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Familiemarked 20. maj
Veteranbiler & Kunsthåndværk
Igen i år bliver der stort marked for hele
familien i og omkring Køng museum, og
der bliver nok at se på og deltage i: veteranbiltræf (som i år har 10års jubilæum hos
os), stumpe-marked og markedsplads med
alverdens ting og sager. I et stort telt præsenterer et større antal kunsthåndværkere
fra hele landet deres ting: smykker, keramik, papirkunst, m.m. – flere steder med
arbejdende værksteder. Inde i museet vil
tekstilkunstneren Mai-Britt Bille forestå en
broderi-workshop, og museumsinspektør
Berit Christensen fra Museerne Vording-

borg vil vise rundt på museet, hvor man
også i øjeblikket kan se den imponerende
udstilling af billedvævninger af Inge Bjørn,
der indtager en unik plads i dansk tekstilkunst. Som noget helt nyt kommer Islænder
Ekspressen og giver opvisning i kvadrilleridt. Og selvfølgelig vil der hele dagen være
mulighed for at købe mad og drikke. For
børnene er der lege og konkurrencer og en
speciel udstilling af dyreskeletter og andre
interessante dyreting.
Der er gratis adgang til det hele.

Program for Familiemarkedet
8.00 Madteltet åbner
9.00 Stumpemarked åbner
10.00 Design & Naturmarkedet med
kunsthåndværk åbner
11.00 Broderi-workshop i museet
v/Mai-Britt Bille
11.00 Omvisning - Køng Fabrik og
historien bag - museumsinspektør Berit
Christensen
11.30 Grillpølser og smørrebrød
11.30 Islænder Ekspressen/Fjord til Fjord
stien
12.00 For børn: Mangekamp, rive høns ned,
hesteskokast
12.30 Alle veteranbiler er på plads

12.30 Guitaristen Shony underholder i
madteltet
13.00 Konkurrence for børn i
sækkevæddeløb
13.30 Omvisning - Køng Fabrik og
historien bag – museumsinspektør Berit
Christensen
13.30 Islænder Ekspressen/Fjord til Fjord
stien
14.00 Konkurrence for børn i støvlekast
14.30 Hammer Folkedanserforening
optræder
15.00 Præmiering af den flotteste veteranbil
15.15 Konkurrence for børn i sidespring
16.30 Markedet lukker
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Kommende udstillinger:
24. juni: Fernisering på udstillingen: ”Broderi, tråd og teknik”
To elever præsenterer i deres afgangsudstilling 18 broderiteknikker, som de har
tilegnet sig i løbet af deres uddannelse på
Lis Ahrenkiels klassiske broderiskole – en
uddannelse, som varer 6-7 år. Teknikkerne
omfatter traditionelle hedebobroderier på
hørlærred fra tællesyning til omvendt udklipshedebo. Endvidere vises venetiansk

syning, sammentrækssyning, uldbroderi,
korssting, Holbeinbroderi, tambourering,
gobelin og navnemærkning. På udstillingen
vises også en række brugsgenstande og
billeder, hvor kursisterne har arbejdet frit
med de indlærte teknikker.Udstillingen
vises frem til 2/9, og der er arbejdende
værksted d. 8/7 og d. 12/8.

8. september: Fernisering på en udstilling med værker af Anne Madsen og Jørgen D.
Hansen,
som begge bor i Lundby.
Anne Madsen begyndte at væve i 1990,
hvor hun var på en uges højskoleophold.
Her fik hun prøvet at sætte en væv op og
prøvet, hvad det ville sige at væve – og her
fandt hun sit kunstneriske udtryk. Siden
har hun deltaget i adskillige kortere og
længere kurser og bliver stadig inspireret af
nye teknikker og garner. På udstillingen
vises en alsidig kollektion af hverdagsting
som beklædning, puder, tæpper, tasker m.v.

Jørgen Devald Hansen er autodidakt
maler, men har i årene 1998-2001 deltaget i
et et tre-sæsoners kursus i pastel, akvarel og
acrylmaling under ledelse/undervisning af
Joan Holbøll, der er uddannnet ved Aarhus
Kunstakademi. Han har derudover bl.a.
deltaget i kurser i acrylmaling og tegning på
Haslev udvidede Højskole. Hans foretrukne stilarter er naturalisme, impressionisme, ekspressionisme og stilleben.

