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Museumsprisen 2013 gik til

gennemført utallige udstillinger, kurser og undervisningsforløb af skoleungdom og børnehaver i høst og
forarbejdning af planten HØR. Senest gennemførtes
et i pressen meget omtalt kursus i Køge. Udgangspunktet for aktiviteterne er det statsanerkendte
museum ”Køng Museum” under ”Museerne Vordingborg”. Allerede nu er der booket 21 arrangementer
det kommende år rundt i Danmark.
Niels Ryberg og Køng Museum
Køng Museum er fortællingen om industrimanden
Niels Ryberg, som i slutningen af 1700-tallet og op
gennem 1800-tallet rationaliserede forarbejdning af
planten HØR i en fabriksproduktion til tekstiler. Det
mest kendte produkt fra Køng er Kongedugene, som
stadig bruges til officielle middage på slottet.

Ildsjæle

”Det Rullende Hørværksted”
fra det statsanerkendte ”Køng Museum”
Museumsforeningens årsfest arrangeres for at skabe
de rette rammer for uddelingen af den ny indstiftet
”Museumspris”. Årsfesten er også en anledning til, at
medlemmerne møder hinanden under mere festlige
former for tilbageblik og gensyn med det forgangne
års kulturhistoriske begivenheder.
Knapt 60 medlemmer deltog i Årsfesten 2013, som
ud over en 3 retters festmiddag – udført og arrangeret af frivillige medlemmer – bestod af en billedkavalkade af årets begivenheder – samt af folkedanser opvisning, hvor folkedanserne efterfølgende førte
an i en munter fællesdans. Stort set alle deltog, så
der var mange på gulvet.

Museumsprisen
Museumsprisen gives som anerkendelse af en hel
enestående frivillig indsats for at udbrede kendskabet til vores Museer og vores kulturarv. Prisen kan
aldrig gå til et medlem af bestyrelsen, størrelsen på
prisen kan svinge og det er ikke nødvendigvis hvert år
prisen uddeles.
Ud over en pengegave, som prismodtagerne selv
bestemmer brugen af, overrækkes et kunstværk til
minde om modtagelsen af prisen.
Mere end 10 års frivilligt engagement
Igennem mere end 10 år har en gruppe frivillige ildsjæle fra Køng Museum under navnet ”Det Rullende
Hørværksted” over alt i Danmark – på frivillig basis –
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Primus motor i ”Det Rullende Hørværksted” er Hanne
og Aage Jørgensen. 75 og 80 år gamle. Det var derfor
naturligt, at netop de to skulle repræsentere gruppen
i forbindelse med prisoverrækkelse. Hanne og Aage
lægger bl.a. egen bil og trailer til ved kørsel ud til de
mange arrangementer rundt i Danmark. Ud over
hørmaterialer består ”Det Rullende Hørværksted”
også af plancher og en del museale redskaber.
Museumsforeningens bestyrelse havde fået nys om,
at den nuværende trailer var synkefærdig, så ved valg
af pengegavens størrelse var indkøb af ny trailer en
vigtig parameter. Det faldt i god jord.
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”HØR” om sommeren,
”FOLKEDANS” om vinteren.
Om sommeren er det aktive par, som beskrevet her
over, fuld optaget af ”Det Rullende Hørværksted”.
Men hele vinteren er de også i gang som ledere af en
folkedanser gruppe. Det var derfor naturligt, at bede
om en opvisning til Museumsforeningens Årsfest. –
At Hanne og Aage skulle gå hjem med en velkommen
pengegave, havde de nok ikke set for sig.

Gode fælles oplevelser, det være sig kulturelle som
gode madoplevelser, er altid med til at forsøde tilværelsen og øge fællesskabsfølelse.

Formand for støtteforeningen ved Køng Museum,
Hanne Tommerum, udtaler sig i en e-mail fra Norge:
”Hvor er jeg glad for at høre, at I har valgt Det
rullende Hørværksted til modtager af Museumsprisen
2013. Jeg kan slet ikke forestille mig en mere værdig
modtager af den nye museumspris. En pris, som
netop skal påskønne den enestående frivillige indsats
for at udbrede kendskabet til vores kulturarv. Aage er
lige blevet 80 den 1. oktober, og Hanne fylder 75 den
31. marts, så jeg tænker tit: Bare de holder endnu en
sæson. Og det gør de år efter år sammen med alle de
andre gæve folk i hørgruppen. Jeg ville ønske, jeg
kunne være til stede, men som du ved, har vi lejet en
hytte i Norge, så det er helt umuligt. Men jeg vil
ønske jer en rigtig dejlig aften.” (Hanne Tommrum).
Gouache og
stregtegning af
Sømarke – Dyssen
fra Møn var det
Kunstværk, der
fulgte med
Museumsprisen.

Side 2 af 2

Museumsforeningens bestyrelse takker medlemmerne for deres store opbakning omkring Årsfest 2013.

Kontingent 2013
Girokort vil særskilt blive fremsendt fra PBS til
medlemmerne omkring 1. marts 2013.
Nye medlemskort medsendes KULTURARV nr. 2.
Udkommer ligeledes primo marts. Årsplan med
datoer udkommer snarest.

