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Alle vores medlemmer ønskes
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Glædelig Jul og Godt Nytår
Tak for 2012 - for mange venlige hilsner, ris og ros. Bestyrelsen glæder sig til at byde
på nye arrangementer, gode stunder om lokale og kulturhistoriske emner i det nye år.
For Museerne Vordingborg bliver 2013 et af de helt
store år. Reetablering af voldgraven omkring Borgen
bliver færdiggjort. Borgcentrets udstillingshus bliver
desværre ikke færdigt til Valdemars Dag d. 15. juni
som planlagt, men vi krydser fingre for at huset kan
åbnes sidst på året? Selv om man er museum er man
også her underlagt loven om ”nødarkæologi”. Og det
har vi jo egentlig haft megen glæde af i årets løb. Men
det forsinker byggeriet og ikke mindst, det gør byggeriet dyrere.
Det nye administrationscenter bag det gamle Rådhus
bliver også først færdig sidst på året, men selve det
gamle Rådhus ud mod Slotstorvet kan vel tages i brug
i begyndelsen af det nye år. Vi har set at malerne stort
set er færdige her i december.
2013 bliver året, hvor den store fusion mellem Museerne Vordingborg, Næstved Museum og Køge Museum realiseres. Det sker formelt fra og med 1. januar
2013. Et meget stort administrativt museum.
Med henseende til den nye museumslovs ord om
museernes lokale forankring, står museumsledelsen
overfor store udfordringer.
Formelt er Museumsforeningen Sydsjælland og Møn
ikke en del af Museerne Vordingborg mere. Efter at
Vordingborg Kommunalbestyrelse i efteråret 2011
vedtog nye vedtægter for Museerne Vordingborg,
mistede Museumsforeningen sine tre mandater i
museumsbestyrelsen. En uvenlig handling overfor det
frivillige engagement, som museerne historisk set
skylder sin eksistens. Ja, det relevante spørgsmål er
om museerne i dag kunne være det aktiv for
Kommunens turismeøkonomi, hvis ikke det var for
det frivillige engagement.
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Museumsforeningen har regnet ud, at kapitalisere man
den timeindsats frivillige yder på museerne i
Vordingborg taler vi om en lønsum på mellem 5 og 10
millioner. Til sammenligning afleverer Vordingborg
Kommune 4 millioner og Staten 3 millioner til
Museerne Vordingborg. I alt er Museernes budget på
knap 10 millioner – uden de frivillige.

Uformelt har Museumsforeningen en fin kontakt med
museets ledelse og medarbejdere. Vi har i år holdt 2
koordineringsmøder på ledelsesniveau, og møder
altid stor samarbejdsvilje når vi beder museets
arkæologer og andre medarbejderne deltage i foredrag
og fremvisninger. Det er foreningen meget taknemlig
for.
Museumsforeningens modydelse er vores profilering
af museerne. Vores målrettede indsats for at inddrage
nye medlemmer i kredsen og derved nære og øge
interessen for museerne. Vi er nu mere end 1000
medlemmer. 200 er kommet til i 2011 og 2012.
Museumsforeningen er klart en afgørende faktor for
lokalområdets sammenhængskraft.
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I dag bor og arbejder den fremtrædende nyrealist,
Corner-medlem Leif Madsen på Jungshoved-egnen og
finder hovedparten af sine motiver her.
Foredragsholderen har fundet og fotograferet en del af
de nævnte kunstneres motiver og beretter om ændringer i landskabet fra dengang til nu, og hvorledes
malernes billeder kan siges at påvirke vores syn på
landskabet i dag.
Museumsforeningens

ÅRSFEST
Fredag d. 8. februar

J. Th. Lundbye: Gåsetårnet. Statens Museum for Kunst.

Første arrangement i 2013 i Viemose Forsamling:

Store malere

I Sydsjælland og på Møn
Deres motiver før og nu
Mandag d. 28. januar
Foredrag af Claus Helweg Ovesen, seniorrådgiver og
biolog, Roskilde Universitet:
Store danske malere har før og nu arbejdet i Sydsjælland og de nærliggende øer. Foredragsholderen
har opsøgt deres motiver, som de ligger der i dag.
Af de kendte guldaldermalere er det først og fremmest P.C.Skovgaard, der har malet i Sydsjælland og
på Møn, men også Lundbye har et af sine største
værker med motiv fra Gåsetårnet.
I næste generation fødes naturalisten L.A. Ring i
landsbyen Ring syd for Næstved og starter også maler
karrièren her; senere slår han sig ned i Karrebæksminde.

Som noget helt nyt vil foreningen forsøge et egentlig
socialt arrangement – en årsfest i historisk perspektiv.
Og det skal selvfølgelig være en fest i bedste stil: Med
velkomstdrink, flere retters middag, taler og indslag
som det hører og bør.
Under middagen vil der blive uddelt en MUSEUMSPRIS for en særlig indsats i lokalhistoriens tjeneste.
Vi vil nominere egnede kandidater og vinderen vil
blive bekendtgjort under Årsfesten.
Efter middag og kaffen m. avecer bydes op til dans.
Denne del af festen vil også have indslag med
historiske perspektiver.

Det bliver: ÅRETS FEST
Andre kommende arrangementer:
Datoer er endnu ikke fastlagt:
- Arkæologi fra luften.
- En bygningsrestaurerings anatomi.
- Tips og professionelle værktøjer for museets
frivillige.
- Ekskursion til Andelslandsby.
Husk medlemmer af foreningen har altid en fordel!

KULTURARV
Forstyrrende hændelser har desværre forhindret
udgivelse af KULTURARV nr. 2. MEEN i januar
sker der noget. Det bliver et fyldigt historisk tidskrift
med historisk tyngde og indlæg om holdninger og
stillingtagen til historisk virkelighed. Dette nummer
bliver historisk.

Banevogter i landsbyen Ring (lige ved malerens fødested).
Nationalmuseum Stockholm.
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