Invitation til studiekreds om Køng Fabrik samt
Køngs og Vintersbølles historie
Kom og høre mere onsdag den 30. maj kl. 19.30
Det har i mange år været et ønske at kunne
grave dybere ned i historien om Køng
Fabrik og dens betydning for Køng og
Vintersbølles familier og det omkringliggende samfund. Det har vi nu fået
mulighed for takket være arkæolog,

dr. phil. Per Ole Schovsbo. Studiekredsens
officielle tema er: Fabrik-Person-bebyggelse gennem tid i Køng by og sogn,
Hammer herred samt Vintersbølle,
Vordingborg landsogn, Bårse herred,
Præstø amt.
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Målet er at kombinere linnedfabrikkens og
blegens historie med slægts- og bebyggelseshistorie fra 1700-tallet til vore dage. Per
Ole er allerede gået i gang med forarbejdet
til studie-kredsene. Blandt andet har Per
Ole revideret de noter, han i sin tid lavede
til Køng Fabriks hi-storie. Det er en detaljeret kronologisk gennem-gang af hele fabrikkens historie fra etableringen i 1774 til vor
tid. Per Ole er i gang med at transskribere
fæsteprotokollen fra Øbjerggaard og andre
centrale dokumenter til brug for studiekredsenes arbejde.
Alt dette vigtige historiske materiale vil
blive indlagt på Køng Museums hjemmeside, som vi netop er i gang med at tilrette
til dette formål. Det er så hensigten, at det
materiale studiegrupperne frembringer,
ligeledes indlægges på samme hjemmeside,
således at vi efterhånden kan få samlet mest
muligt af historien omkring Køng Fabrik og
dermed byerne Køng, Ring og Vintersbølle
bys historie.
At nå målet forudsætter nogle entusiastiske
personer, som har lyst til at arbejde med
dette historiske materiale, og som vil
påbegynde det store arbejde. Det er ikke

noget, vi bliver færdige med på én vinter,
men hver gang, vi får afdækket nogle lag af
historien, er det med til at give os kendskab
til by- og landsamfundet på den tid, hvorved vi også selv får en forståelse af, hvorfor
det ser ud, som det gør i dag. Per Ole vil
hele vejen styre processen, så slutresultatet
kan blive professionelt. Det ville være
dejligt, hvis du vil være med til dette
arbejde.
Hvem har boet på din matrikel?
Hvis du tilhører en af de gamle slægter i
Køng og Ring by eller omkring Vintersbølle, interesserer dig for slægtshistorie,
lokalhistorie eller industrihistorien bag
Køng Fabrik, er studiekredsen måske
noget for dig.
Studiekredsene vil finde sted på Køng
Museum på onsdag aftener kl. 19.30 den
10/10, 24/10, 21/11, 16/1, 13/2, 27/2, 3/4 og
17/4. Der er planlagt foredrag relateret til
studiekredsene den 26/9, 7/11, 30/1 og
13/3. Se nedenfor om foredraget den 26.
september.
Du kan tilmelde dig eller høre mere ved at
henvende dig til Per Ole på email schovsbohoeyer@stofanet.dk eller telefon 55700196.

Foredrag den 26. september om Køng Kirke
Museumsinspektør Berit Christensen, Museerne Vordingborg, vil holde et foredrag om de
private kirker i Sydsjælland – herunder Køng Kirke. Foredraget vil finde sted på Køng Museum
kl. 19.30.

Det rullende Hørværksted
Der er bud efter Det rullende Hørværksted over hele landet. Du vil gennem hele sommeren
møde dem på følgende markeder:
20. maj: Familiemarked Køng
9.-10. juni: Kulsviermarked, Eskildstrup
5. juli: Museumsgården, Keldbylille
13. 16. juli: Voergaard Middelaldermarked, Dronninglund
26. juli: Museumsgården Keldbylille
18. august: Museumsgårdens Høstmarked, Keldbylille
18.-19. august: Gøngemarked, Lundby
25. august: Købmandsgården Roskilde
26. august: Frilandsmuseet Maribo
2. september: Elisabethsminde, Maribo
15.-17. oktober: Køge Museum
Har du lyst til at være med, så ring til Hanne og Aage Jørgensen på 55 34 29 06
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Tur til Fuglsang Kunstmuseum
Lørdag den 15. september arrangeres en tur
til Fuglsang Kunstmuseum for Støtteforeningens medlemmer. Udstillingen
hedder "I skyggen af guldalderen Thorvald Brendstrup”.
Thorvald Brendstrup er den oversete
guldaldermaler, hvis værker tegner et
enestående billede af det danske landskab,
mens Køng Fabrik producerede kvalitetshørvarer og modtog flere priser i årene
1835 - 1883.
Brendstrup skildrer danske landskaber, som
ligger uden for København og Nordsjælland.
Fuglsang Kunstmuseums særudstilling med
Brendstrup sker i samarbejde med Ribe
Kunstmuseum.
Udover særudstillingen kan man på den
permanente udstilling bl.a. se værker af

