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Kommende arrangementer:
Fredag d. 2. juni:
Torsdag d. 8. juni:
Onsdag d. 14. juni:
Torsdag d. 15. juni:
Onsdag d. 16. august:
Torsdag d. 24. august:
Søndag d. 10. sept.:

Kulturnatten i Vordingborg. Mange aktiviteter omkring Borgcentret.
Reception for en 70-årige fødselar.
Tur med færgen Møn. Max 36 passagerer.
Tur med færgen Møn. Max 36 passagerer.
Rundvisning på Borgring, Køge. Datoen kan rykke p.gr. af TV-optagelser.
Grillaften på Museumsgården, Møn
Sensommerturen: Heldagstur til Sagnlandet Lejre.

Aftentur med færgen MØN
Vælg enten onsdag d. 14. juni eller torsdag d. 15. juni 2017 kl. 17.00 til 20.00
Endnu et arrangement der alene er forbeholdt medlemmer af Museumsforeningen: For en stærk reduceret
pris på kr. 80,00 pr. person sejler Færgen Møn fra Stege
Havn T/R ind under Mønsbroen til Petersværft. Ingen
landstigning.
Undervejs vil et besætningsmedlem fortælle historien
om Færgen Møn, samt hvad man ser fra færgen.
Deltagerne er velkommen til at medbringe mad med på
turen. HUSK selv at medbringe service og bestik.
Øl, vand og kaffe købes om bord. Øl/Vand Kr. 10,00 –
Kaffe/te pr. kop Kr. 5,00 – Pr. kande Kr. 30,00 – Vin pr.
flaske Kr. 70,00.

Betaling: 80,00 kr. pr person indbetales til Møns
Bank på konto 6140 – 41 17 931 inden d. 12. juni.
Aflysning: Turen kan aflyses ved stærk blæst eller
regn.

Tilmelding: Senest mandag d. 12. juni til Michael på

mcwiberg@gmail.com
Max. 36 personer pr. tur.
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Program:
Kl. 12.30
Musikken ”De Dysted Spillemænd” starter.
Grillmenu – Mateus – Lambrusko og kolde øl.
Kl. 13.00
Velkomst og fællessang med ”De Dysted Spillemænd”.
Grillmenu – Mateus – Lambrusko og kolde øl.
Kl. 15.00
Fødselsdagslagkage med kaffe og the.
”De Dysted Spillemænd”
Kl. 17.00
Festpladsen lukker så småt 😊.

Invitation
Det vil glæde mig rigtig meget, at se jer alle til fejring af
min 70 års fødselsdag torsdag d. 8. juni 2017 fra kl.
12.30 i haven på Havnevej 8, 4720 Præstø. Torsdag d. 8.
er dagen jeg fylder!
Der er dannet en lille plads med teltpavilloner på vores
lille græsplæne bl.a. til 2 store grill inkl. grillmester, som
griller alt, hvad der er godt fra en grill. Dertil alle slags
salater (inkl. kartoffelsalat) og dejlige hjemmebagte
brød m.v.. Og ikke mindst masser af lette Mateus og
Lambrusko vine, øl og vand placeret i kar med masser
af knust is.
Der er endvidere opsat telt til vores husorkester: De 12
super spille-mænd kendt under navnet ”De Dysted
Spillemænd” fra Næstved - og fra vores Årsfester.

Dejlige år – tak for jeres tillid!
Det lå ikke lige i kortene, at jeg efter de første to år i
Museumsforeningens bestyrelse skulle vælges som
formand. Men da tre forgående bestyrelsesmedlemmer frabad sig ”æren” landede ni par øjne på min
pande. Flere deltagere var vi ikke på den generalforsamling.
Efterfølgende kan man heldigvis glæde sig over, at vi
siden har været mellem 40 og 70 til hver generalforsamling og ”Museumsforening Sydsjælland og Møn”
i dag er en af de store foreninger på landsplan.

”Pimp Your Ride!”
Udstilling om kunsthåndværk og teknologi på
”Designmuseum Næstved”
På Designmuseum Næstved slår vi denne sommer
dørene op for den både grænsesøgende, men
også grænse-undersøgende designudstilling ’Pimp your
Ride! Udstilling om kunsthåndværk og teknologi’.
Udstillingen vil afdække og fremvise et væld af
designgenstande, der er blevet til i spændingsfeltet
mellem kunsthåndværk og teknologi. Et spændende
emne, der både henvender sig til den gadgetinteresserede, til feinschmekeren, der interesserer sig
for lækkert design i hverdagen og til alle dem, der bare
gerne vil overraskes, forundres og provokeres over
nutidens (og fortidens!) designløsninger.
Udstillingen kan ses i perioden 3. Juni – 30. September
2017
Udstillingsåbning lørdag d. 3. Juni kl. 14.00 ved digital
udvikler og tidligere tv-vært på So Ein Ding, Marie
Høst.

Designmuseum Næstved i Boderne, Sct. Peders
Kirkeplads 8, 4700 Næstved
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