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Brugsen holder Torvedag  
D. 21. august fra 10-14 på P-pladsen.

Så sæt kryds i kalenderen.
Kom og gør en god handel!

Hørmesterlegatet
Legatet kan søges af unge fra Gudbjerg 

Sogn. Legatet tildeles unge, som er 
udover den undervisningspligtige 
alder og er under uddannelse, 

studium eller lignende. Legatet kan 
sædvanligvis kun påregnes udbetalt to 
gange til samme person.

Kortfattet skriftlig ansøgning indeholden-
de CPR.nr, kontonummer, e-mailadresse, 

beskrivelse af gøremål og økonomiske 
situation afleveres eller sendes til for-

manden for Hørmesterlegatets bestyrel-
se senest den 15. november 2021 kl.12

Marianne Just, Formand, Hørmesterlegatet
Byvej 11, 5892 Gudbjerg
Marianne.just@svendborg.dk A
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Ørbækvej 268A . 5892 Gudbjerg 
 Tlf. 62 25 11 36

Hverdage 9-17.30 . Lørdage 9-14
www.hojlund.dk

TRÆPILLERTRÆPILLER
i vores kendte 
gode kvalitet

Leveret hjem til dig 
- lige der hvor du vil have 
dem stående *

Højlund Premium Træpiller
6 eller 8 mm. 
Aske 0,3%
896 kg pr. palle/
16 kg pr. sæk

1 palle ............1835,-
3 paller ..........1785,-
12 paller ........1635,-
32 paller ........1535,-
Priserne er pr. palle inkl. moms

og ekskl. pallepant
* Såfremt 
vores truck kan 
komme frem

Vores 
træpiller er 

pakket i 

genbrugsplast
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KØB DIN ROBOTPLÆNEKLIPPER HOS OS  
OG VI SØRGER FOR INSTALLATION 

PRIS: 1500,- FOR OP TIL 1000 M² 

SPAR 20% PÅ UDVALGTE CYKLER I 
AUGUST MÅNED! 

FIND OS HER: 
Landevejen 202, 5874 Hesselager  
62252491 | printzlau@5874.dk

DIT LOKALE ALT-TIL-HAVEN 
VÆRKSTED!

Inkl. cykler og 
scootere!

Vi er tilbage fra 
ferie d. 9. august

August 2021
2. årgang

Læs historien på side 3

Lundeborg:

Axelhus - perlen ved Lundeborg har fået nye ejere

Et forvandlet Axelhus

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

-for Gudmekongens Land & Skårup!

MÅNEDSAVISEN

MÅNEDSAVIS

Fotograf: Marianne Tolstrup

Læs mere på side 6-7

Træning i 
naturen

Borgerbudgettet  
sætter seks   
projekter i gang

Læs mere på side 4

Gudmekongens Land:Gudbjerg:
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Boelsmosevej 15, 5883 Oure
Telefon: 62 28 14 33 · www.getter.dk

Skribent: 
Mette Kristensen

Foto:: 
Marianne Tolstrup

Axelhus - perlen ved Lundeborg 
har fået nye ejere
”Lundeborg er det bedste 
sted på jorden” – så kort og 
præcist kan det skrives. Det 
gjorde Ove Bager i 1976, og 
hvis væggene i Axelhus tæt 
på Lundeborg kunne tale, så 
ville de med al sandsynlig-
hed tilslutte sig Ove Bagers 
ord på vegne af de mange 
mennesker og gæster, som 
gennem årtier og i flere 
forskellige sammenhænge 
har opholdt sig i huset. For 
Axelhus er en perle som oser 
af historie og ligger omgivet 
af den smukkeste natur. 

Huset har eksisteret siden 
1920, og når redaktionen på 
Månedsavisen har kastet sig 
over historien om lige præcis 
Axelhus, så skyldes det, at 
dette smukke sted for nylig 
har fået nye ejere. 

Hanne og Jesper Hegaard, 
som selv bor ved Lunde-
borg, købte ejendommen i 
januar 2021 af tidligere ejer 
Anne Lütken og har således 
overtaget udlejningen og 
driften af huset. Siden har 
de givet det en ”shine-over”, 
som ægteparret selv udtryk-
ker det. ”Køkkenet er blevet 
moderniseret og har fået nyt 
inventar, der er investeret i 
nye møbler, og flere træer er 
blevet fældet” siger Hanne 
Hegaard. Og det bemærkes, 
for den smukke bygning og 
flotte gamle forhave ses nu 
tydeligt fra vejen. 

