Arrangementer i Mogenstrup Skov (NæstvedArkiverne oa. kilder)

Side 1 (af 11)

1855

Løverdagen den 22 december 1855
-------------------------Præstø Amts 3die folketings valgkredses
Biforening til at værne om grundloven.
Ifølge det af kassereren for aaret fra 1ste
december 1854 til 1ste october 1855, aflagte
regnskab var
Indtægten 121 Rd. 12 Mk. 10 sk.
(Contingent af …..
… Mogenstrup sogn 2 Rd. 72 sk. …)
Udgivten 117 Rd. 4 Mk. 12 sk.
(deraf indbetalt til Grundlovsforeningen i
Kjøbenhavn 50 Rd. og til dækning af udgivten
ved grundlovsfesten i Mogenstrup 48 Rd.)
Regnskabet med bilage henligge hos mig
til eftersyn for foreningens vedkommende.
Nestved den 16de december 1855.
Christensen.

1856

Torsdagen den 7 august 1856
------------------------------------------

Søndagen den 10de dennes bliver i
Mogenstrup Skov afholdt offentligt skovbal,
som begynder om eftermiddagen kl. 4 med
harmonimusik af fuldt orchester. For god
beværtning vil blive sørget, samt salens
belysning m.m. Entreen for en herre er 1 Mk. og
8 sk. For en dame.
Paa foreningens vegne
Lars Hansen
Smedesvend i Fladsaae
1863

– Orkanen i tirsdags. I Mogenstrup
Steenskov omblæste 150 træer; i Kirkskoven et
stort bøge- og 20 grantræer.
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Side 2 (af 11)

1864

Løverdagen den 13 august 1864

Indenlandske efterretninger
--------------------Næstved den 13 august.
4de Infanteriregiment passerede i gaar
formiddags kl. 9, efter at have overnattet i
landsbyerne vesterpaa en miilsvei herfra,
igjennem byen paa vej til sit kantonnementssted Præstø. Hele byen var prydet med
dannebrogsflag, og borgerne havde paatænkt
at foranstalte en spiisning for regimentet paa
torvet, men da landboerne heromkring havde
stillet befordringer, c. 160 i tallet, til dets
disposition lige til Præstø, ansaas det rettest,
at det ophold, som regimentet skulde gjøre for
at indtage et maaltid, blev gjort i Mogenstrup
Skov. Alligevel vare en deel borgere herfra
mødte i Mogenstrup Skov med spise- og
drikkevarer, og visse sager i forbindelse med
de af de befordringsydende og andre
landboere leverede lignende varer, bleve
indtagne i nævnte skov under en animeret
stemning. Taler bleve holdte af militaire og
civile, rungende huraer udbragte, og da det
store vogntog forlod skoven var der vist ikke en
”Jens”, som ikke var overbevist om, at deres
værter paaskjønnede deres, om end ikke med
held kronede, anstrengelser for at værne om
gamle Danmark.

6te eskadron af 4de Dragonregiment
ankom igaar eftermiddags hertil, hvor den
tilligemed 1ste eskadren af samme regiment
skal garnisonere.
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Side 3 (af 11)

1867

Da endnu ingen eier har har meldt sig til
…ternævnte af 2de her for tyveri m.m.
arresterede personer ved festen i Mogenstrup
Skov den 6te juli s.Aa. blandt andet med stjaalne
sager, nemlig:
2de parapluier, den ene med et brunt
bomuldstøis-overtræk, den anden af lignende
udseende, men maaske med lidt mørkere
overtræk, hvilke parapluier skulle være tagne fra
én og samme vogn, samt
Et lyseblaat uldent hestedækken,
saa opfordres herved eierne til disse sager
eller enhver, som ved den anførte leilighed
maatte have mistet gjenstande af ovennævnte
slags, til snarest muligen helst personligen at
anmelde saadant til mig.
Nestved Politikammer den 27de april 1867
Petræus.

(Meddelt.) Uagtet det barske og
kolde veirlig var dog et enkelt bøgestræ i
Mogenstrup Skov allerede udsprunget den 8de
mai, medens alle de øvrige træer endnu staae
med deres brunlige knopper. Hele befolkningen
oomkring Mogenstrup kjender den nævnte bøg,
der
kaldes
”Frederiks-bøgen”
efter
en
forhenværende gaardmand i Fladsaa, som aldrig
saaede sin foraarssæd førend denne bøg var
udsprungen.
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Side 4 (af 11)

1868

Medlemmerne af Sygeforeningen for
huusmænd i Næstelsø og Mogenstrup Sogne
indvarsles herved til et møde førstkommende
søndag den 6te septbr. d. Aa. Kl. 4 eftermiddag
i Mogenstrup Skov.
Mogenstrup den 31te august 1868.
Bang,
Formand

