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Foredrag om stifterne af 

Rødekilde Højskole             

(med efterfl. middag) 

Rødkilde højskoles fine bygninger i gotisk stil stod 

færdige i 1866. Den egentlige giver var Karen Anker, 

der kom fra en rig godsejerslægt i Norge. Hun giftede 

sig i 1865 med Frede Bojsen, præstesøn fra Stege. 

Sammen byggede de Rødkilde Højskole for Karens 

fædrenes arv. Men i august 1866 - en måned før 

højskolen stod færdigbygget - døde Karen Anker i 

barselsseng. I alt boede hun på Møn i kun halvandet år, 

men alligevel fik hun et helgenagtigt eftermæle, og blev 

kaldt for ”Møns dronning Dagmar.                                      

Enkemanden Frede Bojsen kaldte højskolen for ”Karens 

højskole”.                                                                          

Oplægsholder Jutta Bojsen-Møller vil fortælle om Karen 

Anker og Frede Bojsen, der blev en kendt højskolemand 

og venstrepolitiker.                                                                                

På Møn blev han den lokale konge, der også skrev øens 

historie. Det er også Frede Bojsen, der er giveren af 

Folketingets trefløjede talerstol: En tusindår gammel 

egekævle, som blev taget i brug i 1918, samme år 

kvinder for første gang blev valgt ind i det høje ting. 

Fredes søster og oplægsholderens egen oldemor, Jutta 

Bojsen-Møller, var i en kort årrække højskolemor på 

Rødkilde, samtidig med hun var formand for Dansk 

Kvindesamfund og aktiv i kampen for stemmeretten. 

Hun var en karismatisk og dynamisk kraft på skolen, og 

deltog i højskolelivet fra tidlig morgen til sen aften. 

Efter foredraget serveres en lækker middag på museet. 

Billet 175 kr. købes på: 

http://www.ebillet.dk/simple/buy.listtt.aspx?&refno=2

6810 

eller i Butikken på Møns Museum 

Tidspunkt:  12. oktober 2017 kl 17:00 

Sted:  Møns Museum 

 

Storegade 75, 4780 Stege 

  

  

  

Kulturaften mandag d. 30. oktober Kl. 19.00 
Kulsbjerg Skole, Nyråd. 
  
”Ih, hvor er det kommunalt” – om revysangeren og 

skuespilleren Valdemar Schiøler Linck. I 1936 sang 

Schiøler Linck visen ”om kommunen” i Føniksrevyen, 

der blev en stor succes. Foredraget er en blanding af 

fortælling og anekdoter samt masser af billeder og 

musiknumre, præsenteret af hans oldebarn, Søren 

Schiøler Linck. Tilhørerne bliver taget med på en 

tidsrejse tilbage til de gamle revyscener i bl.a. 

København og følger Schiøler Lincks karriere fra start til 

slut. Foredraget er muntert og underholdende og af 

den folkelige slags – ganske som Schiøler Linck, der selv 

karakteriserede sig som en skuespiller af ”den 

mellemfolkelige slags”.  

 
Det foregår i: Samlingssalen Kulsbjerg Skole Nyråd 
afdeling. Bakkebøllevej 6.  
Der serveres kaffe/the og kage for kr. 10,- pr. person og 

alle er velkomne.                                                                                 

Se medsendte Nyhedsbrev fra Lokalhistorisk Forening 

for Nyråd og Vintersbølle.  

 

Egekævlen, der blev til Folketingets 

talerstol, doneret af Frede Bojsen 

 

Sognepræst Søren 

Schiøler Linck fortæller 

http://www.ebillet.dk/simple/buy.listtt.aspx?&refno=26810
http://www.ebillet.dk/simple/buy.listtt.aspx?&refno=26810
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KULTURNAT PÅ 

NÆSTVED MUSEUM 
Keramik-safari, moderne design, butiksåbning, 
byvandring og meget meget mere – det 
her er Kulturnat på Næstved Museum. 
Fredag d. 6. oktober hyldes kulturen i Næstved, når 
byens borgere og andre 
Kulturinteresserede kan komme helt tæt på byens 
kulturelle tilbud.                                                                                   
Næstved Museum har en af Danmarks største samling-
er af keramik fra Kählers keramiske værksted. I Boderne 
går den vilde jagt derfor denne aften ind på Kählers 
keramik, når børn og barnlige sjæle kan komme med på 
’Safari med HAK i’. Dyr var et motiv, der ofte gik igen i 
meget af keramikken fra Kähler. I denne sporleg 
handler det netop om dyr. Så hold godt øje - man ved 
aldrig, hvor der står en løve på spring.                       
Opgavearket udleveres i Bodernes billetsalg. 
Ud over keramik-safari står Kulturnatten i Boderne også 
i både afskedens og velkomstens tegn. Vi siger farvel og 
mange tak for nu til vores designudstilling ’Pimp Your 
Ride! 
Udstilling om kunsthåndværk og teknologi’. Denne 
aften og efterfølgende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weekend har vores gæster altså muligheden for, for 
allersidste gang, at se Wrenchmonkees håndbyggede 
motorcykel, Diffus Designs kjole, der kan måle 
koncentrationen af CO2 i luften og Jens Frederiksens 
håndbyggede cigarboks-guitarer med meget mere. 
Endelig samarbejder museet denne aften med Næstved 
Musikskole, Kirkerne i Næstved og Reformations 
jubilæet i Næstved Provsti om en Historisk og Musikalsk 
byvandring i anledning af Reformationsjubilæet. 
Denne aften vil I altså kunne finde en fortæller uden for 
Boderne og høre om skæbnen for byens munke under 
Reformationen. Og i Helligåndshuset vil I kunne høre 
historien om Helligåndshuset og om, hvordan 
Reformationen påvirkede brugen af huset. 
Der er denne aften gratis adgang for alle på museet. 
Kulturnat på Næstved Museum, fredag d. 6. Oktober 
2017. 
Kontakt: 
Publikums- og arrangementsansvarlig på Næstved 
Museum 
Stine Spandet Haurum 
31 19 13 96 // ssh@museerne.dk 
 
 

 

 

Kulturnat på Næstved Museum fredag d. 6. oktober 

Museums Sydøstdanmark har bedt os 

orienterer medlemmerne om, at Museet 

nu har sit eget Nyhedsbrev, som man kan 

tilmelde sig på Museets hjemmeside. 


