Skoven og omgivelserne
Skoven er med årene vokset op, og er meget afvekslende.

”Den gode historie.”
Tur nr. 38. Til fods ca. 4 km.
Mødested: Ved vejen til Bakkelygård over for Vemmelev Kirke
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.00

Bakkely Skov, -

Der er i en af udbygningerne indrettet en ”Skovstue”, til brug for det
oprettede ”Vemmelev Skovlaug”.
Der er også etableret ”Hundeskov”.

På området ved den lille sø, i nærheden af det nu nedrevne ”Korporalens
minde”, er der opført shelters.

og ”Koporalens minde”som nu er borte.

Vemmelev Kirke

Bakkely Skov ved Vemmelev.

Vemmelev Kirke er opført i 1200 tallet, og er en af Vestsjællands største
landsbykirker.
Af den oprindelige stenkirke står kun en del af skibets sidemure og en
lille del af vestgavlen tilbage.
Tårnet og våbenhuset er tilbygninger fra 1500 tallet, og koret er fra 1871.

De første træer blev plantet i 1996, så her er tale om en helt ny skov.
Skoven er på i alt 62 ha. (1 ha. = 10.000 m2)

Altertavle og prædikestol er fra 1600-tallet og var tidligere overmalede,
men er i 1992 restaureret og fremstår nu i de oprindelige farver.
Den ”nye” kirkegård syd for landevejen ved vejen til Bakkelygård er nu
næsten øde, idet kirkegården senere er udvidet mod nord.
I 2012 er kirkegården under en omfattende omlægning, i takt med at
tidligere store familiegravsteder erstattes af mindre urne-gravsteder.
Bakkelygård.
Ejeren af Bakkelygård, Peter Madsen var ugift.
Han havde på sine ældre dage et ønske om at oprette en skov på sine
arealer, og indgik en aftale med Skov- og Naturstyrelsen/Falster
Skovdistrikt om afhændelse af sin ejendom til dette formål.
Samtidigt lykkedes det at erhverve arealer på naboejendommene, så en
skov kunne få den ønskede størrelse.
Efter Peter Madsens død overgik også bygningerne til Skov- og
Naturstyrelsen.
Der er siden indrettet en Skov-Gårdbørnehave i den gamle hovedbygning.
Denne er siden ophørt.

Falster Skovdistrikt har ladet fremstille en udmærket informativ folder
over Bakkely skov.

Fra denne pjece er dette kort hentet, men tag selv en af de informative
foldere i én af de ophængte kasser.
”Korporalens minde.”
En af Vemmelev ”farende svende” var ”korporal Rasmussen” eller
”Alfred Vemmelev” som han kaldtes i andre egne af sognene.
Han og en anden farende svend, - Alexander Køhler - travede rundt og
tiggede ved dørene, men som jeg husker det, var det ikke mange penge
der altid vankede.
Hos Sognefogeden i Vemmelev og hos Peter Madsen på Bakkelygård var
der efter sigende altid mad og husrum til overnatning – i stalden
naturligvis.
På korporalens ældre dage stillede Peter Madsen således denne gamle
bygning fra en nedlagt ejendom til rådighed for korporalen.
Huset er nu nedrevet.
Historien om korporalen kan læses i det gamle hus og i ”Vemmelev og
Hemmeshøj Sogne – Bidrag til en sognehistorie” fra 1984

