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Nyhedsbrev, februar 2013

Sorø Museumsforening udsender hermed Nyhedsbrev februar 2013.

Foruden gode artikler bringer vi omtale af forårets to foredrag. Foredragene arrangeres
som sædvanligt i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening.
På side 2 indbyder vi til foredrag den 11. april, hvor Katrine Kølle Hansen fra Museum
Lolland-Falster fortæller om Hobyfyrsten.
På side 5 omtales foredraget den 24. april om husmændene. Fhv. museumsinspektør ved
Køge Museum Gunnar Solvang vil fortælle den interessante historie om husmændene –
især på Sjælland.
Marts er generalforsamlingens måned. I år afholdes den torsdag den 14. marts – Læs
mere på side 3.
Mød frem og hør også den aften Ea Matzon fra Sorø Museum fortælle om fremtidsplanerne for det store nye Museum Vestsjælland.

Busturen
Vores årlige bustur er nu blevet
en god tradition, og i år tager vi
turen over Øresund til Skåne.
Det bliver søndag den 2. juni.
Læs om turen på det ark, som
vi har lagt ind i brevet. Indstikket kan måske gøre det lidt
nemmere at medtage programmet på turen.
Bestyrelsen håber, at turen bliver godt modtaget, og at tilmeldingerne vil strømme ind til
undertegnede.
Sorø Museum og museumsforeningen planlægger et arrangement i Sorø den 5. juni –
følg med i pressen.
Næste nyhedsbrev udsendes i september.
Niels G. Sørensen

FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
TORSDAG DEN 11. APRIL 2013 KL. 19.30

Hobyfyrsten boede lige så storslået, som han blev begravet
ved museumsinspektør Katrine Kølle Hansen, Museum Lolland-Falster
Hobyfyrsten blev fundet i 1921 i den hidtil rigest udstyrede grav fra det 1. århundrede
f. Kr. I graven lå en midaldrende mand, som havde fået et romersk drikkesæt med sig i
graven. Det omfatter to sølvbægre til at drikke af samt en lille sølvkop, vinkar, kasserolle,
vinkande, serveringsbakke og et vaskefad alt sammen af bronze. Hobyfyrstens drikkesæt er det mest komplette sæt romersk drikkeservice, som kendes i Nordeuropa. Graven
fortæller, at Lolland omkring Kristi fødsel var et magtcentrum i det, der senere bliver til
Danmark, og måske var Hobyfyrsten den første dansker, som blandede sig i geopolitik.
I bunden af de to kostbare Hoby bægre er skrevet navnet Silius. Det kan være den romerske statholder i provinsen Germania, som deltog i romernes hævnkampagne fra 14 –
16 e.Kr. Romerne ville hævne romernes nederlag i Varusslaget, hvor tre romerske legioner
blev slagtet. Måske var bægrene og bronzerne en diplomatisk gave, som skulle besegle en
pagt mellem Lolland og Romerriget, eller også var det en gave for en særlig udført dåd.
For 12 år siden fandt arkæologerne fra Museum Lolland-Falster hans boplads beliggende tæt ved graven, og der er fremkommet adskillige hustomter, hvoraf det ene er helt
unikt i dansk sammenhæng. Huset er 26 meter langt og har haft beboelse i hele husets
udstrækning modsat almindelige huse, som havde stald i den ene ende og beboelse i den
anden ende. Dermed har husets beboer haft mere end dobbelt så meget beboelsesareal end
almindelige mennesker i 1. årh e. Kr. Der er ingen tvivl om, det var her Hobyfyrsten boede
og at der kan være tale om en slags forløber for de store halbygninger, som man kender fra
yngre jernalder og vikingetid.
I 2012 kom Hoby på udgravningens top 10 efter at Museum Lolland-Falster og Nationalmuseet havde afdækket adskillige hustomter og gjort flere fund af knogler og oldsager,
som fortæller om landskabet, dyreholdet og dagligdagen ved Hobyfyrstens »hof«.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

