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været.
Kommende arrangementer:
Tirsdag d. 8. maj:
I krig og kærlighed – Kornerups Rådhus. Foredrag af Thomas Tram Pedersen.
Lørdag d. 2. juni:
Forårstur til Korsbæk – Heldagstur til Dyrehavsbakken v. Klampenborg.
Torsdag d. 21. juni:
Linje- og Kirkeskibet Justitiae i Stege – Foredrag af marinehistoriker på Møns Museum.
Tirsdag d. 26. juni:
Optog gennem Stege By med nyrestaureret Kirkeskib. Museumsforeningen danner gruppe.
Onsdag d. 15. august: Sidste rundtur på Borgring v. Køge. Hvad blev resultatet af udgravningerne?
Torsdag d. 23. august: Grillaften på Museumsgården v. Keldbylille.
Onsdag d. 29. august: Generalstrejken i 1943. Hvad skete der lokalt
Søndag d. 2. septemb: Sensommertur til historiske Nakskov. Endelig program senere.
23.-26. september:
Historiske rejse til Berlin. Nyt samarbejde med firmaet ”Historiske Rejser”. Oplysning senere.
I oktober måned:
Status over årets arkæologiske fund og resultater. Museet gør status.
I november måned:
Status over 3 års udgravninger på Borgring. Er Borgring nu også Harald Blåtands kasserne?
I december måned:
Juletræf på Borgens Museumscafe. Historiske julelege og konkurrencer i den hyggelige cafe.

I krig og kærlighed
Tirsdag d. 8. maj kl. 19.30 på Kornerups Rådhus
I krig og kærlighed gælder alle kneb, siger man. Og
der er ikke nogen tvivl om, at der ikke er noget, der gør
os mere opfindsomme, end når vi føler os truede.
Mod enhver trussel opfinder vi et forsvar. Og ethvert
forsvar er en trussel mod andre. Sådan har det altid

På ingen områder har vi mennesker været mere
kreative, end når det gælder udviklingen af våben og
forsvar.
Har du tænkt over, at stigbøjlen var forudsætningen for
moderne kongeriger?
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Og at kanonen er årsag til, at du betaler skat? For slet
ikke at tale om, at Grundloven tager højde for atomkrig?
Det er netop temaet i den nye udstilling på Danmarks
Borgcenter, og nu giver vi muligheden for at få en
dybere introduktion til temaet.
Oplev militærhistoriker og koldkrigsekspert Thomas
Tram Pedersen fra Danmarks Borgcenter i et
forrygende foredrag om 1000 års militær
opfindsomhed, som ændrede vores verden fra
vikingetid og frem til i dag.
I sit foredrag introducerer Thomas Tram Pedersen
nogle af de mange andre opfindelser, der har været
med til at skabe verden, som vi kender den i dag.
Foredraget foregår i Kornerups Rådhus, Algade 97, 1.
sal, 4760 Vordingborg.

Året Forårstur går til KORSBÆK
og DYREHAVSBAKKEN

Lørdag d. 2. juni 2018

Der forefindes teleslynge samt elevator i Kornerups
Rådhus.
Forsalg: Billetter kan bestilles online her eller købes i
Danmarks Borgcenter, Næstved Museum, Møns
Museum og Køge Museum.
Pris 75 kr. / Museumsforeningen Sydsjælland og Møn
samt Årkortholdere 60 kr.
Der serveres kaffe og småkager i pausen.
Foredraget er blevet til i et samarbejde med
Museumsforening Sydsjælland og Møn.

Forårsturen 2018
Start og påstigning:
Stege Busholdeplads: Kl. 8.00
Vordingborg Sø Parkeringen: Kl. 8.30 (v. gl. Kvickly)
Bårse Pendler Parkering: Kl. 8.45
Pris medlemmer: Kr. 295,00
Pris ikke medlemmer: Kr. 375,00
Prisen dækker bustransport, formiddagskaffe m. kage,
frokost m. drikkevare, guidet rundture. Endelig
program i senere nyhedsbrev.
Tilmelding: Senest torsdag d. 24. maj

til john@holmer-as.dk
Betaling til Møns Bank Konto: 6140-41 17 931
inden d. 4. september. Max 120 deltagere.
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