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Familiemarkedet den 17. maj
Søndag d. 17. maj inviterer Køng Museums
Støtteforening atter til det store familiemarked i og omkring de historiske
bygninger, som indeholder Køng Museum.
Der er gratis adgang til det hele.

Specielt for børn
Børnene har deres egen legeplads bag
museet, hvor Natur og Ungdom fra
Næstved og vores egen ”legetante” vil
beskæftige dem med sjove, gamle lege og
aktiviteter.

Veteranbiler og stumpemarked
Veteranbiltræffet i museets have plejer at
være et stort tilløbsstykke – her kan man se
de flotte og velholdte gamle biler og få en
spændende snak med ejerne, og publikum
vil kunne stemme på den efter deres mening
flotteste veteranbil, som får en præmie.
Reservedele til de gamle biler kan være
vanskelige at få fat på, så markedet
indeholder også et stort stumpemarked,
hvor man kan finde alverdens spændende
gamle ting.

Rundvisninger på Køng Fabrik
Kl. 11 og kl. 14 vil arkæolog, dr. phil. Per
Ole Schovsbo forestå rundvisninger på det
gamle fabriksanlæg og fortælle om den
spændende industrihistorie i landsbyen
Køng, hvor en af landets første
linnedfabrikker blev anlagt.
Gratis adgang til stor knipleudstilling
Inde i museet vil der i dagens anledning
være gratis adgang til den knipleudstilling,
som museet viser i øjeblikket. Her vil man
kunne se, at knipling er meget andet end
pyntekanter på konfirmationslommetørklæder, og man vil kunne se kniplere i
arbejde – og selv prøve at kniple. Museets
butik er selvfølgelig også åben og har fået
nye, fine hørvarer hjem.

Design- og naturmarked
I det store markedstelt præsenterer
kunsthåndværkere fra hele Sjælland deres
varer. Der vil kunne købes forskellige slags
kunsthåndværk, blandt andet smykker,
keramik, forskellige tekstilarbejder,
træarbejder og håndgjorte børster. I flere
boder vil der være arbejdende værksteder,
og sognearkivet kan fortælle om Køng i
gamle dage. Udenfor kan man bl.a. købe
sommerblomster og se, hvordan man
bearbejdede hør i gamle dage.

Mad, drikkevarer og underholdning
På et tidspunkt melder sulten sig hos de
fleste, og det er der også taget højde for.
Der er opstillet borde og bænke både i det
fri og under tag, og dagen igennem kan der
købes håndmadder, pølser, lagkage og
selvfølgelig øl, sodavand og kaffe. Ved
frokosttid vil guitaristen Mark Sommer
underholde med hyggelig sang og musik.

VELKOMMEN TIL
ENDNU EN
HYGGELIG DAG PÅ
KØNG MUSEUM
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Program for Familiemarkedet
9.00 Madteltet åbner
9.00 Stumpemarkedet åbner
10.00 Museet åbner for udstillingen ”Kniplinger i Danmark før – og nu
10.00 Design- og Naturmarkedet med kunsthåndværk, m.v. åbner
10.00 Børneaktiviteterne åbner på pladsen bag museet
11.00 Knipleværksted i museet med Inge Lindegaard m.fl.
11.00 Omvisning på museet v/arkæolog, dr.phil. Per Ole Schovsbo
11.30 Grillpølser og smørrebrød
12.30 Mark Sommer underholder med musik i madteltet
14.00 Omvisning på museet v/arkæolog, dr.phil. Per Ole Schovsbo
15.00 Præmiering af den flotteste veteranbil (stemmeseddel udleveres i informationsteltet)
16.30 Markedet lukker

Prøv at kniple
med det fascinerende håndværk – så
kom og prøv! Udstillingen løber til og

I forbindelse med udstillingen
”Knipling i Danmark før – og nu” vil
lokale kniplere arbejde på museet om
søndagen – og de giver også mulighed
for, at museets gæster kan forsøge sig

med søndag d. 15. juni – den sidste dag
kommer der dog ingen kniplere og tilbyder
undervisning.

