
 

 

Lawaetz 

Familiesammenkomst 

på  

Refsnæsgård 

 

Lørdag den 11. juni 2022 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,  Camilla Nøjgaard,  Aage Louis Lawaetz, 

Nikolaj Lorentzen og Charlotte Kirstine Gabe Westen  

 

Billedet på indbydelsens forside er taget under den sidste familiesammenkomst i 2019, med dro-

ne højt over Refsnæsgård, som nu for 3. gang i træk danner rammen om familiedagen. 

 

Refsnæsgård kommer i familiens eje i 1866, da A. Otto Friederich Christian Anton Lawaetz (1829-

1914) køber gården. Ottos frise kan ses på gavlen på stuehuset og ja, det er ham, der først er gift 

med Charlotte, siden Catinka og får i alt 16 børn, der alle vokser op på Refsnæsgård. Det er også 

Otto og Catinka, der tager Ottos brors 7 yngste børn til sig, da deres forældre dør. Vi har allerede 

hørt meget om Otto og ved denne familiesammenkomst bevæger vi os, ligesom i 2019, videre til de 

næste generationer.  

A.8 Carl Anton Nicolai Lawaetz (1868-1944) kommer 

til verden den 27. marts 1868 på Refsnæsgård som 

det 8. barn af Otto og Charlotte. Charlotte dør knap 4 

år senere i barselsseng efter at have født hendes og 

Ottos 10. barn. Carl mister altså sin mor meget tidligt, 

men bliver, ifølge fortællingerne, ved med at kunne 

huske hende. Han vokser op på Refsnæsgård i et hjem 

omgivet af en storslået natur som legeplads, men også 

i et hjem, hvor arbejdsomhed og en fast tro på Gud har 

stor betydning. 

Carl gifter sig i 1898 med Kirstine Gyring (1877-

1954). Deres første fælles hjem bliver gården Helgenæs ved Nakskov, som Carl, udover også Rud-

bjerggård på samme egn, har forpagtet. På Helgenæs bliver deres først barn, Helga født i februar 

1900. Carl er selv fødselshjælper, da jordemoderen ikke kan komme frem pga. snestorm og han 

sender efterfølgende stolt et telegram til sine svigerforældre med ordlyden: ”Dejlig Pige, kastanie-

brune Øjne og Haar, allerede Jord under Neglene!” 

Allerede i foråret 1900 flytter den lille familie fra Lolland og ind på Kaalund Kloster i Kalundborg, 

som Carls far Otto først har haft i forpagtning i en årrække og herefter ejet siden 1887. Carl bliver 

forpagter på Kaalund Kloster, indtil han køber den af sin far i 1912. Otto og Catinka bor fortsat på 

Refsnæsgård, indtil de i 1912 flytter til København. Fra 1912 bor Carl og Kirstine og deres med 

tiden 8 børn på Kaalund Kloster om vinteren og på Refsnæsgård om sommeren. Otto dør i 1914, 

hvorefter Carl også bliver ejer af Refsnæsgård. 

Carl køber flere store og små gårde til, heriblandt Falkensteen Gods i 1911. Falkensteen, der lig-

ger ved Gerlev lige syd for Slagelse, skifter ejer igen i 1933, hvor Carl og Kirstines ældste søn 

A.8.3 Aage Daniel Lawaetz (1902-1975) overtager gården. Aage er gift med Valborg Nissen, kal-

det Nis (1902-1988) og de får sammen 6 børn.  

Aage og Valborg’s ældste søn A.8.3.1 Max Otto Lawa-

etz (1931-2020) ejer i en årrække gården sammen 

med sin far og overtager den endeligt efter Aages 

død. Max Otto er gift med Asta Bach Sørensen og 

sammen har de 4 sønner. Asta bor i dag i gartnerboli-

gen og Falkensteen ejes og drives nu af Max Otto og 

Astas ældste søn A.8.3.1.1 Carl Aage Lawaetz, der 

bor på gården sammen med sin hustru Ida og deres 

yngste datter Caroline. 

Kirstine og Carl Lawaetz ca. 1920 

 

Nis og Aage Lawaetz 



   

 

 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 eller indenfor på gården. Hvis I ønsker at sidde ude, medbring da et tæppe til at sidde 

   på og tøj efter vejret.  

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

   Indenfor på gården er der udstilling om Lawaetzfamilien og den genoptrykte slægtsbog om 

   Otto Lawaetz kan købes. 

 

 13.00 Der vil være 2 fortællinger om Lawaetz familien og mulighed for   

   at høre dem begge. 

   1. Fortælling om A.8 Carl Anton Nicolai Lawaetz (1868-1944). 

  2. Fortælling om familien på Falkensteen. 

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 ad 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. 115,- 

  Voksne:   kr. 230,- 

 

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. 

 

… samt naturligvis leje af Naturskolen. 
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Bindende tilmelding og betaling skal ske senest d. 1. april 2022 

 

 

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

 

Betaling for deltagelse bedes foretaget samtidig til:  

Konto nummer:  4406-4406662985  

 

 

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. 

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 en stor shelterplads/teltplads i tilknytning til Naturskolen. Der er nødvendigt at booke plads, 

hvilket gøres på https://udinaturen.dk/shelter/3837. 

Derudover kan vi anbefale Kalundborg Vandrerhjem, www.kalundborg-vandrerhjem.dk samt  

Kongsgård Bed & Breakfast, www.kongsgaardbedandbreakfast.dk. 

Kalundborg 

Dagen vil blive afholdt efter de til den tid gældende restriktioner og anbefalinger ift. Corona.  

Vi regner med, at I alle vil følge disse, så vi kan passe godt på hinanden.  
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