Nyhedsbrev fra

nr. 29

MUSEUMsforening.dk

Sydsjælland og Møn

14. maj 2013

www.museumsforening.dk

Museumsgården
d. 17. majHansens
17. maj: Hans

19. maj:
25. maj:

fødselsdag på Museumsgården, Keldbylille på Møn
Familiemarked på Køng Museum
Forårs- og heldagstur til Andelslandsbyen Nyvang v. Holbæk

128 års fødselsdag
Med kaffe og lagkager af bedste flødeskumskvalitet inviteres til Hans Hansen fødselsdag
fredag d. 17. maj kl. 19.00. Venneforeningen varter op. Alle er hjertelig velkomne.

I den stor have, på markerne syd for
Keldbylille, ligger denne charmerende
firlænget gård fra 1800 tallet.
Her boede Hans Hansen – en historisk
interesseret gårdejer, der testamenterede sine gamle møbler til Nationalmuseet. Det affødte, at ikke blot
møblerne, men også gården blev
bevaret.
Navnet på gården har i mange år været
“Hans Hansens gård”. Hans Hansens
farfar hed nemlig også Hans Hansen.
Han ejede gården igennem adskillige år
i første halvdel af 1800-tallet, efter at
hans kones første mand, gårdmand
Poul Bendsen, havde bygget gården i
1800.
Gården giver et glimrende indtryk af,
hvordan de gamle mønske bondegårde
har set ud. Bag de hvidkalkede vægge
anes bindingsværkets tømmer, der
engang har været skelettet i alle fire
længers konstruktion.
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Men tiden er ikke gået sporløst hen
over gården. Den landbrugstekniske
udvikling har krævet ombygninger og
f.eks. har kostalden måttet udvides og
moderniseres. Man kan følge denne
udvikling
fra
landboreformerne
omkring 1800 til den sidste Hans
Hansen i 1930erne drev moderne

landbrug med en af egnens første
traktorer. Traktoren står stadig i
gårdens vognskur. Efter
gennemgangen af stuerne med de
gamle møbler og udlængerne, hvor der
opbevares forskellige
landbrugsredskaber, kan besøget
passende afsluttes med en tur i den
store have og et kik ud over Østersøen.
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Køng Museum søndag d. 19. maj

Familiemarked med veteranbiler,
kunsthåndværk m.m. Køng Museum 1. pinsedag
Den tredje søndag i maj – som i år også
er pinsedag - er der traditionen tro stort
marked for hele familien i og omkring
de historiske bygninger, som indeholder Køng Museum. Der er gratis adgang til det hele.
Veteranbiler og stumpemarked
For elvte år i træk præges den festlige
markedsplads af veteranbiltræffet i
museets have, hvor de flotte, gamle
biler kan beses, og publikum vil kunne
stemme på den efter deres mening
flotteste veteranbil. De senere år er et
stort stumpemarked med reservedele til
veteranbilerne blevet en spændende del
af markedet.
Design- og naturmarked
I et stort telt præsenterer kunsthåndværkere fra hele landet deres varer. Der
vil kunne købes al slags kunsthåndværk, blandt andet smykker, keramik,
patchwork mm. I flere boder vil der
være arbejdende værksteder. Der vil
også være en bod med økovarer. Inde
i museet vil der være knipleværksted
med Inge Lindegaard m.fl.
Legemarked for børnene
For børnene arrangerer en legetante og
en legeonkel sjove gamle lege og
konkurrencer for børnene. Legene og
konkurrencerne vil starte kl. 12.
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Rundvisninger
på
Køng
Fabrik
Kl. 11 og kl. 14 vil arkæolog, dr. phil.
Per Ole Schovsbo forestå rundvisninger på det gamle fabriksanlæg og fortælle om den spændende industrihistorie i landsbyen Køng, hvor en af
landets første linnedfabrikker blev
anlagt.
Udstilling af væveren og
tekstildesigneren Hanne
Vedel
Inde i museet vil der i dagens anledning være gratis adgang til udstillingen
af smukke møbelstoffer, gulvtæpper,
puder og kirketekstiler af den internationalt kendte væver og tekstildesigner
Hanne Vedel. Udstillingen er allerede
besøgt af et stort antal gæster, og man
kan købe Hanne Vedel-design og garn
i museets butik.
Mad, drikkevarer og
underholdning
Pinsefrokosten er der også tænkt på:
fra kl. 11.30 kan der købes håndmadder, pølser, lagkage og selvfølgelig øl,
sodavand og kaffe. Ved frokosttid vil
guitaristen Shony underholde med
hyggelig sang og musik, og kl. 13.30
bliver museets nye udgivelse med viser
for spindeskolerne

præsenteret af en lille gruppe lokale
spindepiger.
Overraskelser …
Støtteforeningen for Køng Museum
arbejder på flere overraskelser til
markedet. Kom selv og se den 19. maj.
Markedet er åbent fra kl. 10 til 16.30
Stumpemarkedet åbner dog kl. 9.00
KØNG MUSEUM Bygaden 27,
Køng, 4750 Lundby
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Museumsforeningens forårstur går i år til:

Andelslandsbyen NYVANG

ved Holbæk

Lørdag d. 25. maj 2013

Kl. 8.00 fra Stege, Kl. 8.30 fra Vordingborg
Museumsforeningen inviterer til Forårsfestival 2013 i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

Forårsfestival i Nyvang
Hvert år sidst i maj arrangerer Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk til
kæmpe forårsfestival.
Ud over de sædvanlige aktiviteter er
der opsat utal af boder med udstillinger
af enhver art fra da oldemor og oldefar
var unge.

Aktiviteter overalt
Der høres musik fra alle kanter, og der
bages, smedes, slagtes og bindes børster. Følgende program er annonceret:
Kl.10.00: Markedet åbner
Kl.11.30: Contrymusik ved skoletj.
Kl.11.30: Spillemænd v. Husmandsst.
Kl.14.00: Kaninhop v. aktivitetsplads.
Kl.14.00: Ponyridning.
Kl.14.00: Spillemænd v. Husmandsst.
Andelsbyen tiltrækker
gæster hvert år.

ca.

62.000

Tilmelding:
Tilmelding til Tlf: 40 46 01 12 eller
john@holmer-as.dk

senest tirsdag d. 21. maj
Max 100 deltagere.
PRIS medl.:
Kr. 195,00
PRIS ikke medl.:
Kr. 255,00.
Prisen er inklusiv:
Bus, Entre, Frokost og formiddagskaffe. Fortæringen er af sædvanlig
lækker kvalitet.
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Transport:

Guidet rundtur

Fra Stege Busterminal kl. 8.00
Fra Vordingb, Søparkering kl. 8.30.
Ring og aftal nærmere vedr. optagning andre steder.
Både medlemmer og ikke medlemmer er velkommen.

På grund af forårsfestivallen er der
mange gæster i Nyvang og medarbejderne meget optaget. Vi arbejder dog hårdt på, at kunne strukturere turen med fortællinger om
Andelslandsbyen som helhed og
historie om de mange huse og institusioner, som er genopført på området.

Betaling:
På Bank konto: 6140 0004117931
Snarest muligt af hensyn til det
begrænsede deltagerantal, først til
mølle, dog senest onsdag d. 22. maj

Hjertelig velkommen til en
lærerig og hyggelig forårstur
til Andelslandsbyen Nyvang…