Britt Smelvær udstiller på Køng Museum
Næste udstilling på museet bliver med
værker af den norsk-danske kunstner Britt
Smelvær. Oprindelig var Britt Smelvær
væver, men hun har siden arbejdet med
mange andre materialer og udtryk både her
og i udlandet, hvor hun har stået for store
udsmykningsopgaver og lavet land artprojekter. Lokalt kender vi hende fra alteret
i Rislev Kirke i Fensmark, som hun har
udsmykket. Der kommer flere detaljer om
udstillingen med Britt Smelvær, når vi
nærmer os…

Studiekredsen på ekskursion
Studiekredsen, som har haft fokus på emnet
fattigdom, afsluttede vinterens arbejde med
et spændende besøg på Forsorgssmuseet i
Svendborg, hvor vi fik et levende, men
uhyggeligt indblik i livsbetingelserne for de
mennesker, som af den ene eller anden

grund endte på fattiggårdene i gamle dage.
Turen fortsatte til Vestfyn, hvor besøget på
Hagenskov Gods desværre var blevet aflyst,
men hvor vi dog kunne se de smukke
bygninger udefra og i stedet beså to af de
tre kirker, som på Niels Rybergs tid hørte
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under Hagenskov, og som han har sat sit
præg på. Først besøgte vi Helnæs kirke,
hvor Ryberg bl.a. har skænket dåbsfadet og
siden Dreslette kirke, som næsten til
forveksling ligner Køng kirke. Her besøgte
vi det kapel, hvor Ryberg-familien er
begravet – forhen stod kisterne fremme,
men nu hænger der blot en tavle med deres
navne.
Endelig standsede vi ved Flenstofte gods,
ejet af Rybergs søn Johan Christian indtil
1820, hvor han efter Statsbankerotten i
1813 var blevet så forgældet, at både
Flenstofte, Hagenskov (dengang
Frederiksgave) og hele Køng Fabrik blev
sat under administration af staten.
En spændende og dejlig dag med sol og høj
himmel over Fyn. Vi glæder os allerede til
næste sæson i studiekredsen!

Nogle turdeltagere nød udsigten fra tårnet i Dreslette kirke,
mens andre befandt sig bedre ved jorden.

Omvisninger på museet
Vi har i øjeblikket et usædvanlig stort
antal omvisninger på museet. Det er
forskellige grupper, foreninger m.v.
som har valgt at komme og besøge os
og høre historien om Køng Fabrik og se
den igangværende udstilling, og det er
vi glade for og stolte af. Mange vælger

også at slutte besøget med kaffe og kage
i cafeen.
Vi vil gerne gøre vores medlemmer
opmærksomme på denne mulighed.
Måske et forslag til en hyggelig og
interessant oplevelse sammen med
venner, gæster, arbejdskolleger…

Ny bestyrelse
Sekretær: Karen Schou-Pedersen, tlf. 2989
6727, mail: karensp40gmail.com
Medlem: Anne Hedeager Krag, tlf. 2966
3114, mail: a.hedeager@gmail.co
Suppleanter:
Johnny R Madsen
Alice Rathje Andersen
Eva Romme

Efter generalforsamlingen i marts måned
har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Hanne Tommerup, tlf. 4071
2113, mail: hanne@tommerup.com
Næstformand: Hanne M. Jørgensen, tlf.
5534 2906/2211 8925, mail:
hanneogaage@privat.dk
Kasserer: Birthe Helth, tlf. 5153 2402,
mail: bhelth@gmail.com

Kontingent 2015
Kasserer Birthe Helth meddeler, at mange
har betalt kontinget for 2015, men at der
stadig mangler nogle stykker. Hvis man er

i tvivl, om man har betalt, kan man kontakte
hende - helst på mail (se ovenfor).

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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