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Kommende arrangementer i Museumsforeningen:
Lørdag d. 30. maj: Forårsudflugt til museer på Stevns.
Mandag d. 15. juni: Middelaldervandring i Vordingborg By.
Onsdag d. 17. juni: Middelaldervandring i Stege.
Onsdag d. 15. juli: Besøg på Skovhuse Radarstation.

Husk også:
Køng Museum d. 17. maj
Museumsgården på Møn d. 14. og 17. maj
Se dette Nyhedsbrev:

Lørdag d. 30. maj 2015

Da kometen ramte jorden
Forårsturen 2015 går til et
verdensberømt bevis for hvorfor dinosaurerne blev udslettet
for 65 millioner år siden. Vi
skal også se Danmarks første
kold-krigsmuseum, samt en
kopi af Spindeskolen i Køng.
Stevns Klint Højerup
Stevns Klint står pålisten over UNESCO
verdensarv, for den gemmer på et dramatisk kapitel af Jordens historie.
Mellem kridt og kalk ligger et tyndt lag
af Fiskeler, der fortæller om dengang
en asteroide for 65 millioner år siden
ramte Jorden, og en dramatisk
massedød ændrede livet på Jorden.
Dinosaurerne forsavndt for altid.
Lagene i Stevns Klint stammer fra bunden af det dybe hav, som dækkede det
nordlige Europa.

Hvad er det… med det Fiske-ler?
Fiskeleret består af fiskeskæl og grundstoffet Iridium, der er meget sjældent
på Jordens overflade. Det kommer
hovedsagligt fra rummet.
Dinosaurerne levede på land og flyveøgler i luften. Men så skete katastrofen. En asteroide ramte Jorden og mere
end halvdelen af alle dyrearter uddøde
– også dinosaurerne.

Fiskeleret er et sært navn til et af verdens absolut mest berømte lerlag, for
selv om man godt kan finde små
fiskeskæl, så er de meget få og små og
ikke specielt fantastiske.
Foto og tekst: Østsjællands Museum
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Fiskeleret rummer derimod den vildeste historie om asteroider, dinosaurere
og massedød, og det kunne jo have givet et helt anderledes spændende
navn. Men alt det vidste geologen
Johnstrup ikke noget om i 1876, da han
navngav Fiskeleret.
Det særlige ved Fiskeleret er, at det
indeholder det sjældne grundstof
Iridium, og at det er dannet præcis på
grænsen mellem Kridttiden og Tertiærtiden. Iridium er sjælden på Jordens
overflade men almindeligt i materialer
fra rummet. Grænsen mellem Kridttid
og Tertiærtid er spændende, fordi det
var her dinosaurerne og halvdelen af
alle dyrearter uddøde. Kometen
udsletter stort set al levende eksistens
og kun nedfald fra himmelrummet –
Iridium lagres og danner fiskeleret.
Derfor har fundet af Iridium gjort
Stevns Klint og Fiskeleret verdensberømt. Beviset for hvorfor dinosaurene uddødede.

www.museumsforening.dk

Rytterskolen og Møllen i Lille Heddinge

Koldkrigsmuseum
Stevnsfort
Under Den Kolde Krig var Stevnsfort en
hemmelig brik i Danmarks og NATO’s
forsvar. I dag kan vi opleve fortet, som
det så ud dengang, da krigen var
tættest på.
Hør historien på en guidet tur i de 1,7
km lange, underjordiske gange og se
fortets kanoner og luftværnsbatteri
med dets radarer og missiler. Besøg
museets udstilling og biograf og gå en
tur i området uden for hegnet.

Foto: John Holmer

Program:
Kl. 08.00: Afgang fra Stege Busstation.
Kl. 08.40: Afgang fra Søparkeringen,
Vordingborg.
Kl. 10.00: Formiddagskaffe/the m.m.
Kl. 10.30: Guidet omvisning på
Stevnsfortet – Koldkrigsmuseum.
Kl. 12.30: Frokost m. drikkelse.
Kl. 13.15: Kørsel til Stevns Klint ved
Højbjerg med ophold undervejs i Lille
Heddinge ved Rytterskole og gammel
vindmølle.
Kl. 14.00: Foredrag ved klinten. Vi skal
ikke ned på stranden, men besøger
Højrup Kirke og Museet.

