Formand Niels G. Sørensens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø
Museumsforening” på
Sorø Museum torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.30.
Siden generalforsamlingen på Sorø Museum d. 19. marts 2015 er der afholdt bestyrelsesmøder d. 11.
maj, d. 7. september, d. 30. november 2015 i Sorø Kultur- & Fritidscenter og d. 25. januar 2016 på
Sorø Museum med Ea Stevns Matzon.
Der holdes endvidere løbende kontakt med lederen af Sorø Museum Ea Matzon for gensidig
information om udstillinger, arrangementer og bygningernes vedligeholdelse m.v.
Som ejere af matriklen 31a Sorø Bygrunde og de fredede bygninger på Storgade 17 er vi hele tiden
opmærksomme på forhold omkring museet, som i dag fremtræder i god stand – det står klar til at
være ramme om festlighederne i anledning af 100 års jubilæet den 25. juni i år.
100 års jubilæet har vi sammen brugt en del tid på at planlægge, ligesom vi har arbejdet med en
jubilæumsbog, som museumsforeningen takket være fondsdonationer og kommunal støtte udgiver på
fødselsdagen. Vi fejrer dagen på museet, hvor medlemmerne har mulighed for at modtage bogen
mod fremvisning af medlemskort.
Vi glæder os til festdagen. Lad mig i aften udtrykke min tak til festudvalget Ea Stevns Matzon og
Pernille Jacobsen fra museet og næstformand Ulla Hansen og sekretær Flemming Hansen fra
bestyrelsen. I gør en særlig indsats for at tilrettelægge jubilæumsdagen bedst muligt.
De fire foredragsaftener på Værkerne i 2015 forløb med god deltagelse.
I april holdt Peter Vang Petersen fra Nationalmuseet et spændende foredrag om Danefæ for 25
fremmødte, og Stephen Egede Glahn, tidligere sognepræst i Munke Bjergby, fortalte om Hans Egede,
Grønland og Danmark i 300 år; der var 30 tilhørere.
I oktober holdt Laurine Albris, Københavns Universitet, foredrag om Stednavne, centralpladser og
arkæologi. I november fik vi besøg af Lisbeth Petersen, Kalundborg, som gav os en udmærket aften,
hvor hun viste billeder og fortalte om Grundlovskampe i Grøftekants-Danmark. Aftenen var godt
besøgt, og stemningen var i top.
Vi ser frem til de to foredrag på Værkerne i næste måned: den 21. april om Sorøs posthistorie fra
middelalderen til 1903 ved lektor Steen Jensen, Sorø, og den 28. april om Rendsborgparken ved
Kalundborg ved museumsinspektør Lone Claudi-Hansen, Museum Vestsjælland, Arkæologi.
Vi fortsætter med fire foredrag årligt i godt samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og
Folkeuniversitetet. Tak til vores foredragsansvarlige Alan Tomlinson for arbejdet med
tilrettelæggelsen. Og en tak til Henning Bussenius - Larsen for praktisk hjælp.
Vi udsendte som sædvanligt nyhedsbrevene i september og i februar. Vi arbejder altid på, at
artiklerne kan skrives af vores medlemmer.
Tak for gode bidrag til Jørgen Mogensen og Ea Stevns Matzon samt til vores kasserer Niels Karup og
direktør Eskil Vagn Olsen, Museum Vestsjælland. Også en stor tak til seniorforsker Minna Kragelund
fra Holbæk, der skrev om ”Vævernes Hus på Kattrup Gods”.
Nyhedsbrevene trykkes hos Lemann Grafisk, Stenmagle, og vi er meget tilfredse med det grafiske
arbejde, som Preben yder - endda med en særdeles god sponsorrabat.
Preben Lemann er også den, der skal trykke jubilæumsbogen her i forsommeren. Redaktionen består
af Ea Matzon, Henning Fischer og undertegnede, og vi har i lang tid været i gang med arbejdet. Der
vil være 9 artikler, som er skrevet dels af ansatte på museet, dels af medlemmer af museumsforenin-

gen og af forfattere, der på forskellig måde har tilknytning til Sorø Museum. Bogen vil være rigt
illustreret.
Medlemsturen i bus den 14. juni havde fin tilslutning med 40 tilmeldte. Vi besøgte Helsingør og så
Skibsklarerergården med guidet rundvisning. Frokosten blev indtaget på Borgerkroen tæt ved, mens
Helsingør Pigegarde musicerede udenfor.
Bagefter gik vi til det nye museum M/S Museet for Søfart, hvor vi også blev vist rundt i to grupper.
Vi sluttede af med kaffe og kørte så hjemad via Hellebæk – Gurre – Hillerød og Roskilde. Tak til
vores sekretær Flemming Hansen for arbejdet med at tilrettelægge den gode dag.
Vi har fra starten i 2003 været med i SAMMUS, ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i
Danmark”, hvor jeg er en af to revisorer. Der er for tiden omkring 75 foreninger tilsluttet. Henning
Bussenius – Larsen og jeg deltog i årsmødet den 14. marts på det nye Moesgård Museum. Jeg deltog
i et møde i Nyborg den 25. september.
Til gløggdagen den 13. december på Sorø Museum ydede vi 1000 kr. Vi modtog et pænt antal gæster.
I 2015 var foreningens gave et godt tilskud på 7000 kr. til en ny udstillingsmontre, der anvendes i
museets nyopsatte våbensamling, der åbnedes den 13. november.
Den 23. april og den 21. oktober afholdtes møde med de 7 museumsforeningers formænd og
direktøren for MVE. Det er aftalt, at der arrangeres medlemsbusture til museets afdelinger. Første tur
bliver den 22. maj 2016 med start fra nord (ved Odsherreds Museum). Man besøger museerne i
Flakkebjerg, Skælskør og Ringsted.
Vi har for tiden 115 medlemskaber med et årskontingent på 200 kr. for en eller et par på samme
adresse. Dertil 21 firmamedlemmer med et årskontingent på 500 kr. Vi har dermed omkring 210
personer i vores medlemsskare.
Vi vil gerne have endnu flere medlemmer, så man må huske at fortælle, at der er gode
medlemsfordele, idet man frit kan besøge de 11 besøgssteder under Museum Vestsjælland.
Jeg vil gerne takke vores flittige kasserer Niels Karup for det store arbejde med at holde styr på
pengene og med at føre medlemslisten.
En tak skal revisorerne Preben Lemann og Niels Steen Jensen også have. Vi er helt trygge ved deres
bilagsgennemgang.
Ligeledes takker jeg mine øvrige bestyrelseskolleger og museumsleder Ea Stevns Matzon og ansatte
på Sorø Museum for et godt og tillidsfuldt samarbejde i det forløbne år.
Man føler sig altid velkommen, når man besøger museet – også bag kulisserne.
Sorø den 10. marts 2016/Niels G. Sørensen

