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Møns Museum – 100 år
Invitation til fest lørdag d. 22. november 2014
”Museum Sydøstdanmark” og ”Museumsforening Sydsjælland og Møn”aftalte for nogle måneder
siden et samarbejde om fejring af ”Møns Museum” s 100 års jubilæum.
Museumsforeningen påtog sig mange praktiske opgaver og Museet påtog sig faglige opgaver,
samt finansierer en betydelig del af de omkostninger, der er forbundet med festlighederne.
En af de opgaver Museumsforeningen påtager sig er at stable 5 sær-udstillinger på benene –
stadig stærk understøttet af Museets faglige kompetancer og Museets udstillingsfaciliteter.
Under arbejdet med en af særudstillingerne: ”Om de kulturhistoriske foreninger og museer i
Vordingborg” – fremkom et overraskende resultat:
Vordingborg Kommune rummer ikke mindre end:

21 museer, alle offentlig tilgængelige (private som offentligt støttede), samt organisere hele
34 kulturhistoriske foreninger, lige fra museumsforeninger, lokalhistoriske
foreninger og bevaringsforeninger til ”Prins Jørgens Garden”, som jo i høj grad fungere som en
kulturhistorisk påmindelse og adspedelse for borgerne til ”Foreningen for Historiske Planter” på
Møn. For en mindre kommune med ca. 45.000 indbyggere er det en imponerende rekord.
Dette kan være en af forklaringerne på, at ”Museumsforening Sydsjælland og Møn” tæller ca.
1.100 medlemmer, som dermed er en af de største museumsforeninger i Danmark.
Lad os være stolte af det .
Derfor en stor opfordring til vores medlemmer og ALLE MEDLEMMER af disse 34 kulturhistoriske foreninger:

Støt op om festlighederne lørdag d. 22. November og deltag i fakkel- og flagoptoget.
Vær med til at manifestere denne imponerende folkelige interesse for vores lokale men også
nationale historie. Det handler både om den enkelte, men i høj grad også om fællesskabet.
På dette område ligger Vordingborg Kommune øverst på vurderingslisterne.

Kom senest kl. 10.30 på pladsen foran Hages Gård – der er hjælpetropper, så du kan finde en plads i optoget. INGEN TILMELDING!
Alle deltagere i optoget får fribillet til beværtning og underholdning i
gården til Møns Museum. Inkl. til de 5 særudstillinger.
Fribilletten bliver udleveret, når du er placeret i optoget.
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