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HUSK kommende arrangementer:
Detaljerede nyhedsbreve om arrangementerne vil fremkomme i god tid i forvejen. MEN: Notér datoerne.
Tilmelding bliver nødvendig for alle arrangementerne – det vil der komme nærmere oplysninger om.

29. august – kl. 15.30 til 20.00:
8. september – Sensommerudflugten:
12. september – kl. 19.00 til 20.00:
1. – 3. oktober: Kulturhistorisk rejse:

”Grill-aften på Museumsgården”
”Malmø Slot og Turning Torso”
Rundvisning på det nye ”Gl. Rådhus”
”Rügen-Arkona og Strallsund”

Danmarks Samlermuseum

Dagen før selve åbningen kunne TV
øst derfor fortælle hele Region
Sjælland om det nye museum. Det var
rigtig godt gået af den medieansvarlige
..….som vel også her er Henrik…….

De Frivillige
Ganske fortjent blev de frivillige:
Støtte/venneforeningen ikke glemt ved
åbningen. De kunne dele den megen
velfortjente ros med initiativtagerne.
Der er lagt et utal af timer og håndværkersnilde i opbygning af museet.
Venneforeningen omfatter i dag omkring 240 medlemmer, og det er fra
denne kreds de mange flittige og dygtige kulturhistoriske hjælpere er hentet.
God museumsvirksomhed kan ikke og
har aldrig kunne drives uden det frivillige engagement. Udfordringen er, at

Fantastisk start
Bedre start end den Henrik Hjortskær
og Bente Bille samt deres imponerende
hold af frivillige fik ved åbning af det
nye museum Thorsvang Danmarks
Samlermuseum i Stege kan ikke tænkes. Publikum myldrede til, den skrevne presse havde store artikler om det
fantastiske initiativ: Om mange års
ihærdig samling af det mange af os
husker, men som er væk om et ganske
kort øjeblik. Hjortskjær samlede det op
gennem en menneskealder og udstiller
det nu, så vi ikke glemmer. Det vi kan
fortælle videre til vores børn, børnbørn
og oldebørn: Sådan så det ud. Tænk en
gang! Sådan så det ud! Sådan levede vi

TV-ØST var på pletten
Selv TV var på pletten samme dag
Thorsvang holdt åbningsreception.

organisere de frivillige, så alle parter
føler ejerskab af resultaterne, og at
kulturarvens rette bevarelse og autensitet respekteres. Den kunst har Henrik
Hjortskær og Bente Bille mestret.
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