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8. august 2014

www.museumsforening.dk

Dette nyhedsbrev har følgende emner:
1. Besøg på Psykiatrisk Museum på Oringe: Onsdag d. 20. august - kl. 14.00 - 17.00
2. Høstmarked på Museumsgården: Lørdag d. 9. august kl. 10.00 - 16.00
3. Grillaften på Museumsgården: Torsdag d. 28. august kl. 15.30 – 20.00
4. Sensommerudflugten 2014 til Søfartsmuseet og Kronborg: Søndag d. 7. september
5. Fra Jomsborg til Malbork/Gdansk: Mandag d. 29. september – Torsdag d. 2. oktober 2014

Psykiatrisk Museum
Onsdag d. 20. august, kl. 14.00 – 17.00 Vi mødes på
første P-plads til venstre ved indkørsel på sygehusområdet.
Museumsforeningen inviterer til besøg
på Psykiatrisk Museum på Oringe. Det
bliver en rejse gennem de sidste mere
end 156 års behandling af vores psykisk
syge medborgere. Vi skal se og høre om
de bevægende behandlingsmetoder,
man brugte en gang.
Udstillingen er omfattende og en meget spændende vidnesbyrd om tidsånden.
Vi skal også se The-huset på spidsen af
Oringe. Vi kommer forbi Kapellet og
det lidt uhyggelige Dissektionshus, men
også besøge gartneriet med det
berømte Palmehus. Her kan du købe
både blomster og grøntsager.
PRIS for medlemmer: Kr. 40,00 –
PRIS ikke medlemmer: Kr. 65,00.
Betaling ved ankomsten. Prisen er
inklusiv kaffe/the og kage, som
serveres ved The-huset.
Tilmelding: john@holmer-as.dk senest
tirsdag d. 19. august.
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Museumsgården
i august
De frivillige på Museumsgården ved
Keldbylille på Lolland sætter alt ind her
på det sidste , for at besøgende får så
godt et indtryk, at de stiler til museet
igen næste år, idet man lukker ned
sidst i august.

Foreningens nuværende yderst aktive
formand, William Houman, er vores
guide på byvandringen gennem den
historiske landsby – en af Danmarks få
landbyer, der ikke blev udflyttet. Selv
om Nyord er en nutidig velfungerende
by med erhvervsaktive beboere er
Nyord også en af de mest velbevarede
landsbyer med mange fredede og
restaurerede firlængede gårde midt
inde i byen. Da William Houman bl.a. er
en af øens erhvervsaktive kan han først
guide os efter kl. 16.30. Derfor har
bestyrelsen besluttet at udskifte kaffe
og kage med et passende grillarrangement på Nyord Havn.
Dato: 18. juni 2014
Tid: Kl. 16.30-20.00
Mødested: P-plads ved busholdeplads.
Pris: Kr. 75,00 pr. pers. Indeholder
betaling til guide samt grillanretning
inkl. Øl/ Vand – samt en lille kaffe-tår.
Tilmelding: john@holmer-as.dk

Høstmarked

Lørdag d. 9. august fra kl. 10.00

Igen i år opsættes boder med alt slags
håndværk og fine rariteter til salg.
Børnedyrskuet åbner kl. 11.00 med
bl.a. Kaninhop. Samtlige kørende
landbrugsmaskiner trækkes ud af laden
og kører indtil flere æresrundture. Der
er ponyridning for børnene. Kl. 16.00
slutter festen.

Grillaften

Torsdag d. 28. august kl. 15.30

Museumsforeningen inviterer igen i år
til den populærer grillaften.
Program:

Kl. 15.30: Velkomst med kaffe m. kage
Kl. 16.00: Guidet rundvisning på gården
Kl. 18.00: Grillede bøffer m.m.m. samt
masser af salat og øvrigt tilbehør.
Drikkevarer kan købes. Som sidste år er
der underholdning med musik.
Pris:

Kr. 100,00 for medlemmer.
Kr. 130,00 for ikke medlemmer.
Betaling ved ankomsten.
Tilmelding til: john@holmer-as.dk
Tilmeldingsfrist:

Husk medlemsnummer – Deltagerantal: Max 50

Mandag d. 25. august
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Program

Museumsforeningens Sensommerudflugt 2014:

Søfartsmuseet og Kronborg
Søndag d. 7. september 2014
Program:
Kl. 07.30:
Afgang fra Stege Rutebilstation.
Kl. 08.00:
Afgang fra Søparkeringen, Vordingborg.
Kl. 08.15:
Bårses østlige pendler p-plads ved
motorvejen.
Kl. 9.00:
Formiddagskaffe/the med brød på
Karlslunde Rasteplads.
Kl. 10.30:
Ankomst til det helt nye anlæg omkring
Kronborg. Det gamle skibsværft er nedrevet og vi står på et kæmpe frilagt
areal – måske en halv kvadratkilometer
stor. Her er placeret det berømte,
”Kulturværft”, tegnet af Bjarke Ingels,
med bibliotek og udstillingssteder.
Søfartsmuseet, af samme arkitekt, er
placeret i den gamle tørdok.

