Den Danske Skueplads
PRÆSENTERER:
Herlig sommerudflugt i bus til Sydsjælland - Falster - Bogø – Møn
Skuespilleren, sangeren og iscenesætteren Christian Steffensen inviterer
Lolland-Falsters Historiske Samfund og Kulturmindeforeningens medlemmer, Lolland Bibliotekernes lånere o.a.

På sporet af

Marie
Grubbe
Søndag d.19 August 2018
Marie Grubbes omskiftelige liv - fra adelsdame til færgekone – hendes skæbne som historisk skikkelse
og ikon for den frigjorte kvinde, har som bekendt sat sig tydelige spor i billedkunst, musik og ikke mindst
i litteraturen. I år markerer man således 300-året for Marie Grubbes død, hvilket bl.a. kommer til udtryk
under festivalen: Marie Grubbe 2018. - Se: www.mariegrubbe2018.dk
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Christian Steffensen

Falster / Møn / Sydsjælland

Marie Grubbe

Mindestenen ved Grønsund

På sporet af Marie Grubbe

Efter opsamling i hhv. Nakskov, Maribo, Saxkøbing og Nykøbing, kører bussen til turens første destination Kippinge Kirke, hvorfra Marie Grubbe frem til 1716 modtog fattighjælp. Derpå til det nordøstlige
Falster med fuldt stop på det vidunderlige sted ved Grønsund, hvor vi tæt ved stranden bl.a. ser mindestenen for Marie Grubbes ”Borrehus”. Det var netop her, med udsigt til det frodige Møn, at Marie Grubbe
havde sit færgehus. Nu mod Corselitze, hvor vi i godsets smukke park givetvis møder Blichers ”Marie
Grubbe”. Vi nyder så den medbragte mad ved langbordet i Corselitzes hyggelige Skovbrugsmagasin.
Herefter et kort smut ud til Østersøen til det berømte badehus, som H.C. Andersen benyttede når han
gæstede Corselitze. Derefter via Bogø til Møn, og passerer bl.a. den pragtfulde Fanefjord Kirke. Vi gør
stop ved Hårbølle Havn, for evt. at drikke en kop kaffe, nu med direkte udsigt til Falster og Marie Grubbes
”Borrehus”. Inden vi forlader det skønne Møn for at sætte kurs mod det Sydsjællandske, hører vi om den
periode hvor Marie Grubbe boede på øen. Turens næstsidste stop bliver Beldringe gods, hvor Marie
Grubbe boede som nygift med sin første mand Ulrik Frederik Gyldenløve (Frederik 3.’s uægte søn). Derpå
om Ugledige til Allerslev Kirke, hvor man for 10 år siden helt sensationelt fandt navnene på både Marie
Grubbe og Søren Sørensen Møller (Marie Grubbes 3’die mand).
Christian Steffensen vil undervejs underholde og fortælle om Marie Grubbes dramatiske liv, ligesom han
læser op fra den righoldige Marie Grubbe-litteratur: Holberg, Blicher, H.C. Andersen, I.P. Jacobsen, Juliane
Preisler, Ulla Ryum, Lone Hørslev m.fl.

Start & Slut:
Afgang Nakskov Banegård kl. 8:30
Maribo Banegård 9:00
Saxkøbing Banegård 9:30
Nykøbing Banegård 10:00
Hjemkomst Nakskov ca. kl. 17:00

Pris: kr. 325 - pr. person
Tilmelding: post@dendanskeskueplads.dk
Skriv navn, adresse, telefonnummer og antal
Den Danske Skueplads - tlf. 6068 1873
Beløbet indbetales på konto: 1471 - 4190 257 118
(Husk at angive navn + 19/8)

