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Præstegården
Præstegården afslutter hovedgaden i
nord, omgivet af en forplads med
udsigt til farvandet nord for Bogø, samt
til kirke og kirkegård bag kirkegårdsmuren. Kilde: Wikipedia

BOGØ

Kulturhistorisk udflugt
Torsdag d. 11. juli 2013
fra kl. 13.00- 16.00 (17.00)

Vi har tidligere, med stor fornøjelse,
haft glæde af Allan Huglstads
viden og indsigt i Sydsjælland og
Møns historie. Det var derfor med
stor glæde, at foreningen af Allan
fik tilbudt en guidet kulturhistoriske
udflugt til Bogø.

PROGRAM
Vi mødes på P-pladsen v/ Bogø Kirke
kl. 13.00. Her vil Allan Huglstad
fortælle om Bogø, om kirken og om
kirkegården.

Bogø købt fri i 1769
I 1769 – det var dengang Danmark kun
havde 800.000 indbyggere, i dag er vi
næsten 6 millioner – købte Bogøs beboere øen af kongen for 18.456 rigsdaler. Ved at smide ekstra 61 rigsdaler
i posen, fik de også møllen med i købet

Bogø By
Øens eneste egentlige by er Bogø By,
der ligger højt på øen. Landsbygaden
følger en højderyg fra Bogø Kirke
højest i nord, til havnen lavt i syd.
Fra hovedgaden falder sidevejene ned
til hver sin side og underlægger sig
hovedgadens bebyggelse.
Side 1 af 1

Den ældre bykerne ligger omkranset af
træbeplantning og har en sluttet
karakter, mens nybyen, efter møllen,
har en mere åben karakter med udsigt
til Stubbekøbing, som også var den by,
skipper- og søfartsbyen Bogø oprindeligt var knyttet til.
Herudover rummer hovedgaden de
tidstypiske huse og landsbyelementer,
som
hører
bondelandsbyen
og
oplandsbyen til. Gadenettet i den
nordligste del af byen, Gammelby,
følger således de stjerneinddelte
jorders opdelingsstruktur nord for byen
og vidner om tiden før udflytningen.
Sporene fortsætter ud i markerne, der
inddeles af levende hegn, hjulspor og
veje.

Kl. 14.00 besøger vi Smedens Private
SamlerMuseum med gamle cykler,
motorcykler og biler.
Vi går videre til Rytterskolen og
Navigationsskolen og høre om Bogøs
søfartshistorie, om tysk flygtningelejr
og internering af den engelske presse.
Kl. 15.00 Kaffe/te+kage i Skovpavillonen hvor Allan fortæller om bønderkarle og navigatørelever, samt om
runddyssen Hulehøj og andre kulturminder i skoven. Efter kl. 16.00 kan
interesserede følge med til havnen.
Kr. 45,00 for medl. inkl. fortæring
Kr. 65,00 for ikkemedl. inkl. fortær.
Tilmelding: Tel.: 40 94 80 46 / e-mail:
karinhmoeller@hotmail.com
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