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ÆBLER – ÆBLER - ÆBLER
Museerne på Møn står i æblernes tegn. Især på ÆBLERNES DAG fredag d. 18.

Møns Museum-Stege
Tag børn og børnebørn i hånden og
besøg Møns Museum på fredag d. 18.
oktober fra kl. 10.00 til 15.00.
Museets ansatte har lagt sig i selen
med masser af efterårsaktiviteter for
børn og børnebørn, for eksempel:
Roe-Joe sætter telt op på gårdspladsen
og underviser i roelygteskæring samt
”brygger” hyldebærsuppe over bål.
Skyd med bue og pil efter æbler og få
de mange historier om æblerne.
Kl. 14 – 15 holder kunsthistoriker
Bente Scavenius foredrag om æblet i
billedkunsten.
Side 1 af 3

Nyhedsbrev fra

nr. 36

MUSEUMsforening.dk
16. Oktober 2013

Sydsjælland og Møn
www.museumsforening.dk
Traditionen tro holder Museumsgårdens Venner åbent i Efterårsferien på Museumsgården.
Æblepresning – kom og få presset
jeres æbler til den dejligste saft, husk
at æblerne skal være vasket og
medbring noget I kan få saften med
hjem i. Æblepresning både torsdag
og lørdag.

Museumsgården
ved Keldbylille

Thorsvang holder åbent i hele ferien
fra kl. 10 – 17: Skattejagt til børnene –
gode tilbud til børn og voksne – kom
og få en hyggelig dag i Lendemark.

Åben tirsdag-søndag kl. 10-16.

museets åbningstid. Forestillingen er
ikke egnet for børn o.a. sarte sjæle.

Torsdag er der også aktivitetsdag
med sjov og leg for børnene, med
bl.a Kartoffeltryk og lave sit eget reb.
Der vil også være aktiviteter i
Maskinhuset og i vævestuen, samt
boder og der vil blive kærnet smør
og lavet sennep som i Hans Hansens
tid.
Man kan tage frokost med og nyde
den i den skønne gamle have, der er
klædt i smukke efterårsfarver, skulle
vejret ikke være venligt, så kan man
spise frokosten ved bordene i
Hestestalden. Tekst: Museumsgården

Foto og tekst: Thorsvang

Bunkeren åbner i
efterårsferien:
Poul Lundgren og Ole Ørsted gik ned i
bunkeren ved Thorsvang for et par
måneder siden. Ikke for at lave årets
julekalender, men for at indrette
bunkeren med en spektakulær lille
udstilling, der vises som en lyd- og
lysforestilling af godt 9 minutters
varighed. Historien er koncentreret
om det sidste krigsår her på Møn og
krydret med beretninger kun få kender
til. Bunkeren rummer plads til godt 16
publikummer, og der vil blive
forestillinger 3-4 gange i løbet af
dagen fra efterårsferien og frem i
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helt egne nuancer og “liv”.
Lise Paulsen har gennem årene lavet
vægudsmykninger, rumdelere, puder
og gardiner, som indgår i harmoni med
det rum de er skabt til.
På udstillingen kan man se både store
og mindre billedophæng, puder,
dekorerede tevarmere og spændende,
anderledes tøjkreationer.
Til udstillingen på Køng Museum har
den blå hørblomst været

.

inspirationskilden til flere af tingene.
Udstillingen, der har åbent lørdage og
søndage fra kl. 12-16, varer til den 20.
oktober og søndag den 6. oktober kl.

Køng Museum

14 kommer Lise Paulsen og fortæller
om sine specielle teknikker og
arbejdsprocesser. Foto og teks: Køng Museum

Tekstilkunstneren Lise Paulsen
udstiller i øjeblikket på Køng
museum.
Hun har i mange år haft sit tekstilværksted i den gamle købmandsgård i

Desuden inddrager hun gamle stoffer,
kniplinger og broderier.

Roskilde og har hovedsageligt arbejdet
med naturmaterialer som hør, bomuld
og silke.

Farvningen af stofferne er grundlæggende for det færdige resultat, da
de forskellige stoftyper så får deres

Glem ikke Vordingborg Slotsruin
Und jer selv en gåtur på ruinterrænnet
i efterårsferien. Selvom ”Danmarks
Borgcenter” først åbner omkring påsken næste år, er det altid spændende
at følge arbejdet. Hele tiden sker nye
ting og andre dele af opbygningen er
allerede færdiggjort.

Redaktion og foto: John Holmer
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