Efterlysning.
En kjørepidsk indsyet i læder er tabt paa
veien fra Mogenstrup Mølle til Bøgesø. Den
retsindige finder bedes aflevere den til hr.
kjøbmand Christensen i Nestved, imod at
erholde en dousør.
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Side 5 (af 11)

Næstelsø-Mogenstrup Sognes
Sygeforenings-Fest i Mogenstrup Skov

Næstved Tidende den 26.6.1884

St. Hansdag var, hvorvel lige foran valgdagen,
meget godt besøgt, og navnlig støttet af mange af
sognets velstillede beboere, mænd og kvinder. På den
smukke plads, hvor grev Danneskiold med sædvanlig
velvillighed havde indrømmet til fest, var der i alle
henseender net og pynteligt indrettet og sørget for
gæsternes bekvemmelighed.
Talerstolen var rejst på en meget heldig plet,
således at tilhørerkredsen stod opefter, og alle kunne
se ned på talerne og høre bedre. Festkomiteens
formand, gårdejer Hans Christensen af Brandelev
hilste med passende ord forsamlingen og bød
velkommen; en sang for Sygeforeningen blev sunget,
hvorefter B. A. Ravnholdt holdt en med bifald hørt
tale i festens anledning.
Taleren tog en fin udgang ved folkets besøg ved
kilden på St. Hans dag. De ældgamle tiders tro på
vandets undergjørende magt tabte sig, men
Kildemarkedet, hvis liv gik ud fra det forrige, vedblev at
samle folket. Atter er folkelivet omkring kildespringet
omformet, som vi see det i dag, og stedse er det
menneskets trang til lindring, der drager sammen om
kilden. Men en anden kilde er det nu. En mellem de
mange, som frihedens mosestav har fået frem af
klippen.
På St. Hansdag, den tid, der bebuder den store
velsignelses komme fra naturens gavmilde hånd og
minder vor sjæl om takken til nådens evige kilde,
bærer vi takken bedst frem ved at søge hvert godt og
sundt kildespring, som friheden har fremtryllet ved lys
fra det høje, og hjælpe og støtte hverandre af al evne
på vei til kilden og til rækkelse af drikken. Taleren
udviklede sygeforeningens betydning og udtalte til
slutning håbet om, at denne kilde, som hver anden i
vort folkeliv, må flyde til sundhed og velsignelse, så
vist som kildespringet derhenne med det klare vand
ustandselig rinder til krægelse på hans bud, som
gerne vil kvæge os alle, om vi selv vil følge hans
kilder, hvor de sprudle. (forts.)

Arrangementer i Mogenstrup Skov (NæstvedArkiverne oa. kilder)
1884
forts.

Næstved Tidende den 26.6.1884

Side 6 (af 11)

Derefter talte lærer Schmidt fra Hindholm for
hjemmene. Livet i hvert hjem, stort eller lille, har den
største betydning for livet i det store fælleshjem, som
hedder fædrelandet. Hvor der ikke til hjemmet i
snævrere forstand er kjærlighed, kan eiheller fostres
den sande kjærlighed til hjemmet, det store og fælles.
Med kjærligheden til det lille hjem, vort livs
udgangspunkt, vor første skole for livet, skal avles og
næres af det sunde, det rene, det gode i hjemmet.
Med som renlighed og god orden i ydre henseende er
til sundhedens befordrelse, til legemets hygge, og
derigjennem og til sjælens trivelse, så er især dog det
så vigtigt, at hjemmet er rent og sundt i moralsk
henseende. Hvert eneste lille hjem er betydningsfuldt
for fædrelandet. Med det samme vi ønske godt over
fædrelandet, søger derfor vor tanke til de mange
småhjem, at hvis liv og indhold fædrelandets, det store
fælleshjems hygge og lykke skal fremgåe. Under
denne betragtning udbragte taleren, hvis ord ligesom
den foregående talers, hørtes med bifald, et leve for
hjemmet. En sang for kvinden blev afsunget og fulgtes af et
motiveret leve for hende. Tillige holdt lærer Brix af Fårup en varmtfølt tale.
Hans Christensen sluttede med en tak til alle, der
havde støttet festen og særlig til skovens herre, altså
festens vært på en måde, og udbragte et leve for grev
Danneskiold, Samsøe.
Vejret holdt sig godt og bød på en smuk
sommeraften på den med kulørte lamper oplyste
festplads, udfor hvilken senere hen et lille fyrværkeri
afbrændtes.

