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1.

Sådan skrev vi ved indgangen til 2018:
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af
Museumsforening Sydsjælland og Møn
samt alle frivillige og venner af lokale museer og
kulturhistoriske samlinger et godt og lykkeligt nytår.
Tak for medlemmernes støtte, som sikrer at foreningen
kan udbrede og videreformidle mere end 1.000 års
historie og genstandssamlinger til lokalbefolkningen.
Historien er med til at definere os hver især som
personer og borgere i dette unikke danske lokalområde, som omfatter Sydsjælland, Møn, Bogø, Farø og
Nyord.
Om det gør os til bedre mennesker skal være usagt. At
det giver grundlag for større forståelse og empati for
hverandre, håber og tror vi på. Vi er med til at styrke
den lokale sammenhængskraft.

Glemmer du så
husker vi…. de
mange gode
timer de gav
os……. F.eks. Foredraget
om Lægen og anatomen

Thomas Bartholin

1616 - 1680

Det mener vi stadig og vil gerne supplere de gode
ønsker om et godt nytår til alle vores samarbejdspartnere, herunder museumsledere og museumsansatte.

Efterfølgende lidt om de arrangementer museums
foreningen gennemførte eller orienterede om i 2018:

Uheldige udfald af arrangementer
Afskeden med Thomas Tram Pedersen og Claire
Johansen fra Museum Sydøstdanmark gav et alvorligt
afbræk i vores aftalte foredragsserie i løbet af efteråret
2018. Ligeledes var der aftalt flere foredrag på Møns
Museum, som desværre heller ikke blev til noget, på
grund af afbud fra foredragsholdere.
Alligevel gennemførte vi velbesøgte arrangementer i
løbet af 2018, og ikke mindst havde vi glæde af at
omtale arrangementer hos søsterforeninger.
På bestyrelsens vegne

Fra strikkeudstilling i Boderne i Næstved.

John Holmer
formand
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Øvrige planlagte og annoncerede arrangementer. Nogle
blev gennemført andre måtte aflyses:

Fra foredrag om KONGENS HUSE.

Tirsdag d. 26. juni: Optog gennem Stege By.
Onsdag d. 15. august: Sidste rundtur på Borgring.
Torsdag d. 23. august: Grillaften på Museumsgården.
Onsdag d. 29. august: Generalstrejken i 1943.
Søndag d. 2. septemb: Sensommertur til Nakskov.
23.-26. september: Historiske rejse til Berlin.
I oktober måned: Status over årets arkæologiske fund
I november måned: Status over 3 års udgravninger.
I december måned: Juletræf på Borgen.

Fra Årsfesten 2018

2018 blev ikke et nybrud for
museumsverdenen
Vi skrev:
Kulturstyrelsen skriver på deres hjemmeside:
”Danmark fik sin første egentlige lovregulering på
museumsområdet i 1958. Siden er museumsloven
blevet ændret på en række vigtige områder i 1964,
1976, 1984, 1989, 2001 og senest pr. 1. januar 2013.
Museumsloven fastlægger rammer og vilkår for de
museer, der modtager statslige driftsbevillinger og
tilskud, de statslige og statsanerkendte museer.”

Forårsudstillingen på Køng Museum

Pludselig forstod nogle Folketingsmedlemmer, at
tilskudsordningen til museerne er dybt uretfærdige.
Lousianna, Arken, Glyptoteket, Statens Museum For
Kunst får alle over 30 millioner om året i tilskud.
Nordjyllands Museum (Kunsten) får 3 millioner. Museet
er lige så stort som Arken. Dette er stadig ikke løst.
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Museumsforeningens

Årsfest 2019
Fredag d. 8. februar kl. 18.00 i

Viemose Forsamlingshus.
Kåre Johannessen (født 1964) er

Kåre Johannesen
som festtaler

Program:
Kl. 17.30 - 18.00 Ankomst med velkomstdrink.
Kl. 18.00:
1. Velkomst og fællessang.
2. Forret.
3. Festtaler
4. Hovedret. Første og anden servering. 2-3 glas vin til
hver.
5. Uddeling af ”Årets Museumspris”.
6. Dessert.
7. Syv mands spillemandsorkester spiller taffelmusik.
8. Borderne sættes ud til væggene.
9. Kaffe/the med små avec’er.
10. Der spilles op til dans.
Kl. 11-11.30 Serveres natmad.

dansk historiker, forfatter, foredragsholder og tv-vært.
Han har været museumsinspektør på Vikingeborgen
Trelleborg og herefter på Middelaldercentret i en
længere årrække, men er i dag selvstændig historiker
og konsulent.
Han har skrevet flere fagbøger om
særligt middelalderen, vikingetiden og historiske
romaner. Han har desuden lavet en lang række
programmer på TV2 Øst om historiske lokaliteter
i Region Sjælland, og han har medvirket i historiske
quizprogrammer som bl.a. Historiequizzen på DR K.
Endvidere har han fungeret som historisk ekspert i en
række dokumentarprogrammer og serier. Han har
desuden interesse i nyere tids historie, navnlig 1.
verdenskrig, og han har været medstifter til
en reenactmentgruppe, som beskæftiger sig med netop
denne periode.

Pris: Kr. 250,00 pr. pers. for hele aftenen inkl. alt.
Indsættes på Møns Bank Reg.nr. 6140 Konto 41 179 31
Tilmelding og betaling senest mandag d. 4. februar:
Til e-mail: john@holmer-as.dk efter først til mølleprincippet.
Max: 80 deltagere.

Ovenstående fra Kåre’ s egen hjemmeside og wikipedia
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