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Fladsaa Prisen – 2017 

Søndag den 20. august blev en markant mærkedag for Mogenstrup Kildelaug. 

Vi modtog ”Fladsaa Prisen” på Kr. 10.000 

At modtage en pris er en ære og det forpligter, synes vi. 

Mogenstrup Kildelaug blev oprettet 3. august 2013. Vores hovedopgave var at skaffe nyt, 
autentisk rent vand til Skt. Mogens Kilde. Vi er nu tæt på målet og er vi heldige er 
pengene i hus i dette efterår. Arbejdet kan så begynde, der skal bores efter vand, skydes 
en ledning under træerne frem til kildeområdet, noget teknik og så springer vandet. 

Fra oprettelsen af Mogenstrup Kildelaug og frem til i dag er der sket meget. 

De gamle traditioner med Kildemarked er genoptaget. Et marked midt i Mogenstrup 
med musik, gøgl og handel er nu afholdt for femte gang. 

Sammen med vores lokale Dagli`Brugs har vi lanceret en Mogenstrup vin, en 
Mogenstrup Øl og en Mogenstrup vand. Vi har renoveret kildeområdet og det 
nærliggende mindesmærke for Christian Conrad Sophus Greve af Danneskjold Samsøe. 
Amtmand over Præstø Amt fra 1808 til 1823. Greven var den tids store iværksætter på 
Sydsjælland. 

Vi har oprettet en kulturrute i Mogenstrup sammen med Herlufholm Orienteringsklub 
og arbejder lige nu på en ny længere rute. 

Mogenstrup Kildelaug har fra starten arbejdet målrettet på at få anerkendt navnet Skt. 
Mogens Kilde. Dette skulle godkendes i – Stednavneudvalget under Københavns 
Universitet. Det er også lykkedes og i dag er der et helt officielt skilt sat op af 
Vejdirektoratet. 

Bestyrelsen har hele vejen igennem arbejdet med nyt vand for øje, og de andre tiltag er 
kommet til undervejs. 

At vi søndag den 20. august skulle modtage en så stor hædersbevisning som Fladsaa 
Prisen, kom helt bag på os.  

Vi vil hermed sige en stor tak til Fladsaa Badminton for indstiftelsen af prisen og en stor 
tak til det udvalg der stemte for at Mogenstrup Kildelaug skulle modtage den flotte pris. 

Vi vil forvalte tilliden og prisen efter bedste evne. 

Bestyrelsen for Mogenstrup Kildelaug. 


