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Prins Jørgens Garde

Festlig afholdelse af
Møns Museums 100 år
Pølsemanden: Der blev spist over 600 pølser!
Mere end 300 gæster besøgte lørdag d. 22. november Møns Museum for at deltage i fejringen af
Museets 100 års jubilæum. Mange var mødt op for at deltage i optoget med flag og fakler. Og
mange museumsvenner fra nær og fjern var mødt op for at deltage i folkedragter fra både 17 og
1800-tallet.

Tak til jer alle fordi I afsatte disse timer til fejring af Møns Museum.
Og tak til vores sponsore som var med til at festlighederne kunne blive ekstra festlige:

Møns Bank
Liselund Fontæne
SuperBrugsen i Lendemarke
Venligst

”MUSEUM Sydøstdanmark” og ”Museumsforening Sydsjælland og Møn”
100 års jubilæumsudstillingerne på Museets 1. sal er åbne til høsten 2015 til glæde for alle i kommende sæson .
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Optoget gør sig klar

Landskendte ”Det Rullende Hørværksted” deltog nærmest
som en selvfølge i festlighederne

Brandværnsmuseet fra Præstø med Danmarks
ældste brandsprøjte

Kendt mønsk erhvervsmand deltog også i optoget

Et imponerende syn for øje og øre når Prins
Jørgens Garde trækker op.

Førstemænd og menige borgere deltog i optoget,
alle venner af museerne og kulturarven

Først kom Prins Jørgens Garden, så kom Brandværns Museet i Præstø med
Danmarks ældste vandsprøjte, så kom Det Rullende Hørværksted fra Køng
Museum med hørskætter på trækvogn. Så kom repræsentanter fra 21 museer i
Vordingborg Kommune med hver deres skilt, så man kunne se HVOR de kom
fra. Så kom 3 flotte hestevogne fra Hestevognsmuseet på Stege Sukkerfabrik:
Først en Charabanc fra ca. år 1900 trukket af ponyer – så en Ponyvogn med
kuskebuk, så en Herregårdscharabanc trukket af 2 røde frederiksborgheste.
Vognen oprindelig ejet af fabrikant Henry Feihf fra København 1869 og skaffet til
Møn af afdøde Henrik Haubro. Så kom der ikke mindre end 8 traktorer fra
Museumsgården på Møn: Fordson årgang 1926, den skramlede noget på sine
jernhjul – Deutz årgang 1956 – Massey Harris 1960 – Volvo BM 320 1962 –
Massey Ferguson – Davis Brown 1962 – Ford Major 1961 – VW 1300 1970

Formanden prøver ihærdig at overdøve
traktorene under sin fortællingen om
hvem som deltager i optoget !
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Hestevogne ankommer til optoget

Tilskuer til optoget på Stege Torv

Et mangeårig trofast
medlem af Hørgruppen fra
Køng Museum

Sydsjælland og Møn

Traktorerne fra Museumsgården ved Keldbylille –
Bemærk jernhjulene på første traktor

Hestevognene overhaler museumsrepræsentanterne

Kuskene nyder de varme pølser

Borgmesteren holder
festtalen

Gæsterne hører opmærksom
på talerne

De Dysted Spillemænd

Prins Jørgens Garde

Først bød museumsdirektør Keld Møller Hansen
velkommen – Så holdt Borgmester Knud Larsen
en god og varm tale om Møns kulturarv og Møns
borgeres tilknytning til Museet – endelig holdt
formand for Museumsforeningen John Holmer en
takketale for flot opbakning og stor tilslutning til
arrangementerne.
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