2

Sorø Museumsforening

Til medlemmerne af Sorø Museumsforening
Der indkaldes til GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 14. MARTS 2013 KL. 19.30
i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Valg af dirigent
Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent og budget for år 2014
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Valg til bestyrelsen
På valg er Alan Tomlinson, Henning Fischer, Henning Bussenius - Larsen og Egon Dalegaard.
Egon Dalegaard ønsker ikke genvalg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.
Valg af revisorer
På valg er Preben Lemann
Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at kassererskifte i 2013 først finder sted i juni 2013. Årsagen er, at nuværende
kasserer af praktiske grunde ønsker at fortsætte, indtil Skåneturen er gennemført.
Eventuelle andre forslag sendes til formanden inden den 10. februar 2013 (20.
(28. februar accepteres).
Evt. – uden beslutninger
Museumsleder Ea
informererbl.a.
bl.a.om
omden
dennye
nye
Museumsleder
Ea Stevns Matzon,
Matzon,Sorø
Sorø Museum,
Museum,Museum
MuseumVestsjælland,
Sjælland, informerer
museumsfusion i seks vestsjællandske kommuner: Ringsted, Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og
Odsherred.

Der serveres øl/vand – senere kaffe med brød.
Venlig hilsen
Niels G. Sørensen, formand
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Bygningerne på husmandsstedet i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk er en kopi af
statshusmandsbruget fra 1927 på Løvenborg Allé 2, Løvenborg Gods, vest for Holbæk.
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FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 KL. 19.30

Husmænd og husmandskolonier
fra landboreformerne til 2000
– med særlig fokus på Sjælland
ved fhv. museumsinspektør ph.d. og mag.art. Gunnar Solvang
Foredraget tager afsæt i husmandsforholdene umiddelbart før de store landboreformer
med fokus på den sjællandske husmand og datidens kulturlandskab – i og uden for landsbyen.
Dernæst følges husmanden og brugets udvikling i et kulturhistorisk forløb fra udskiftningen gennem 1800-tallet frem til de skelsættende husmandslove i 1899 og 1919,
belyst med eksempler på husmandsbrug, -kolonier, -landskab, bebyggelse og arkitektur
samt husmandsfamilien forskellige steder på Sjælland.
Der rundes af med at se på »de nye statshusmandskolonier« – husmandsbrugets udvikling og hverdagsliv – på Sjælland og andre egne i landet – og slutteligt husmandsbrugets afvikling frem mod år 2000 som led i landbrugets strukturtilpasning.
Foredraget ledsages af et udvalgt illustrationsmateriale på PowerPoint.
Efter foredraget er der mulighed for spørgsmål og diskussion.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.
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Ny særudstilling på Sorø Museum, d. 4/5 2013 – d. 20/10 2013:

Da far fik bil

Historier fra hovedvej A1, 1953-1973
Ved museumsinspektør Astrid Orsleff Hansen

Hovedvej A1 gik gennem Sorø. Langs vejen på begge sider af Albertikrydset lå
byens store bilforhandlere som perler på en snor. Her ses Johs. Frandsens store
Ford-forretning. Der var både værksted, smørehal, vaskehal, udstillingslokaler
og Shell-tank. På modsatte side havde konkurrenten Esso en tank. Billedet er fra
slutningen af 1950’erne. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn.
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Kan du huske, da du fik din første bil? For mange danskere var det en drøm, der første
gang blev opfyldt i løbet af 1950’erne og 1960’erne. Det var i den periode, danskerne for
alvor blev mobile. Historien om massebilismens gennembrudsperiode i Danmark danner
ramme om den næste store, særudstilling på Sorø Museum. Det sker med udgangspunkt
i lokalhistorien, nærmere bestemt med historier fra den gamle hovedvej A1.

