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marken er mejet. 
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Besøg vores gårdmejeri, mejeriudsalg & gårdbutik. 
Åbningstider: Torsdag til søndag kl.11 til 17. 

efter et koldt forår og en sen høst er markerne ved at være mejet 

og det meste af kornet er i hus. Året i år er noget helt særligt 

på Knuthenlund for i løbet af efteråret skal en del af årets høst 

males til mel på vores egen mølle. 

Gennem tilskud fra realdania og den 

europæiske Fond For regional-

udvikling er det lykkedes os at 

bygge vores eget mølleri, hvor 

Ølandshvede, spelt, almin-

deligt hvede og rug på sten-

kværn formales til mel af 

højeste kvalitet. For os er 

høsten derfor noget helt 

særligt i år, og det skal fejres. 

vi glæder os derfor til at 

invitere både børn og voksne 

til at fejre høsten sammen med 

os i weekenden den 5. og 6. 

september, hvor vi i år har gjort 

ekstra meget ud af arrangementet. 

det skulle glæde os at se dig.



Økologisk høstmarked på Knuthenlund 
d. 5. & 6. september. 

Begge dage kl. 11.00 - 17.00 v/ Gårdmejeriet 

Kom til to skønne jordnære dage i autentiske omgivelser med 
duft af hø, frisk luft, glade får, køer og grise, bløde hestemuler, 
masser af aktivitet, hygge og nærvær. Økologisk høstmarked er ikke 
kun for de voksne. børnene får en dag fyldt med sjove og lærerige 
oplevelser på Knuthenlunds Økologiske høstmarked. 
her er det tilladt at se, røre, lugte og smage på økologien og hilse 
på.
høstmarkedets program for lørdag og søndag er spækket med 
aktiviteter, lege, quizzer, guidede ture og markedsstande. 
Kl. 11, byder godsejer susanne hovmand-simonsen hjertelig 
velkommen til en herlig dag på Knuthenlund.

Aktiviteter:
• på legeområdet, er der lagt vægt på gamle lege, stylter, hestesko- 
   kastning, sækkeløb og hyggelige familiespil på egen hånd.
• ta’ på sofari quiz til de sortbrogede grise.
• sid i en rigtig traktor eller tag en hoppetur i høet. 
• besøg staldene og se fårene blive malket.
• tag en tur rundt med hestevognen med oldenborgerne Frigg & 
   Laika, eller en lille ridetur på de små ponyer Loke og Flipper. 
• prøv de aktive stande, hvor du kan male dit eget mel og presse 
   din egen æblemost. 
• pilefletterne Anita Laugesen LF pil, Nanna thamdrup 
   og vivi hjort holm udstiller pileflet og viser teknikken til at lave 
   små Kræmmerhuse
• Kragerne viser kunsthåndværk. 
• hyg dig ved bålpladsen med opstillede grille og snobrød. 
• hør biavler Asger fra Idasletten fortælle om ’bien og blomsten’.
• besøg dyrlægens bord. 
• sydhavsøernes Linedancers og Katrine bondes showdansere 
   sørger for swing og dans.
• Nyd madpakken i det grønne eller nyd en god frokost med gode 
   økologiske produkter. 

programmet fortsættes næste side...



ta’ en cykeltur i det grønne.
Lej en af vores røde cykler og nyd den smukke sensommer 
i Knuthenlunds naturskønne omgivelser, en tur gennem 
Ugleholts skov, hvor der kan samles svampe og plukkes bær. 
ta´ på en frisk tur ud til smålandshavet (5 km. dertil) eller 
en lidt længere tur for at se det storslåede kunstværk af 
billedhugger thomas Kadziola og komponist Gunnar 
møller pedersen, stenstøtterne dodekalitterne – i klasse 
med stonehenge i england, som smukt står med udsigt 
over smålandshavet. 
det koster 30 kr. pr cykel pr dag.

Nyd en frokost lige i hjertet 
af Knuthenlund

Nyd en frokosttallerken ’smagen af Knuthenlund’ i hjertet af Knuthenlunds 
drift. I alle retninger ses og høres aktivitet, produktion og liv. Kigger du den 
ene vej ser du traktoren, der er inde for at tanke op efter hårdt arbejde på 
marken, landbrugsmedarbejderne der går på gårdspladsen, fårene der 
malkes i stalden, mælken der løber lige hen over hovedet i rør og ned 
i mejeriets tanke, hvor mejeristerne står klar til at håndælte vores økologiske 
oste og mejeriprodukter. Nyd produkterne lige i hjertet, hvor de skabes.

Rundvisninger begge dage:
• susanne hovmand-simonsen, viser rundt og fortæller om 
   historien og livet på Knuthenlund (kl. 11.30)
• svampetur m. naturvejleder Klaus beck (kl. 10-13)
• sofari rundvisning, hvor du kommer helt tæt på de økologiske 
   sortbrogede grise og en tur rundt i staldene (kl. 14 og 15) 
• hortonom peter Wood tager turen i æblehaven og fortæller om at 
   fremme økologien og forståelsen herfor, bevaringen af de gamle 
   æblesorter og der fortælles om de mange spændende vilde urter, 
   de lollandske rosiner, fugle, flagermus og vildstriber på Knuthenlund
   (kl. 13)

Få en rigtig hyggelig dag og oplev et åbent gods som viser marker, 
får, køer og grise, hvor håndværk, gamle traditioner, nærvær og 
økologi er i højsæde. 

GrAtIs AdGANG*. ALLe er veLKOmNe
*ved nogle af aktiviteterne er der et mindre betaling for deltagelse / Alle rundvisninger er gratis.
Læs mere om Knuthenlund og hele programmet for høstmarkedet på www.knuthenlund.dk



det nye mølleri

med støtte fra realdania og den europæiske Fond For 
regionaludvikling åbner Knuthenlund eget mølleri 
fra efteråret. I mølleriet vil vi kunne formale eget korn 
til mel. I dag fjernes kimen i kornet ofte i de meget 
industrielle melproduktioner, da kimen indeholder 
æsteriske olier, som kan harskne, og derfor gør at melet 
ikke kan holde sig så længe. Udfordringen er at med 
kimen fjernes også mange vitaminer og mineraler. 
skal man derfor have mel af høj kvalitet og med høj 
næringsværdi skal hele kernen formales. på Knuthen-
lund vil vi derfor formale hele kerner, og kernene vil 

blive formalet på stenkværn. stenformalingen giver en 
langsom formaling, hvor melet ikke varmes så meget 
op under processen. herved bevarer flest mulige 
naturlige vitaminer og mineraler i det færdige produkt. 
I mølleriet har vi valgt en håndbygget stenkværn i 
kernetræ, som er bygget af østrigske møllebyggere. 
Kernetræet har et naturligt indhold af harpiks, som 
naturligt hæmmer møl. derved kan vi få et rent og 
sund produkt uden kemisk behandling. 
vi glæder os til at byde alle velkommen til indvielsen 
af vores nye mølleri i efteråret. 

Læs mere Om KNUtheNLUNd pÅ vOres hjemmesIde WWW.KNUtheNLUNd.dK
her KAN dU OGsÅ FÅ mere At vIde Om, hvem der FOrhANdLer vOre 

prOdUKter I dIt LOKALOmrÅde

20% rabat i vores nye webshop
I anledning af at høsten er i hus giver vi i hele september 
20% rabat på alle varer i vores nye webshop. 
skriv ’høst’ i rabatkodefeltet og smag Knuthenlunds 
håndlavede produkter som leveres med post danmark 
direkte til din dør. se mere på www.knuthenlund.dk.


