
 

 

Formand Niels G. Sørensens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø 

Museumsforening” på Sorø Museum onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30. 

 

Siden generalforsamlingen på Sorø Museum den 14. marts 2018 er der afholdt 

bestyrelsesmøder på Værkerne den 28. maj, den 10.september og den 3. december 2018. 

Endvidere den 30. januar 2019 på Sorø Museum med Ea Stevns Matzon.  

1. suppleant Vibeke Beltoft har ønsket at deltage i bestyrelsesmøderne, hvilket bestyrelsen 

med glæde har takket ja til. Suppleanten har dog ingen stemmeret. 

Nyhedsbrevene udsendtes i februar og september. Tak til Alan Tomlinson og Vibeke Beltoft 

for gode bidrag. Også tak til Birgit B. Madsen, Henning Bussenius-Larsen og Vibeke Beltoft 

for uddeling af brevene direkte til mange medlemmers adresser. Det sparer foreningen for en 

hel del porto.  

Som ejere af matriklen 31a Sorø Bygrunde og de fredede bygninger på Storgade 17 holder vi 

øje med museets bygninger, som vi synes fremtræder pænt i bybilledet. Vi sætter stor pris på, 

at Joachim Bursers Apotekerhave passes på bedste måde af Havehistorisk Forening i Sorø. 

 

ERIK PETRI 

Ved 100 års-jubilæumsfesten i juni 2016 modtog museet/foreningen pengegaver i alt 14.500 

kr.  Disse penge er som ønsket og lovet anvendt til udsmykning på Sorø Museum.  

Illustrator Erik Petri kunne den 24. oktober sidste år deltage i åbningen af den nye flotte 

permanente udstilling på museet. Petri har brugt mellem 300 og 350 timer over et par år på at 

tegne fortællingen om Danmarks historie set fra Sorø. Fortællingen går fra 11.000 år før 

Kristi fødsel og op til nutiden.  

Formanden for Sorø Byråds udvalg for kultur og fritid Bo Christensen, der også er næstfor-

mand for Museum Vestsjællands bestyrelse, åbnede udstillingen. Museumsforeningen har 

ydet 12.000 kr. til hjælp til betaling af ophængningen af Petris store kunstværk på søndre 

trappeopgang og på 1. sal i museet. De 6.000 kr. ”tilhører” i øvrigt budget 2019. 

Bestyrelsen har besluttet, at det skal fremgå af budgettet, at foreningen fra og med 2020 yder 

9.000 kr. årligt til særlige ønsker fra Sorø Museum. Derudover afsættes som sædvanligt 1000 

kr. til gløggdagen i december. 

 

FOREDRAG 

De fire foredragsaftener i 2018 forløb med god deltagelse. I april talte Klaus Ebbesen om 

Jelling – Danmarks dåbsattest, og i maj hørte vi om Livets Tråd - om tekstiler ved Marie 

Louise Bech Nosch. Det skete på Værkerne. 

Efterårets to foredrag blev holdt i november på Sorø Museum, hvor først Andreas Bonde 

Hansen i et stopfyldt lokale holdt et interessant foredrag om Vestsjællands Verdens-

sensationelle Middelalderkirker.  

Martin Pavon holdt ugen efter et glimrende foredrag om Mad Money II – det amerikanske B-

17 bombefly, der nødlandede på halvøen Asnæs den 4. januar 1944. 



 

 

Vi samarbejder stadig med Sorø Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet omkring 

foredragene. Tak til vores foredragsansvarlige Alan Tomlinson for godt arbejde.  

Fra Museum Vestsjælland får vi et gratis foredrag om året. Det vil vi gerne takke for. Det er 

positivt for samarbejdet forening og museum. Og det er således, at vi selv kan ønske et 

emne. Vi har på den måde hørt om Vestsjælland/Vestindien og om Mad Money II. 

I dette forår er der igen foredrag på Værkerne. Den 11. april om udgravninger ved Køge 

Havn ved Annemette Kjærgaard og den 8. maj om Værkerne ved Helge Torm. 

 

BUSTUR 

Medlemsturen i bus den 3. juni havde god tilslutning, idet 36 deltog. Vi besøgte Fyn og så 

Ladbyskibet og Johannes Larsen Museet i Kerteminde og besøgte Fyns Hoved. I år ser vi 

frem til busturen til Politimuseet, Ravelinen og Kastellet i København den 26. maj. Vi håber 

på god tilslutning til sommerturen til den flagsmykkede hovedstad. 

 

SAMMUS 

Lige fra starten i 2003 har vi været med i SAMMUS, ”Sammenslutningen af Museums-

foreninger i Danmark”. Der er for tiden tilsluttet omkring 66 foreninger fra hele landet.  