Der er ingen tvivl om, at der 
er blevet kræset for de kom-
mende gæsters velbefinden-
de, og det er heller ikke no-
gen tilfældighed, at Hanne 
og Jesper Hegaard valgte at 
overtage stedet, da mulighe-
den bød sig. Hanne kender 
Axelhus som sin egen lom-
me. Hun har ved siden af sit 
almindelige arbejde på et bo-
sted i Nyborg i adskillige år 
sørget for den daglige drift 
med udlejninger og kontakt 
til kunder og brugere af hu-
set. Hun ved hvad det drejer 
sig om. Alligevel krævede det 
dog grundige overvejelser, 
men efter lidt betænknings-
tid tog parret springet, og 
som Jesper Hegaard udtryk-
ker det med et glimt i øjet: 
”Det er Hannes projekt, men 
selvfølgelig er jeg med på si-
delinjen som medhjælpende 
husbond. Der er jo også brug 
for, at græsset bliver slået og 
i ny og næ et dørhåndtag, der 
skal udskiftes. Ja, og så er der 
jo også regnskabet” fortsæt-
ter den talkyndige husbond, 
som til daglig arbejder som 
Registreret Revisor i Svend-
borg. 

Hanne Hegaard fortæller, at 
huset kan anvendes til rig-
tig mange forskellige typer 
af arrangementer og udlej-
ninger. For eksempel er der 
rige muligheder for, at flere 
familier kan slå sig sammen 

Faktaboks:
• 1920: Axelhus blev bygget som pigehjem til Caroli-

ne Amalieskolen.

• 1953: Købt af Odense kommune som brugte huset 
til lejrskole.

• 2010: Købt af Anne Lütken som gennemrenoverede 
huset med udlejning for øje.

• 2021: Købt af Hanne og Jesper Hegaard til udlej-
ning for private og virksomheder.

• Huset består af 700 m2 fordelt på 3 etager og 50 
sengepladser fordelt på 12 værelser

• I spisestuen kan der sidde 50 personer. 

• To hyggelige opholdsstuer og stort orangeri/ude-
stue på ca. 67m2 og plads til 60 personer.

• Fuldt professionelt køkken med industri opvaske-
maskine, fryser og køleskab samt service til alle. 

 Hjemmeside: www.axelhus.dk  
 E-mail: booking@axelhus.dk 
 Telefon: 28948977

respons” fortæller Hanne 
glad og er fuld af optimisme 
for Axelhuś  fremtid og klar 
til at give den fuld gas. ”Det 
lover godt, og vi er ganske 
godt tilfreds med den start vi 
har fået” vel vidende, at også 
fremtiden byder på yderlige-
re vedligeholdelse.

 ”Næste år regner vi med, 
at alle 360 ruder skal have 
skiftet bundlister” fortæl-

ler Jesper og understreger, 
at gæsterne er gode til også 
at komme med idérige for-
slag til nye småinvesteringer 
som liggestole, tørresnor, 
familiespil etc. ”Det lytter 
vi meget til” supplerer Han-
ne, som heller ikke er bleg 
for at hjælpe gæsterne med 
indkøb og andre praktiske 
gøremål og forberedelser op 
til udlejningen. Og de ind-
køb foretages naturligvis 

hos de lokale leverandører 
i Lundeborg og omegn, så-
som slagteren i Gudme og 
købmanden i Lundeborg, 
som ægteparret i øvrigt på 
frivillig basis bruger en stor 
del af deres fritid på. ”Vi går 
meget op i at samarbejde 
med lokalområdet, og an-
vender også i videst mulig 
omfang lokale håndværkere, 
når der er brug for det” og 
ægteparret slutter af med at 

henvise til deres hjemmeside  
www.axelhus.dk 

Med ud af døren får skriben-
ten naturligvis en folder og 
et visitkort i hånden, og Re-
daktionen på Månedsavisen 
ønsker de nye ejere Hanne 
og Jesper Hegaard al mulig 
held og lykke med fremtiden 
for Axelhus. 

og leje det som sommerhus, 
men ellers er det med det 
flotte orangeri i baghaven 
særdeles attraktivt til afhol-
delse af bryllupper, fødsels-
dage og familiefester med 
mulighed for overnattende 
gæster samt virksomheds- 
og kundearrangementer, 
kursusaktiviteter, foredrag 
og meget mere. 

Derudover er huset fortsat 
velegnet som lejrskole, hvil-
ket flere skoler, fritidshjem 
og foreninger benytter sig af. 
Det ses alt sammen i ordre-
bogen, for allerede på nuvæ-
rende tidspunkt er samtlige 
weekender frem til novem-
ber fuldt booket.

 ”Vi har gjort ekstra meget 
ud af markedsføringen” for-
tæller Hanne og fortsætter 
”Vi har fået lavet ny folder, 
visitkort, hjemmeside og be-
nytter også flittigt Facebook 
og Instagram. Derudover 
har vi opsat synlige plakater 
og skilte ved vejen, så man 
ikke er i tvivl om, at det er 
Axelhus man ankommer 
til”. 

”D. 30. maj havde vi åbent 
hus, og det var en rigtig dej-
lig og solrig dag, hvor mange 
kiggede forbi. Det er vi rigtig 
glade for, og vi er også blevet 
taget godt imod af vores gæ-
ster og har kun fået positiv 

Vi du have dit budskab med i MånedsAvisen så kontakt 
Pia Skovshoved · Projektkonsulent · 24 63 81 83

      Gudmekongens Land




