
Kulturgruppen af 2011 
Inviterer til forårssejltur på Sorø Sø samt frokost på Gyrstinge Skovkro 

Søndag den 12. maj 2019 kl. 11.30 

 
 

Anløbssted 4 Søgade-ombordstigning muligt med kørestol  
 

Rutesejladsen på Sorø Sø går tilbage til 1870, hvor Smedemester Friis startede med en 9 meter lang 

dampbåd af jern. Båden hed Ægir og blev bygget på Nommesens maskinfabrik i Sorø. Den blev 

overtaget af A/S Parnas og fik en benzinmotor, da passagererne næsten blev skoldet af dampen fra 

maskinen. 

Ægir og dens søsterskib Ran, en klinkbygget træbåd, som kom til i 1905, klarede sejladsen helt frem 

til 1971, kun afbrudt af brændstofproblemer under verdenskrigene. Under 1. Verdenskrig ordnede 

man det ved at ansætte folk til at ro Ran til Parnas, men under 2. Verdenskrig måtte man forsyne 

Ægir med en elektromotor, som kunne klare turen frem og tilbage på en opladning. 

I 1997 forlod Lille Claus kanalrundfarten i København for at føre de stolte traditioner videre på Sorø 
Sø. Da havde tursejladsen ligget stille i 26 år. 

  
 

Gyrstinge Skovkro, Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev er bygget i 1902 i bindingsværkstil og 

med stråtag. I år 1972 blev Skovkroen istandsat efter en voldsom brand. I år 2018 er der kommet 

ny ejer, og lokalerne er indrettet moderne med respekt for sjælen i det gamle hus.  

Efter frokosten er der mulighed for at gå en tur i haven på Skovkroen. 
 

Kl. 11.30 

Kl. 11.45 

Kl. 13.00 

 

Kl. 16.00 

 

mødes vi ved anløbsbro 4 Søgade, Sorø 

sejler vi med Sorø Bådfart i en time og slutter igen ved Søgade 

kører vi til Gyrstinge Skovkro til søndags ta’ selv bord og hertil en genstand  

(vin, øl, vand samt kaffe) 

slutter arrangementet efter hyggeligt samvær i naturskønne omgivelser 
 

Pris/antal 
 

Kr 325 for hele arrangementet. Der er plads til 25 personer på denne tur. 
 

Tilmelding 
 

Senest den 10. april 2019 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 
 

Vejledning 

i tilmelding 

 

Brug hjemmesiden Kulturklb.dk: På forsiden ”Velkommen”, tryk på ”Tilmelding”, 

udfyld skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen bekræftes. 
 

Betaling 
 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr 325 indsat på bankkonto 

4356-4779671216 eller MobilePay 2028 6780. HUSK at skrive navn på indbetalingen. 
 

Kørsel 
 

Vi kan arrangere samkørsel. 
 

Afbud 
 

Bliver du forhindret eller har spørgsmål, kontakt os venligst på følgende E-mail: 

kulturgruppe2011@kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 
 

På gensyn til en fælles kulturel oplevelse med hyggeligt samvær. 
 

Lillian Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 

 

Britt Olsen 

Tlf. 6130 5401 
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