter aftale
Bygninger og udendørs arealer: Ejendommen er en tidligere
landbrugsejendom der består af 8 bygninger på i alt 657 kvm. I grundplan.
Stuehuset bygget 1849 er på 130 kvm. Og indeholder mindestuerne. De
øvrige bygninger har været brugt som avlsbygninger og til opbevaring af
maskiner. Alle bygninger har behov for renovering. Grunden er efter
frastykning af landbrugsjorden på 5314 kvm..
Vestvæggen i Østerlængen var ustabil og i fare for at skride ud, og den er
derfor renoveret med nyt bindingsværk fra stuehuset til porten, samt
opmuring af tavl. Det gamle vindue er renoveret, men ikke indsat endnu.
Det er Axel Dolleris der har stået for dette arbejde og vi er taknemlige for
at han endnu engang har hjulpet os.
Der er indsat en lille dør fra laden til det tidligere hønsehus og hermed en
direkte adgang fra laden til stoledepotet der.
Holger Larsen har stået for opbygningen af et fint stengærde omkring
kastanjetræet på SV-stykket.
Johny Bertelsen har ryddet træerne øst og syd for maskinhuset og der er
nu her en åben plads ind mod Kattekærhus, som vi sikkert kan få
anvendelse for senere.
Museets drift: Har været tilfredsstillende, dog er antallet af betalende
gæster til mindestuen fortsat faldet noget. Det skyldes bl.a. at der kun har
været få forud anmeldte busselskaber. Det samlede antal besøgende har
dog været omtrent uændret, i år 2110 besøg. Besøg på hjemmesiden
også omtrent uændret 4666.
Til kulturaftnerne, der blev afholdt februar/marts og juli/august
var der et mindre fald i besøgstallet til cirka 150. Vinterens emner var
”Gamle og nyere kort over Orø” ved Carsten Roug, ”Vikingetiden og turen
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med Havhingsten” ved Carsten Hvid, ”Arkæologske fund på Orø og
metaldetektorens brug” ved Kenny Thygesen fra Holbæk Arkæologiklub.
Sommeren 2016 var emnerne ”Byvandring i Næsby” med Ella Jensen og
Hans Erik Hansen, der begge var opvokset i Næsby, ”Idrætten,
Forsamlingshus og Orøhallen” ved Henrik Iversen og Ole Nielsen, begge
tidligere formænd for Orø Gymnastik- og Idrætsforening.
Høstfesten blev afholdt 10/9 med ca. 90 deltagere. Høsttalen
blev i år holdt af Hans Erik Hansen, der også opførte en lille sketch med
Britt Larsen. Folkedanserne havde en lille opvisning og bød også uerfarne
folkedansere op til dans. Bjarne Højlund og Søren Sejer, samt datteren
underholdt hele aftenen med musik og sang. Hele arrangementet forløb
meget tilfredsstillende. Alle der medvirkede skal have stor tak for deres
indsats.
Julestue og juleridning blev afholdt søndag den 27/11 med
deltagere fra Orø Rideklub. Der var spillemandsmusik, der dog i år foregik
fra stuehusets entre, og ved evalueringen blev det vurderet at denne del
af arrangementet kræver bedre planlægning. I de julepyntede stuer blev
der serveret gløgg og æbleskiver. I stakladen var der atter i år arrangeret
julemarked, der dog i år var noget generet af en strid, kold nordenvind,
og også dette kræver bedre planlægning. Dagen blev afsluttet med et
fakkeltog arrangeret af beboerforening og Orøkontoret. Man startede på
Hestebedgård og gik gennem byen til Orøkontoret. Hele arrangementet
forløb tilfredsstillende med ca. 150 besøgende.
Orø Midsommerdage blev i år afholdt weekenden 25-26/6.
Arrangementet var vellykket med ca. 800 besøgende og der er planlagt et
lignende arrangement i år.
Besøgsindtægter og arrangementsindtægter var noget lavere end
budgetteret, udlejningsindtægterne noget højere end budgetteret. Da
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kontingentindtægterne var som budgetteret og udgifterne betydeligt
lavere end budgetteret blev resultatet et pænt overskud.
Museets/Mindestuernes samlinger: Mindestuerne er placeret i
stuehuset og her er der kun sket få og små ændringer det forløbne år. De
væsentligste arkivalier findes fortsat i depot- og computerrummet og i
det lille kammer ved Kjelds værelse.
Bevaringsarbejde og registreringsarbejde: Gennemgangen af
dokumenterne er fortsat, ligesom renskrivningen og digitaliseringen af
dokumenter og fotos er fortsat. En del af de renskrevne dokumenter er
nu i hæfteform og kan beses eller købes på Hestebedgård. Der kan
udleveres kopi af materiale der ikke er til salg. Henrik Larsen registrering
af avisudklip er nu ført frem til år 2001.