P.C. Skovgaard, Johannes Larsen, L. A.
Ring, Olaf Rude og Skagensmalerne.
Transporten sker i private biler, som vi
fylder op, så godt vi kan. Hvis vi kan samle
mindst 15 personer, kommer entré og
rundvisning til at koste 90 kr. per person.
Efter rundvisningen kan vi besøge museets
café. Den har kulinariske lækkerier og lidt
til ganen til fornuftige priser.( f.eks. tapas
69 kr. og kaffe/the med lagkage eller
kringle 50 kr.).
Vi mødes på Køng Museum kl. 13.00,
hvorefter vi fylder biler og kører til
Fuglsang Kunstmuseum, så vi er der
kl.14.00.
Tilmelding til Jørgen T. Hansen telefon
4141 1596 eller på jotoha@stofanet.dk
senest den 1. september.

Betaling af kontingent
Det er tid at betale kontingent. Kontonummeret i Vordingborg Bank er: 6220 1100419
Kontingentet er kun 100 kr. pr. personligt
Når du har betalt dit kontingent, fremsender
medlem og 200 kr. pr. husstand. For dette
vores kasserer en email med et
beløb får du - udover at støtte det gode
medlemskort, som umiddelbart kan printes
formål med at bevare Køng Museum - også
ud. Til de med-lemmer, som ikke har email,
gratis adgang til Museet i Vordingborg,
fremsendes medlemskortet pr. brev.
Empiregården i Stege og Museumsgården i
Keldbylille.

Museumsvagter søges
Har du nogle timer til overs, har vi et
interessant job til dig. Der kommer mange
flinke mennesker og besøger Køng
Museum, men det kniber med bemandingen
til at holde det åbent. Vi vil oplære dig i
arbejdet som museumsvagt, så du er fuldt

uddannet til jobbet. Vi kan ikke give dig
løn, men vi kan give dig glæden ved at
bevare en vigtig industriel kulturarv i Køng.
Ring til Hanne Tommerup på 40 71 21 13
og hør mere.

