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Knipling i Danmark før – og nu
Foråret er kommet, og Køng Museum åbner
søndag d. 29. marts udstillingen ”Knipling i
Danmark før – og nu”. Udstillingen
omfatter et bredt udvalg af gamle,
traditionelle kniplinger f.eks. anvendt til
lommetørklæder og mellemværk i sengetøj,
men også kniplinger anvendt på helt nye
måder og fremstillet i utraditionelle
materialer. Der vil være udstillet gammelt
og nyt kniplegrej, og forskelligt materiale
vil belyse det smukke, gamle
kunsthåndværk.
Udstillingen er skabt i samarbejde med
Foreningen Knipling i Danmark og lokale
kniplere. Den kan besøges lørdage, søn- og
helligdage kl. 12-16 til og med søndag d.
15. juni.

disse dage få lejlighed til selv at forsøge sig
ved kniplebrættet. Workshoppen er åben
kl. 13-16.

Workshop
Alle påskedage og alle søndage i
udstillingsperioden har lokale kniplere
stillet sig til rådighed, så man kan se dem
arbejde på museet, og besøgende vil på

Hørtur til Belgien 7.-12. juni
Der er endnu 1-2 ledige pladser på denne
interessante tur, som er omhyggeligt
tilrettelagt af Hanne og Aage Jørgensen fra
Det rullende Hørværksted.
Der køres med 4-stjernet busfra Ørslev
Turist ned til de blomstrende hørmarker og
spændende besøg på forskellige
hørvirkssomheder. Desuden vil der blive
en dag i Gent til museumsbesøg, shopping,
eller hvad man nu har lyst til.
Kontakt hurtigst muligt Aage Jørgensen på
tlf. 5534 2906 eller mobil 2211 8925.
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Generalforsamling 2015

Ny formand i SAMMUS

Blev afholdt d. 9. marts. Referat er udsendt
til Støtteforeningens medlemmer og kan i
øvrigt ses på hjemmesiden under fanebladet
”Køng Museum før og nu” - Støtteforening.
Her kan man også se Støtteforeningens nye
vedtægter, som blev vedtaget på
generalforsamlingen.

SAMMUS – Sammenslutningen af
museumsforeninger i Danmark – har for
nylig holdt årsmøde og generalforsamling,
og her blev John Holmer valgt som ny
landsformand. SAMMUS har et tæt
samarbejde med ODM – Organisationenen
Danske Museer, som er museumsverdenens
faglige og professionelle organisation, og
de to organisationer havde bl.a. et tæt
samarbejde omkring den nye museumslov.
John Holmer er i forvejen den dynamiske
formand for ”Museumsforening
Sydsjælland og Møn” og leder af Rødeled
Pottemagermuseum.

Kontingentopkrævning
Kontingentopkrævning er nu udsendt, og
fristen for betaling er den 20. april. Først
når kontingent er betalt, tilsendes
medlemskortet.
Som noget nyt kan man ved forevisning af
medlemskortet få 25 kr. i rabat ved køb af
billet til Danmarks Borgcenter.

De gamle vævemønstre
til de fine drejl- og damaskvarer fra Køng
Fabrik findes i de mønsterbøger, som
væverne udarbejdede. Fire af
mønsterbøgerne er bevaret, og herfra har
Anna Marie Høyer udvalgt nogle, som hun
i første omgang gav nyt liv ved at brodere
dem på hørlærred. Nu har Støtteforeningen
udgivet et lille hæfte med mønstrene, som
selvfølgelig kan væves, men også f.eks.
broderes og strikkes og sættes sammen på
utallige måder. Det lille hæfte koster kun
50 kr. og er smukt layoutet af Louise
Kristensen – en perfekt værtindegave.

Studiekredsen
Arbejder stadig videre under ledelse af Per
Ole Schovsbo, og her i foråret har vi bl.a.
været en tur på Rigsarkivet for at finde
yderligere dokumentation om Køng Fabrik.
Vi har fået indsigt i, hvordan det var at være
fattig i 17-1800tallets Danmark – bl.a.
igennem Per Ole Schovsbos rekonstruktion
af protokollerne for Køng Hospital. Disse –
og mange andre interessante ting kan ses på
museets hjemmeside under fanebladet
”Bibliotek”, som løbende opdateres.
Sæsonen afsluttes med et besøg på
Fattiggårdsmuseet i Svendborg og besøg på
Hagenskov Gods, som blev bygget af Niels
Ryberg, som også byggede Køng fabrik.
Her vil vi sammenligne arkitekturen i de to
bygninger, som det formodes havde samme
arkitekt.

Familiemarked 17. maj
Familiemarkedet er under forberedelse, og
vi varmer op til en stor dag med
museumshaven fyldt med veteranbiler og et
herligt kræmmerliv på stumpemarkedet bag
museet. Vi har som sædvanligt et telt med
kunsthåndværkere og udenfor på markedspladsen et legemarked for børn.
Mere om markedet i næste Nyhedsbrev.

redaktion:
Hanne Tommerup og Karen Schou-Pedersen

Museet er åbent fra 29. marts til 18. oktober 2015, lørdag, søn- og helligdage kl. 12-16
samt efter aftale med Støtteforeningen, tlf. 40712113
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