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Foreningen Hestebedgaards årsberetning for 2022 
 

Generelt om året 2022 
Med den genstiftende generalforsamling i 2022 overgik Hestebedgaard fra at blive driftet af ’Den 

Selvejende Institution Hestebedgaard’ til henhøre under ’Venneforeningen Hestebedgaard’. Om end der 

formelt er tale om to forskellige foreninger, er ’Hestebedgaard’ den samme institution. Men nu er de 

juridiske forhold bragt på plads. 

2022 har i det store og hele været et coronafrit år. Det har vi mærket på den måde, at det har været muligt 

at afholde arrangementer uden særligt generende hygiejnerestriktioner. Man kunne have forventet en 

betydende stigning i besøgstallet på museumsdelen. Dette har dog ikke været tilfældet. 2022 gav 140 

betalende gæster (2021: 286 / 2020: 240 / 2019: 450). Der har, som det ses, været et stort fald i antallet af 

museumsgæster – dette på trods af, at vi har udvidet åbningstiden fra to til fem dage om ugen! Vores 

vurdering er, at det har været stærkt begrænsende, at der ikke været gratis Holbækfærge for 

sommerturister. Modsat kan vi konstatere, at vores arrangementer i Stakladen og haven har været 

velbesøgte. 

 

Aktiviteter i 2022 
Museumsåbent i mindestuerne: Vi har holdt åbent fem dage om ugen fra 14:00-16:00 i perioden 15. juni til 

31. august samt uge 42 (: efterårsferien). Den samlede åbningstid har været ca. 125 timer, og med kun 140 

betalende gæster, må det siges at være utilfredsstillende – ikke mindst, når de ’investerede’ frivilligtimer 

tages i betragtning. 

Orødagen: 5. juni var velbesøgt med gratis adgang til mindestuerne. Vi serverede kaffe og kage. 

Folk & Jazz: 17. juni afholdt vi et festligt arrangement i samarbejde med Holbæk Folkedanserne. Det var et 

arrangement med offentlig adgang; men deltagerne var primært holbækdanserne, Orø Folkedanserlaug, 

inviterede jazzmusikere og spillemænd. Arrangementet bestod af festmiddag efterfulgt af folkedans til 

spillemandsmusik og afsluttende med ’hyggejazz’ til dans (musikken til folkedans og efterfølgende 

hyggejazz var gratis. Arrangementet var velbesøgt (fuldt hus!) og havde god økonomi. [Suppl. vi planlægger 

et tilsvarende arrangement i 2023; ansøger kommunal støtte til jazzmusikken] 

Gamle Dage paa Hestebedgaard: 9.-10 juli afholdt vi det store familiearrangement. Belært af 2021-

erfaringer blev arrangementet på to dage i stedet for tre. Endvidere ’flyttede’ vi fra juni til juli, idet vi 

mente, at sommerhusgæster med skoleferiebørn ville give flere gæster og dermed bedre økonomi. Vi fik 

ca. 250 besøgende til arrangementet (2021: ca. 250 gæster), og økonomien ’hang sammen’ med et mindre 

overskud. Vi fik ikke sponsorstøtte (i modsætning til 2021). Alt i alt blev det et rigtig godt arrangement … og 

kan nu næsten kaldes en tradition. 

Høstfest: Vi afholdt den traditionelle høstfest d. 17. september. Succesfyldt arrangement med traditionel 

dansk, fedende middag tilberedt af vores fantastiske ’kogekoner’! Lonnie Schmidt bød velkommen med en 

blændende velkomsttale, og Ole Nielsen holdt en inspirerende høsttale. Spillemandsmusik til folkedansk 

blev leveret af ’Fjordklang’ (: Orø Spillemandslaug), og ’Brams Kapel’ leverede pop/jazz til de senere 

aftentimer. Jo, festligheder mestrer vi til perfektion! 
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Æblemostedag: 8. oktober var der produktion af æblesaft i Hestebedgaards have. Cathrine Dolleris forestod 

arrangementet, som havde en halv snes lokale i gang ved pressemaskinerne. Det var en hyggelig dag, og 

deltagerne kunne gå hjem med litervis af sund, velsmagende æblesaft. 

Børnearrangementer: Pia Harder forestod et fint julearrangement for Orø Børnehus. 12-15 børn med 

pædagoger besøgte Hestebedgaard til ’sang og saftevand’. Hyggelige arrangementer med glade børn! Pia 

havde planlagt flere andre arrangementer; men disse blev aflyst grundet personalemangel i børnehuset. 

[Suppl. fra 2023 afholdes kun julearrangement!] 

’Grovbollerne (kaffe+lagkage): Orø Fællesjord afholdt 21. oktober en festlig aften som afslutning på et 

ugeprojekt. ’Grovbollerne’ v/ Hans Knudsen leverede sang og musik til arrangementet. Hestebedgaard 

lagde bar til og serverede kaffe og lagkage til en mindre gruppe lokale gæster. 

