Min mand, som desværre døde i 2008, og jeg købte Gl. Malagergaard af
Annette og Bent Madsen i vinteren 2002. Vi faldt for stedet ved første øjekast
og så også straks de gode muligheder for at indrette B&B i to af gårdens fem
soveværelser. Ved henvendelse hos Turistbureauet i Slagelse blev det
bekræftet, at der virkelig var behov for et sådant tiltag her i området.
De to værelser ligger separat i den ene længe med et stort badeværelse
imellem sig, og der er egen indgang til værelserne fra gårdspladsen.

Gården skiftede navn til Lysgaarden – og siden er ”Bed & Breakfast” blevet
ændret til ”Bed & Bath”. Meget få henvendelser om overnatning er strandet på
oplysningen om, at der desværre ikke mere serveres morgenmad, men at
gæsterne er velkomne til at benytte køleskabet, der står til rådighed for dem,
og at de selv kan tilberede kaffe og the ved hjælp af elkedlerne, pulverkaffen
og the brevene, der står til deres disposition på begge værelser.
Lysgaarden B&B slog dørene op i sommeren 2002 – og i de forløbne 10 år har
der været mange forskellige gæster. Behovet for en hyggelig og rimelig
overnatning her i området har vist sig at være korrekt. Håndværkere fra andre
landsdele har benyttet værelserne fra mandag til torsdag. Brudepar har tilbragt
bryllupsnatten her. Gæster til fester i sommerhusområdet eller i
forsamlingshusene i Kelstrup og Stillinge har haft mulighed for en overnatning i
nærheden af festen. Her har været deltagere i ridestævner, hundeudstillinger,
kniplemesser, Zumba-kurser og mange andre aktiviteter. Venner og familie til
mennesker, der ikke havde nok sovepladser i deres sommerhuse. Og mange
turister både fra Danmark og det store udland har boet her i en eller flere
nætter. Nogle af gæsterne har været her flere gange, og der er skrevet mange
pæne hilsner i gæstebogen.
Det har været en fornøjelse at hilse på så mange herlige mennesker, få en
snak med de, der havde lyst til det - eller give dem, der bare ønskede at
overnatte en rolig nattesøvn.
Hanne Tew

