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Ny udstilling med 
rakukeramik,væv,
maleri og foto
Charlotte Nielsens store
krukker med lameller får en
helt særlig, levende overflade i
rakubrændingen hvor ilden
sætter sine spor.

Ingunn Vestby viser både sine
store billedvævninger men
også helt andre udtryk som
f.eks. maleri som baggrund for
spinkle broderier.

Kjersti Iversen eksperimente-
rer med naturfotos - enten helt
tæt på - men også store skov-
og landskabsfotos, der bearbej-
des til helt nye udtryk.

Åbning af KøngMuseum13.juni kl.12-16
Det er med stor glæde, at vi endelig kan åbne Køng Museum med vores 

sommerudstilling “Natur - indtryk og udtryk”. Det bliver naturligvis under nogle 
ændrede forhold, idet vi har iagttaget alle forholdsregler til overholdelse af 

sundhedsmyndighedernes instrukser.
Normalt er det ikke et problem at holde afstand på Køng Museum. Men ved 

særlige lejligheder, så som ferniseringer og receptioner, må vi sørge for at holde 
afstand. Om nødvendigt kan vi trække udenfor i vores fine museumshave.

Ferniseringen varer fra kl. 12 -16. Der vil ikke blive holdt en tale på et bestemt 
tidspunkt, og vi vil bede vores gæster komme jævnt hen over eftermiddagen. 
Kunsthåndværkere og museumsværter vil være til stede hele dagen.
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Udstillingen 
er åben 
lørdage og søn-
og helligdage fra
kl. 12 - 16.

Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby. www.koengmuseum.dk

Ø

13. juni -9.august 2020
Åben: Lørdage,søn-og
helligdage kl.12-16
Bygaden27, Køng,
4750 Lundby
www.koengmuseum.dk

NATUR

Charlotte Nielsen,
Ingunn Vestby og
Kjersti Iversen

-indtryk
ogudtryk



Desværre kunne vi ikke på
grund af statens nedlukning
af danske museer åbne for
udstillingen “Papirkunst” 
på Palmesøndag.

Men vi har fået tilsagn fra
alle kunstnerne om, at vi
kan udstille deres værker til
næste påske. 
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Udgivelse af bogen “Køng Fabrik 1774-1924”
torsdag den 18. juni kl.14. 

“Køng Fabrik 1774-1924” udgives af Museum Sydøstdanmark 
for Køng Museums Støtteforening. Bogen er skrevet af Per Ole Schovsbo og er 
blevet til på baggrund af et studiekredsprojekt i Køng Museums Støtteforening.

Forårsudstillingen med
papirkunst er udskudt
til foråret 2021

Kontingentbetaling og 
medlemskort

Vi har med vilje ikke sendt
opkrævninger på medlems-
kontingent, da Køng Mu-
seum ikke har været åbent.
Opkrævningerne bliver nu
udsendt, og medlemskort
vil blive tilsendt, når beta-
ling har fundet sted. Med-
lemskort gælder fra 1. juli
2020 til 30. juni 2021. Kon-
tingentet er stadig 110 kr. 

Desværre er der er lavet om
på den gratis adgang til
andre museer under Muse-
um Sydøstdanmark ved
medlemsskab af Køng 
Museums Støtteforening.
Det har vi ikke haft indfly-
delse på, men vi håber, 
I stadig vil støtte vores 
arbejde for 
Køng 
Museum 
ved at betale 
kontingentet.  

Medlemmer af studiekred-
sen har siden 2015 indsam-
let materiale til bogen, som
er en samlet fremstilling af
industrieventyret i Sydsjæl-
land. Det er en impone-
rende historisk fremstilling
af Køng Fabriks historie –
den første samlede fremstil-
ling af hele historien.

Vi forestiller os, at recep-
tionen holdes udenfor i mu-
seumshaven, og at der op-
sættes et telt, hvis vejret
ikke er med os.

Bogen er på 232 sider og
kommer til at koste 200 kr.
Forfatteren vil med glæde
signere et eksemplar på ud-
givelsesdagen.
Bogen vil fremtidigt kunne
købes på Køng Museum.
Den kan også bestilles på
mail: danmarksborgcenter
@museerne.dk



Ny bestyrelse
Støtteforeningens bestyrelse
består fra 25. februar af 
følgende personer:

Hanne Tommerup,
formand.
Johnny R. Madsen,
næstformand og kasserer.
Louise Kristensen, 
udstillingsleder.
Anne Hedeager Krag, 
sekretær.
Per Ole Schovsbo,
Studiekredsleder.
Suppleanter: 
Vinnie Larsen.
Annelise Høgh.

Undervisningen tilbydes
under aftenskolen LEA,
hvor man også kan tilmelde
sig på adressen nedenfor.

Gruppebesøg
Skulle du have lyst til at
booke et gruppebesøg med
omvisning og kaffe og kage
kan det ske på mail til:

bodilmortensen@stofanet.dk 
eller på telefon 24 62 30 51.

Vi vil ved booking af rund-
visninger overholde de af
sundhedsmyndighederne
udstedte retningslinier.

Vi åbner også gerne museet
udenfor weekends.

For yderligere information
kontakt underviser Karis
Rasmussen, tlf. 30 32 96 50
eller på mail:
tinghoejtraad@gmail.com

I vores næste nyhedsbrev
vil du få en yderligere 
præsentation af Karis 
Rasmussen, der også i
mange år har væres en del
af Køng Museums Rullende
Hørværksted.
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Køng Museums væve- og spindeskole 
ved Karis Rasmussen

Vi er på Køng Museum meget glade for, at et af vores medlemmer nu 
kan tilbyde undervisning i vævning og spinding i den vinterperiode, 

hvor vi har lukket ned for vores publikumsvendte aktiviteter.

På Køng Museums væve-
og spindeskole kan du lære
at spinde og væve dine egne
tekstiler samt designe dine
egne vævemønstre.

Underviser er Karis Ras-
mussen, der har en to-årig
diplomuddannelse i væv-
ning fra London som bag-
grund for undervisningen,
der finder sted tirsdage fra
18.30-21.30 i vinterhalvåret
med start d. 27.10.2020

Redaktion:
Hanne Tommerup 
Louise Kristensen

Se også nyheder om
foredrag, workshops mv.
på vores hjemmeside:
www.koengmuseum.dk 

https://www.aftenskolenlea.dk/kreative-kurser/?classId=a78b66bf-4b1f-4005-bec9-ab6e00f25a04