Julemarked: Årets julemarked blev afholdt 26. november. Der var markedsboder i Stakladen med Cathrine 

Dolleris som tovholder og julestuen (glögg og æbleskiver) i mindestuerne blev varetaget af Kis Krogsbøll 

assisteret af kogekoneholdet. Et succesfyldt arrangement med mange gæster. 

 

Økonomi 
Hestebedgaards økonomi er ringe! Vi har ikke kunnet nå de mål, som budgettet var udtryk for. Vi ved, at 

foreningerne på Orø generelt har været ramt af en afmatning … og altså også Hestebedgaard. Den 

udokumenterede formodning er, at fastboende, sommerhusgæster og almindelige turister i denne ’efter-

corona’-tid har haft behov for andre aktiviteter (udlandsrejser mv). 

Medlemstallet er 64 ved udgangen af 2022 (2020: 84 / 2021: 44), hvilket giver en indtægt på kr. 9.600,-. 

Vi ansøgte i august måned kommunen om et ekstraordinært driftstilskud på kr. 50.000,- i 2022 og et fast 

årligt tilskud på kr. 150.000,- fra 2023. Kommunen har begrundet med besparelser afvist vores ansøgning. 

Sagen blev end ikke sat på dagsordenen i Kulturudvalget, og borgmesteren afviste efterfølgende et af os 

fremsat ønske om et møde om vores økonomi. [Suppl.: Vi fortsætter i 2023 med lobbyindsats for at 

fremme mulighederne for kommunal støtte]. 

Stakladen har været udlejet enkelte dage – til private fester ni dage og til foreningen Orø Fællesjord 10 

dage. [Suppl.: Der er kapacitet til langt flere udlejninger!]. 

 

Vedligehold og nyetableringer 
Frivillige: Hestebedgaard har en gruppe af frivillige, som varetager vedholdelse af bygninger og have. 

Frivilliggruppen yder et meget flot arbejde … men der er brug for mange flere ’hænder’! Haven varetages af 

to grupper – den ordinære havegruppe arbejder primært med bede, græsplæner og gårdsplads, og 

skovhavegruppen passer skovhaven. Ud over almindelig vedligeholdelse har haveholdet i 2022 forskønnet 

havestykket ud for køkkenet. 

Kloakmester Niels Erland har sponseret etablering af (koldt) vand i Stakladen. Trækirurgen (Henrik Bianchy 

Jensen) har sponseret trimning af del af træerne mod offentlig vej. Entreprenør Lars Fouverskov 

sponserede fræsning og planering af havestykket med den nye plæne. 

Vi har endvidere konstrueret og opsat et stort gadeskilt ved Kattekærstrædet. 

Hestebedgaard har i lighed med andre grundejere på øen fået kommunalt påbud om at opfylde brønden på 

gårdspladsen. Vi har grundet manglende økonomi fået udsættelse til 2024 grundet manglende økonomi 

[Suppl.: vi påregner at ansøge kommunen om at betale!]. 
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Hestebedgaards bygninger har vi ikke haft frivillige eller økonomi til at vedligeholde i 2022. Dette er stærkt 

problematisk!!! 

Andet 
Grill: Vores store grill er forsvundet engang i foråret 2022. Vi har forgæves efterlyst grillen over Facebook 

Ulovlig træfældning: Ejeren af Hestebedgaards nabo, Brøndsøgård, har i foråret 2022 uretmæssigt 

foretaget fældning af træer på vores matrikel og (uprofessionel) beskæring af en del af de gamle træer på 

vores side af skel. Endvidere har vedkommende tilegnet sig den fældede træmasse, som tilhører (tilhørte!) 

Hestebedgaard. Det foretagne er sket uden vores vidende og accept. Vi har advokat på sagen og krævet en 

betydelig erstatning. 

Fjordklang: Den lokale spillemandsgruppe, Fjordklang, har af bestyrelsen fået tilladelse til at ’residere’ på 

Hestebedgaard. Fjordklang underholder (vederlagsfrit!) med spillemandsmusik og kendte melodier ved 

flere af gårdens arrangementer. 

___________________________________ 

Tak til gårdens frivillige: 

- Haveholdene; bl.a. Kis Krogsbøll, Lina Nielsen, Søs og Knud Noppenau, Nicolai Nicolaisen, Ester Lauersen, 

Ole Schmidt, Cathrine Dolleris, Dorte Sørensen, Maria Nuko Jørgensen, Pia Harder, Annette og Tom 

Cronwall, Susanne Bram 

- ’Kogekonerne’ og rengøringen: bl.a. Kis Krogsbøll, Jytte Zangenberg, Solveig Dyhl, Lina Nielsen, Susanne 

Bram (sidstnævnte takkes ligeledes for musik ved flere lejligheder) 

- Museumsvagterne: Erling Vibe, Pia Harder 

- sidst vil jeg som bestyrelsesformand rette en stor tak til den øvrige bestyrelse! 

 

P.b.v. Henning Deurell 
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