
 
  

Formandsskifte og nye 
medlemmer i bestyrelsen. 
Peter Kjeldsen har, efter mange år 

som formand med en betydelig 

arbejdsindsats, valgt at fratræde 
formandsposten for at ofre mere tid 

på Musikforeningen. Han fortsætter 

dog som bestyrelsesmedlem. 

Efter generalforsamlingen i maj 
måned blev Henrik Mortensen valgt 

som ny formand. Henrik har været 

med i SSVs bestyrelse siden 2019 og 
han overtager Peters poster i Den 

Plessenske Selsø Fond og 

Turistrådet. Desuden kom Agnete 
Nielsen ind i bestyrelsen; Agnete har 

været aktiv og rundviser på Selsø i 

flere år. Arnth Ravn er også nyt 

bestyrelsesmedlem, og er 
foredragsholder og organist. 

 

SSVs aktiviteter 
Grussti. 
I foråret fik vi endelig etableret en 

længe ønsket grussti fra alléen over 
græsset til broen. SSV leverede 

arbejdskraften og Fonden betalte 

gruset.  

Stien hænger også meget fint 
sammen med den nyligt etablerede 

Fjordsti, så man f.eks. kan gå fra 

kirken til Selsø Slot, til højre ned 
mod fjorden og rundt om 

Skrivernæbbet til Møllekrog. 

Lindholm Gods har lagt jord til 
noget af stien og står for vedligehold 

 

 

Selsø Slots Venner 

De udendørs arealer 
I sommerhalvåret varetages 
græsslåning og trimning af de 

grønne arealer for tiden af 3 

bestyrelsesmedlemmer. 
 

Mad, kunst og livstilmarked. 

Afholdt d. 12. juni, og blev igen et 

tilløbsstykke med hele 34 udstillere. 
Vi havde heldigvis tilstrækkelig med 

mad og parkeringspladser i år, så nu 

ved vi hvad der skal til. Med mange 
opfordringer til at gentage succesen, 

afholder vi sandsynligvis marked 

sønddag d. 11. juni 2023. 

 

 
 

Kagedagen 
D. 10. juli var også ganske velbesøgt, 

men desværre var der kun 6 kager 

med i kagekonkurrence, - meget 
færre end tidligere. Der var derfor 

blevet bagt nogle ekstra kager, så 

alle kunne få en bid kage og der blev 
sat 12 kager til livs. 

 

 

Dagens vindere i hver sin kategori. 

Hoveridag 
Vi har rykket arbejdsdagen til 
søndag d. 25. september, idet vi 

håber vejret vil være lidt mere 

sympatisk end i slutningen af 
oktober. En særskilt mail sendes 

ud mhp. tilmelding. 

 

September 2022 
 

Kontingent: 

Enkeltmedlemskab: 150 kr. 
Par: 200 kr. 

Indmeldelse: 

Send en mail til 

selsoeslotsvenner@gmail.com  
eller ring til Merete på 2463 7228. 

Kontooverførsel til  
1551 8985308 

Vi vil meget gerne have din 

mailadresse, så vi kan kontakte dig 
og sende nyheder. 

HUSK: som medlem har du gratis 
adgang i museets åbningstid og 
får rabat til koncerterne. 
 

Nyhedsbrev 

Hoveridag/vennedag 

Søndag d. 25. september 
 kl. 10:00-14.00 (senest) 

Opgaverne kan være:  

• Rengøring i slottet 

• Oprydning i laden 

• Fjernelse af rodskud og 
græsklipning 

 

Du får kaffe, frokost og hyggeligt 
samvær med andre medlemmer 
og vil være en værdifuld hjælp 
for museet. 

  



 Bestyrelsen 
Formand 

Henrik Mortensen 
Næstformand 
Carl Erik Frederiksen 

Kasserer 
Karen Larsen 

Sekretær 

Merete Rubow Mortensen 

Bestyrelsesmedlem 

Ruth Birkelund 

Bestyrelsesmedlem 
Peter Kjeldsen 

Bestyrelsesmedlem 
Agnete Nielsen 

Bestyrelsesmedlem 

Arnth Ravn 
 

  Repræsentanter i Den Plessenske Selsø Fond: Merete Rubow og Henrik Mortensen  
   
  Nyhedsbrevet er forfattet af Merete og Henrik 
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Medlemsarrangement 
Søndag d. 9. oktober kl. 12.30 

inviteres alle medlemmer til et 
foredrag og frokost. 