Kl. 7.30 fra Stege, Kl. 8.00 fra Vordingborg. Retur ca. kl 18.00

Efter nærmere aftale besøges begge
steder.
Kl. 12.30:
Frokost.
Egen rundtur rundt på arealerne. Der
er meget at kigge på. Vi vil altid kunne
holde øje med hinanden, da det er en
kæmpeplads.
Kl. 14.00:
Kronborg:
Samling efter broen og gennem første
port til Kronborg Slot. Selve indgangen
ligge længere til venstre langs voldgraven. Der er forskellige muligheder
for guidet rundture. Dette aftales inden
vi kommer til selve indgangen.
Når man er færdig med den guidede
tur, går man selv tilbage til centralpladsen.
Kl. 16.30:
Afgang mod Bårse, Vordingborg og
Stege.
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Sagt om
Søfartsmuseet:
Søfartsmuseet åbnede 1. januar 2014.
Allerede nu rundes de 100.000 gæster:
Allerede syv måneder efter åbningen
har museet nået dét antal gæster, som
var målet for det første år. Museets
direktør, Camilla Mordhorst, fortæller:
Da jeg tiltrådte som direktør var målet
at få 100.000 museumsgæster i løbet af
det første år. Det har vi allerede nået
her inden turistsæsonen for alvor er
gået i gang. Det er vi selvfølgelig både
glade og stolte over. Det viser, at der er
stor interesse for vores nye museum både for den fantastiske bygning, og
for de fascinerende historier om
Danmark som en af verdens førende
søfartsnationer.
Museet for Søfart har allerede etableret sig som en kulturdestination af
internationalt format, hvilket New York
Times tydeliggjorde da de i starten af
2014 valgte at sætte museet på deres
prestigefulde liste ”52 places to go i
2014”. For Helsingør, der i forvejen har
en af Danmarks største kulturattraktioner i byen, Kronborg Slot, er museet
med til at give Helsingør et nyt arkitektonisk ikon og museumsattraktion.
Det underjordiske museum er tegnet af
det internationalt anerkendte danske
arkitektvirksomhed BIG – Bjarke Ingels
Group, og er bygget omkring en
tidligere tørdok foran Kronborg Slot.
Museet har allerede modtaget flere
internationale priser for byggeriet. Og
netop arkitekturen trækker både
arkitekturelskere fra både ind- og
udland.
”Vi oplever at mange kommer på grund
af arkitekturen. Men vi oplever også at
vores gæster kommer begejstrede og
inspirerede ud af museet med helt ny
viden og interesse for dansk søfartshistorie”, fortæller Camilla Mordhorst.

Pris:

Tilmelding:

Kr. 250,00 for medlemmer
Kr. 335,00 for ikke medlemmer

Tel: 40 46 01 12
E-mail: john@holmer-as.dk

Betaling bedes indsat på konto i Møns Bank:
Reg.nr. 6140 – Konto nr. 41 17 931

MAX: 100 deltagere.

Betalingsfrist: Mandag d. 1. september 2014…

HUSK MEDLEMSNUMMER
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Som Museumsforeningens rejse til Arkona og Rügen 2013, har denne rejse
en destination, der har forbindelser til
vores egen lokal historie omkring
Borgcentret i Vordingborg m.a.o. den
tidlige middelalder og vikingetiden.
Hovedmålet er den bedst bevarede
middelalderborg i Nordeuropa:
Malbork (Marienborg) ved Gdansk.
Men vi tager også de oplevelser med,
der kommer på vejen – f.eks. Jomsborg

1.dag – Mandag d. 29. sept.:
Kl. 06.45: Afgang fra Stege.
Kl. 07.30: Afgang fra Vordingborg.
Kl. 09.00: Færge Gedser-Rostock.
Kl. 11.00: Ankomst Rostock.
Besøg på Wolin, Jomsborg, rekonstruktion af vikingeborg fra år 900. Det antages at Harald Blåtand opførte
fæstningen for sine krigere.
Kl. 18.00: Indkvartering og middag på
hotel i Koszalin.

4
.

Sydsjælland og Møn
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2. dag – Tirsdag d. 30. sept.:
Kl. 07.00: Morgenmad på hotellet.
Kl. 10.00: Besøg i Koszalin Katedral.
Kl. 11.30: Kørsel til Gdynia. Frokost
undervejs.
Kl. 14.30: Ophold i Gdynia.
Kl. 17.00: Fra Gdynia til Gdansk.
Kl.
17.30: Indkvartering, middag og
overnatning på hotel i Gdansk.

3. dag – Onsdag d. 1. okt.:
Kl. 07.00: Morgenmad på hotellet.
Kl. 09.00: Afgang til Malbork.
Kl. 10.15: Besøg på Malbork med
guidet rundvisning.
Kl. 13.00: Frokost i slottets restaurant.
Kl. 14.00: Afgang mod Gdansk.
Kl. 15.00: Gdansk på egen hånd.
Kl. 18.30: Middag og overnatning på
hotel i Gdansk.

Kl. 17.15: Mødetid Rostock
Kl. 19.45: Ankomst Gedser.
Kl. 20.50: Ankomst Vordingborg.
Kl. 20.30: Ankomst Stege.
Pris: Kr. 3.950,00 i dobbeltværelse
inkl. transport, ophold og fortæring –
dog ikke drikkevarer. Tillæg for enevær.: Kr. 820,00
Guide og entre til museer er inklusiv.
Tilmelding: Senest d. 15. august til
john@holmer-as.dk eller – 40 46 01 12
MIN. 35 deltagere

4. dag – Torsdag d. 2. okt.:
Kl. 07.00: Morgenmad på hotellet.
Kl. 08.00: Afgang mod Rostock med
gode ophold under vejs.

Foto af Jomsborg her over – og foto af Malbork
her under

Afrejsedag Mandag d. 29. september – Hjemkomst Torsdag d. 2. oktober.

Jomsborg og Malbork
Vi er i overgangen mellem vikingetid og tidlig middelalder. Det bliver vildt spændende!

Side 5 af 5