Færdsel og velfærd
I 1953 var der knap 160.000 personbiler i Danmark. I 1973 var tallet steget til mere end
1,2 mio. Efterkrigstidens økonomiske vækst kunne mærkes i de danske hjem op gennem
1950’erne og i »de glade 60’ere«, og efterhånden fik flere og flere danskere råd til bil.
En forbrugsgode som mange – især blandt landets arbejderfamilier – aldrig havde troet
ville være indenfor rækkevidde. For mange danskere kom bilen til at stå som udtryk for
velstand og frihed. Nu var man ikke længere afhængig af de offentlige transportmidler,
hvis man skulle transporteres over længere strækninger. Man kunne selv bestemme
hvornår man ville køre, hvilken vej man ville køre og hvor man ville hen. Den første bil
var forbundet med stolthed. Blandt mange af 1950’ernes nye bilejere stod nyerhvervelsen
trygt i garagen, undtagen om søndagen, hvor den med fornøjelse dannede ramme om
datidens populære søndagsture.
Men bilen fik ikke kun betydning som statussymbol og fritidskøretøj. Den kom til at ændre danskernes indretning af det daglige liv. I løbet af 1960’erne begyndte flere og flere
danskere at indrette sig på en hverdag med bil, og siden er bilen blevet en så fasttømret
del af vores liv, at vi måske sjældent tænker over, hvor meget den rent faktisk betyder:
Der er næppe nogen faktor i det 20. århundrede, der som bilismen har ændret det danske
samfund.
I 1950’erne og 1960’erne var planlægning kodeordet i udbygningen af det danske
velfærdssamfund. For planlæggerne i staten var bilismen en af nøglerne til at sikre en
mobil arbejdsstyrke, som fleksibelt kunne tilpasse sig de nye krav, som den liberaliserede
verdensøkonomi stillede til den danske konkurrenceevne i årene efter Anden Verdenskrig. Det er næppe tilfældigt, at det principprogram som Socialdemokratiet vedtog i
1961 under Viggo Kampmann hed »Vejen frem« og havde en forside, der var prydet af
billedet af en motorvej. Staten lagde planer omkring bilismen, og den havde interesse i,
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at danskerne blev mobile. Holdningen til bilismen var generelt set positiv. Og med den
fri hastighed, der var blevet indført i 1953, gik udviklingen bogstaveligt talt rask derudaf.
Den første oliekrise i 1973 blev en brat opvågnen for de danske bilister. Den ubekymrede drønen derudaf blev afløst af en mere bevidst holdning til bilismen og de samfundsmæssige omkostninger, der fulgte i dens kølvand. I 1950’erne og 1960’erne var
den offentlige debat om bilismen stadig præget af optimisme, men noget af det, der
fyldte meget i pressen var trafikplanlægningen. Den stigende bilkørsel gav nemlig store
kapacitetsproblemer på de danske veje. En af de strækninger, der særligt mærkede den
voksende biltrafik, var den gamle hovedvej A1.

