Besøg
Køng Museum
2020
Oplev et stykke tekstilhistorie
og spændende skiftende
udstillinger med kunsthåndværk

Køng Museum ligger mellem
Vordingborg, Næstved og Præstø
- og er en del af
Museum Sydøstdanmark
www.koengmuseum.dk

Køng Museum

Praktiske oplysninger

Museet er indrettet i hovedbygningen til en
tidligere hørfabrik fra slutningen af 1700tallet. Fabrikken var en af sin tids største, og
storleverandør af de smukkeste håndvævede
hørtekstiler til bl.a. kongehuset.
I 1906 lukkede fabrikken efter at være blevet
udkonkurreret af de moderne maskinvæve.
Den smukke nyklassisistiske hovedbygning
blev i 1999 gennemrestaureret og indeholder
nu en permanent udstilling om fabrikkens
historie og forarbejdning af hør.

Museet er åbent:

Udstillinger med kunsthåndværk

Fra 5. april til 18. oktober 2020
lørdage, søn- og helligdage kl. 12-16
Åbner gerne for grupper udenfor åbningstid

Adresse:
Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby

Entré:
40 kr. pr. person. Børn under 18 gratis
25 kr. pr. person for grupper på min. 15 personer
Gratis for medlemmer

Rundvisning:
Pris 500 kr. Prisen dækker ca. 1 times rundvisning
for en gruppe på 20 - 25 personer.

3 årlige udstillinger, hovedsagelig af udvalgt
nutidig tekstilkunst med fokus på hør - men
også andre former for godt kunsthåndværk.

Booking til Bodil Mortensen på mail:
bodilmortensen@stofanet.dk eller på
tlf. 24 62 30 51

Museumsbutik

Café:

I museets lille butik er der mulighed for at
købe forskellige hørtekstiler af høj kvalitet
og andre produkter relateret til de skiftende
udstillinger.

Der kan købes kaffe/te og kage for 25 kr. pr. pers.
Medbragt mad kan nydes i museets dejlige have,
hvor der er borde og stole. Mindre gebyr for brug
af museets service.

Køng by - et fabrikssamfund 1774-1906

Få mere at vide:

To andre bygninger fra fabrikkens tid
præger stadig byen: Spindeskolen fra 1780,
som blev smukt restaureret i 2014, og Hospitalet fra 1793, som i sin tid sikrede fabriksarbejderne forsørgelse i deres alderdom.
Køng Kirke blev i slutningen af 1700-tallet
ombygget for at kunne rumme de mange
mennesker, der arbejdede for fabrikken.

Følg med på www. koengmuseum.dk, der vil
være opdateret med workshops og andre
begivenheder.
Skriv til koengmuseum@gmail.com

Velkommen på
Køng Museum