Arbeider=Møde
i Mogenstrup Skov
Søndagen den 31th ds., Efterm. Kl. 3,
lader Præstø Amts Arbeiderforening
afholde et offentligt møde i Mogenstrup
Skov, hvortil alle og enhver indbydes.
Arbeiderforeningens program vil blive
sat under forhandling, og særlig vil der
blive forhandlet om alderdomsforsørgelse.
Flere folketingsmænd forventes at
komme tilstede, og godseier Grüner,
Ravnstrup, har lovet at give møde.
Til afholdelse af udgifterne ved mødet
erlægges en entree af 25 øre, dog have
foreningens medlemmer fri adgang.
Næstved Tidende 25.8.1884
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Stavnsbåndsfesten
i Mogenstrup Skov

Nestved Tidende den 15. juni 1888:
Onsdag den 20de juni – hundredåret for
stavnsbåndets løsning – vil rimeligvis komme til at
høre til de større stavnsbåndsfester, såfremt vi da får
nogenlunde ordentligt vejr, hvilket man da tør vente på
en sådan midsommerdag.
Denne fest afholdes på en særdeles heldigt
beliggende plads med et stort opland til alle sider, en
smuk egn og i en prægtig skov; den har alle
betingelser for at få talrig tilslutning, trods det, at der
samme dag afholdes rundt om en utallig mængde
sommerfester. Men Mogenstrup vil have tiltrækning
forud, navnlig på grund af, at det er lykkedes
indbyderne at skaffe gode talere.
Redaktionssekretær Jørgen Lund har mange
tilhørere, som gjærne hører hans kraftige tale. Cand.
Herman Trier, oppositionens kandidat i Kjøbenhavns
1ste kreds, er en af vort lands bedste talere; skjønt og
smagfuldt former altid hans foredrag sig. Statsrevisor
Hørup vil endelig både de, som før har hørt ham, og
de, som endnu ikke har haft lejlighed dertil, med glæde
se i deres midte. Hr. Hørups stilling til reformer og
militarisme har flertallet for sig i Sydsjælland. Derfor
glæder man sig til at høre, hvad hr. Hørup mener, den
nærmeste fremtid vil bringe, for så vidt vore
forplumrede forhold tillader nogen at have en mening.

Onsdagen den 20de Juni, efterm. kl. 3, hundredårsdagen for stavnsbåndets løsning - afholdes
i Mogenstrup Skov en folkefest for at fejre mindet om
det for vort folk så store fremskridt, der gjennemførtes
den dag, stavnsbåndet løftes.
Fra en oprejst talerstol vil der blive holdt taler og
sunget sange. Redaktionssekretær Jørgen Lund har
lovet at holde det historiske foredrag. Endvidere har
statsrevisor Hørup og kandidat Herman Trier lovet at
komme til stede.
Der afholdes ingen fællesspisning, men madkurve
medbringes. Dog vil der på festpladsen findes
beværtningstelte, hvor vel mad som drikke kan fås.
Festpladsen vil blive smukt pyntet og om aftenen
oplyst med kulørte lamper. Om aftenen kl. 9½
afbrændes et smukt fyrværkeri.
På 4 udlagte dansegulve vil der blive dans til kl. 2.
Adgangen betales med 75 øre af mænd og 50 øre af
kvinder.
Adgangen til festpladsen betales med 25 øre af
voxne; sange udleveres uden betaling. Børn har gratis
adgang. Billetterne må bæres synligt.
Holdeplads forefindes ved kroen. Endvidere har
proprietær Gasmann på Fladsaagaard givet tilladelse
til, at c. 100 køretøjer holder på Fladsaagaard, på den
betingelse, at tobaksrygning undlades på gården.
Garderober, hvor tøjet kan afleveres, forefindes.
Prisen er 10 ø. Pro persona.
For Næstvedkredsen:
Hans Hansen
Petersen Jens Larsen
N. Chr. Nielsen
Hækkerup
Næstved
Herlufmagle
Toxværd
H. V. Christiansen Hans Peder Madsen
Regnar Petersen
Trælløse
Kalby
Næstved
Niels Pedersen Lars Kristiansen
Pederstrup
Blangsløv
For Vordingborgkredsen:
Jens Rasmussen
Hans Hansen
Lyngby
Snertinge
Bakkebølle
Vordingborg
Madsen
Fritz S. Jørgensen
Ørsløv
Snertinge
For østlig del af Fuglebjergkredsen:
N. C. Jespersen B. Jensen
Menstrup
Stenbæksholm
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Festen
bliver
indledet
af
amtsrådsmedlem Jens Rasmussen, Snertinge. Til ordstyrer har
indbyderne udset sadelmager H.
Hansen i Hækkerup.
For at alle kan komme med,
bliver der, efter hvad vi har erfaret,
rundt om af de kjøretøjsejende
stillet vogne til afbenyttelse for
dem, som ikke selv er kjørende. Vi
opfordrer til at fortsætte denne
bevægelse. Ingen, som vil være
med til at fejre den store mindedag,
bør være afskåret. Hele festen er
baseret på, at alle kan deltage i
den. Derfor er adgangsprisen ansat
lavere end sædvanligt, ligesom
børn har fået gratis adgang, og
derfor
afholdes
der
ingen
fællesspisning; enhver kan tage
mad med, som han lyster. Foruden
de borde, der alt findes i skoven,
lader komiteen opslå endnu nogle
flere. Men i øvrigt vil man fra de
forskellige egne sikkert nok udsøge
sig samlingspladser rundt om i
skoven i græsset, hvor venner og
bekjendte nyder måltidet i fællesskab.
Komiteen søger at pynte
pladsen på bedste måde og i det
hele at skabe en behagelig dag for
gjæsterne. Fyrværkeriet vil blive
afbrændt præcis kl. 9½, således at
der kan blive god til til at spasere
ned til Lou station for dem, som
benytter banen.
Holdeplads vil der som i
avertissementet omtalt blive på
Mogenstrup
Kro
og
på
Fladsaagaard. Men anmodes de
besøgende ret indstændigt om, når
de tager ind på det sidste sted, at
undlade tobaksrygning. Proprietær
Gasmann,
der
velvilligt
har
indrømmet
staldrumsplads
på
gården, har stillet som en
udtrykkelig betingelse derfor, at
publikum undlader at ryge tobak på
gårdens område.
På pladsen vil der blive et
udvalg
af
Dr.
Fredericias
Festskrift,
der
udgives
af
Studentersamfundets bestyrelse,
og som kun koster 40 øre. Der vil
sikkert blive mange, som anskaffer
sig denne udmærkede lille bog.
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Sangblad:
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Side 10 (af 11)

