
“Alle tiders broderi” 
 
Køng Museum følger op på de seneste års traditioner med at åbne museet Palmesøndag med en 
håndarbejdsudstilling set i et historisk og i et nutidigt perspektiv. I år bliver det broderi. 
 
Rigtig mange er igen blevet optaget af at brodere, og af den ro det giver 
- samtidig med at man frit kan bruge sin kreativitet. 
Udstillingen kan inspirere med broderier i alle teknikker og stilarter – lige fra meget gamle, fine 
navneklude, udlånt af Museum Lolland-Falster, til helt nye værker fra de unge nye brodøser. 
Der vises forskelligt gammelt folkeligt broderi, broderier med klassiske sting brugt på nye måder og 
også helt utraditionelle motiver og materialer, der passer til moderne boligindretning og tøjstil. 
 
Udstillere er: Jytte Harboesgaard, Anni Bloch, Maj-Britt Bille, 
Lis Lindkvist, Tine Wessel og Karen Marie Dehn m.fl., og broderibøger og broderikits vil i 
udstillingsperioden være til salg i museets butik. 
 
Der er fernisering på udstillingen søndag d. 9. april kl. 13.00, og herefter løber den til og med søndag 
d. 5. juni.  
 
Museet er som vanligt åbent lørdage, søn- og helligdage fra kl. 12-16.  
 
 
Brodøserne fortæller 
Søndag d. 23. april kl. 14-16 kommer to af de udstillende brodøser, Jytte Harboesgaard og Anni Bloch 
og fortæller om deres broderier og teknikker.  De fortæller både om de broderier, de har med på 
udstillingen og viser billeder af mange flere.  Arrangementet foregår i Museets Café og er gratis for 
medlemmer af Støtteforeningen.  Ikke-medlemmer betaler 30 kr. i entré og 20 kr. for foredraget. Der 
serveres kaffe/te og kage til 25 kr./person. 
 
Broderiworkshop for børn og voksne 
Søndag d. 7. maj kl. 13-16 vil der blive en broderiworkshop i caféen, hvor både børn og voksne kan 
lære at brodere.  Man køber et broderikit i butikken til 25 kr., og så kan man komme i gang under 
kyndig vejledning. Der er sædvanlig entré for voksne - gratis for Støtteforeningens medlemmer og for 
børn.  Trænger man til en pause i arbejdet, kan man købe kaffe/te/sodavand og kage til 25 kr./person. 
 
Bustur til Fyn 
Et af de mest berømte broderier i verden er nok Bayeux-tapetet, et 70 meter langt broderet vægtæppe 
fra ca. 1077, som i billeder og tekst fortæller historien om normannerkongen Vilhelm Erobrerens sejr 
over englænderne i Slaget ved Hastings i 1066.  
På Vikingemuseet i Ladby nær Kerteminde har man ladet sig inspirere af Bayeux-tapetet, og siden 
2011 har 16 brodøser arbejdet på et 7 meter langt broderi, Ladbytapetet, som forventes færdiggjort i 
juli 2017.  Broderiet fortæller historien om Ladby-skibet, som blev udgravet i den eneste bevarede 
skibsbegravelse fra Vikingetiden.  
Når der ikke arbejdes på broderiet, hænger det i en montre på museet og Køng Museum arrangerer 
onsdag d. 3. maj en udflugt til Ladby, hvor tapetet kan beses. Udflugten fortsætter til Johannes 
Larsen-museet i Kerteminde, hvor tapetet bliver udstillet til efteråret. 
 



Der vil snart komme flere oplysninger om denne spændende udflugt og om tilmelding - hold øje med 
Museets hjemmeside! 
 
Familiemarkedet 
En af årets store begivenheder på Køng Museum er Familiemarkedet, som i år afholdes søndag d. 21. 
maj med masser af flotte veteranbiler, kunsthåndværk og hygge i Museumshaven.  I næste 
nyhedsbrev, som udsendes i begyndelsen af maj, vil der komme detaljerede oplysninger om program, 
m.v. 
 
Det rullende Hørværksted 
er snart klar til at vise hørberedning rundt om i landet, og hvis man har lyst til at besøge dem i 
sommerlandet, er der på hjemmesiden under “Nyheder” en liste over alle de arrangementer, de 
deltager i, og som måske kunne være et spændende mål for en søndagsudflugt... 
 
 
Familie-, vennetræf eller foreningsudflugt? 
Museet åbner gerne for besøg af grupper, både i og uden for normal åbningstid. I forbindelse med 
besøget kan man bestille rundvisning, hvor man får hele den spændende historie om Køng Fabrik,  og 
selvfølgelig kan man også bestille kaffe og kage.  Kontakt Karen Schou-Pedersen på tlf. 2989 6727 og 
få et skræddersyet arrangement for jeres gruppe. 
 
 
Kommende udstillinger i Køng 
“Himmel og Hav, Klint og Ler” 10. juni – 20. august 2017 – en rigtig sommerudstilling med 
billedkunst, glas, keramik og hørvæv i lyse, lette farver.  
“Fra Museets Gemmer” 26. august – 22. oktober – hvor vi viser nogle af de smukke tekstiler, vi 
gennem årene har fået indleveret og fortæller historien om Køng Fabrik som Kongelig Hofleverandør 
i halvandet århundrede. 
 
 
Andre udstillinger på Museum Sydøstdanmark 
Danmarks Borgcenter: Vikingernes Metropol  
Møns Museum: 12 Fantastiske Fortællinger 
Museumsgården, Møn: Hans Hansens bondegård fra 1800-tallet 
Næstved Museum: Jubilæumsudstilling - 100 År Næstved Museum 1917-2017  
Køge Museum: Krudt, Kugler, Kjoler, Kaos, Køjer, Knogler & Kendisser 
Se mere her: http://www.museerne.dk 
 
 
Kontingent 2017-18 
De fleste af Støtteforeningens medlemmer har medlemskort, der gælder til og med 30. juni 2017, så 
hvis man skal have alle udstillingerne med i Køng - og i øvrigt stadig synes, støtte til Museet er et 
godt formål, er det ved at være tid for kontingentindbetalingen.  Når indbetalingen er blevet 
registreret, får man tilsendt et nyt medlemskort, som gælder til og med 30. juni 2018. 

http://www.museerne.dk/


Kontingentet er kr. 110, som kan indbetales på bankkonto 6220 661 2079 (HUSK navn på 
indbetalingen!).  
Som medlem af Støtteforeningen får man gratis adgang til Køng Museum, Møns Museum i Stege, 
Museumsgården i Keldbylille på Møn og Næstved Museum, og man får 25 kr. i rabat på 
indgangsbilletten til Danmarks Borgcenter i Vordingborg. 
Herudover modtager man foreningens nyhedsbrev elektronisk 3 gange årligt og får mulighed for at 
være med i foreningens forskellige arbejdsgrupper. 
Hanne, skal vi skrive om dette: 
http://www.danmarksborgcenter.dk/da/besog-os/aarskort-til-museum-sydoestdanmark 
 
 
 
 

http://www.danmarksborgcenter.dk/da/besog-os/aarskort-til-museum-sydoestdanmark

