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MUSEUMSFORENINGEN Sydsjælland og Møn
20. februar 2013
Det er foreningens plan, at give medlemmerne mulighed for at lære vores
nye ”søskende” bedre at kende ved at
arrangere besøg og få fortællingerne
om de nye steder.
Første stop bliver Køge Museum d. 7.
marts hvor vicedirektør og museumsleder Flemming Rieck vil guide os.
Mere om turen i et senere nyhedsbrev.

Generalforsamling
Torsdag d. 21. marts
kl. 19.00 spisning begynder kl. 18.00

Køge Museum
Torsdag d. 7. marts
Siden 1. januar 2013 er Køge Museum,
Næstved Museum og Museerne
Vordingborg fusioneret til en stor
organisation under navnet: MUSEUM
Sydøstdanmark. Fusionen er primært
besluttet for at kunne opfylde
Kulturstyrelsens krav til forskning
samt moderne og rationel ledelse. Mere
om dette en anden god gang.
Museumsforeningen Sydsjælland og
Møn er så at sige kommet i familie
med andre spændende museer i vores
nabokommuner. Museer som stadig vil
bevarer deres selvstændige præg, men
som kommer under en hat. Som vi i
forvejen kender det fra Vordingborg
med vores 4 statsanerkendte museer.

Medlemmerne indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling torsdag d.
21. marts kl. 19.00. Sted: Viemose
Forsamlingshus, Viemose.
Dagsorden ifølge gældende vedtægter.
Disse fremsendes med regnskab og
budget til medlemmerne inden afholdelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen starter som sidste
år med middag kl. 18.00. Menu:
”Forloren Skildpadde” m. sherry.
Tilmelding hertil er nødvendig:
40 46 01 12 eller e-mail:
john@holmer-as.dk

Næstved Museum
Tirsdag d. 23. april
Næstved er en af Danmarks ældste byer. Den stammer fra yngre jernalder og
er udviklet til fuld købstad senest i
1200-tallet. Dengang var Næstved den
næststørste by på Sjælland efter
stiftsbyen Roskilde. Susåen løber gennem Næstved fire-fem kilometer før
den når Karrebæk Fjord. Næstveds lille
åhavn blev med tiden et problem, indtil
byen i 1938 fik en ny havn i
forbindelse med en kanalgravning. Fra
1850'erne voksede byen ud over sine
gamle købstadsgrænser og blev en stor
provinsby baseret på industri med for
eksempel landets største papirfabrik
Ny Maglemølle.

HUSK MEDLEMSNUMMER!
Tilmelding senest:
Mandag d. 18. marts.
Med venlig hilsen:

Bestyrelsen
Kig ind på:

www.koegemuseum.dk
www.naestved-museum.dk
www.museerne.dk

I Næstved vil vi bl.a. høre historierne
om Kählers og Holmgård fabrikker og
meget andet. Mere om turen senere.
Det bliver vicedirektør og museumsleder Palle Birk Hansen, der fører os på
vej i historierne om Næstved Museum.
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