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Jule-aktiviteter på Museerne
Danmarks Borgcenter:
Søndag d. 7. december
Kl. 11.00 – 12.30:
Danmarks Borgcenter, Kornerups Rådhus.
Hvorfor er der trommer, trompeter og Dannebrog
guirlander på Danmarks juletræer? Hør historien om
Peter, hvis far og brødre kæmpede under Stormen på
Dybbøl i 1864.
Arrangementet er både for børn, forældre og bedsteforældre. Det foregår i Rådhussalen, hvor et stort smukt
juletræ med lys og pynt skaber dejlig julestemning.
Der er pebernødder og saft til børnene samt en kop
kaffe/te til de voksne.
Pris for børn og voksne: 65 kr (+ gebyr 10 kr pr. billet)
Danmarks Borgcenter, Kornerups Rådhus, Algade 97,
4760 Vordingborg tlf. 70701236 mail cj@museerne.dk

Søndag d. 14. december
Kl. 11.00 – 15.00:
Danmarks Borgcenter, Kornerups Rådhus.
Kom til hyggelig julegaveværksted og lav dine egne
julegaver - flotte vokslys, skønne smykker og små
kalkmalerier m.m. Pak dem rigtig fint ind og de er klar
til at lægge under juletræet!
Det koster 65 kr og inkluderer: at lave to julegaver +
indpakning, pebernødder og saft, et Børnenes
Borgcenter opgavehefte samt en børnebillet incl. iPad
guide til Danmarks Borgcenter (samlet værdi ca. 135
kr).De voksne kan hygge sig i vores lille forældrecafé,
medens der bliver arbejdet på julegaveværkstedet. Der
kan købes kaffe og te.
Pris for børn og
voksne: 65 kr (+ gebyr 10 kr pr. billet) Danmarks
Borgcenter, Kornerups Rådhus, Algade 97, 4760
Vordingborg tlf. 70701236 mail cj@museerne.dk

Lunt vintertilbud frem til
fredag d. 6. februar 2015
Kom ind i varmen mandag, tirsdag eller onsdag og få
indgangsbillet til Borgcenteret og en lækker portion
Valdemarsgryde i Restaurant Borgen for kun 150 kr.
Tilbuddet gælder helt ind til uge 7 (t.o.m. d. 6. februar).
Kig ind i butikken på borgcentret når du er der.
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Jule-aktiviteter på Museerne
Møns Museum:
Jubilæumsudstillingerne
Frem til efteråret 2015 vises særudstillingerne i
anledning af Møns Museums 100 års jubilæum.
Museumsforening Sydsjælland og Møn har i nyrenoverede lokaler udarbejdet udstillingerne, som
består af fem særudstillinger:
1. Plancheudstilling om Møns Museums historie.
2. Planche- og genstandsudstilling om de 100 første
genstande, der blev indleveret til museet i løbet af
1913.
3. Plancheudstilling om den danske museumshistorie og
om museumsloven gennem tiderne.
4. Computeropstilling, med instruktion til, hvordan man
via nettet kan finde sine og sin families donationer til
museet.
5. Plancheudstilling om Vordingborg Kommunes 21
museer og ca. 34 kulturhistoriske foreninger.

Møns Museum i Morten Reenbergs gård 8. nov. 1914
i tegner Jette Jørgensens streg fra 2013

Gylden Jul på
Danmarks Smykkemuseum
Frem til den 21. december 2014.
Danmarks Smykkemuseum fejrer julen med en ny udstilling af
Georg Jensens gyldne juleuroer i Baghuset på Møns Museum.
Fra en privat samling er lånt hele serien fra 1984 til 2013.
Udstillingen åbner lørdag d. 22. november kl. 14 til 16 - samme
dag, hvor Møns Museum fejrer 100 års jubilæum. Udstillingen
kan ses indtil 21. december.
Velkommen indenfor!

Køng Museum:
Lørdag/Søndag d. 6.-7. og d. 13.-14. december
Julen nærmer sig, og det traditionsrige julemarked på
Køng Museum kan besøges d. 6., 7., 13. og 14.
december. De fine, gamle rum er smukt julepyntede, og
årets julebord er dækket af Karen Eggert i Rybergstuen.
Cafeen sælger kaffe, te, gløgg og æbleskiver, og der
er udstilling og salg af spændende lokalt kunsthåndværk, og man vil kunne købe museets julekort og
butikkens udvalg af hørtekstiler, bøger, m.v.
Velkommen til hyggelige eftermiddage på Køng
Museum
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Jule-aktiviteter på Museerne
Thorsvang
Danmarks Samlermuseum
Møns største julemarked løber af stablen lørdag d. 6.
december fra kl. 10.00 - 17.00. Man fortsætter om
søndagen. Museet er i øvrigt åben resten af året
torsdag til søndag til d. 22. december mellem kl. 10.00
og 17.00.