Redaktion Hanne Tommerup/Karen Schou-Pedersen

Museet er åbent fra 10.marts til 21.oktober 2012, lørdag, søn- og helligdage kl. 12-16
samt efter aftale med Støtteforeningen, tlf. 40712113
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Referat af Generalforsamling
i støtteforeningen for Køng Museum
onsdag den 28. marts 2012 kl. 17.30
på Gl. Øbjerggaard
1. Valg af dirigent
Hanne Tommerup bød velkommen til de 19 fremmødte stemmeberettigede. Aage Jørgensen
blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og
dagsordenen blev godkendt. Jørgen D. Hansen valgt til referent.
2. Valg af stemmetællere
Anne Hedeager Krag og Karen Schou-Pedersen valgt.
3. Formandens beretning v/Hanne Tommerup
Det er det første år, hvor Støtteforeningen for Køng Museum har påtaget sig ansvaret for at
drive et museum. Det er en spændende udfordring, men også et betydeligt ansvar at drive et
museum.
Jeg synes, vi har klaret det meget fint. Støtteforeningen for Køng Museum har aftalt med
Museerne Vordingborg at fortsætte det nuværende samarbejde ind i år 2012. Det betyder, at
støtteforeningen vil forestå alle de museale aktiviteter på Køng Museum.
Vores største udfordring i det forløbne år har været medlemstilgangen. Vi har i øjeblikket 85
medlemmer, hvoraf 14 er involveret i museets aktiviteter. Museerne Vordingborg har udmeldt,
at de ikke længere kan tage fredagsvagterne på Køng Museum. Dem kan vi som forening
desværre heller ikke dække. Hvorfor vi må acceptere kun at have åbent lørdage og søn- og
helligdage eller efter særlig aftale med støtteforeningen.
Aktiviteter i 2011
Udstillinger
Vi åbnede museet Skærtorsdag med en smuk udstilling af messehageler. Den fineste var en
messehagel af billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt. Udstillingen var kun oppe i 10 dage og
blev alligevel besøgt af over 100 personer, men vi erkendte, at det var for kort tid sat i forhold
til det store arbejde. - Vores næste udstilling var en udstilling af mønsmalere. Den bestod af ca.
20 billeder samlet af familien Rathje gennem to generationer. - Vores sidste udstilling var af den
lokale kunstner Kjeld Vigandt Glyberg, som viste sine værker produceret over de sidste 15 år.
Kunstneren holdt et levende foredrag over sine værker midt i udstillingsperioden. Til den
udstilling havde vi i alt 121 gæster.
Det rullende Hørværksted
Det rullende Hørværksted har haft en meget travl sommer, og der er så stor efterspørgsel efter
dem, at de ofte må sige fra. De er allerede nu booket op i 2012. Også her ville det være godt
med nogle flere medhjælpere.
Markeder
Familiemarked
Vores Familiemarked den 22. maj må betegnes som en stor succes. Mere end 100 veteranbiler
havde fundet vejen til Køng Museum. Stumpeholdere i stort tal var ligeledes mødt op for at
udbyde reservedele til de gamle køretøjer. Kunsthåndværkere var i år samlet i et stort telt, så
det var nemt at få et overblik over det righoldige udbud af varer. Vores legetante styrede alle
børneaktiviteterne med professionel hånd, og der var en rigtig god stemning over hele markedspladsen.
Og ikke mindst var vejret med os.
Julemarkedet den 27. november var en succes med god omsætning i boderne og en god
stemning. Årets julebord var dækket af indretningsarkitekt Dorte Wassard fra Marienlyst Gods.
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Julemærkemarchen
Julemærkemarchen havde i år 76 deltagere, og der blev serveret den sædvanlige risengrød til
deltagerne, når de havde gennemført enten de 5 km eller de 10 km.
Udflugter
Klosterrutevandringen
Den første af vores udflugter fandt sted 2. Påskedag. Kun en lille skare deltog i vores første
vandring i pilgrimsfodsporene fra Munkebakken i Næstved til Køng Museum – en strækning
på 20 km.
Høstfest
Den 14. august havde vi høstfest sammen med Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd.
Vi startede i Vintersbølle, hvor vi gik til Beværterhuset, hvor vi fik morgenkaffe og brød og
hørte om blegeprocessen. Derefter kørte vi til Køng, hvor vi egentlig skulle have høstet de små
jordlodder, som var blevet tilsået med hør i foråret. Det lykkedes ikke rigtigt, da hørren ikke var
moden nok. Men Aage gav et glimrende foredrag om hør og høsten. Der hører sang, musik,
dans og noget god mad til en høstfest. Det fik vi i rigt mål – og dertil undervisning i forskellige
folkedanse – blandt andet ”two step” fra Køng.
Udflugt til Krengerup Hørvævsmuseum
Vi blev inviteret med på udflugt af blegen i Vintersbølle til Krengerup Hørvævsmuseum.
Vi sætter meget pris på samarbejdet med Lokalhistorisk Forening i Vintersbølle/Nyråd. Vi planlægger flere aktiviteter sammen med dem i 2012.
Dødsfald
Vi har desværre mistet to af vores meget aktive medlemmer i årets løb. Vores tidligere formand