Historier fra hovedvej A1
Udstillingen »Da far fik bil« skruer tiden tilbage til perioden 1953-1973, og tager museets gæster med på en køretur ad den gamle hovedvej A1. Hovedvej A1 var den centrale,
tværgående trafikåre i efterkrigstidens Danmark. Det var den, der bandt landet sammen
på tværs.
Hovedvej A1 gik gennem store dele af det område, som Sydvestsjællands Museum
hidtil har dækket. Hovedvejen har haft en enorm betydning ikke kun for de tre store
byer – Korsør, Slagelse og Sorø – den gennemkørende biltrafik har også haft en enorm
betydning for de mindre byer på strækningen, som voksede og udviklede sig med biltrafikken i 1950’erne og 1960’erne. Den gradvise etablering af Vestmotorvejen, som i dag
leder den gennemkørende trafik udenom byerne, og ikke igennem dem, som hovedvejen
gjorde, har siden haft stor betydning for lokalområdets udvikling.
Med udstillingen »Da far fik bil« har museet valgt at formidle resultaterne af det 5-måneders forskningsprojekt om samme emne, som Kulturstyrelsen i 2011 bevilligede støtte
til. »Da far fik bil« er den første udmøntning af Sydvestsjællands Museums fælles tema
»Ved vejen«, som betragter købstædernes udvikling i forhold til infrastrukturen. Den
gamle hovedvej og den tværgående trafik på tværs af Danmark har været af helt central
betydning for områdets udvikling i hundrevis af år. Derfor er det også den, der danner
udgangspunkt for »Da far fik bil«.
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Museet har i samarbejde med produktionsselskabet Hz&Tone interviewet en lang række
lokale beboere om livet på vejen i 1950’erne og 1960’erne. I fællesskab har vi indsamlet
rigtig mange, gode historier, som museets gæster får mulighed for at opleve i udstillingen. Med lytteposter og lydinstallationer bliver det muligt at høre historier fra hovedvejen fortalt af dem, der selv kørte på vejen i 1950’erne og 1960’erne. Det er planen, at der
med udgangspunkt i det indsamlede materiale også skal produceres en radioudsendelse
til Danmarks Radios P1. Derudover vil museet arbejde på at få en række af historierne
formidlet i kulturlandskabet omkring den gamle hovedvej. Ved hjælp af de såkaldte QRtags – en form for stregkode – og moderne mobiltelefoner håber vi at gøre det muligt for
interesserede lokale beboere eller gennemkørende bilister at høre historier fra hovedvejen der, hvor de udspillede sig.
Til udstillingen foretages indsamling og indlån af genstande, der kan fortælle om livet
ved A1 eller som mere generelt set rummer historier om livet og hverdagen med bil i
1950’erne og 1960’erne. Dertil kommer en lang række fotografier og arkivalier, som
særligt de lokalhistoriske arkiver i området har været behjælpelige med. Museet har desuden fået henvendelser fra privatpersoner, som på opfordring har været villige til både
at dele fotografier og genstande, der kan fortælle om livet med bil i perioden 1953-1973.
I forbindelse med udstillingen har museet desuden oprettet en broderikreds, som syr
bil-puder efter datidens mønstre. De kommer til at udgøre deres egen lille særudstilling
i særudstillingen, og vil i udstillingsperioden kunne ses i den store udstillingsmontre på
museets 1. sal.
I forbindelse med udstillingen søger museet stadig billeder og genstande, der fortæller
om livet med bil i 1950’erne og 1960’erne, meget gerne med tilknytning til lokalområdet.
Henvendelser er meget velkomne. Kontakt: Museumsinspektør Astrid Orsleff Hansen,
aoh@vestmuseum.dk, tlf. 57811528.
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Farvel til Sydvestsjællands Museum
Gert Jørgensen
2. Viceborgmester, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Sorø Kommunalbestyrelse

Museumssamarbejdet SVM mellem Slagelse og Sorø
Kommuner gennem 11 år er bragt til ende. Kommunalbestyrelserne i begge kommuner har besluttet at lade dele af
SVM indgå i et bredere samarbejde med andre kommuner.
Tankerne bag den nye fusion er nogle af de samme, som da
Slagelse og Sorø i sin tid lavede et administrativt og fagligt
fællesskab og dannede SVM.
Det nye museum har fået navnet Museum Vestsjælland.
Fusionen har været behandlet i museumsbestyrelser og
byråd, og den 31. december 2012 trådte samdriftsaftalen
mellem Sorø, Slagelse, Ringsted, Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner i kraft.
Slagelse Kommune har i forbindelse med sammenlægningen besluttet at tage Skovgaards Bagerimuseum, Det Gamle Trykkeri og Trelleborg ud af det nye fælles kommunale
samarbejde. De vil fremover selv drive Bagerimuseet og Trykkerimuseet, og der arbejdes på et selvstændigt samarbejde omkring Vikingeborgen Trelleborg med Nationalmuseet.

Fortsat statsanerkendt museum med ny bestyrelse og en overgangs
periode på 2 år
Sammenlægningen skal ruste museerne bedre til fremtidens krav til bl.a. forskning og
formidling. Der skal naturligvis fortsat være levende museumshuse i de enkelte kommuner. Bygningerne i Storgade skal derfor fortsat være en del af det fremtidige museum.
Det vil derfor fortsat – i minimum 2 år – være Sorø Museumsforening, der som ejer af
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bygningerne og på samme måde som i dag skal aftale lejevilkår, vedligehold og administration etc. med det nye Museum Vestsjælland.
Der er valgt en model, hvor det eksisterende museum fortsætter. Dette for at sikre, at der
er et statsanerkendt museum i drift – der skal derfor ikke godkendes et helt nyt museum.
Navneskiftet og vedtægtsændringen sikrer, at museet opfattes og drives som et fællesskab, og at de tilskudsgivende kommuner har lige indflydelse.
Museum Vestsjælland vil til og med 2014 blive ledet af en bestyrelse, hvor de bidragende kommuner udpeger hvert et bestyrelsesmedlem, mens kredsen af kommunernes
kulturchefer udpeger i alt tre medlemmer. Dette sker for at sikre såvel de politiske som
de nødvendige faglige og forretningsmæssige kompetencer i bestyrelsen i denne toårige
overgangsperiode. Museets medarbejdere udpeger to bestyrelsesmedlemmer.

