Der tilbydes dansksindede i Sydslesvig et dejligt helsebringende
ophold på Bennetgaard, hvor man tanker nye friske kræfter til
hverdagen.
Man bliver forkælet med god, gammeldags dansk mad, lavet af
friske råvarer.
”Bennetgaard” er en dejlig gammel, nyrenoveret bygning med en
unik historisk sal, smukke opholdsstuer plus en stor og herlig
gammel have med pavillon og flere terrasser.
Den ligger i den idylliske landsby Københoved i kongeådalen i
Vejen Kommune. Her er ro, højt til himmels og masser af
fuglesang.
Opholdet er for størstedelen hygge, rekreation, hvile og kærlig
omsorg samt socialt samvær.
På hvert ophold er der musikalsk underholdning, udflugter,
morgensang og gymnastik. Alt afhængig af årstider, vejr og
vind, er der mulighed for mange forskellige aktiviteter og
spadsereture i den skønne natur. Der er petanque og krolfbane
i nærheden. Der er mulighed for at se et moderne kvægbrug og
maskinstation, eller måske for en historisk aften, hvor en lokal
fortæller om det historiske sted og område.

Her er der i alt 11 handicapvenlige værelser med eget bad. 5
dobbeltværelser og 6 enkeltværelser. Der er alarm på alle
værelser, som i tilfælde af sygdom kan benyttes dag og nat.
Man skal være selvhjulpen. Der er mulighed for besøg af den
stedlige kommunale hjemmesygepleje ved behov efter
forudgående aftale.
Bennetgaard er en selvejende institution med en frivillig
bestyrelse
Der er ansat en bestyrer, der sammen med 2 medarbejdere
varetager den daglige drift.
Ønsker man et ophold på Bennetgaard, henvender man sig til
Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg, som arrangerer og
formidler tilmeldingen.

Ophold på
Bennetgaard

Bennetgaards historie.

Jørgen N. H. Skrumsager, der ejede

Bennetgaard under det prøjsiske herredømme fra 1864-1920, var en af
de fremmeste forkæmpere for bevaring af dansk sprog og dansk kultur
under hele perioden. Han lod derfor den nuværende festsal opføre af
kampesten. Den var uden vinduer mod gaden, så de tyske grænsegendarmer ikke kunne se, at der blev holdt ulovlige danske møder. I
perioder fungerede salen også som dansk kirke, skole og bibliotek.
I dag benyttes salen til musik- og foredragsarrangementer,
foreningsbesøg m.m.
Jørgen N. H. Skrumsagers datter, Jutta Kloppenborg Skrumsager (1873
– 1950), arvede fødehjemmet Bennetgaard efter Skrumsagers død i 1921.
Hun var en stærk kvinde, som i høj grad var præget af hjemmets modvilje
mod det prøjsiske herredømme frem til 1920. Hun skænkede i 1936
gården til det formål, at tage imod dansksindede medborgere fra det
danske mindretal i Sydslesvig. Dette formål har Bennetgaard opfyldt lige
siden.
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