og store inspirator Eva Jørgensen døde den 26. september og lige før døde Liza Petersen, som
var et meget aktivt medlem af Det rullende Hørværksted. Vi savner dem begge.
Jeg vil slutte med at sige tak til de frivillige for deres entusiasme og udholdenhed, og jeg vil
sige tak til medlemmer for jeres støtte til et godt formål, nemlig at bevare Køng Museum som et
åbent og levende museum og aktivitetscenter. Vi har et spændende program foran os i 2012,
som jeg håber, I vil bakke op om.
Formandens beretning blev godkendt.
Bestyrelsens og arbejdsgruppernes beretning flyttet til punkt 5 under aktivitetsplan.
- Ændring godkendt.
4. Årsregnskab/ Fastsættelse af overførselsbeløb til museet
Kasserer Aage Jørgensen gennemgik det reviderede årsregnskab, som viste et overskud på
kr. 19.026,89. Beholdning pr. 31.12. 2011: Bank kr. 47.760,59 og kasse kr. 5.368,21. Hanne
Tommerup oplyste, at Museerne Vordingborgs bidrag på kr. 30.000 er indeholdt i
beholdningen pr. 31.12.11. Overførselsbeløb til Køng Museum (Museerne
Vordingborg)bortfalder.Pengene vil i stedet blive brugt til køb af genstande til anvendelse på
Køng Museum. Der er nu blandt andet anskaffet en CD-afspiller, hvorpå der kan afspilles
den klassiske musik, vi har fået indspillet specielt til brug på Køng Museum. – Regnskabet
blev godkendt.
5. Budgetforslag, aktivitetsplan
Hanne Tommerup oplyste, at der i det samlede budget for 2012 kalkuleres med et overskud
på kr. 10.200. Herefter redegjorde Hanne Tommerup kort om aftale med Museerne
Vordingborg:
Halvdelen af entré-indtægter går til Museerne Vordingborg. Årligt tilskud til aktiviteter fra
Museerne Vordingborg er fortsat kr. 30.000. – Budgetforslag godkendt.
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Aktivitetsplan:
Anne Hedeager Krag fortalte om den internationalt kendte Inge Bjørn´s fine billedvævninger,
udstillet fra den 5. april til og med den 17. juni, og som er omtalt i Kunstavisen. Anne
forventede i øvrigt mange gæster til årets udstillinger.
Herefter berettede Alice Andersen kort om Lis Ahrenkiels Broderiskole, der fra den 24. juni
til og med den 2. september udstiller elevernes værker.
Fra den 8. september til og med den 21. oktober har Anne Madsen og Jørgen D. Hansen
udstilling af henholdsvis hørvævede arbejder samt acryl-billeder. Om Anne Madsen´s udstilling
kunne Vinnie Larsen tilføje, at der bl.a. vil være hørvævede ting. Jørgen D. Hansen fortalte kort
om sin seneste udstilling i november på Medborgerhuset i Lundby, hvor 12 af hans billeder var
repræsenteret. Billederne er acryl på papir og vil sammen med andre billeder indgå i den
kommende udstilling.
Hanne Jørgensen berettede om Det rullende Hørværksteds mange aktiviteter inkl. turen til
Holland/Belgien fra den 4. til den 8. juni. Endvidere fortalte Hanne om det kommende
Familiemarked den 20. maj, som også rummer det årlige veteranbiltræf.
6. Fastsættelse af kontingent
Et forslag om uændret kontingent, 100 kr. pr. personligt medlem samt 200 kr.
pr. husstand, - blev vedtaget.
7. Indkomne forslag
Ingen.
8. Valg af formand
Hanne Tommerup havde erklæret sig villig til genvalg – og blev genvalgt.
9. Valg til bestyrelsen med suppleanter
Hanne Jørgensen havde erklæret sig villig til genvalg – og blev genvalgt. I stedet for
Thyra Hansen, der ikke ønskede genvalg, indvalgtes Karen Schou-Pedersen som nyt
bestyrelsesmedlem. Som suppleant genvalgtes Alice Andersen.
10. Valg af revisorer og suppleanter
Genvalg af Johannes Jensen og Peter Sten Hansen som revisorer, - men spørges efterfølgende,da de ikke var til stede ved generalforsamlingen. Ingen revisorsuppleant valgt.
11. Eventuelt
På opfordring vil bestyrelsen arbejde for at flere lokale kommer ind i støtteforeningen samt
dennes bestyrelse.
Formanden for Museumsforeningen Sydsjælland og Møn, John Holmer, berettede om
foreningens blad ”Kulturarv”, et blad, som for første gang udkom i marts i år, og som
museumsforeningen påtænker at ville udgive fremover. Via bladene ”Kulturarv” og ”De danske
Museer” vil John Holmer bl.a. gerne gøre en indsats for at kendskabet til Køng Museum når ud
til så mange som muligt. Endelig opfordrede John Holmer til, at man i de lokale foreninger
meldte sig ind i museumsforeningen, så man kunne få bladet ”Kulturarv” og her igennem få
omtalt sine arrangementer.
Jørgen D. Hansen kunne oplyse, at et ekstra eksemplar af hans oversatte beretning
”Rybergshandelen på Færøerne” nu er henlagt i skabet i konferencerummet på museets 1. sal
- til gavn for aktive støttemedlemmer, specielt butiksvagter i deres ledige stunder på museet.
Dermed var generalforsamlingen slut, og dirigenten sluttede af med tak for god ro og orden.

