
 

 

Lawaetz 

Familiesammenkomst 

på  

Refsnæsgård 

 

Lørdag den 21. maj 2016 kl. 10.00 

Festudvalget indbyder 

hermed til en hyggelig og 

interessant sammenkomst 

for slægten Lawaetz. 

 

Vi glæder os til at se rigtig 

mange familiemedlemmer 

Med venlig hilsen 

Festudvalget 

Clara Lawaetz, Carl Lawaetz Gabe,  

Marianne Lawaetz, Erik Anders Lawaetz,  

Camilla Nøjgaard og Charlotte Kirstine Gabe Westen 

 Lidt historie om Refsnæsgård. 
  

 Refsnæsgård ligger højt på Røsnæs med den skønneste udsigt ud over 

 spidsen af halvøen. Gården er opført i 1815 og fungerede som hovedgård 

 for området og såkaldt hestehave, dvs. græsningsområde for Kalundborg 

 Slots Ladegaard (Kaalund Kloster, hvor den sidste familiesammenkomst i 

 2013 blev holdt). 

 Refsnæsgårdens forgænger hed Færgegården og lå ved Sønderstrand,  

 hvor det nuværende Fiskerhuset ligger. Færgegården blev revet ned i  

 1819. Fiskerhuset blev bygget i 1828. 

  

 I 1866 købte Otto Friederich Christian Anton Lawaetz (1829-1914) Refsnæsgård. Otto Lawaetz var   

født i Holsten og blev uddannet ved landbruget og mejeriet. Han havde siden 1860 været mejeriforpagter           

(og i en  periode også forpagter af hele gården) på Kalundborg Slots Ladegaard (Kaalund Kloster), hvilken han 

senere  købte i 1887.  

 Otto Lawaetz begyndte at opdyrke jorden på Røsnæs med moderne metoder. Nemt var det dog ikke og 

det viste sig, at halvdelen af det, han troede var får, da han så området første gang, viste sig at være store sten. 

Mange af disse sten ligger nu som kystsikring på stranden, mange med spor efter sprænghuller, da de blev 

sprængt med krudt for at blive små nok til at kunne blive transporteret væk fra markerne. 

Otto Lawaetz blev i 1854 gift med Anne Charlotte Pauline Burchardi (1832-1871), de fik 10 børn sammen.  

Charlotte døde af barselsfeber efter den sidste fødsel og i 1875 giftede han sig med Benthea Cathinka Volck 

(1839-1920), som han fik 6 børn med. Da hans bror Fritz Lawaetz på Møltrup og hans kone Amalie døde med få 

års mellemrum, flyttede deres 7 yngste børn også ind på Refsnæsgård i 1878… Har du hørt efter ved tidligere 

familiesammenkomster, kender du nok historien om de 23 børn! 

 Otto’s søn Carl Anton Nicolai Lawaetz (1868-1944) købte Refsnæsgård efter faderens død i 1914.  

Carl havde forinden købt Kalundborg Slots Ladegård i 1912 efter at have været forpagter på denne siden 1900.  

Carl ejede også Løvegård 1907-1921, Falkensteen 1911-1933 samt lillebæltsøen Fænø 1921-1935. 

Carl var gift med Kirstine Gyring (1877-1954) og de fik 8 børn sammen. Familien boede om vinteren på Kaalund 

Kloster i Kalundborg, men tilbragte hele sommeren på Refsnæsgård. 

 I 1950 brændte gården ned, men den blev genopbygget, dog med 

tegltag i stedet for stråtag og kostalden blev flyttet længere fra stuehuset. 

 Refsnæsgård forblev i familiens besiddelse frem til 1964, da staten 

købte gården. Carls næstyngste søn Hans Lawaetz (1910-1974) og hans kone 

Inge Veronique Dumont Messerschmidt (1926-2014) var forpagtere på Refs-

næsgård fra ca. 1943. Denne forpagtning fortsatte, indtil Inge fraflyttede går-

den i 1976. De og deres 5 børn var de sidste Lawaetz’ere på Refsnæsgård.  

 Refsnæsgård fungerer i dag som naturskole og lejrskole. Café Ed-

derfuglen har til huse i den tidligere vognport i hestestalden. 

Efterkommere af Carl Anton Nicolai Lawaetz benytter fortsat Fiskerhuset som 

sommerhus.       

Følgende personer tilmeldes familiesammenkomsten på Refsnæsgård lørdag d. 21. maj 2016: 

Familienr.: Navn: Alder: 

                                                                                                                                                                     

      

      

      

      

      

      

For deltagere der ikke har et familienr., skriv venligst ledsagers familienr. i parentes. 

Tilmeldingsformular 
Senest 1. april 2016 

Fiskerhuset 

Udsigt og frisen af Otto Lawaetz på gavlen. 



