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Dette nyhedsbrev har følgende emner:
1. To foredrag om det historiske fund af et nyt ”Trelleborg” ved Køge.
2. Museumsaktiviteter i efterårsferien på:
Danmarks Borgcenter – Møns Museum – Museumsgården, Keldbylille – Køng Museum –
Thorsvang, Danmarks Samlermuseum – Hestevognsmuseet på Sukkerfabrikkerne i Stege

BORGRING
Danmark fik en 5. vikingeborg på landkortet i
september 2014. Det sensationelle fund fik
hurtigt flere kaldenavne. Men navnet bliver
”Borgring”.
Mange kilder ligger til grund for Museum Sydøstdanmarks
research i forbindelse med navngivningen. Bl.a. viser ældre
kortmateriale, hvor borgen er aftegnet, at den var kendt som
en borg-ring. Navnet optræder også i forskellige sammenhænge og stavemåder som f.eks. Boring og Borrering som
navn på marker og ejendomme i nærområdet.
Kulturstyrelsen er derfor enig i, at det korte præcise navn
Borgring er korrekt og falder fint i tråd med navnene på de
andre vikingeborge Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken og
Trelleborg.

Foredrag på Danmarks Borgcenter

rette sig mod Danmark, da hun i september fandt en 1000 år
gammel vikingeborg.
Danmarks Borgcenter og Århus Universitet
kunne i september stolt fortælle hele verden, at man havde
fundet en hidtil ukendt vikingeborg af trelleborgstypen. Den
"nye" vikingeborg blev en international sensation og vakte
endnu engang omverdens interesse for vikingetiden. Fundet
var resultatet af længere tids forskning og brug af avanceret
ny teknologi. Museumsinspektør Nanna Holm fra Danmarks
Borgcenter har stået i spidsen for undersøgelserne. Hør den
spændende historie om fundet og alle de nyeste opdagelser.
Mandag d. 13. oktober og tirsdag d. 14. oktober fra kl. 17.00 18.30 incl. pause, hvor der kan købes kaffe, øl og vand etc.
Prisen er 75 kr + 10 kr i gebyr pr. billet.

Køb billetter i billetsalget på Danmarks Borgcenter,
Slotsruinen, Vordingborg eller tilmelding på telefon:

21 56 73 86.

Mød arkæolog Nanna Holm, der fik hele verdens øjne til at
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Danmarks Borgcenter
Rundvisning på Borgcentret
kl. 13.00 i hele efterårsferien med mødested ved billetsalget.
Der skal løses normal billet til udstillingen.

Jens Andersen fortæller historier
Søndag d. 12.10 og søndag d. 19.10. Kl. 11.00 og kl. 16.00
Skuespiller og forfatter, Jens Andersen, fortæller historier på
Museets store trappe ned til udstillingerne. Jens Andersen er
kendt fra ”Skammerens Datter”.

Børnenes Borgcenter
Børnenes Borgcenter har åbent alle dage i efterårsferien
mellem kl. 11.00 og kl. 15.00. Her kan man ”Slå mønter” rulle
vokslys og lave perlekæder, samt hjælpe unge Margrthe og
Valdemar med at løde opgaver.

Spøgelsesjagt mellem ruinerne
Gå på spøgelsesjagt med Ipad og se hvordan Borgen så ud i
Middelalderen.

Åbningstider: Kl. 10.00 – 17.00 hver dag i
efterårsferien.

Æblernes dag på

Møns Museum
Skær din egen roelygte!
Få et glas hyldesaft!
Spis fladbrød med æbler!

Fredag d. 17.10.
i efterårsferien
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Museumsgården v. Keldbylille, Møn

I efterårsferien – uge 42: Åben alle dage fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Torsdag d. 16. oktober :
Følgende aktiviteter:
Ta’ Jeres egne æbler med – så presser vi dem til lækker saft!
Se billedet: Vi er gode til at sno reb – til sipning og andre spændende lege.
Ponyridning og pandebagning med 4 H – det smager bare UMH!

Køng Museum

Papirkunstner Anni Fiil

Kurvemageren Klaus Titze og papirkunstneren Anni
Fiil, udstiller på Køng museum. Søndag d. 19. oktober er sidste dag. Und Jer at opleve denne
fantastiske udstilling. Begge har modtaget

Kurvemager Klaus Titze

flere priser for deres ofte meget eksperimenterede
tilgang til de traditionelle materialer pil og papir.
Udstillingen er åben lørdag og søndag kl. 12-16,
sidste dag d. 19. oktober.
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Thorsvang

Danmarks Samlermuseum – Lendemarke, Møn

Både for børn og voksne
Efterårsferien i uge 42 på Thorsvang byder på
aktiviteter både for børn og voksne. Museet er
åben fra kl. 10.00 – 17.00 igennem hele ugen. Ud
over alle de normale udstillinger, herunder
Bunkeren ud mod Stegevej, samt de nyåbnede
kolonihavehuse, arrangeres i år en OKTOBERFEST
for de voksne. Nærmere oplysninger:
www.thorsvangdanmarkssamlermuseum.dk

Hestevognssamlingen

i Stege

Nyt Museum i Stege
Bag ved Rema 1000 på Stege
Sukkerfabrik har Tom gennem lidt
over et år langsomt bygget en
betydelig hestevognssamling op.
Tom kan stadig hyres for almindelig hestevognskørsel, men mere
og mere af tiden går nu med
restaurering og vedligeholdelse af
de mange hestevogne. Det er
blevet til et betydeligt antal.
Seneste nummer i samlingen er en
rigtig flot Carlsberg Ølvogn.
Der er åbent alle dage i efterårsferien mellem kl. 10.00 og kl.
16.00.
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