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Næstved, 2. oktober 2017

Kære medlem
Efteråret er over os, og jeg kan derfor fortælle lidt om efterårets arrangementer i museumsforeningen, idet jeg kan begynde med en pressemeddelelse fra Næstved Museum om
KULTURNAT PÅ NÆSTVED MUSEUM
Keramik-safari, moderne design, butiksåbning, byvandring og meget meget mere – det her er
Kulturnat på Næstved Museum.
Fredag d. 6. oktober hyldes kulturen i Næstved, når byens borgere og andre kulturinteresserede kan komme helt tæt på byens kulturelle tilbud. Her på Næstved Museum føler vi os naturligvis selvskrevne til at være med denne aften og åbne museumsdørene på vid gab.
Næstved Museum har en af Danmarks største samlinger af keramik fra Kählers keramiske
værksted. I Boderne går den vilde jagt derfor denne aften ind på Kählers keramik, når børn og
barnlige sjæle kan komme med på ’Safari med HAK i’. Dyr var et motiv, der ofte gik igen i
meget af keramikken fra Kähler. I denne sporleg handler det netop om dyr, så hold godt øje man ved aldrig, hvor der står en løve på spring. Opgavearket udleveres i Bodernes billetsalg.
Ud over keramik-safari står Kulturnatten i Boderne også i både afskedens og velkomstens
tegn. Vi siger farvel og mange tak for nu til vores designudstilling ’Pimp Your Ride! Udstilling
om kunsthåndværk og teknologi’. Denne aften og efterfølgende weekend har vores gæster
altså muligheden for, for allersidste gang, at se Wrenchmonkees håndbyggede motorcykel,
Diffus Designs kjole, der kan måle koncentrationen af CO2 i luften og Jens Frederiksens håndbyggede cigarboks-guitarer med meget mere.
Vi siger imidlertid også goddag og varmt velkommen til en ny og forbedret udgave af vores
museumsbutik, som hen over sommeren har fået en make-over og nye og spændende varer er
også kommet til.
Endelig samarbejder museet denne aften med Næstved Musikskole, Kirkerne i Næstved og
Reformationsjubilæet i Næstved Provsti om en Historisk og Musikalsk byvandring i anledning af
Reformationsjubilæet.
Denne aften vil I altså kunne finde en fortæller uden for Boderne og høre om skæbnen for byens munke under Reformationen. Og i Helligåndshuset vil I kunne høre historien om Helligåndshuset og om, hvordan Reformationen påvirkede brugen af huset.
Der er denne aften gratis adgang for alle på museet, og museumsforeningens café har
åbent i annekset, Ringstedgade 4B.
Traditionen tro afholder Næstved Museum Høstmarked i skolernes efterårsferie. Det afholdes
onsdag d.18.oktober i tidsrummet kl.10-16. Foreningen efterlyser i denne forbindelse hjælp
til følgende:
kl.8-10 Teltopsættere. Museet skal have rejst de 2 store telte i haven. Som tak byder de på
morgenmad efter teltrejsningen.
kl.9-16 Hjælp i Æblecafeen. Foreningen skal bruge kagebagere og sælgere. Tøv ikke med at
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melde dig, selvom du kun kan en del af dagen.
Museet byder på smørselv frokost i Helligåndshuset.
kl.16-17 Teltnedtagning. Museet skal have
hjælp til nedtagning af teltene.
Interesserede kan melde sig til Birgit Petersen
Børsting på mail: bpb@c.dk eller mobil: 2088
8595. Gerne hurtigst muligt, så vi kan få et
overblik over bemandingen.

Og så kan vi løfte sløret for efterårets øvrige arrangementer i museumsforeningen:
28. oktober 2017, kl. 9.00-

Efterårsudflugt til Roskilde, med besøg til ruinerne af Skt.

16.00

Laurentii Kirke samt Roskilde Museum. Nærmere invitation
kommer

2. november 2017, kl. 16.30

Fyraftensmøde med Lokalarkivet, der vil vise ”Gamle Næstved-billeder”, der nu er ved at blive digitaliserede. Mødestedet er endnu ikke fastsat

16. november 2017, kl. 19.00

Foredrag med Palle Birk Hansen, der fortæller om ”Byens
hjerte – Skt. Peders Kirkeplads”. Mødet vil finde sted i Skt.
Peders Sognegård

29. november 2017, kl. 16.30

Fyraftensmøde med Dorothy Jones og Erik Fjordside om ”Reformationen – 4 Næstved-fortællinger”. Mødet vil finde sted i
Annekset, Ringstedgade 4B

Så sæt allerede nu krydser i kalenderen.
Bladet Nyt Fra Næstved Museum (nr. 90) er ved at gå i trykken og forventes udsendt i næste uge.
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