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Kommende arrangementer:
Tirsdag d. 16. januar: Kongens Huse – på Kornerups Rådhus, Vordingborg. Foredrag af Thomas Tram Pedersen.
Torsdag d. 25. januar: Smock for ribstrik – Boderne i Næstved. Foredrag af Birgitte Bruun Rasmussen.
Tirsdag d. 30. januar: Thomas Bartholin - på Kornerups Rådhus, Vordingborg. Foredrag af Jesper Brandt Andersen.
Fredag d. 9. februar: Museumsforeningens Årsfest – i Viemose Forsamlingshus. Uddeling af Årets Museumspris.
Onsdag d. 21. marts: Generalforsamling i Museumsforening Sydsjælland og Møn, m. fællesspisning.

Kongens Huse

KONGENS HUSE
Foredrag ved afdelingsleder Thomas Tram Pedersen,
Danmarksborgcenter.
Tirsdag d. 16. januar kl. 19.00
i Kornerups Rådhus, Vordingborg
I en stor del af Middelalderen havde de danske konger
deres faste residens i Vordingborg. Men kongerne
rejste også rundt en stor del af året for at vise deres
herredømme rundt om i riget. Tag med på rundtur til
nogle af kongernes andre borge og kongsgårde i dette
foredrag.
Kongeborgen i Vordingborg var den største i Danmark i
Middelalderen. Men den var langt fra den eneste, og
kongerne havde rundt om i riget andre borge, hvor de
ofte opholdt sig, når de skulle håndhæve deres magt i
andre dele af landet. På vejen rundt rådede kongerne
også over en række kongsgårde, hvor de kunne gøre
ophold med deres følge undervejs.

et indtryk af, hvordan kongerne og deres følge levede
på vejen. Undervejs bliver også nogle af kongens
bygmestre introduceret, som stod for at bygge borgene
med erfaringerne fra belejringer og krige rundt om i
Europa.

Fakta

•
•
•
•

Foredraget foregår i Kornerups Rådhus, Algade
97, 1. sal, 4760 Vordingborg.
Der forefindes teleslynge samt elevator i
Kornerups Rådhus.
Billetsalg på Danmarks Borgcenter i caféen,
Næstved Museum og Køge Museum.
Billetbestilling på
www.danmarksborgcenter.dk.

Afdelingsleder ved Danmarks Borgcenter inviterer i sit
foredrag på en tur til nogle af kongernes borge og
gårde rundt om i det, der dengang var Danmark. Her
kan man høre eksempler på nogle af de spektakulære
og farefyldte rejser, som kongerne begav sig ud på og få
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Aftenens program:
Kl. 17.30-18.00: Besøg i Boderne, hvor der er mulighed
for at se udstillingen ”Strikket Renæssance”.
Kl. 18.00-21.30: Workshop ved Birgitte Bruun
Rasmussen i Næstved Kunstforenings
lokaler på Sct. Peders Kirkeplads 14. Her vil der også
blive serveret kaffe og kage.
Praktisk info:
Vi vil udlevere forskellige prøver af ribstrik, men som
deltager er man også mere end velkommen til selv at
medbringe prøver på ribstrik, der kan broderes på.

Smock for en ribstrik!
Workshop med tekstilformidler Birgitte Bruun
Rasmussen om broderi og smocksyning på strik.
Torsdag den 25. januar kl. 17.30-21.30
På DesignMuseum Næstved i Boderne, Sct. Peders
Kirkeplads 8, 4700 Næstved.
I relation til DesignMuseum Næstveds nuværende
udstilling ’Strikket Renæssance’ af Kunsthåndværkergruppen Netmaskerne, har vi sammensat et program
bestående af en række arrangementer i løbet af
udstillingsperioden, der alle på den ene eller anden vis
behandler enten strik, Renæssance eller håndarbejde –
eller alle tre ting på én gang.
Aftenen indledes med et besøg i Boderne, hvor der vil
være mulighed for at se vores
aktuelle udstilling ’Strikket Renæssance’.
Vi går herefter til Næstved Kunstforenings lokaler. Her
begynder vi workshoppen med et oplæg om smocksyning og en introduktion til engelsk smocksyning,
hvorefter det er tid til selv at prøve kræfter med
forskellige broderisting og -teknikker til engelsk
smocksyning.
Workshoppen afholdes af kunsthåndværker Birgitte
Bruun Rasmussen. Birgitte er uddannet Tekstilformidler
fra Håndarbejdets Fremme UCC og har speciale i tekstiltryk, broderi og kulturel formidling.
Hun har sit eget firma Tekstilmagi, hvorfra hun arbejder
og afholder kurser og workshops i tekstile teknikker og
kreative arbejdsmåder.

Deltagerne bedes desuden medbringe almindeligt
sygrej, herunder saks og stoppenål uden spids
(eksempelvis størrelse 18). Ligger man inde med
broderigarn eller fint strikkegarn, som man gerne vil
arbejde med denne aften, må dette naturligvis også
medbringes.
Fakta:

•
•
•

•

Prisen for arrangementet inkl. materialer
samt kaffe og kage 140,00 kr. + gebyr.
For medlemmer af Næstved Museumsforening er prisen 100,00 kr. + gebyr.
Billetterne kan købes via vores hjemmeside
(www.naestved-museum.dk) eller i vores
museumsbutikker i Boderne og i
Helligåndshuset.
Der er et begrænset antal pladser til denne
workshop.

Kontakt:
Stine Spandet Haurum,
Publikums- og arrangementsansvarlig på Næstved
Museum
31 19 13 96 / ssh@museerne.dk
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Fra enhjørninger til lymfekar
lejer på godset, Iselingen, nord for Vordingborg kastede
sig over udforskningen af den tidligere ejer, den
berømte skolemand Martin Hammerich, samt datidens
kunst og dannelse i Guldalderen. Det kom der en meget
flot bog ud af i 2011.
I 2016 udgav Jesper Brandt Andersen den omfattende
bog: ”Børnelægens store bog om barnets sygdomme”.

Thomas Bartholin
Det var i forbindelse med overvejelser om udgivelse af
en bog om børnelægefagets historie J.B.A. stødte på en
omtale af den danske læge og anatom Thomas
Bartholins afhandling fra 1646 om en difteriepidemi.
Det blev snart klart for J.B.A. at Thomas Bartholin
havde haft en enestående hovedrolle i udvikling af
datidens lægevidenskab på europæisk plan.

Lægen og anatomen

Thomas Bartholin

1616 - 1680

Foredrag ved børnelæge, forsker i pædiatri og forfatter
Jesper Brandt Andersen
Tirsdag d. 30. januar kl. 19.00
i Kornerups Rådhus, Vordingborg.
Lokal spændende forfatter
På Rosenfeldt Slot lige vest for Vordingborg på vejen
mod Næstved, bor special- og børnelæge samt forfatter
Jesper Brandt Andersen. Den kreative og musiske
familie består af mor, far og fem døtre. Alle meget
musikalske, hvilket vordingborgenserne har kunne
konstatere og nyde ved forskellige lokale
arrangementer.
Jesper Brandt Andersens fag er børnelæge, men har
ved forskellige lejligheder vist sin store interesse for
kulturhistoriske emner. Som da han og familien som

Fakta
•
•

Billetsalg på Danmarks Borgcenter i caféen,
Næstved Museum og Køge Museum.
Billetbestilling på
www.danmarksborgcenter.dk.
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