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Sidste:
Foredrag om Margrethe d. 1. på Kornerups Rådhus,
Vordingborg Torsdag d. 22. febr. Kl. 19.00 – se side 4.

Museumsprisen gik til:
Thomas Tram Pedersen

Årsfesten 2018 overgik sig selv
Sidste års prismodtager: William Houman fra Nyord

Finn Oddermose og hans spillemænd underholdt under middagen og til dansen efterfølgende.

80 medlemmer råhyggede sig
Årsfesten er først og fremmest opfundet, for at vi, medlemmer af museumsforeningen, én gang om året kan
mødes og feste på god gammeldags vis. Med god mad
og drikke til hyggelig musik og en sving om. Vi mødes
for at lære hinanden at kende, og for at være noget for
hinanden. Alle årene har vi haft årets festtaler, en lokal
prominent og interessant person. I år holdt
viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen
festtalen helt i festens ånd om lokalt fællesskab og om
sammenhængskraftens betydning for lokalsamfundet:

Årsfesten er også en god anledning til at hylde og
anerkende særlig indsats for den lokale kulturarv. Det
netop vi brænder for.

MUSEUMSPRISEN
Årets Museumspris gik til museumsinspektør Thomas
Tram Pedersen, leder af Borgcentret i Vordingborg.
Med ansættelse af Thomas Tram Pedersen har
Museum Sydøstdanmark styrket forbindelsen til sine
rødder. Allerede indenfor den korte periode Thomas
har været tilknyttet vores museum, har han skærpet
formidlingen ved at holde adskillige foredrag og
gennemført mange ekskursioner. Mange af
arrangementerne i tæt samarbejde med Museumsforeningen. Bestyrelsen for ”Museumsforening
Sydsjælland og Møn” har derfor ønsket at markere og
understøtte det samarbejde, der på daglig plan er
etableret mellem Museet og det folkelige engagement
repræsenteret ved Museums-foreningen.
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Dette samarbejde er også på bedste vis repræsenteret
af andre på Museet, men nu er det Thomas det gælder.
Derfor får Thomas Tram Pedersen Årets Museumspris
2018.

Thomas Tram Pedersen taler med Tom Kusk Jacobsen

Foto: JH

Vognmuseet i Stege v/Tom Kusk Jacobsen

Museets aktivitetsplaner for det kommende år
bekræfter Thomas engagement for at styrke
forbindelsen til Museums-foreningen og til
civilsamfundet. Som er museernes DNA.

”Museumsforening Sydsjælland og Møn” har tidligt
været opmærksom på det fantastiske potentiale Tom
Kusk Jacobsens vognsamling udgør.

Disse aktivitetsplaner havde Thomas indvilliget i at
fortælle om under desserten.

I en stor hal på Stege Sukkerfabrik er samlet mellem 75
og 100 hestekøretøjer af mangeartede slags. Det er
Danmarks næststørste vognsamling. Den største
vognsamling ligger os bekendt i dag i Haderslev.

Hæder til ildsjæle
Bestyrelsen ville dog ikke springe vores egne ildsjæle
over i 2018. Især to sprang i øjnene i 2018:

Viemose Mølles Møllelaug v/ Stig Eriksson
”Museumsforening Sydsjælland og Møn” ønsker i
forbindelse med Viemose Mølles 150 års jubilæum
lørdag d. 25. november 2017 påskønne det vigtige
arbejde Mølle-lauget udfører for bevaring af det
betydeligt kulturminde Viemose Mølle udgør.
Derfor har vi valgt at give Møllelauget et skulderklap,
for dermed at hjælpe jer engagerede ildsjæle med at
synliggøre jeres ulønnede arbejde.

Men han har også ydet lokalområdet stor værdi, ved at
få de beredne Gardehusarer til Stege indtil flere gang –
Gardehusarregimentet er i sig selv historie fra 1762 –
samt kører nonstop hestevogn på tirsdagsmarkeder i
Stege og på Museumsgården på Møn.
Tom Kusk Jacobsen har gennem sit netværk og ved eget
utrættelige engagement tilført vores område en
kæmpemæssig kulturskat, som det fremover bør
sættes betydelige ressourcer ind på at bevarer. Det er
vigtigt at vognsamlingen kan blive permanent.
I forbindelse med påskønnelse af dette arbejde,
overrækkes en mindre pengegave, som er finansieret af
Museumsforeningens medlemmer gennem de
indbetalte kontingenter.