Udstillinger: Udstillingen om vikingetiden i kostalden, etableret 2016,
kan fortsat ses. Udstillingen om stakladens renovering 2013-14 og
udstillingen om Østre Færge, begge placeret i stakladen, fortsætter.
Samarbejde og konsulentbistand: Der er et samarbejde med Orø
Museum idet Hestebedgård har et medlem i Orø Museums bestyrelse.
Desuden er en stor del af den store mængde dokumenter der findes både
på Hestebedgård og Orø Museum at betragte som fælles eje. Det gælder
især de dokumenter vedrørende Hestebedgård, der i tidens løb er
indleveret til Orø Museum før Hestebedgård blev overdraget Orø’s
borgere. Desuden findes et uformelt samarbejde med Holbæk Museum
og Holbæk Stadsarkiv, samt de øvrige lokalarkiver i Holbæk Kommune.
Det skal nævnes at Orø Museum er kontraktlig forpligtiget til samarbejde
med overstående institutioner.
Hestebedgårds samarbejde med Ø-konsulenten har været meget
sporadisk.
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Vi deltog også i år i ”Det Store Teselskab”, som Holbæk Museum
arrangerer i museumsgården. Vejret var i år meget dårligt og
arrangementet blev derfor afsluttet før tiden. Der var dog i den tid 15
henvendelser til vores stand.
Projekt Skovhave: Samarbejdet med gruppen er forløbet tilfredsstilende.
Der er etableret bede omkring frugttræerne nord for stakladen, anlagt
kvashegn mod haven mod nord og øst mm.. Skovhaveprojektet har fået
tilsagn om 28.300 kroner fra Friluftsrådet, ud af et samlet budget 85.000
kroner, og Tuborgfondet har tildelt 25.000 kroner til samme projekt. Der
planlægges at bygge et drivhus i haven for de ansøgte fondsmidler og
frivillige som er interesseret i Skovhaven er velkomne til at tage kontakt til
Cathrine og komme på skovhavedage, som annonceres på ”Orø
Skovhaver” på Facebook. Cathrine Dolleris, der er leder af
Skovhavegruppen, blev indvalgt i Hestebedgårds bestyrelse ved årsmødet
2016.
Frivilligt arbejde: Der er ikke foretaget en egentlig registrering af det
frivillige arbejde, men det skønnes at omkring 30 personer har deltaget i
frivilligt arbejde på gården det forløbne år. Vi er meget taknemlige for
denne hjælp og håber på at man fortsat vil støtte Hestebedgård på denne
måde.
Donationer: Orøstrand har skænket 32 brugte stole, der tidligere stod på
det nu nedlagte skolehjem i Viskinge.
Mål for sæsonen 2017:
Åbningstiderne lørdag kl. 10-12 og onsdag kl. 14-16 samt efter aftale
fortsætter. Der er lukket i vinterperioden fra 1/11 til 28/2, dog således at
der fortsat vil være åbent efter aftale, samt til forud annoncerede
arrangementer.
Udstillingen om stakladens renovering forventes fortsat sæsonen 2017.
Udstillingen om Orø i vikingetid og middelalder i den gamle kostald
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fortsætter. Udstillingen om Østre Færge gennem tiderne i stakladen
fortsætter. Til Orødagen første søndag i juni er der gratis adgang for
besøgende på Hestebedgård i lighed med tidligere år.
Der er atter i år planlagt en række foredragsaftner februar/marts og
juli/august 2017. Arrangementerne annonceres på Hestebedgårds
hjemmeside www.hestebedgård.dk, samt i Orøkalenderen og ved opslag.
Folkedanserstævnet er i år planlagt fra fredag den 26/5-2017 til søndag
den 28/5-2017, og der er i lighed med tidligere år planlagt optræden af
folkedanserne søndag den 28/5-2017 kl. 11.30.
Til Orødagen første søndag i juni er der gratis adgang for besøgende på
Hestebedgård i lighed med tidligere år
Orø Midsommerdage planlægger at afholde musikfestival i stakladen fra
30/6 til 2/7-2017.
August 2017 forventes indbudt til ”Pilefletdag”
Den traditionelle Høstfest afholdes efter planen Lørdag den 9/9-2017
2. lørdag i november forventes vi at deltage i arkivernes dag, hvor der i så
fald er gratis entre.
Første advent indbydes til julestue, juleridning og julemarked som de
foregående år.
Bevaring og sikring af ejendom, effekter og dokumenter:
Den påbegyndte registrering og digitalisering af effekter og
dokumenter fortsætter, og det tilstræbes at gøre denne viden tilgængelig
for offentligheden.
Den renovering og sikring af ejendommen, der er påbegyndt,
planlægges fortsat. Ved prioriteringen af disse renoverings- og
bevaringsarbejder vægtes arbejder, der øger sikkerhed for ejendom og
effekter højest, samt tiltag der letter og forbedrer formidlingsarbejdet
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