Lidt baggrundsviden om Lawaetzfamilien i Dansk Vestindien.
Refsnæsgård på spidsen af Røsnæs danner, ligesom for 3 år siden, rammen om vores familiesammenkomst i 2019. I den sidste del af 1800-tallet dannede Refsnægården også
rammen om opvæksten for de 2 fætre, der senere forlod Danmark og søgte eventyret i
Dansk Vestindien.
Ved den sidste familiesammenkomst i 2016 hørte vi fortællingen om de 23 børn på Refsnæsgård, hvor A. Otto Friederich Christian Anton Lawaetz (1829-1914), ejer af Refsnæsgård, var far til de 16 af børnene, de 10 ældste med hans første hustru, Anne Charlotte
Pauline Burchardi (1832-1871) og de yngste 6 med hans 2. hustru, Benthea Cathinka Volck
(1839-1920). Herudover boede, fra 1878, Otto’s 7 nevøer og niecer, da hans bror,
C. Friedrich (Fritz) August Lawaetz og svigerinde, Amalie døde med få års mellemrum og
efterlod 8 børn, hvoraf kun den ældste datter var voksen og i øvrigt nygift med enkemand
og præst Nyeborg og bonusmor til dennes datter, Marie… Husk på Marie, hun kommer ind i
historien senere!
Det er 2 af de 23 børn, 2 unge mænd, der i hhv. 1889 og i 1890
rejser til St. Croix i det dengang Dansk Vestindien.
A.6 Herman Carl Johannes Lawaetz (1864-1949) er, som stamtavlenummeret A.6 viser, søn af Otto og Charlotte. Han bliver i
1888 færdig som Cand. Theol. og får ansættelse som sognepræst i Christianssted på St. Croix året efter. Han har i mange
år bejlet til Ingeborg Wahl og endelig - 11 dage før hans afrejse
den 14. april 1889 - giver hun ham sit ja. Ingeborg bliver i
Danmark til at starte med, mens Herman rejser til St. Croix.
I januar 1890 kommer han tilbage til Danmark, hvor han og
Ingeborg gifter sig den 28. februar 1890 og et par dage senere
rejser de sammen tilbage til Dansk Vestindien. Ingeborg og
Herman flytter i 1904 med deres børn tilbage til Danmark.

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10.00

Ingeborg og Herman Lawaetz.

C.5 Carl August Heinrich Lawaetz (1865-1945) er søn af Fritz og Amalie og har faktisk boet
hos sin farbror Otto i længere tid end sine søskende, idet han fulgtes med sin syge far til
Kalundborg Slots Ladegård i 1872 og blev der efter farens død samme år.
I 1890 følger Carl i fætter Hermans fodspor og rejser til St. Croix. Carl er landmand, arbejder på forskellige farme og efter 6 år køber han selv farmen Little La Grange. I 1899 vender
han hjem til Danmark på besøg og her genser han sin ældste søsters bonusdatter, Marie Nyeborg. Det må have
været et særligt godt gensyn med et vist uforglemmeligt
indtryk, for tilbage på St. Croix skriver han et brev til
hende, hvori han frier. Carl må også have gjort et vist
indtryk på Marie, for i 1902 ankommer hun til St. Croix …
dog med ekstra penge fra sin far, så hun kan købe sig en
returbillet, hvis hun nu ikke trives i troperne. Hun trives
dog udmærket i varmen og Marie og Carl gifter sig kort
efter og stifter familie.
Den nulevende gren af Lawaetz’ere i det tidligere Dansk
Vestindien, nu US Virgin Islands, er efterkommere af
Carl og Marie.

Lawaetz
Familiesammenkomst
på
Refsnæsgård

Marie og Carl Lawaetz

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, Camilla Nøjgaard, Nikolaj Lorentzen,
Charlotte Kirstine Gabe Westen

Dagens program
Refsnæsgård

Adresser

Fiskerhuset

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 kan indtages 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.
På gården findes naturlegeplads, geder, kaniner m.m.

Kalundborg

Ulstrup Kirke (Røsnæs Kirke)
Søbakken 2 A
4400 Kalundborg

Priser:

Priser

Ulstrup Kirke

Refsnæsgård (Røsnæs Naturskole)

Fiskerhuset

Røsnæsvej 458
4400 Kalundborg

Røsnæsvej 469
4400 Kalundborg

Børn 0-4 år:
Børn 5-14 år:
Voksne:

gratis
kr. 100,kr. 200,-

Prisen omfatter:
Frokost:
Sandwichs til voksne, børnebuffet til børn og gnavegrønt til alle.
Drikkevarer købes, enten kontant eller via mobilepay.
Eftermiddag:

Kaffe/the/saftevand og hjemmebag.

Indenfor på gården er der udstilling om Lawaetzfamilien.
Den genoptrykte slægtsbog om Otto Lawaetz er netop udkommet og sælges til
kampagnepris på 200 kr.

13.00

1. Fortælling om C.5 Carl August Heinrich Lawaetz (1865-1945) og hans efterkommere.
2. Fortælling om A.6 Herman Carl Johannes Lawaetz (1864-1949).

14.00

14.15

Tilmelding og betaling

Begynder de første hold at indfinde sig ved Fiskerhuset.
Der vil være kaffe/the/saftevand og hjemmebagt kage i haven.

Tilmelding foretages online på: www.familien-lawaetz.dk

17.00

www.familien-lawaetz.dk

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 ad grusvej.

15.15

Både ved tilmelding og indbetaling er det vigtigt at der opgives navn, alder og
MEGET gerne familienummer på ALLE tilmeldte/hvem der indbetales for.
Dit familienummer kan ses på vedhæftede stamtavleudsnit.

PRÆCIS! Fotografering i gården omkring den store trappe.
Herefter deler vi jer i hold à ca. 10. Holdene sendes afsted ét efter ét.

Bindende tilmelding og betaling skal ske senest d. 1. april 2019

Betaling for deltagelse bedes foretaget samtidig til:
Konto nummer: 6150 - 4024847

Der vil være 2 fortællinger om Lawaetz familien i Dansk Vestindien og mulighed for
at høre dem begge.

Tak for i dag og på gensyn!

Overnatning
Der er mulighed for overnatning før og/eller efter familiesammenkomsten på Refsnæsgård. Dette i flersengsrum
i køjesenge. Sengepladserne tildeles efter ”først til mølle princippet” og eget sengelinned og forplejning skal
medbringes.
Send en mail til festudvalg@familien-lawaetz.dk, 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.
Derudover kan vi anbefale Kalundborg Vandrerhjem, www.kalundborg-vandrerhjem.dk samt
Kongsgård Bed & Breakfast, www.kongsgaardbedandbreakfast.dk.

