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Kommende aktiviteter:
Tirsdag d. 31. marts: Foredrag om ”Skønne Møn” af Allan Huglstad – om de ukendte mønske steder. AFLYST.
Tirsdag d. 21. april: Tur til Thorsvang – med foredrag af Henrik om ”Hjortkær og de gamle ting”.
Lørdag d. 30. maj: Forårs- og heldagstur til museerne på Stevns.
Onsdag d. 17. juni: Ekskursion med Allan til de ukendte mønske steder. AFLYST.

KØNG MUSEUM
Køng Museum åbner søndag d. 29. marts med udstillingen ”Knipling i Danmark før – og nu”. Udstillingen
omfatter et bredt udvalg af gamle, traditionelle kniplinger f.eks. anvendt til lommetørklæder og mellemværk i sengetøj, men også kniplinger anvendt på helt
nye måder og fremstillet i utraditionelle materialer.
Der vil være udstillet gammelt og nyt kniplegrej, og
forskelligt materiale vil belyse det smukke, gamle
kunsthåndværk. I påskedagene og på søndage vil man
kunne se lokale kniplere arbejde på museet, og
besøgende vil på disse dage få lejlighed til selv at
forsøge sig ved kniplebrættet.
Udstillingen er skabt i samarbejde med Foreningen
Knipling i Danmark og lokale kniplere. Den kan besøges lørdage, søn- og helligdage kl. 12-16 til og med
søndag d. 15. juni.

Prøv
selv at
kniple…
I forbindelse med knipleudstillingen får
museet besøg af lokale kniplere, som dels
selv arbejder, dels giver museets gæster
mulighed for at forsøge sig ved
kniplebrættet.
Det foregår på disse datoer:
April: d. 2., 3., 4.,6., 12., 19. og 26.
Maj: d. 3., 10., 17., 24 og 31.
Juni: d. 7.

Fernisering
søndag d. 29. marts
2015 - Kl. 14-16
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Lørdag d. 28. marts kl. 10.00 – 12.00

Gåsetårnet under belejring
Ny spændende udstilling
på Borgcentret
Med bulder og brag befinder man sig lige pludselig
midt i en vild og voldsom kamp om borgen –
Gåsetårnet er under belejring, og du er fanget lige
midt i kampen!

Fra kl. 10.30 – 12.00 er der gratis
adgang til Gåsetårnet – hvis du
altså tør!

Kom og vær med lørdag d. 28. marts kl. 10.00 til en
festlig åbning af Danmarks Borgcenters nye nervepirrende udstilling og attraktion i Gåsetårnet, Borgen
under belejring, hvor man via en kæmpe animation på
øverste etage i Gåsetårnet bliver sendt på tidsrejse
tilbage til middelalderen.
Alle er velkomne og til de morgenfriske er der morgenmad i det grønne.
Program:

Alle dage i påsken fra d. 28. marts er Børnenes Borg-center åben
og guidede ture hver dag kl. 13.00. Man samles ved billetsalget.

Kl. 10.00 – 10.15: Morgenmad ved foden af Gåsetårnet
Kl. 10.15 – 10.30: Åbningstale ved formand for kultur,idræts og fritidsudvalget Eva Sommer-Madsen
Kl. 10.30: Åbning af den nye digitale udstilling.
Side 2 af 3

Nyhedsbrev fra

nr. 65

MUSEUMFORENING

Sydsjælland og Møn

27. marts 2015

www.museumsforening.dk

Kabaret: …..75 år efter!

Museumsforeningen besøger

Thorsvang

75 årsdagen for nazitysklands besættelse af
Danmark markeres efter middagen med en
kaberet i ”Palmehaven”.

Tirsdag d. 21. april kl. 16.00-21.00

Mands Minde Museum

Program:

I juni 2013 åbnede Bente Bille og Henrik Hjortkær
sammen med en stor flok engagerede museumsfrivillige ”Danmarks Samlermuseum” på den
gamle tørmælksfabrik i Lendemarke skråt overfor
Stege Sukkerfabrik på Møn.

Kl. 16.00: Ankomst

Samlingerne er bygget op omkring erhvervsfaglige
miljøer som butikker og værksteder. Men også
skolen og lokalpolitiken, sidstnævnte i form af en
byrådssal med cigarer på byrådsbordet, er repræsenteret. De tidsperioder, der vises genstande fra
er hovedsaglig første halvdel af 1900-tallet – dvs
en tidsperiode mange af Museumsforeningens
medlemmer kan huske tilbage til – deraf udtrykket ”Mands Minde Museum”.
Da d. 21. april er tæt på d. 9. april og dermed 75
års dagen for nazitysklands besættelse af fædrelandet – har vi tænkt at markere dette ved at opføre en kabaret specielt sammensat til lejligheden.

Kl. 16.15 – 17.45: Guided rundture i hold.
Specialhold til krigs-bunkeren.
Kl. 18.00 – 19.00: Buffet i Palmehaven.
Drikkevarer betales ved skranken.
Kl. 19.00 – 19.30: Kabaret med sange fra
besættelsestiden - akkompagnement af flygel.
Kl. 20.00 – 20.15: Historien om Thorsvang.
Kl. 20.15 – 21.00: Musikalsk underholdning.
Pris for medlemmer: Kr. 120,00
Pris for ikke-medlemmer: Kr. 160,00
Tilmelding til john@holmer-as.dk - T: 40 46 01 12
Indbetaling af indgang sendes til Møns Bank:
Reg.nr. 6140 Konto 41 17 931
inden torsdag d. 16.04.2015……Max. 85 deltagere.
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