Der er således også valgt et bestyrelsesmedlem til det nye museumsfællesskab i Sorø.
Sorø Kommunalbestyrelse har udpeget Anita S. Eskildsen til bestyrelsen og undertegnede som suppleant. Vi har begge i den nuværende byrådsperiode siddet i SVM’s
bestyrelse.
I løbet af 2013 skal den nye og gamle ledelse og organisation bruge tid og kræfter på
selve sammenlægningen. Målet er, at vi sammen kan levere endnu mere og endnu bedre
museum til borgerne i Midt- og Vestsjælland.

Stor tak til Ea og Henning
Må jeg afslutningsvis rette en stor tak til SVM’s afgående leder Ea Stevns Matzon og bestyrelsesformand Henning Fischer. De har igennem mange år ledet og tilført SVM stor
kompetence og synlighed. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde i bestyrelsen
omkring de mange udfordringer, som et historisk, nutidigt og fremtidigt museumsvirke
har og får.
Gert Jørgensen
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Om renoveringen på Sorø Museum i 2013
Sorø Museum huses, som det vil være de fleste bekendt, i den meget flotte
ejendom i Storgade 17, som er opført i 1624-25 på foranledning af Christian IV
som ønskede en kro til brug for gæster som man ikke ønskede ind på akademiets
område. Bygningen har gennem årene skiftet funktion flere gange og har bl.a.
været indrettet til lærerboliger for akademiet, men har fra 1985 udelukkende haft
funktion som museum.

Siden museets overtagelse af samtlige bygninger har der løbende været foretaget
restaureringsarbejder, bl.a. en omlægning af tagene på hoved- og baghuset samt
en del mindre arbejder således at tage og fag er i nogenlunde god stand. Men i
snart mange år har der været et stort behov for at få restaureret kælderen under
forhuset, hvis bærende konstruktion er midlertidigt understøttet for at sikre mod
sammenstyrtninger. Herudover er der også behov for enkelte yderligere
restaurerings og forbedringsarbejder.
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I foråret 2010 blev på gulv og del af ydervæg i kælder under hovedbygning mod
Storgade konstateret et angreb af en ægte hussvamp (Serpula lacrymans).
ARKIPLUS A/S forestod i sensommeren 2010 en restaurering af kælderrummet
og arbejdet sikrede dermed, at hussvampen ikke bredte sig til resten af
bygningen.

Efterfølgende blev det besluttet, at ARKIPLUS A/S skulle foretage en
gennemgang af bygningerne, og på denne baggrund udarbejde en kortfattet
rapport for de bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder som skulle udføres for,
at Sorø museum kunne bevare en god vedligeholdelsesmæssig bygningsstandard.
Ved gennemgangen blev det, måske ikke så overraskende konstateret, at der var
behov for renovering af den resterende kælder. Herudover var der også behov for
en restaurering af facadevægge i gården og mod Storgade. Endelig var der ønske
om, at foretage en udbygning af fjernvarmeinstallation (radiatorer) i hoved- og
sydlige sidefløj samt istandsættelse af trapperum i den nordlige sidefløj.
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Rapporten har siden været anvendt som grundlag for ansøgning om midler til at
foretage disse arbejder, og det var en meget glædelig nyhed, at Kulturstyrelsen
og Sorø kommune tilsammen har tilvejebragt det økonomiske grundlag for, at
opgaven nu har kunnet igangsættes i efteråret 2012.
Tegnestuen har siden foretaget de fornødne registreringer og udarbejdet
udbudsmateriale, så der kan indhentes tilbud fra entreprenører i februar 2013 og
selve byggearbejderne kan udføres i foråret 2013.