Kl. 16.30: Afgang mod Vordingborg og
Stege.

Pris og indbetaling:

Pris for medlemmer: Kr. 275,00
Pris for ikke-medlemmer: Kr. 350,00
Tilmelding til mail: john@holmer-as.dk
Tel: 40 46 01 12 – helst på e-mail.
Indbetaling sker til Møns Bank:
Reg.nr. 6140 – Konto 000 41 17 931
Indbetaling skal ses på kontoen senest
tirsdag d. 26. maj. Husk at angiv navn
og medlemsnummer på indbetalingen.
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Veteranbiler og kunsthåndværk
på Køng Museum d. 17. maj

knipleudstilling, som museet viser i øjeblikket. Her vil man kunne se, at knipling er meget andet end pyntekanter på
konfirmationslommetørklæder, og man
vil kunne se kniplere i arbejde – og selv
prøve at kniple. Museets butik er selvfølgelig også åben og har fået nye, fine
hørvarer hjem.

Mad, drikkevarer og
underholdning
På et tidspunkt melder sulten sig hos
de fleste, og det er der også taget
højde for. Der er opstillet borde og
bænke både i det fri og under tag, og
dagen igennem kan der købes
håndmadder, pølser, lagkage og
selvfølgelig øl, sodavand og kaffe. Ved
frokosttid vil guitaristen Mark Sommer
underholde med hyggelig sang og
musik.
Markedet er åbent fra kl. 10 til 16.30 Stumpemarkedet åbner dog kl. 9
KØNG MUSEUM Bygaden 27, Køng,
4750 Lundby

Søndag d. 17. maj inviterer Køng
Museums Støtteforening atter til det
store familiemarked i og omkring de
historiske bygninger, som indeholder
Køng Museum. Der er gratis adgang til
det hele.

Veteranbiler og stumpemarked
Veteranbiltræffet i museets have plejer
at være et stort tilløbsstykke – her kan
man se de flotte og velholdte gamle biler og få en spændende snak med ejerne, og publikum vil kunne stemme på
den efter deres mening flotteste veteranbil, som får en præmie.
Reservedele til de gamle biler kan være
vanskelige at få fat på, så markedet
indeholder også et stort stumpemarked, hvor man kan finde alverdens
spændende gamle ting.

Design- og naturmarked
I det store markedstelt præsenterer
kunsthåndværkere fra hele Sjælland
deres varer. Der vil kunne købes
forskellige slags kunsthåndværk, blandt
andet smykker, keramik, forskellige

tekstilarbejder, træarbejder og
håndgjorte børster. I flere boder vil der
være arbejdende værksteder, og
sognearkivet kan fortælle om Køng i
gamle dage. Udenfor kan man bl.a.
købe sommerblomster og se, hvordan
man bearbejdede hør i gamle dage.

Specielt for børn
Børnene har deres egen legeplads bag
museet, hvor Natur og Ungdom fra
Næstved og vores egen ”legetante” vil
beskæftige dem med sjove, gamle lege
og aktiviteter.

Rundvisninger på Køng Fabrik
Kl. 11 og kl. 14 vil arkæolog, dr. phil.
Per Ole Schovsbo forestå rundvisninger
på det gamle fabriksanlæg og fortælle
om den spændende industrihistorie i
landsbyen Køng, hvor en af landets
første linnedfabrikker blev anlagt.

Gratis adgang til stor
knipleudstilling
Inde i museet vil der i dagens anledning
være gratis adgang til den
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Traktortræk på Museumsgården d. 14. maj
kl. 10 - 16
Kom til en hyggelig dag på Museumsgården med
traktortræk. Nyd gården og de mange aktiviteter
når det går løs på traktorbanen.

Entre kr. 50,00
Der er boder og hoppeborg, samt mad og drikke til rimelige
priser.

Hans Hansens Fødselsdag søndag d. 17. maj
Som vanligt fejres Hans Hansens
fødselsdag d. 17. maj, som er på
søndag.
Også som vanligt vil der være aktiviteter på gåden, samt sikkert noget godt
til gannen, veltilberedt af gårdens
frivillige damer.
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