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Julen 2015 på museerne i
Museumsgården i Keldbylille: Julemarked søndag d. 29. november Kl. 10.00-16.00
Thorsvang, Danmarks Samlermuseum, Lendemarke: Julemarked Lør-søn 5. og 6. december Kl. 10 – 17.00
Danmarks Borgcenter, Vordingborg: Kongelige Julecauserier, søndag d. 6. december Kl. 10.00 – 12.00
Køng Museum: Julehygge og kunsthåndværk m. julemarked, søn. d. 29. nov. 5.-6.og 12.-13. dec. Kl.12-16.
Rødeled Pottemager Museum, Præstø: Hver fre/lø/søn til jul. Kl. 11-17. Julestue lø/sø d. 28.-29. nov.

I forbindelse med Møns Museums 100 års jubilæumsudstilling kom det frem, at der i
Vordingborg Kommune kunne oplistes 34 kulturhistoriske foreninger, 21 museer og 8
lokalhistoriske arkiver og foreninger. Der er et kollossalt opbud af historisk interesse i vort
område.
De fleste museer holder forståeligt nok kun åbent i sommerperiode og turistsæson. Nogle
har allerede fejret løvfald og kommende jul, og atter andre fokusere på målgrupper uden
for museumsforeningens medlemsskare. De i dette nyhedsbrev omtalte museer har åben
for mangeartede julearrangementer, som der kan læses om i det efterfølgende.
De vil alle være glade for et besøg og måske et lille juleindkøb, til glæde for den gode sag:

Museumsgården – Keldbylille - Møn
Bestyrelsen vil hermed byde jer alle sammen velkommen
til vort årlige julemarked som traditionen tro afholdes den
1. søndag i advent:

29.november 2015
kl. 10,00-16,00

Der vil være de sædvanlige boder med mønske klejner,
æbleskiver og gløgg, juleøl samt guleærter og slagteren
er klar med julegrisen der parteres og smagsprøver på
spegepølse, håndarbejdsstuen er også i gang. Julekort
laves af børnene og sendes til julemanden fra den gamle
kuglepostvogn. 4H vil være klar med fabrikation
af juledekorationer. I maskinhuset er der også en
masse boder med nisser, trævarer, håndarbejde,
blomster og meget andet godt…….. Håber rigtig mange af
jer møder op og deltager i denne dejlige dag. Hvis I har
gode ideer eller lyst til selv at deltage med en bod, så ring
til Niels Jørgen Dahl tlf.21 63 77 03.
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Thorsvang – Danmarks Samlermuseum
Thorsvang har juleåben lø/sø d. 5. og 6. december med stort julemarked, samt julebuffet i PalmeHaven. Åbningstider indtil 20. december: to-sø kl. 10-17…..Fra 15. jan – 29. mar: to-sø kl. 10-17…..

Danmarks Borgcenter
Søndag d. 6. december kl. 10.00-12.00
Den anden søndag i advent lægger Danmarks Borgcenter op til et historisk og underholdende julearrangement for det
mere voksne publikum.
Restaurant Borgen danner rammen om en dejlig brunch bestående af: Havtornshot og frugt, Pocheret æg med bacon og
tomat, Skagenskinke med syltede grøntsager, Havgus med nøddecreme, Pandekage med sirup, Brød/marmelade /smør
samt en kop kaffe eller te.
Museumsinspektør Dorthe Wille Jørgensen underholder derefter med et causeri i julens ånd: Julen er ikke kun været
hjerternes fest! Vi kender alle til, hvordan julefrokosten meget nemt kan ende med gråd, bragesnak og nævekamp - og
sådan har det altid været! Hør om vidtløftigt fantasteri og udspekulerede forhandlinger, der udspillede sig ved de kongelige
julegilder i middelalderen.Foredraget foregår inde i udstillingshuset.Pris for hele arrangementet er 200 kr / 180 kr for
årskortholdere. (Husk at medbringe årskort) Gebyr 10 kr pr. billet.
Billetter købers i billetsalget på Danmarks Borgcenter senest d. 4.12. Billetter kan også reserveres til afhentning på dagen
ved at skrive til cj@museerne.dk – information og arrangementsansvarlig Claire Johansen på tlf. 21567386

Køng Museum

Der er gratis adgang til markedet, som fortsætter d. 5.-6. december
og 12.-13. december, alle dage kl. 12-16

Julemarkedet på Køng Museum åbner i år søndag d.29/11
kl. 12, hvor museet er festligt julepyntet og dygtige
kunsthåndværkere viser ting i strik, filtning, patchwork,
trædrejning og fine tasker og smykker. Museets butik
tilbyder hørtekstiler, kort m.m., og der vil være mulighed
for at købe juledekorationer, adventskranse og
kalenderlys.
Kl. 14 afsløres årets julebord, som i år er dækket af Mette
Bruun, som er afdelingsleder på Næstved Museum.
Derefter kan man tage en runde i den permanente
samling, som viser den spændende historie om 150 års
fremstilling af hørvarer på Køng Fabrik.
Kl. 16 tænder pastor Kathrine Asklund Brorsen byens
juletræ i museets have.
Markedet er åbent indtil kl. 17, og hele dagen kan man
købe kaffe, gløgg og æbleskiver i museets café.
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Rødeled Pottemager Museum
Historien om 3 generationer af pottemagere fra 1888 til 1990

Juleåben i museumsbutikken
hver fredag-lørdag-søndag
helt til jul – Kl. 11 til 17.

Julestue

d. 28.-29.11.

med varm gløg og æbleskiver. Vi sælger også gran og
dekorations-gran til juledekorationen, herunder underplader
med ler.
I den hyggelige julestue og julecafe har vi masser af julenisser
og juledyr. Kom og se og lad dig friste.
Vi forlader første år med RØDELED med stor optimisme.
Stort smukt udvalg i keramisk brugskunst.
Både fra det gamle Rødeled
sotiment, men også fra nye
spændende lokale pottemagere og keramikere.
Gi’ en gave fra hjerte til
hjerte…...
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