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Museumsgården
d. 17. majHansens
17. maj: Hans

18. maj:
24. maj:

fødselsdag på Museumsgården, Keldbylille på Møn
Familiemarked på Køng Museum
Forårs- og heldagstur til Vikingeskibsmuseet og Roskilde Domkirke

129 års fødselsdag

Lagkagens kvalitet døftes i køkkenet.

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

Museumsgårdens Venner
inviterer på lagkager
Museumsgården venner inviterer igen
i år til fejring af den tidligere ejer og
donor af gården, Hans Hansen.
Traditionen tro bydes på kaffe/the og
lækre lagkager m.m.m.
Tilmelding nødvendig
Da interessen for denne festdag er
stærkt stigende, er det nødvendigt
med tilmelding til:
Tel: 20 55 54 50 eller:
museumsgaarden@museerne.dk
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Årets indlæg
Som altid på Hans Hansens fødselsdag
holdes et interessant indlæg under
kaffen. I år har Venneforeningen fået
Direktør Steffen Steffensen, Møn, til at
fortælle om ”Det Gamle Rådhus”.
Det Gamle Rådhus i Stege
Rådhuset har gennem tiderne haft
mange funktioner så som politistation,
fængsel og så rådhus.
Alt dette fortæller Steffen Steffesen
om, og ikke mindst om hvad det kunne
bruges til fremover.
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Køng Museum søndag d. 18. maj
Design- og naturmarked
Men markedet indeholder også andre
fine ting. I et stort telt præsenterer
kunsthåndværkere fra hele Sjælland
deres varer. Der vil kunne købes al
slags kunsthåndværk, blandt andet
smykker, keramik, patchwork og fine
håndgjorte børster. I flere boder vil
der være arbejdende værksteder, og
der vil også være en bod med økovarer
og en stand med salg af sommerblomster. Inde i museet vil der være knipleværksted med Inge Lindegaard m.fl.

Et af billedvæver Agnete Holmefjords fantastiske værker som udstilles på Køng Museum

Søndag d. 18 maj inviterer
Støtteforeningen for Køng museum
atter til det store familiemarked i og
omkring de historiske bygninger, som
indeholder Køng Museum. Der er
gratis adgang til det hele.
Veteranbiler og stumpe
marked
Veteranbiltræffet i museets have
plejer at være et stort tilløbsstykke –
her kan man beundre de flotte og
velholdte gamle biler og få en
spændende snak med ejerne, og
publikum vil kunne stemme på den
efter deres mening flotteste
veteranbil, som får en præmie.
Reservedele til de gamle biler kan
være vanskelige at få fat på, så
markedet indeholder også et stort
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stumpemarked, hvor man kan finde
alverdens spændende gamle ting.
Legemarked for børnene
For børnene arrangerer en legetante
og en legeonkel sjove gamle lege og
konkurrencer. Legene og konkurrencerne vil starte kl. 12.
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Rundvisninger 11 og 14
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. Man får også lejlighed til at bese
den nyrestaurerede spindeskole.
Billedvæver
Agnete Holmefjord
Inde i museet vil der i dagens anledning være gratis adgang til udstillingen
af Agnete Holmefjords smukke billedtæpper og akvareller. En del af udstillingen viser Agnete Holmefjords resultater med plantefarvning af garn og
stoffer i uld, hør og silke. Museets
butik er selvfølgelig også åben og har
fået nye, fine hørvarer og kort hjem.
Mad, drikkevarer og
underholdning
På et tidspunkt melder sulten sig hos
de fleste, og det er der også taget højde for: dagen igennem kan der købes
håndmadder, pølser, lagkage og selvfølgelig øl, sodavand og kaffe, og ved
frokosttid vil guitaristen Shony underholde med hyggelig sang og musik.

Overraskelser …
Støtteforeningen for Køng Museum
arbejder på flere overraskelser til
markedet. Kom selv og se den 18. maj.
Markedet er åbent fra kl. 10 til 16.30
Stumpemarkedet åbner dog kl. 9
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Museumsforeningens forårstur lørdag d. 24. maj 2014 går til

Vikingeskibsmuseet
og Roskilde Domkirke
Kun få pladser tilbage – Se Nyhedsbrev nr. 46.

Detaljer fra Roskilde Bispegård lige øst for Domkirken. Dette kommer vi også til
at se.
Husk: Begrænset deltagerantal.

