Formand Niels G. Sørensens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø
Museumsforening” på Sorø Museum torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.30.
Siden generalforsamlingen på Sorø Museum d. 10. marts 2016 er der afholdt
bestyrelsesmøder d. 6. juni, d. 22. august og d. 7. december 2016 i Sorø Kultur- &
Fritidscenter samt d. 25. januar 2017 på Sorø Museum med Ea Stevns Matzon.
Som ejere af matriklen 31a Sorø Bygrunde og de fredede bygninger på Storgade 17 tænker
vi ofte på forhold omkring museets bygninger, som i dag fremtræder i god stand.
I den forbindelse er vi meget tilfredse med, at lejeren Sorø Museum ved Ea Stevns Matzon er
opmærksom på at vedligeholde de gamle bygninger. Vi er vidende om og glade for, at bl.a.
museets forvalter arbejder aktivt for at holde bygningerne i orden.
Sammen med museets folk brugte vi en hel del tid på at planlægge 100 års jubilæet, ligesom
vi arbejdede med en jubilæumsbog, som museumsforeningen takket være fondsdonationer
og økonomisk støtte fra Sorø Kommune udgav på fødselsdagen den 25. juni 2016.
Lemann Grafisk, Stenmagle, stod for lay - out og trykning af bogen på de 108 sider med
omkring 110 illustrationer. Tak til forfatterne, 9 i alt, som leverede gennemarbejdede faglige
artikler.
Jeg ved af egen erfaring, at det et stort arbejde at skrive en indholdsrig artikel.
Der er udleveret en bog til hvert medlem, som måtte ønske det, og hvis nogen ønsker at købe
bogen til fx gave, så fås den her på museet og i Svegård Bog og Idé.
Vi var yderst tilfredse med den store jubilæumsdag, hvor 135 gæster nød de festlige timer i
den solbeskinnede museumsgård med festtaler og kaffe, lagkage og kagekone. Vi havde den
glæde, at Chorus Soranus med 35 sangere underholdt med dejlige danske sange, kulturminister Bertel Haarder, borgmester Gert Jørgensen, direktør Eskil Vagn Olsen, Museum
Vestsjælland og ”vores egen” Ea Stevns Matzon talte.
Den 10. september åbnede museet en særudstilling ”Gemt men ikke glemt”. Udstillingen var
forberedt i godt samarbejde med museumsforeningens bestyrelse i anledning af 100 års
jubilæet. Stor tak for samarbejdet omkring udstillingen. Der var god gang i den – fysisk såvel
som mentalt og socialt.
De fire foredragsaftener på Værkerne i 2016 forløb med god deltagelse.
I april talte lektor emeritus Steen Jensen, her fra Sorø, om ”Sorøs posthistorie fra middelalder
til 1903”, og Lone Claudi-Hansen, museumsinspektør ved Museum Vestsjælland, fortalte om
Rendsborgparken ved Kalundborg. Begge foredragsholderne havde for øvrigt leveret
spændende artikler til jubilæumsbogen.
I november talte Peter K.A. Jensen, Randers, om ”Menneskets Odyssé” ved et dobbeltforedrag en lørdag eftermiddag, og Carsten Egø, Slagelse, fortalte om ”Gøngehøvdingen –
sandheder og myter”.
Vi ser frem til de to foredrag på Værkerne i næste måned: d. 5. april om ”Runesten og
vikinger ved Ribe Domkirke” v. Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer, og d. 19. april om

”Vestsjælland og Vestindien – et sprængfarligt emne!” ved Karen Munk-Nielsen, daglig leder
af Holbæk Museum.
Vi har et godt samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet
omkring foredragene. Tak til vores foredragsansvarlige Alan Tomlinson for det grundige
arbejde med tilrettelæggelsen. Også en tak til Henning Bussenius - Larsen for praktisk hjælp.
Vi udsendte som sædvanlig nyhedsbrevene i september og i februar. Vi arbejder altid på, at
artiklerne kan skrives af vores medlemmer. I den forbindelse takker vi Vibeke Beltoft og
Alan Tomlinson.
En tak for artiklen om Frederiksborg Slotskirke rettes til provst i Hillerød Jørgen
Christensen, som er opvokset i Dianalund. På min henvendelse gav han os straks lov til at
trykke artiklen.
Medlemsturen i bus den 14. juni havde god tilslutning med 34 tilmeldte. Vi var forbi den
gamle kirke i Tveje Merløse, inden vi besøgte Holbæk Museum, hvor frokosten blev indtaget
i den hyggelige gård. Derefter gik det videre til Malergården, hvor kaffe blev nydt inden
hjemkørsel.
I år ser vi frem til en dejlig sommertur med bus til Frederiksborg Slot den 18. juni.
Lige fra starten i 2003 har vi været med i SAMMUS, ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark”, hvor jeg er en af to revisorer. Der er for tiden 76 foreninger tilsluttet.
Jeg deltog i et møde den 24. september i Horsens Fængsels Museum. Man kan følge arbejdet
i SAMMUS på hjemmesiden www.sammus.dk Her kan bl.a. læses 33 nyhedsbreve fra de
senere år.
Til gløggdagen den 11. december på Sorø Museum ydede vi 1000 kr. Det glædede os, at
knap 80 gæster dukkede op. Gløggdagen er altid hyggelig, og mange går videre fra museum
til Klosterkirken, hvor der er koncert.
Den 13. april på Kalundborg Museum og den 25. oktober på Holbæk Museum afholdtes
møde med de 7 museumsforeningers formænd og direktøren for MVE. Det næste møde
bliver i øvrigt her på Sorø Museum i april måned. Vi er glade for dette samarbejde – godt at
udveksle ideer. Godt at arbejde med emner af fælles interesse.
Vi har for tiden 110 medlemskaber med et årskontingent på 200 kr. for en eller et par på
samme adresse. Dertil 19 firmamedlemmer med et årskontingent på 500 kr. Det svarer til
knap 200 personer i vores medlemsskare.
Vi vil dog gerne have endnu flere medlemmer, så husk at fortælle om de gode medlemsfordele. Medlemmer kan uden ekstra betaling besøge 11 lokaliteter/museer under Museum
Vestsjælland, når man fremviser medlemskortet med påsat gældende årsmærke.
Jeg vil gerne takke vores flittige kasserer Niels Karup for det grundige arbejde med at holde
styr på pengene og i samarbejde med undertegnede at føre medlemslisten.
En tak for veludført arbejde rettes til revisorerne Preben Lemann og Niels Steen Jensen.
Ligeledes takker jeg mine bestyrelseskolleger og museumsleder Ea Stevns Matzon,
museumsassistent Pernille Jacobsen og øvrige ansatte på Sorø Museum for et rigtig godt og
tillidsfuldt samarbejde i det forløbne travle jubilæumsår 2016.
Sorø den 9. marts 2017 / Niels G. Sørensen