Afholdsfest
i Mogenstrup Skov
Vi
undertegnede
medlemmer
af
Sydsjællands
Afholdsdistrikt
indbyder
herved såvel medlemmer som ikkemedlemmer til en

Fest i Mogenstrup skov
Pr. Lou St.

Søndag den 16de juni d.å.,
Eftermiddag kl. 4

Næstved Tidende den 9.6.1895

Som talere ved festen har lovet at
komme til stede d’hrr. Professor Dahl,
Slagelse, og højskoleforstander Bjerre,
Sorø, samt fru Johanne Meyer, København.
Desuden vil der til de besøgendes
adspredelse
forefindes
forskellige
forlystelser som: Keglebane, karrusel
m.m., og om aftenen vil der blive dans i to
på festpladsen værende telte, hvortil et stort
orkester vil udføre musikken.
Flere hundrede kulørte lamper vil om
aftenen oplyse festpladsen.
Adgangen til festpladsen betales med
25 øre for voxne og 10 øre for børn. Til
dansen erlægger en herre 1 kr. og en dame
50 øre.
På festpladsen vil forefindes god og
proper beværtning til moderate priser, men
selvfølgelig vil eller må der ikke blive
forhandlet berusende drikke på festpladsen.

Ladby Skoledistrikt foretog lørdag
skovtur til Mogenstrup. Ved 12-tiden kjørte
det lange vogntog - nogle og tyve vogne med musik og flag gjennem Nestved.
Maleren Ring, der for tiden ligger i
Næstved Tidende den 16.6.1895

Nestved, skal ifølge Dannebrog arbejde på
et billede med legemstore figurer (portrætter
af fabrikant Kählers døtre).
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1895
forts.

Side 11 (af 11)

Næstelsø-Mogenstrup
sognes
Hesteforsikring

Næstved Tidende den 19.6.1895

afholder sin halvårlige taxation på følgende
steder, nemlig:
Mandag den 24de juni i Lille Tvede kl. 9
fmd., i Mogenstrup kl. 12 og i Blangslev
kl. 3.
Tirsdag den 25de juni i Næstelsø kl. 8½
fmd., i Bonderup kl. 1½ og i Brandelev
kl. 4.
På de sædvanlige steder.
Vindsminde, den 18de juni 1895.
A. J. Carlsen,
Fmd.

Fest
i Mogenstrup
skov
til fordel for

Næstelsø-Mogenstrup
Sognes
Sygeforening
afholdes

Søndagen den 7de juli, hvortil
herved indbydes.
Festen åbnes kl. 4 med taler af hr. læge
Erslev, Lou, og hr. folketingsmand J. Lund,
Nestved.
De sædvanlige forlystelser, dans o.s.v.
forefindes på festpladsen.
Kl. 10 afbrændes
et smukt fyrværkeri.
Indgangen til festpladsen betales med 35
øre for voxne og 20 øre for børn.
Efter talernes slutning afholdes
fællesspisning.
Festudvalget.
Næstved Tidende den 20.6.1895