I forbindelse med denne påskønnelse og Jeres 150 års
jubilæum overrækkes I derfor en mindre pengegave,
som er finansieret af Museumsforeningens medlemmer
gennem deres indbetalte kontingenter.
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Menu for festmiddagen
Velkomstdrink
Chardonnay, Estate Reservé
fra DeBORTOLI siden 1928
Forret
Cremet tunmousse
cremefraiche med rogn.
Vin
Chardonnay, Estate Reservé
fra DeBORTOLI siden 1928
Hovedret
Glaseret skinke m. sennep, honning, rosmarin.
Vitello Tonnage, kold kalvesteg serveret med tunsauce
Hvidløgsstegt kylling m. timian og tomat.
Tilbehør:
1. Olivenmix sorte/grønne marineret.
2. Spicy coleslaw med hvidkål, gulerod i cremet mild chili-dressing.
3. Tzatziki af græsk yoghurt m. agurk og hvidløg.
4. Retrosalat m. iceberg, tomat, agurk, ærter, majs, gulerod, spirer.
5. Små kartofler m. rosmarinpesto
Vin
Italienske GRAN ROSSO, Salento. Negroamaro Primitivo, 2016.
Dessert
Jordbærdrøm med chokoladekage
Crunch m/hasselnød/Chokolade.

Formandens natmad

Kaffe/the m. avecer og små kager.
Musik og dans.
Formandens Natmad
Ca. kl. 11.00
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Husk Generalforsamlingen onsdag d. 21. marts 2018
kl. 19.00 – Forloren Skildpadde kl. 18.00

MARGRETHE I’S VERDEN
Danmarks Borgcenter inviterer til foredrag ved forfatter
og historiker Vivan Etting, Nationalmuseet.

Torsdag d. 22. februar kl. 19.00
I Kornerups Rådhus, Vordingborg
I 1353 fik Valdemar Atterdag og hans dronning Helvig
en datter, der skulle blive en datidens og
danmarkshistoriens mest betydningsfulde kvinder. Mød
den unge prinsesse Margrethe og hør historien om
hendes barndom i Vordingborg og om det Danmark,
som hun voksede op i, indtil hun som tiårig blev gift
med den norske konge.

Generalforsamling i ”Museumsforening Sydsjælland og Møn”
Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00 afholder museumsforeningen ordinær generalforsamling i Viemose
Forsamlingshus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Se vores
hjemmeside: www.museumsforening.dk under rubrik:
Foreningen.
Kl. 18.00 byder foreningen traditionen tro på Forloren
Skildpadde m. smilende æg og sherry.
Året begivenheder i foreningen vises med diasshow.

Margrete 1. var dronning med andel i regeringsmagten
i Danmark 1376-1412, i Norge 1380-1412 og i Sverige
1389-1412. Hun var uden sidestykke den mest
magtfulde danske kvinde i middelalderen og
grundlagde den såkaldte Kalmarunion. Margrete blev
født i 1353 som datter af Valdemar Atterdag og
dronning Helvig. Som 10-årig blev hun 9. april 1363 gift
med kong Håkon 6. af Norge (og Sverige).
Ingen kender måske Margrethe I. bedre end
museumsinspektør og seniorforsker på
Nationalmuseet, forfatter og historiker Vivan Etting,
som har skrevet adskillige bøger og artikler om
Margrethe og den verden, som hun voksede op i. I sit
foredrag giver Vivian Etting en introduktion til
Margrethe og hendes verden i midten af 1300-tallets
Europa.

Foredraget foregår i Kornerups Rådhus,
Algade 97, 1. sal, 4760 Vordingborg.

Hjælpemedlemmer i køkkenet

Bestil billetter på www.danmarksborgcenter.dk eller
køb ved indgangen.
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