Som angivet består en stor del af arbejdet i en restaurering af kælderen under
forhuset. Dette for, at hele kælderen kan få samme fine restaureringsniveau som
det ene kælderrum, der blev ramt af ægte hussvamp, fremstår med i dag.
Det er dog måske lidt ærgerligt, at disse rum, når de fremstår flotte efter
restaureringen, ikke vil kunne indgå i den del af museet som anvendes af
besøgende. Samtidig er der også en række begrænsninger i museets muligheder
for anvendelse af rummene, idet der f.eks. stilles store krav opbevaring af
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genstande, som ikke må indeholde organisk materiale for ikke at der igen skal
opstå angreb af f.eks. ægte hussvamp.
Men omvendt er det er til gengæld endog meget vigtigt for hele husets fremtid, at
de rum som resten af bygningen hviler på, igen bliver ”bæredygtige”.

Til gengæld skulle restaureringen af facaderne meget gerne syne og glæde alle
”beboere” og besøgende i mange år fremover, når de ved arbejdets afslutning
fremstår med udbedrede tavl og fuger, nykalket gadefacade og ny-tjærede
bindingsværk.
Og til næste vinter skulle både hus og indbyggere også få glæde af de nye
varmeinstallationer, som erstatter de eksisterende el-radiatorer.
Anders Køhler-Johansen, Arkitekt MAA, ARKIPLUS A/S
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Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening
Et ordinært medlemskab, som dækker en husstand (2 personer) koster 200 kr. årligt fra
den 1. januar 2013, medens et firmamedlemskab kan tegnes for 500 kr. årligt. Firmanavnene bringes på vores hjemmeside og nævnes i nyhedsbrevet. Vi tilbyder at etablere
et link fra vores hjemmeside til firmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående
firmaer for deres interesse, støtte og økonomiske hjælp.
Niels G. Sørensen

MUSCULUS
SORØ VVS ApS
DANSKE BANK, Sorø
EMILS CHOKOLADE
JUL I SORØ
BANG & OLUFSEN, Sorø
THIELE, Sorø
ARKIPLUS A/S
SORØ APOTEK
SORØ CAMPING
NORDEA, Sorø

PETER DUE BOLIG
CHRIS JENSEN A/S
ELEKTROGÅRDEN
NYRUP INSTALLATION A/S
MULTILINE A/S, Sorø afd.
SORØ BLOMSTERCENTER
ADVOKAT CLAUS N. KRISTIANSEN, Sorø
RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS
COMWELL SORØ STORKRO
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
LEMANN GRAFISK, Stenmagle

Find informationerne her:
Sydvestsjællands Museum: www.vestmuseum.dk
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: www.sammus.dk
Sorø Museumsforening: www.sormusfor.dk
Sorø Museumsforenings bestyrelse:
Niels G. Sørensen, formand
Niels Karup, næstformand
Egon Dalegaard, kasserer
Flemming Hansen, sekretær
Henning Fischer, webmaster
Alan Tomlinson, foredrag
Henning Bussenius-Larsen

Adresser, telefon, e-mail:
se www.sormusfor.dk
Nyt fra historieonline:

Forside
Vedtægter
Bestyrelse
Bliv medlem
Artikler m.v.
Links
Om hjemmesiden
Følgende firmaer støtter Sorø Museumsforening ved medlemskab:
ADVODAN Sorø  DANSKE BANK Sorø  EMILS CHOKOLADE  JUL I SORØ  BANG & OLUFSEN Sorø  THIELE Sorø
SKÆLSKØR BANK Sorø SORØ BLOMSTERCENTER  SORØ APOTEK  SORØ CAMPING NORDEA Sorø  SUPERBEST
Holberg Arkaden  PETER DUE BOLIG  KOPP SORØ A/S SORØ VVS Aps  RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS
CHRIS JENSEN A/S COMWELL SORØ STORKRO  STIFTELSEN SORØ AKADEMI  LINDRUP BYG APS 

Nyhedsbrevet er trykt hos www.lemann.dk
Ansvarlig for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen
Nyhedsbrev fra
Sammenslutningen af Musumsforeninger
december 2008 PDFfil klik her

Til kalenderen:
Generalforsamling i Sognegården, Sorø,
onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30.

Se medlemsbladet som PDF
fil klik her

