Nordrup Farendløse

Landbrugslandskab i stor skala omkring Giesegaard med omgivende skove.

Nordrup - Farendløse

Nordrup-Farendløse kendetegnes ved åbne vidder med landbrugslandskab og mulighed for
naturoplevelser. Der er heller ikke langt til de nærmeste skove som hører under Giesegaard
gods. Alligevel nås Rådhuspladsen i København på under 1 times kørsel.
I Nordrup er skole, SFO, børnehuset og idrætshal samt spejderhuset beliggende. Det giver
tryghed og ro i hverdagen at ’alt’ er samlet et sted. Behovet for kørsel mellem skole og fritidsaktiviteter er mindre. Mellem Nordrup og Farendløse er der cykelsti ligesom der er cykelsti
til Ørslev.
I lokalområdet ligger også flere specielle småvirksomheder; Dantern er den eneste fabrik i
Norden som producere terninger til brug i diverse spil. Planteskolen Vesterskovgård har en
stor produktion af frugttræer og bærbuske til engros. Planteskolen sidder på 2/3 af engrosmarkedet i Danmark og har også eksport. Virksomheden Cutisan Laboratorium A/S fremstiller
creme, shampoo og sæber, hvoraf en del går til eksport. Endelig forhandler Texas-huset tøj
og udstyr til square-dance. Et større landbrug præger også egnen; Giesegaards hovedbygning
og avlsgård er beliggende i sognet og omfatter både landbrug og skovbrug.
Der er forsamlingshuse i Nordrup og i Tvindelstrup, med hver deres kulinariske ’profil’. Til
begge forsamlingshuse er der knyttet værter. Begge huse benyttes flittigt til fester og andre
arrangementer. Der er også et aktivt miljø omkring kirken med koncerter, udflugter m.m.

Fakta
Byer i området: Nordrup, Farendløse, Tvindelstrup og Mulstrup.
Antal indbyggere: 1178 (Nordrup 592,
Farendløse 586). (Januar 2013).
Skoler: Nordbakkeskolen (i Nordrup), 0-6 kl.
med SFO. Fra 7. klasse undervises på Campus-skolen i Ringsted Syd.
Nordrup Børnehus er nabo til Nordbakkeskolen.

Børnepasning: Nordrup Børnehus samt dagpleje i lokalområdet. Kommunal skovbørnehave Bøgely i Giesegaardskovene.
Indkøb: Ørslev, Sneslev eller Ringsted.
Kollektiv trafik: Bus 411, 437 og 466.
Forsamlingshus: Nordrup og i Tvindelstrup,
begge steder med værter.
Fritid: Idræt; badminton, billard, fodbold,
håndbold og gymnastik. Spejder i Nordrup.
Kirke: Nordrup og Farendløse kirker.

Planteskolen i Nordrup har specialiseret sig i produktion af frugttræer og buske.

Boliger: Ejerboliger.
Ny bosætning: Der er i lokalplan 183 udlagt
areal til ca. 43 nye boliger ved Nordrupvej i
Nordrup. Lokalplan 218 åbner mulighed for at
opføre 14 - 16 huse ved Farendløsevej / Ejlekærgårdsvej og lokalplan 220 åbner mulighed
for at opføre 9 parcelhuse ved Farendløsevej
overfor Præstbovej.

I huset Rønnevang er der i dag ældreboliger.

Erhverv: Der er flere mindre erhvervsdrivende indenfor håndværk. Herud over er der
specialplanteskolen Vesterskovgård, terningefabrikken Dantern, Cutisan som producere
sæber og cremer samt Farendløse Mosteri.
Giesegaard driver det største land- og skovbrug i området.
Lokalrådet: Nordrup - Farendløse Lokalråd
kan kontaktes for eventuelle spørgsmål;
mis@vejbred.dk eller formanden;
Morten Sørensen, tlf. 2096 1027.

Den nye udstykning ’Bulderby’ ved Jens Hansensvej, består af svenske træhuse.

Historie
Egnen er præget af herregården Giesegaard,
under hvilke mange gårde oprindelig har været fæstegårde. Gårdene lå da samlet i landsbyerne. I forbindelse med udskiftningsforordningen i 1781 skulle alle gårde have samlet
deres jordlodder omkring gården i stedet for
at have mange små jordlodder som indgik i
dyrkningsfællesskabet. I Farendløse blev flere
af gårdene derfor flyttet ud af byen og det
trygge fællesskab.
Giesegaard gods ligger i den østlige del af området.

Under 2. verdenskrig blev der gravet tørv i
Nordrup Tørvemose. En mosaik af småsøer
ses på det historiske kort.
Køge-Ringsted Banen, som var i drift fra 1917
til 1963, gik bl.a. gennem Farendløse, hvor
der var station. Banens gennemskæring af
byen ses endnu, idet byen består af en nordlig og en sydlig del. I det omkringliggende
landskab ses endnu spor af jernbanen i form
af broanlæg. Den gamle stationsbygning eksisterer stadig (på Kløvermarken).

I Farendløse blev der tidligere produceret æblemost på mosteriet.

En tømrermester, som opførte ejendomme
i første halvdel af 1900-tallet satte sin helt
egen ’signatur’ i form af en udskåret ugle i
træ på de huse, som han var med til at bygge. Uglerne kan endnu ses på ejendomme på
bl.a. Bedstedvej og Skovvej.
I 1864 blev Vilhelm Andersen født i Nordrup.
Han kom til at sætte sit præg på dansk litteratur som professor i Nordisk Litteratur ved
Københavns Universitet fra 1918. Vilhelm
Andersen var en af de første til at anvende
betegnelsen Guldalder om det danske kulturliv i perioden ca. 1800 til 1850. I Ringsted
by er han mindet ved en vej som bærer hans
navn.

Nordrup og Farendløse med Køge-Ringsted banen.
Lave målebords-blade (1901-1971), KMS.

I Farendløse lå tidligere en større virksomheder; Farendløse Maskinfabrik, som producerede og servicerede landbrugsmaskiner i
perioden 1915 til 1990.
Farendløse Mosteri er også en virksomhed
med en lang historie. Mosteriet blev grundlagt i 1938. Her blev der produceret æblemost dels fra egen plantage dels af frugt som
blev leveret til virksomheden. Mod betaling
kunne privatpersoner få presset most af egne
æbler.

Ugle placeret på gavlen af en landejendom bygget
af en lokal tømrermester. (Foto: Elisabeth Ejlekær
Nielsen).

