Nyhedsbrev fra

nr. 22.

MUSEUMSFORENINGEN

Sydsjælland og Møn

26. februar 2013
Køge Museum har en omfattende
samling egnsdragter og brugstekstiler.
Bl.a. broderede agehynder fra omkring
1800 tallet og ikke mindst særdeles
mange Hedebo tekstiler med den
karakteristiske hedebosyning udstilles.

Vicedirektør og museumsleder Flemming Rieck vil fortælle om museet, og
om den store ombygning til 10 mio.
som museet netop står over for.

Siden 1. januar 2013 er Køge Museum,
Næstved Museum og Museerne Vordingborg fusioneret til en stor organisation under navnet:
. 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 nu kommer under en hat. Som vi i
forvejen kender det fra Vordingborg
med vores 4 statsanerkendte museer.

Køge Museum skal sikre kendskab til
den lokale kulturarv og formidle viden
om forandring, variation og kontinuitet
i menneskets livsvilkår på Køgeegnen.
Således at man kan forholde sig til
nutidens og fremtidens samfund.
Museet ønsker derfor at give den
besøgende en række sammenhængende
indtryk af købstaden Køge og de
omliggende landområder.
Side 1 af 1

blev grundlagt som
kulturhistorisk museum (og bibliotek!)
for Køge egnen i 1896. Siden 1910 har
Køge Museum haft til huse i en fredet
købmandsgård fra 1619. I museets
have ligger et af Danmarks ældste
bindingsværkshuse fra o. 1500, flyttet
hertil fra Køge Torv i 1914.
Udstillingerne belyser byens og
oplandets kulturhistorie fra stenalder til
nyere tid. Fra jægerstenalderen findes
Strøby Egede graven med 8 skeletter.
Det største antal begravelser fundet i
en grav fra en tid, hvor gravfund er
sjældne.

BUS:
Fra Stege Busterminal Kl. 17.30
Fra Søparkeringen, Vordingb Kl. 18.00
Ankomst til Køge Museum ca. kl. 19.00
Pris:
Medlemmer: kr. 100,00
Ikke medlemmer: kr. 130,00
Fortæring er inklusiv.
Max. 50 personer på grund af lokaleforhold – ved stor overtegning
arrangeres ny tur.
Tilmelding: Tel.: 40 46 01 12 – eller
john@holmer-as.dk
SENEST: Tirsdag d. 5. marts 2013.
Tilbagekørsel fra Køge ca. kl. 21.

Et af Køge Museums mange spændende projekter er rekonstruktion i 1:1 af Chr.
IV s krigsskib med navnet HUMMEREN fra 1664. Skibet var 35-40 meter langt.
Museet har de oprindelige tegninger til arbejdet, hvilket er helt udsædvanligt.