 

Foredraget handler om hvorfor 
HENDRIK KROCK (1671-1738), 

som var Frederik d. 4.s 

foretrukne kunstner til at 
dekorere lofter og paneler på de 

nyopførte slotte som 

Frederiksberg og Fredensborg, 

også dekorerede baroksalen på 
Selsø. 

Arnth Ravn vil bruge en god halv 

time til at indføre os i en smule 
dansk kunsthistorie i perioden 

op til 1750, hvor "akademiet for 

skjønne kunster" bliver oprettet. 
En separat invitation bliver sendt 

ud mhp. tilmelding. 

 

Sæsonen 2022 på Selsø 
Heldigvis åbnede museet, uden 
corona-restriktioner, som 

planlagt d. 4 maj med den 

traditionsrige lysfest, og der har 
været gang i rigtig mange 

aktiviteter lige siden.  

I år har der igen været 
velbesøgte rundvisninger – nu 

hver søndag, foruden bestilte 

rundvisninger på øvrige dage. 

Rigtig mange besøgende 
benytter også caféen, hvor 

Marianne har overtaget 

bagningen af kager fra Agnete. 
Selsøs sæson slutter søndag d. 

11. september, men har så igen 

åbent i uge 42 (efterårsferien). 

Se mere på www.selsoe.dk  
 

De ansatte 
Der er for tiden 8 lønnede 

medarbejdere, som fordeler 

vagterne mellem sig, og er 
omvisere, så derfor er det 

muligt, at gæsterne har 
mødt/møder nye ansigter  
ved besøgene. 

Nationalpark Skjoldungernes land 
Selsø Slot og Herregårdsmuseum og området omkring er Nationalparkens 
”port” til Frederikssund kommune. For Nationalparken byder området på 

fantstisk natur, hvor særligt fuglelivet og fjorden kan fremhæves. 

Kommunens skoler og daginstitutioner bruger i stigende grad det gamle 
billethus og det grønne område til undervisning og aktiviteter. 

Nationalparken udvikler løbende nye undervisningstilbud hertil.  

Udvidelsen af Fjordstien ved Selsø giver en god mulighed for at komme ud i 
landskabet og som et forsøg, er der i år etableret et midlertidigt, flydende 

shelter på vandet ved Møllekrog. Selsø Slot ligge midt i hele herligheden og 

med café, museum, ”madpakkehus” (og toiletfaciliteter) er det oplagt at 

tænke i de samspilsmuligheder, der er, - og forhåbentlig vil det også bringe 
flere gæster til museet…… 

TÉR EN FASAN, STEG DEN OVER BÅL OG SPIS DEN! 

EFTERÅRSFERIEN på Herregårdsmuseet 
Traditionen tro er der åbent på Selsø Slot og Herregårdsmuseum i 

uge 42 – fra lørdag d. 15. oktober til søndag d. 23. oktober. 
Programmet vil være at finde på hjemmesiden fra midt september 

og på Facebook,  Gå ind på selsoe.dk– det sker 
 
FACEBOOK Pga. en tekniske problemer, har det været nødvendigt 

at oprette en ny side.  
Find den under @selsoeslot – følg, kommentér og del gerne! 
 

SelsøSelsøSelsøSelsø----HornsherredHornsherredHornsherredHornsherred    

MusikforeningMusikforeningMusikforeningMusikforening    

Musikforeningen har afholdt 6 

koncerter og haft en fin sæson 

med mange udsolgte koncerter. 

Der er efterhånden fundet en linje 
med den klassiske musik og de 

dygtige musikere, der bliver 

engageret. Det har gæsterne 
værdsat, så der er mange faste 

gæster. Det skaber en hyggelig og 

uformel stemning.  
 
Skriv til sehomufo@gmail.com 

 

 

Den Plessenske Selsø Fond 
Fondsbestyrelsens 7 medlemmer 
og 3 kommitterede arbejder bl.a. 

på at finde en velfungerende 

samarbejdsform for Selsøs 
ansatte, de foreninger, der er 

involveret i stedet og 

Nationalpark Skjoldungernes 

Land. I efteråret fortsætter 
forårets arbejde med at finde 

formen.  

En anden opgave er at søge 

fondsmidler til Selsøs fortsatte 

vedligeholdelse. Det, der står først 
for, er alle vinduerne – en sag der 

nok vil koste 4 mill. kr. 
  


