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Nye lam og gamle lopper.
Vi har også fået nogle nye,

På Knuthenlund lægges

røde beboere, som du skal

de fleste grundsten til årets

hilse på. Efter 30 års fravær er der

resultater i foråret. Her fyldes
staldene både med masser af

igen røde køer på Knuthenlund.

påskelam og gedekid, ligesom

Og så er forår jo også lig med hovedrengøring. På Knuthenlund har vi

det store arbejde med at etablere

i år valgt at gå lidt mere grundigt

markerne begynder.

til værks, da vi har besluttet at

I år har vi ekstra travlt i marken, da
det våde vejr sidste år gjorde, at vi

benytte foråret til at få ryddet

ikke kunne etablere vinterafgrøder.

ud i alle gemmerne efter

Næsten alle arealer skal derfor sås

4 generationer.

nu her i foråret.

Vi glæder os derfor til at

Også i staldene har vi fået mere at

kunne invitere til stort

se til end normalt, da vi igen har

herregårdssalg/loppemarked

øget vores besætning af geder.

i den gamle kostald den 28.

I alle stalde vrimler det derfor

og 29. april, hvor der vil være
masser af sjove effekter

med lam og kid, som glæder sig
til at blive hils på af besøgende
i påsken.

		

i alle prisklasser.
Vi glæder os til at se dig!

Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80
www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk
Besøg vores gårdmejeri, mejeriudsalg & gårdbutik. Åbningstider: Torsdag til søndag kl.11 til 17.
Åben hele påsken fra lørdag den 31. marts til mandag den 9. april kl 11 til 17.

Program i Påskeferien
Alle påskedage:
Knuthenlund Gods holder åbent i mejeriudsalget og caféen
i hele påsken fra lørdag den 31. marts til mandag den 9. april
fra kl 11-17.
Her vil du kunne besøge vores får og geder i staldene og se
dyrene blive malket kl. 14. Byd også vores små påskelam og
gedekid velkommen til verden i staldene eller hils på vores
sortbrogede danske landracegrise og de nye gamle danske røde
køer på foldene.
I caféen kan du nyde en lækker frokost med hjemmebagt
brød, ost, charcuteri og diverse tilbehør eller få en kop kaffe
med nybagt kage.
Gratis rundvisning i påsken
Både lørdag og søndag den 7. og 8. april kl 13.00 inviterer vi til
gratis rundvisning på godset, hvor vi fortæller om godsets
historie, omlægning til økologi samt visioner for fremtiden.
Turen tager ca. en time.
Mødested: Plænen foran mejeriudsalget.

Herregårdssalg og Loppemarked på
Knuthenlund d. 28. og 29. april
Foråret byder ofte på hovedrengøring og
oprydning.
I år har vi valgt at gå lidt grundigere til værks,
og vi tømmer derfor alle lofter og kældre og
inviterer den 28. og 29. april til stort loppemarked
fra kl. 10-17.
På loppemarkedet vil der være effekter i alle
prisklasser fra porcelæn, nips, bøger, elektriske
apparater, hatte og kjoler til møbler, kaner og en
gammel Mercedes Unimog fra 1957.
Måske kan du her finde dét, du lige står og
mangler.

Den Gamle danske Røde ko
er kommet tilbage på Knuthenlund
De Gamle Nordiske Husdyrracer har nogle enestående
egenskaber, fordi de har fået deres særpræg fra de omgivelser,
de har levet i gennem århundreder. De er derfor ikke kun
sunde og tilpasset til den danske natur men har også nogle
særlige smagsmæssige kvaliteter, som er interessant i det
nordiske køkken. Helt tilbage fra 1700 tallet har den gamle
røde danske ko været at finde på Knuthenlund. Det glæder
os derfor at den nu er kommet tilbage til Knuthenlund.
Fra Inge-Britt Juul på Mulstrup Gamle Skole ved Ringsted
har vi overtaget 2 gamle røde danske køer samt 1 kvie og 2
kalve, som besøgende nu kan se på folden ved gården.

Knuthenlund kalenderen Forår 2012
31. marts – 9. April:
Påskearrangement.
Der vil være åbent alle dage fra kl. 11-17., hvor
det vil være muligt at byde alle de nye påskelam,
gedekid og grisebasser velkommen til verden.
Lørdag den 7. og søndag den 8. inviterer vi til gratis
rundvisning, hvor du kan komme og høre om
godsets historie, den økologiske drift og visionerne
for fremtiden.

28. – 29. April:
Loppemarked.
Vi tømmer lofter og kældre.
På Knuthenlund har vi besluttet at det er tid til at
få ryddet op på lofter og kældre, hvor der gemmer
sig effekter fra 4 generationer. Det glæder os derfor
at kunne invitere til loppemarked den 28. og 29.
april, hvor besøgende kan erhverve alt fra nips
og møbler til kaner og en Mercedes Unimog fra
1957. Åbent fra kl. 10.00-17.00 begge dage. I dagens
anledning vil der være parkeringsafgift på 10 kr.

