Sorø Bevaringsforening
v/Helge Torm
Munkevænget 2, II t.h., Sorø
Tlf.: 2993 1891
Mail: helge.torm@mail.tele.sk
Sorø den 7. september 2022

MEDLEMSNYT NR. 2 - 2022
Kære medlemmer!
Bestyrelsen har herved fornøjelsen at kunne indbyde Jer til to spændende arrangementer i den
nærmeste fremtid!
SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER kl. 14.00 på Ankerhus, Slagelsevej 72.
Vi inviterer til rundvisning i Magdalene Lauridsens Mindestuer i villaen nær Pedersborg Sø
v/Thomas Aagren fra Det historiske Ankerhus. Varighed: ca. 1½ time. Fri entré for medlemmer.
Tager du et ikke-medlem med, hvad du er meget velkommen til, koster det denne 50 kr.
På grund af begrænset deltagerantal er forhåndstilmelding til undertegnede nødvendig. Vi
anbefaler meget hurtig tilmelding, da arrangementet om nogle dage også kommer ud i pressen.
Baggrunden for besøget er den noget triste, at det nu synes umuligt at bevare
mindestuerne m.v., som de er. Det hænger sammen med, at der er kommet nye ejere af hele
Ankerhus-området, hvor der så også vil ske store forandringer hen ad vejen, læs: boligindretning
og nyt boligbyggeri. Vi vil kæmpe for bibeholdelse i videst muligt omfang af de bygningskulturelle
og parkmæssige værdier, som stedet er så rigt på!
SØNDAG DEN 2. OKTOBER kl. 14.00. Fremvisning af Hotel Postgaarden, Storgade 25.
Sig nærmer afslutningen på den gennemgribende renovering af det gamle Hotel Postgaarden, hvor
der indrettes boliger i alle de gamle bygningsdele, undtagen i forhusets stueplan, hvor der iflg.
lokalplanen skal være udadvendte funktioner, og det bliver der. Således er en frisør allerede i gang
med at svinge saksen i den gamle Parketsal, og i Holbergstuen rykker en bogcafé ind.

Det nyistandsatte Hotel Postgaarden.
Bag de små vinduer er Holberg-stuen.
Bevaringsforeningen fik forhindret store
vinduer her. Foto den 7. sept. v/H. Torm.

På den nyrenoverede facade har ejerne af Postgaarden for ikke så længe siden opsat et kobberskilt,
der fortæller om ejendommens historie. Teksten er ikke skrevet uden medvirken fra vores forening.
Vi er så heldige, at vi – kvit og frit – har fået lov til at komme indenfor murene denne søndag og se,
hvordan ombygningen er faldet ud. Vi synes selv, det er gjort med stor nænsomhed. Derfor passer
vores lille seance fint ind i temaet for Årets Arkitekturdag: Stedsans! Vi bliver altså en del af denne
årlige, landsdækkende event, som Arkitektforeningen står bag, men som i år egentlig først finder
sted mandag den 3. oktober. Vi må dog godt tyvstarte.
Ved arrangementet vil bygherre og medejer Thomas Petersen tage imod os. Herefter
vil jeg give et rids af stedets historie og kommentere istandsættelsen, ligesom byplanarkitekt Ellen
Sloth, Sorø Kommune, vil sige et par ord, inden der bliver lejlighed til at se resultaterne af
istandsættelsen, som blev påbegyndt sidst i 2021.
Også her er antallet af deltagere begrænset (max 30), så derfor må vi bede om
tilmelding til mig. Jeg vil igen tilråde Jer, at man tilmelder sig meget hurtigt, hvis man er
interesseret.
Venlige hilsener

NB! Husk, at deltagelse i de to arrangementer kræver tilmelding – efter først-til-mølle-princippet.

