Museumsforening
Sydsjælland og Møn
Museumsforeningen ønsker alle et godt Nytår 2021.
Vores tanker og Nytårshilsner går til vores medlemmer og museumsfrivillige.
For os alle ser vi frem til at vaccinerne hurtigt kommer og beskytter os.
Vi befinder os i en historisk tid på verdensplan, hvor samfundets normale
aktiviteter er gået fuldstændig i nul. Man skulle tro vi var i krig….
Hvilket vi måske også er? Det er en stor katastrofe for Danmarks og det lokale
erhvervsliv, og for samfundets mange øvrige aktiviteter.
Vi føler med alle. Beskytter os selv, holder afstand og bliver så vidt muligt
hjemme.
For museerne har Corona-tiden ligeledes været en katastrofe.
Indtægterne har været i bund. Vi håber alle kommer helskinnet igennem.
Museumsforeningen vil øge fokus og støtten til de lokale museer
Bestyrelsen i Museumsforeningen har derfor besluttet at koncentrere fokus og
støtte til de lokale museer, når samfundet engang igen åbner. Det bliver en
form for aktiv støtte, hvor vi dels – når vi for lov – inviterer vores medlemmer
på gratis gruppebesøg – hvor foreningen betaler det lokale museum for entre
og for andre ydelser som f.eks. rundvisning – dels en støtte til medlemmernes
egne besøg på de lokale museer.

Refusion
Medlemmerne scanner og fremsender betalt adgangbillet fra nedenstående
museer, samt orienterer os om, hvor foreningen skal indbetale refusionen
(reg.nr. og konto nr.). Fremsendelse i brev også muligt.
1. Scanningen sendes til kassereren på:
museumsforeningenssjm@gmail.com
2. Ved medlemmers besøg på lokale museer refunderes Kr. 50,00 af
billetprisen ved op til 3 forskellige museumsbesøg. For hvert medlem.
Og som nævnt: Når samfundet åbner, vil Museumsforeningen arrangerer gratis
ture mindst en gang om måneden til et af de lokale museer.
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Geocentret ved Møns Klint,
Naturhistorisk museum i eget regi.
Middelalderhaven ved Stege Kirke,
Frivillige
Danmarks Borgcenter,
Museum Sydøstdanmark
Thorsvang, Danmarks Samlermuseum,
Frivillige
Museumsgården på Møn,
Frivillige
Møns Museum,
Museum Sydøstdanmark
Køng Museum,
Frivillige
Lods Museet på Nyord
Frivillige
Psykiatrisk Museum i Vordingborg
Frivillige
Beværterhuset i Vintersbølle Skov
Frivillige
Theisens Papirværk, Vintersbølle
Frivillige
Rødeled Pottemagermuseum, Præstø
Privat udlejet
Thorvaldsens Samlingen på Nysø, Præstø Frivillige – under Thorvaldsens Museum
Ole Rings Malerisamling, Præstø
Frivillige – pt. nedpakket
Grundtvigs Mindestuer ved Udby Kirke
Frivillige – under kirkeregi
Museet på Lundbygård ved Lundby
Privat – kun åben Grundlovsdag
Smykkemuseet på Møn
Privat
Støberiet i Præstø
Frivillige – Håndværkets museum
Brandværns Museet i Præstø
Frivillige
Hestevognsmuseet i Tjørnemarke
Privat
Bogø Mølleforening
Frivillige
Viemose Mølleforening
Frivillige
Færgen Møn, Stege
Frivillige
Færgen Ida, Bogø, drives af Vordingborg og Guldborg kommuner m. støtteforening.
Postbåden Røret, Nyord – Stege
Frivillige
Nyord Museum
Frivillige
Svend Gønge Poulsen foreningen
Frivillige
Militær Genstandssamling, Stensved
Frivillige

Bliv medlem af Museumsforeningen.
Kontakt john@holmer-as.dk