   

 

  

 10.00 Vi mødes i Ulstrup Kirke til en kort andagt. 

 11.30 Frokost på Refsnæsgård.  

   Der serveres sandwichs m.m., drikkevarer kan købes. Frokosten er tænkt som picnic i 

   haven, så medbring et tæppe til at sidde på og tøj efter vejret. Der er også siddepladser 

   indenfor og — i tilfælde af dårligt vejr — plads til alle. 

   Der findes naturlegeplads, geder, kaniner m.m. på gården. 

 13.00 Der vil være 2 fortællinger om familien og mulighed for at høre dem begge. 

   1. Børneliv på Refsnæsgård 1866—de 23 børn v/Marianne Lawaetz. 

  2. Fortællinger og indtryk fra Refsnæsgård v/Åge Louis Lawaetz. 

14.00 PRÆCIS! Fotografering i gården omkring den store trappe. 

  Herefter deler vi jer i hold à ca. 10.  Holdene sendes afsted ét efter ét.  

14.15 1. hold sendes afsted på travetur med et sæt opgaver i hånden.  

  Turen er for alle aldre og du skal bruge en QR-scanner/reader, så husk at have installeret

  denne på din smartphone. Terrænet er kuperet og det er ikke muligt at gå turen med  

  rollator eller barnevogn. Vi skal alle ende i Fiskerhuset, som det er muligt at nå både med 

  bil eller på gåben på grusvej.  

 

15.15 Begynder de første hold at indfinde sig ved Fiskerhuset.  

  Der vil være kaffe/the/saftevand og  hjemmebagt kage i haven. 

17.00 Tak for i dag og på gensyn! 

Dagens program 
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Refsnæsgård (Røsnæs Naturskole) 

Røsnæsvej 458 

4400 Kalundborg  

Ulstrup Kirke (Røsnæs Kirke) 

Søbakken 2 A 

4400 Kalundborg  

Fiskerhuset 

Røsnæsvej 469 

4400 Kalundborg 

Refsnæsgård 

Fiskerhuset 
Ulstrup Kirke 

www.familien-lawaetz.dk 
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Priser: 

  Børn 0-4 år:  gratis 

  Børn 5-14 år:  kr. 100,- 

  Voksne:   kr. 200,- 

 

Prisen omfatter: 

Frokost:   Sandwichs til voksne, børnebuffet til børn og gnavegrønt til alle.                       

  Drikkevarer købes, HUSK KONTANTER! 

Eftermiddag:  Kaffe/the/saftevand og hjemmebag. 

 

Betaling for deltagelse bedes foretaget samtidig med tilmelding til:  

Konto nummer:  6150 - 4024847  

VIGTIGT 

Både ved tilmelding og indbetaling er det vigtigt at der opgives navne og MEGET gerne familienumre  

på ALLE tilmeldte/hvem der indbetales for.  

Dit familienummer kan ses på vedhæftede stamtavleudsnit. 
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Tilmelding skal ske på én af følgende måder: 

 

1. Online på: www.familien-lawaetz.dk 

  Har du ikke mulighed for denne tilmeldingsmåde, brug da 2. 

 

2. Udfyld og indsend tilmeldingsformularen på bagsiden til: 

   Charlotte Kirstine Gabe Westen 

   Toften 22 

   4230 Skælskør 

 

Bindende tilmelding og betaling skal ske senest 

 d. 1. april 2016 

Aftenarrangement og overnatning 

Ved tidligere sammenkomster har flere deltagere efterlyst en aftenspisning og tid til at tale endnu mere sammen. 

Derfor bliver der denne gang ud over dagens arrrangement mulighed for at tilmelde sig en festmiddag i 

Refsnæsgårdens stuer. Café Edderfuglen har tilbudt at stå for og servere en tre retters ”kreativ menu” for os her. 

Menuen bestemmes af Edderfuglen og festudvalget sørger for bordreservation og bordplan til de 

familiemedlemmer, der har ønske om at deltage i denne festmiddag. Middagen serveres kl. 19.00 og prisen for 

menuen er 300,- kr. pr. person, børn under 12 år halv pris. 

Bindende tilmelding til festmiddag på E-mail til: festudvalg@familien-lawaetz.dk senest 1. april 2016.  

Samtidig indbetales for middagen til konto nr.: 6150 - 4024847, mærk ”festmiddag” og opgiv navn og nr. på alle.       

Har nogen ønsker om overnatning før og/eller efter familiesammenkomsten, er der et antal køjesenge i 

flersengsrum på Refsnæsgård. De tildeles efter ”først til mølle princippet” og eget sengelinned og forplejning skal 

medbringes. Send en mail på ovenstående mailadresse, hvis der er ønske om overnatning indenfor på gården. 

Der findes også shelters og en naturlejrplads i tilknytning til Naturskolen, nogen af dem er det nødvendigt at 

reservere, se Naturskolens hjemmeside: www.rns.dk. 

Vi kan også anbefale Kalundborg Vandrerhjem, www.kalundborg-vandrerhjem.dk samt  

Kongsgård Bed & Breakfast, www.kongsgaardbedandbreakfast.dk. 

Kalundborg 
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