Den 17. marts deltog kasserer, næstformand og formand i årsmødet på Tirpitz, det nye 

museum ved Blåvand.  

Den 6. oktober deltog sekretær, næstformand og formand i et temamøde i Kulturhus Fjorden 

i Kerteminde. Temaet var lokal forankring, frivillighed og samfundsengagement.  

SAMMUS har fået repræsentation i redaktionskomitéen for tidsskriftet ”Danske Museer”. I 

december udsendtes ”Danske Museer” som et særnummer: ”De frivillige”. Det var 

tilrettelagt i samarbejde med SAMMUS. 

Den 16. marts i år deltog sekretær, næstformand, kasserer og formand i årsmødet i Nyborg. 

Da formanden John Holmer ønskede at holde efter 8 år i bestyrelsen – heraf 4 år som 

formand - blev der valgt ny landsformand. Det blev Steen Hjorth fra Kerteminde Museums-

forening. Mødet fikfor første gang besøg af kulturministeren, som for tiden er Mette Bock. 

 

MUSEUM VESTSJÆLLAND 

Fra og med 2019 har de otte museumsforeninger, som bakker Museum Vestsjælland op, fået 

en repræsentant i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.  

Det er sket efter ønske fra museumsforeningerne. Af vedtægterne fremgår det nu, at Museum 

Vestsjællands bestyrelse selv vælger, om foreningernes repræsentant skal optages i 

bestyrelsen.  

Det er en af formændene, valgt af disse efter indstilling fra museumsforeningsbestyrelserne, 

der repræsenterer foreningerne. Den første repræsentant valgt for 2 år er Alice Faber, 

formand for Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner. Suppleant er David Barry, 

formand for Kalundborg Museumsforening.  



 

 

Som tidligere år har museumsforeningsformændene holdt møde to gange med direktøren for 

Museum Vestsjælland Eskil Vagn Olsen. Vi var sammen den 16. april i Skælskør og den 22. 

oktober på Ringsted Museum.  

I næste måned, den 29. april, mødes vi på Kalundborg Museum. Det er vigtigt, at vi kan 

mødes og drøfte arbejdet i fællesskab, - også fremover, hvor vi som nævnt har en repræsen-

tant i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.  

Museum Vestsjællands bestyrelse består af i alt 12 personer: et medlem fra hvert af de 6 

byråd, 3 medlemmer udpeget af kulturcheferne, 2 medarbejderrepræsentanter samt som 

nævnt et medlem fra museumsforeningerne.  

Nuværende formand for Museum Vestsjællands bestyrelse er administrerende direktør i 

Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson fra Holbæk. Næstformand er formand for kultur – 

og fritidsudvalget i Sorø Byråd Bo Christensen. 

 

TAK FOR SAMARBEJDET 

Til gløggdagen den 16. december på Sorø Museum ydede vi 1000 kr. Gløggdagen er altid 

hyggelig – tak for samarbejdet omkring dagen til museet ved Ea Stevns Matzon.  

Sorø Museumsforening har for tiden 110 medlemskaber med et årskontingent på 200 kr. for 

en person eller et par på samme adresse.  

Dertil 21 firmamedlemmer med et årskontingent på 500 kr. 

Der er heldigvis sket en lille stigning i medlemstallet siden nytår, hvor tallet var 105 og 20. 

Vi vil gerne have endnu flere medlemmer, så oplys endelig om de gode medlemsfordele. 

Medlemmer kan besøge 11 lokaliteter/museer under Museum Vestsjælland, når blot man 

fremviser medlemskortet med navn og påsat gyldigt årsmærke.  

Som noget nyt fra og med i år tilbyder vi nu firmaerne og firmaernes personale besøg for 2 

personer ad gangen på skift på alle lokaliteterne. Man skal medbringe firmamedlemskortet 

med gyldigt årsmærke. § 3 i vores vedtægter giver mulighed for dette initiativ. Ordningen er 

aftalt med direktøren for Museum Vestsjælland.  

Jeg vil gerne takke vores energiske kasserer Niels Karup for det tidskrævende 

kassererarbejde, han udfører. Han og jeg har en lille bøn: betal venligst kontingentet til tiden 

den 1. marts - og husk at notere navn – det vil spare os for meget ekstraarbejde. 

Også tak til webmaster Henning V. Fischer for arbejdet med hjemmesiden og til revisorerne 

Preben Lemann og Niels Steen Jensen for veludført arbejde.  

Ligeledes vil jeg rette en tak til hele bestyrelsen og til formidlingschef, lokalkoordinator Ea 

Stevns Matzon og øvrige ansatte på museet for et godt samarbejde i 2018.    

                                                                           Sorø den 27. marts 2019 / Niels G. Sørensen                    

   


