Menighedsrådets årlige udflugt for sognets beboere fandt i år sted
lørdag d. 1. september.

35 forventningsfulde deltagere steg på bussen kl. 9, klar til oplevelser under ledelse
af turens guider, Helle og Jan, der - som traditionen byder - havde tilrettelagt turens
forløb.
Første stop var et besøg i Kornerup Kirke ved Lejre, som siges at være en af landets
mindste kirker. Og den var ganske rigtigt meget lille! Jan fortalte indsigtsfuldt om
kirken, dens indretning og udsmykning.
Herefter gik turen til Gammel Kongsgård, tæt ved Lejre Museum.
Den 300 år gamle gård var oprindeligt fæstegård under Ledreborg Slot og har siden
1749 været slægtsgård. Kirsten Nielsen, den sidste beboer på gården, flyttede i
1925 ind i stuerne og boede her til sin død i 1959. Hun gjorde det til sit livsværk at
gøre Gammel Kongsgård til et slægtshjem og et museum på samme tid - med hende
som beboer, kustode og levende fortæller.
Gården står stort set som på Kirsten Nielsens tid - med åben skorsten og
bilæggerovn og de originale møbler. Den er i dag omgivet af en fin landbohave med
bede med gamle lægeplanter, som passes af Lejre Museums frivillige. Én af disse
fortalte om gården og dens historie. Gården huser også en lille café, og her nød
selskabet kaffen med et lækkert stykke kringle til.
Efter kaffen vandrede et lille udsnit af deltagerne ud til et stort område i nærheden,
hvor man fornylig har fundet rester af fundamenter efter store høvdingegårde.
Herefter fortsatte turen til Restaurant Kudskehuset ved Skjoldnæsholm, hvor en
lækker frokost ventede. Efter denne var der lejlighed til en lille gåtur i den tilstødende
skov, inden Kudskehuset serverede kaffe og lagkage.
Mætte såvel af indtryk som af frokost og lagkage vendte vi næsen hjemad og ankom
til udgangspunktet, Reerslev Kirke, ved 17-tiden.
En stor tak til Helle og Jan for en i alle henseender veltilrettelagt udflugt.
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