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Nyhedsbrev 1, marts 2014

Udstilling af væveren Agnete Holmefjord
Den nye udstillingssæson på Køng museum
begynder Palmesøndag den 13. april med
en udstilling af billedvæveren Agnete
Holmefjord, der sammen med sin mand,
kunstneren Ingvald Holmefjord dels bor i
Sydfrankrig, dels i Karise. Agnete
Holmefjords billedvævninger bærer præg
af en intens naturoplevelse og et indgående
materialekundskab. Hun farver sine garner
med planter, der bortset for indigo og
cochenille er indsamlet i bjergene omkring
huset ved foden af Pyrenærerne i det
sydfranske. Hendes kendskab til planter og
garnmaterialer er en videnskab hun har
dyrket gennem et langt liv, siden hun som
ganske ung kom i lære hos billedvæver Inge
Bjørn på Askov Højskole. Udstillingen vil
desuden indeholde en række af Agnete
Holmefjords akvareller af planter og
blomster. Der er fernisering på udstillingen
søndag d. 13. april kl. 14, og udstillingen
varer til og med d. 9. juni.

Støtteforeningens generalforsamling
Blev afholdt tirsdag d. 4. marts, og referat
er vedhæftet dette nyhedsbrev. Efter
generalforsamlingen holdt Inge Degn
Johansson fra studiekredsen et meget
interessant foredrag med titlen ”Tekstilt
håndværk som et dannelsesprojekt”.
Foredraget blev afholdt i den nu
færdigrestaurerede Spindeskole, som var
den perfekte ramme om foredraget.
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Studiekredsen om Køng Fabrik
Studiekredsen har haft sin anden sæson og
har mødtes hver anden tirsdag siden
oktober. Arkæolog, dr. phil. Per Ole
Schovsbo er den utrættelige leder og
inspirator af studiekredsens 12-14
medlemmer, som i år dels har arbejdet lidt
mere på egen hånd med egne interesser,
dels har været samlet til foredrag og
ekskursioner.
Nogle af de foreløbige resultater af
studiekredsens arbejde ligger på museets
hjemmeside under fanebladet ’Forskning og
Dokumentation’. Særlig skal nævnes Per
Ole Schovsbos store arbejde med at
transkribere originaldokumenter, som
dokumenterer mange aspekter af fabrikkens
virke. Ved udsendelsen af dette nyhedsbrev

har studiekredsen endnu to arrangementer i
vente:
Tirsdag d. 1. april vil der blive
undervisning i søgning
v/Slægtsforskerforeningen for Vordingborg
og Omegn
Tirsdag d. 29. april vil byde på en
studietur i form af en vandring i Køng mose
tilrettelagt af Axel Degn Johansson og
Johnny Madsen, som har interesseret sig for
den afvanding af mosen, som Ryberg satte i
gang.
Alle er velkomne til de to arrangementer,
som vil blive yderligere beskrevet og
annonceret på museets hjemmeside og
Facebookside.

Symposium om Køng Fabrik i november 2013
Den 6te november 2013 blev en meget
spændende dag på Køng Museum, idet der
for første gang blev afholdt et symposium
om Køng Fabrik. Symposiet var tilrettelagt
af Museum Sydøstdanmark, Køng
Museums Støtteforening og
Museumsforeningen for Sydsjælland og
Møn. Ni personer havde sagt ja til at holde
oplæg, som på forskellig vis belyste den

forskning, som foregår med centrum i
anlægget af fabrikken og fabrikkens
produktion (ca 1778-1906), eller med fokus
på lignende virksomheder på Sydsjælland.
På hjemmesiden kan man læse mere om
symposiet under ”Nyheder” og sammesteds
finde links til manuskripterne til de oplæg,
som nogle af oplægsholderne venligt har
stillet til rådighed for museets samling.

Det rullende hørværksted
Der er allerede reserveret besøg af det
populære Hørværksted flere steder, og
kalenderen er ved at være fyldt op hele
sommeren. Se under ’Nyheder’ på
hjemmesiden og på Facebook, hvor og
hvornår hørværkstedet kan opleves rundt
omkring!
Hørværkstedet kunne godt bruge flere
hænder i arbejdet, så tag en snak med
Hanne og Aage Jørgensen ved et af
arrangementerne eller ring på 5534 2906.
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Kommende begivenheder:
Vævning på museet
Vinnie Larsen væver på museet d. 27. april, d. 25. maj og d. 22. juni.

Familiemarkedet søndag d. 18.maj
Støtteforeningens hyggelige familiemarked
med veteranbiltræf, stumpemarked,
kunsthåndværkerboder og meget mere
afholdes i år søndag d. 18. maj.

Der kommer mere om programmet i næste
udgave af nyhedsbrevet, på hjemmesiden
og på Facebook – så indtil da kan man bare
sætte kryds i kalenderen!

Kommende udstillinger
Sommerudstillingen har fernisering d. 14.
juni og bliver en udstilling, der omfatter 6-7
kunstnere, der alle arbejder med tekstil med
nye materialer, teknikker og former:
Anne Bjørn med værker vævet lag på lag i
forskellige materialer,
Karina Nielsen Rios, der med DTU har
eksperimenteret med møbler formet i
håndvævet hør og biopolymer,
Lise Frølund, der væver med digitale
hjælpemidler og nye teknologiske
materialer (bl.a. lyskabler) på håndvæv,

Signe Lybeck, der arbejder med digitale
tekstiltryk i puder mv. og
Martine Myrup og Tina Ratzer med
håndsyede krukker formet af patchwork
"stofbrikker".
Efterårsudstillingen, der har fernisering den
6. september, er endnu ikke endeligt
fastlagt.

Kontingent for 2014
Tag venligst godt imod den vedlagte
kontingentopkrævning for 2014!

Husk at skrive navn på indbetalingen, så vi
ved, hvor pengene kommer fra!

Redaktion: Hanne Tommerup/Karen Schou-Pedersen

Museet er åbent fra 13. april til 19. oktober 2014, lørdag, søn- og helligdage kl. 12-16
samt efter aftale med Støtteforeningen, tlf. 40712113

3