22. maj kl. 21.00:
Hør løvfrøen kvække.
Skumringstur
til Knuthenlund.
På Lolland huser vi landets største forekomst
af den sjældne løvfrø. Løvfrø-bestanden ved
Knuthenlund er forholdsvis isoleret fra andre
bestande og var tæt på at uddø i begyndelsen af
90’erne. Takket være et vandhulsprojekt fra det
gamle Storstrøms Amt blev bestanden reddet.
I 2011 har Knuthenlund, med støtte fra FødevareErhverv, yderligere forbedret forholdene for
løvfrøen ved at etablere et nyt vandhul i den gamle
hestefold ved Alléen. Løvfrøen kvækker efter
solnedgang, hvor vi vil prøve at lytte efter den.
Hvis vejret er med os er der gode muligheder for
at høre den, ligesom vi kan møde andre nat- og
skumringsaktive dyr, som natugle, skovsneppe og
flagermus. Mødested: Mejeriudsalget. Arrangør:
Knuthenlund i samarbejde med Naturvejleder
Uffe Nielsen, Lolland Kommune. Pris: 20 kr. pr.
voksen for at deltage i turen.

Knuthenlund kalenderen Sommer & Efterår 2012
3. juni kl. 11.00:
Walk The World
Walk the World er verdens største velgørenhedsevent til fordel for kampen mod sult. Tag familien
med på en dejlig tur i skoven på Knuthenlund, og
gør samtidig en forskel for at bekæmpe sult ved at
gå med på en ca. 5 km. rute. Med din donation
giver du et skolebarn i Burkino Faso mad hver
eneste skoledag i 4 måneder. Du kan deltage ved
at donere 100 kr. til Stop Sult Fonden. Mødested:
Mejeriudsalget, Arrangør Soroptimist International
Lolland i samarbejde med Knuthenlund.

23. juni kl. 18.30:
Skt. Hans.
Igen i år har vi valgt at gøre Skt. Hans til noget
særligt, og vi inviterer derfor til et nærværende Skt.
Hans arrangement med fokus på den gode spiseoplevelse. Efter en skøn middag i det grønne,
hvor vi dækker op med hvide duge midt i den
lollandske natur, hvis vejret tillader det, vil der
være stort Skt. Hans bål og båltale. Hvis vejret er
dårligt flytter vi indendørs, hvor vi i år har fået
nye lokaler, der kan rumme op til 70 personer.
Vi glæder os til at fejre dagen sammen med andre
med interesse for den gode madoplevelse.

25. august kl. 10.00 til ca.
13.00: Vandrefestival 2012 på

”Økosporet” på Knuthenlund.
Fra Stokkemarke går vi ad den gamle hovvej til
Knuthenlund. Vi følger den skiltede rute ”Spor i
Landskabet”, som blev indviet i 2011. På vejen mod
Knuthenlund går vi bl.a. på et stykke trampesti
langs Ørby Å. Her vil man kunne se de får og
geder, der leverer mælken til Knuthenlunds økologiske kvalitetsoste samt de fritgående grise

af gammel dansk landrace. Vi holder frokostpause
ved Knuthenlund, hvor der også bliver mulighed
for et besøg i mejeriudsalget. Mødested: På torvet
ved kirken i Stokkemarke kl. 10.00.
Arrangør: Vandrefestival 2012 i samarbejde med
Stokkemarke Beboerforening, Knuthenlund og
naturvejleder Uffe Nielsen, Lolland Kommune.
Turleder: Uffe Nielsen. Vær forberedt på en
vandretur på ca. 8 km. Husk lidt proviant, især
noget at drikke. Vær forberedt på en vandretur
på ca. 8 km. Gratis at deltage.

1. – 2. September:
Økologisk Høstmarked
Deltag i Knuthenlunds årlige høstmarked, hvor
der både vil være sjove aktiviteter for børn og
kulinariske oplevelser for voksne. Samtidig vil der
begge dage kl. 14.00 være gratis rundvisning, hvor
vi vil fortælle om vores historie og den økologiske
drift. Til høstmarkederne kan I opleve, hvordan
man som forbruger kan gøre en forskel i forhold
til naturen og miljøet. Gratis entré.

22. september kl. 10.00
til ca. 13.00:
Svampetur i Ugleholt Skov
og besøg på Knuthenlund.
Vilde svampe og økologisk ost og kød er fortrinlige
råvarer som går godt i spænd. Der vil denne lørdag
være mulighed for at erhverve begge dele, da vi
laver en svampetur på Knuthenlund, i dele af
Ugleholt Skov, som er en varieret skov med partier
af nål og gammel og ung løvskov. Samtidig kan
gårdbutikken på Knuthenlund besøges efter turen
(åben 11.00-17.00). Medbring evt. kniv og kurv for
indsamling. Turledere: Jacob Ryge (Foreningen
Til Svampekundskabens Fremme) og naturvejleder Uffe Nielsen, Lolland Kommune.
Pris: 20 kr. pr. voksen for at deltage i turen.

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.

