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Avnsøgaard er den eneste helstøbte gård med kirkeanlæg, som der
fandtes i den daværende Bjergsted Kommune. Men der findes mange
andre rundt om i landet. Det var jo førhen en almindelig skik at bygge
gård og kirke ved siden af hinanden. Man ser det helt tilbage til de

første kirker, der opstod som gårdkirker i tiden omkring år 1000-1100.
Avnsøgård var i middelalderen kongens jagtgård, og her opholdt han
sig, når han var pe jagtpå Røsnæs. Gården bestod da af kirken og et
ti bindinger langt og to loft højt hus. Efter 1588 forfalder gården, og
derefter kom kongen kun sjældent på Avnsøgård. Fra 1751 tilhørte
Avnsøgård godset Lerchenborg, med skiftende forpagtero, og først i
1923 blev Avnsøgaard købt fri igen af Thomas Junker.
Den gamle kirke blev lukketi 1934 på grund af fugtproblemer og har
sidenhen været brugt til Avnsøspillene i perioden 1981-1997. I kirken
blev der udført kalkmalerier omkring 1991. Malerierne er kopieret
efter Isefordværket udsmykning (1460-1480) af hvælvet i Bregninge
Kirkes sakristi. Det er konservatorskolen, der har opført malerierne.
Farverne ligner de oprindelige fra Middelalderen. Kirken har været
anvendt til spillefilmen "Grev Axel" i 2001. Der har endvidere været
koncerter Grundlovsdag og gudstjenester i august i nyere tid.
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;. 1)ei'ske Ilerre-;rar,1c
Agnscrgaardl. (Sjælland)
Eneret.

Den nye hovedbygning blev opfØrti 1872. Den er sidenhen blevet
revet ned. Brevkortene er fra ca. 1907.





Den øverste forsendelse på den forrige side er sendt til Ffuivelbaarne
Fh. Kammerjunker Tillisch, Aunsøgaard pr. Svebølle St. Afgangs-
stemplet på Slagelse JB. den 1.5.1896 med lapidar IIIa (23.2.1888-
20.7.1900) og modtagestemplet (se bagsiden) i Svebølle den 2.5.1896
med brotype Ia.
Tillisch blev født 20.7.1841 i Aabenraa, og han døde 27.12.1,900 pit
Sindsygehospitalet i Middelfart. Han er begravet7.L 1901 i Aunsø
Kirke. Han var kammerjunker, herredsfoged, forpagter af Aunsøgaard.
Den nederste forsendelse på den forrige side er sendt til Anna Junker,
Aunsøgaard, Svebølle St. fra hendes mor i Odense. Portoen ph20 øre
var betaling for landsporto i vægtklassen 0-50 g. (1.3.1921-
3t.I2.1927) Da der ikke var sat frimærker på ved afsendelsen, skulle
der sættes 2 x20 øre ph ved ankomsten. Afgangstemplet med
Odense 1 den 29.L.1925 og modtagestemplet i Svebølle den 31.1.1925
med brotype IIIb-1.
Den nederste forsendelse på denne side er sendt til Fru Anna Junker
Aunsøgaard pr. Svebølle, Sjælland, Danmark. Forsendelsen er
afgangsstemplet Torneå, Finland den29.2.1944. Åbnet af finsk og
dansk censor.
Anna Junker blev gift i 1922 med Thomas Junker. Godsejer af Aunsø-
Gaard 1923-1962.De fik sønnen Ole Junker. Godsejer af Aunsøgaard
1962-1996, oghan var borgmester i daværende Bjergsted Kommune.



Der er flere skærvefabrikker på egnen, men kun en stenplads.Før
udnyttelsen af de mægtige stenmasser, som istiden har efterladt her,

lå det store areal hen, som en slags overdrev. Avnsøgaards stenplads

er et højdragpå ca.30 tdr. land, der i daglig tale kaldes "Ringholm".
I 1884 fik entrepreflør Petersen fra Holbæk koncession på udnyttel-
sen af stenmasserne. Da egnen ikke kunne dække behovet for
arbejdskraft, strømmede folk til fra alle kanter. På stenmassen var
daglønnen25 øre i timen, det svarede til2,50 kr. om dagen, og det

var det dobbelte af, hvad man kunne tjene på herregårdene. Det var

stærke og robuste folk, der kunne klarre hårdt ffsisk arbejde. Det
var tiden for de store anlæggelser afjernbaner, og i tusindsvis af
vognladninger skærver blev leveret til Statsbanerne. Ringholm har

nu skiftet karakter. Hvor der før 1å sten, er der nu plantet skov.