Museumsgården i
Keldbylille arrangerede julemarked sidste
weekend, hvor over 400 gæster besøgte det populære
museum. Dette var det hidtil bedst besøgte julemarked
på gården.

Stort tillykke med successen her fra.

Beværterhuset i
Vintersbølle Skov, Nyråd
også Beværterhuset i Vinterbølleskoven, Nyråd har
også overstået sine julearrangementer.
Her gennemførte man en hyggelig lørdag d. 22.
november med cacao og de berømte hjemmebagte
kager.
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Mange arrangementer i 2015
aktiviteter på Museerne
Bestyrelsen i Museumsforeningen har længe været
i gang med Årsprogrammet for 2015. Dette vil
blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år.
Vores medlemmer kan glæde sig til flere nye tiltag.

Museumsforening Sydsjælland og Møn er ikke
mindst en slags paraplyorganisation for områdets
museer, kulturhistoriske foreninger og institutioner. Dem støtter vi i deres prisværdige ulønnet
og frivillige arbejde for at synliggøre Vordingborg
Kommunes spændende historier.
Deres arbejde er med til at sikre sammenhængskræft og identitet i lokalområdet.
De er med til at gøre det attraktivt at flytte til vores
Kommune.
Nedenstående indslag er et eksempel på dette:

Tag på tur med
Det Rullende Hørværksted
Belgien er et interessant land at besøge, om man er
interesseret i hørproduktion og linnedvævning.
Køng Museum har derfor resseourset for at kigge
på mulighederne for at lave en interessant tur.

Turen vil foregå i uge 24- 2015, da hørren
normalt er i fuld blomst omkring den 10.
juni.
Med start søndag den 7. juni og hjemkomst fredag den
12.

Hanne og Aage fortæller: Vi har fået nogen
spændende muligheder for besøg på forskellige
virksomheder der arbejder med hørproduktion.
En af dem, Albert Brille, arbejder med den rå hør fra
marken og leverer spindeblår. Han er vores leverandør
af Hør til det Rullende Hørværksted.
Jos Vanneste, Spinderi, der fremstiller garner .
O.J.Vanmaele – Belgiens fineste hørfabrik, fremstiller
meget fine (og dyre) produkter. Bl.a. til det franske
modehus Hermes, og samarbejder med mange nye
unge tekstilkunstnere.

Libeco-Lagae, er Belgiens største vævemølle. En
spændende virksomhed, der fremstiller smukke
tekstiler, og eksperimenterer med at anvende hør på
helt nye måder.
Libeco har også et outlet med metervarer af deres
produktion.
Firmaet Verelin Laver de fineste ting i sengetøj, nattøj,
duge og puder. Osv.

Det gamle hørmuseum vi besøgte i 2012, er
flyttet til nye lokaler i Kortrijk og genåbner i november
2014, så det vil også være på programmet. (entre)
Kørslen bliver i en 4 stjernet bus fra Ørslev Turistfart, så
der er vi i gode hænder.
Indkvarteringen bliver i dejlige feriehuse tæt på havet,
med 3 værelser med 2 senge i hvert, 1 beliggende i
stueetagen + 1 badeværelse. På 1. sal 2 værelser + 1
badeværelse.
Planen er at hvert hus får udleveret morgenmaden:
Kaffe/the, smør, marmelade og ost. Brød køber vi
lokalt.
Vi satser på at lave fællesspisning til aftensmåltidet
(kold mad), som vi køber ind til. Frokostmåltidet er for
egen regning og spises ude på turene.
Der vil være formiddagskaffe, og aftenkaffe med
hjemmebagt kage hver dag.
ALTSÅ: Transport, overnatning, morgenmad,
formiddagskaffe, aftensmåltid og aftenkaffe er
inkluderet i prisen.
Prisen for turen bliver mellem kr. 2.800,00 og
2.900,00 . Der er plads til 27/33 personer.
Der er 4 pladser tilbage.
Prisen er beregnet ud fra, at 2 personer deler 1
værelse- (2 enkeltsenge).
Hver seng koster 560,00 kr., så ønsker man
enkeltværelse, skal man betale for 2 senge.
Entre, frokostmåltid og drikkevarer samt evt. grillaften
er for egen regning.

Tilmelding senest 15. december.
Til: Hanne og Aage
Tel: 5534 2906 E-mail: hanneogaage@privat.dk
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