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Nyhedsbrev, februar 2010
Første nyhedsbrev i 2010
Hermed udsendes det første af museumsforeningens to nyhedsbreve i 2010. Det næste
udsendes i august måned.
Læs om busturen til Slotsholmen i København den 25. april. Vi spiser sammen og bliver
vist rundt i Folketinget af Ole Hækkerup. Bagefter besøger vi et lille museum.

Christiansborg Slot

Brevet indeholder indkaldelse til årets generalforsamling den 3. marts kl. 19.30 i Sorø
Sognegård. Bestyrelsen håber på et godt fremmøde til generalforsamlingen. Museumsdirektør Ea Matzon orienterer fra museet og fortæller senere »Fra det gamle Sorø«.
Vi vedlægger den nyeste museumsfolder med aktivitetsprogram fra Sorø Museum
indtil august.
Bestyrelsen har med glæde erfaret, at besøgstallet på Sorø Museum steg med 1500.
Knap 9.500 gæster besøgte museet i 2009. På Sydvestsjællands Museums afdelinger var
der i alt 49.000 besøgende - en fin fremgang fra 43.000 i 2008.
Bemærk forårets to foredrag, som omtales på side 2 og side 4.
Sorø Museumsforenings hjemmeside – www.sormusfor.dk – har alle de informationer, der vedrører foreningen. Se hvem, der er i bestyrelsen, læs vedtægterne og find
de gode »historiske« links. Efter generalforsamlingen lægges formandens beretning på
hjemmesiden.
Niels G. Sørensen

FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
ONSDAG DEN 17. MARTS 2010 KL. 19.30

Borge og voldsteder på Sydsjælland
v/ museumsinspektør Susanne Outzen
En borg kan være et imponerende anlæg som korsfarerborgen Crac des Chevaliers i Syrien eller vore hjemlige Hammershus, Vordingborg og Kronborg som måske de mest
kendte kongeborge.
Men i middelalderens Danmark var der også mange mindre, private fæstninger, nu
ofte bevaret som jordbunker kaldet voldsteder, heriblandt steder som f.eks. Pedersborg,
Krøjerup og Hammersvold.
Enkelte steder er der endnu levn af bygninger fra tiden som ved Sparresholm ved
Næstved.
Nogle anlæg er mere sagnagtige og findes kun omtalt i de skriftlige kilder fra Valdemar Atterdags erobring af riget i midten af 1300-årene som f.eks. Gunderslevholm og
Næstveds »Husvolden«, der begge endnu ikke er præcist lokaliseret.
Kongernes borge i Syd- og Vestsjælland er ikke til at komme udenom, og derfor vil
aftenens foredragsholder også fortælle om kongens borge i vest og syd, Tårnborg, Korsør
og Vordingborg.
Museumsinspektør Susanne Outzen har som led i sin uddannnelse specielt borgene
omkring Øresund og vil på den baggrund gennemgå de borge og voldsteder, der kendes
fra Sydsjælland.

Til medlemmerne af Sorø Museumsforening
Der indkaldes til GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 3. MARTS 2010 Kl. 19.30
i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2011.
Forslag: uændret 150 kr. og 500 kr. for firmamedlemskab.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Ejler Jensen.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
På valg er Egon Dalegaard.
7. Valg af revisorer.
På valg er Niels Steen Jensen.
8. Indkomne forslag.
Eventuelle forslag sendes til formanden inden den 10. februar 2010.
(17. februar accepteres).
9. Evt. – uden beslutninger.
Museumsdirektør Ea Stevns Matzon informerer fra Sorø Museum.
Der serveres øl/vand – og i pausen kaffe med brød.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og
Folkeuniversitetet.

Efter pausen fortæller museumsdirektør Ea Stevns Matzon.
Emnet er »Fra det gamle Sorø«.

Entre for ikke-medlemmer er 50 kr.
Der vedlægges girokort til betaling af kontingent for 2010: 150 kr. og 500 kr. for firmaer.
Betalingsfrist er den 22. februar 2010.

I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

Venlig hilsen
Niels G. Sørensen, formand
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FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
ONSDAG DEN 14. APRIL 2010 KL. 19.30
Sorø-Vedde banen – en nedlagt, men ikke glemt jernbane
v/markedsføringskonsulent Ole-Chr. M. Plum

ÅRETS MEDLEMSTUR 2010 i APRIL MÅNED
MED BUS TIL HOVEDSTADEN
SØNDAG DEN 25. APRIL
Årets tur for foreningens medlemmer går til København.
Afgang fra Torvet i Sorø kl. 09.30 med turistbus

Ole-Chr. M. Plum, der i dag er markedsføringskonsulent i Regionstog, og som gennem
mange år har interesseret sig for de danske jernbaners historie, specielt lokalbanerne, vil
fortælle om Sorøs lokalbane.
Som så mange andre købstæder har Sorø også haft sin egen lokalbane, nemlig banen til
Vedde, der åbnede i 1903.
Persontrafikken ophørte allerede i 1933, mens godstrafikken fortsatte frem til 1951.
DSB fortsatte imidlertid med at køre gods til og fra Sorø Bystation på den 2,6 km lange
strækning fra Sorø Station helt frem til 1970.
Under 1. og 2. Verdenskrig havde banen store godstog i forbindelse med transport af tørv
fra Åmosen til København.

Vi kører til København og spiser frokost på et historisk sted mellem
Amager og Christianshavn. Vi går derefter 2 km til Folketinget på Christiansborg.
Kl. 12.45 møder vi folketingsmand Ole Hækkerup, der vil fortælle
om arbejdet i Folketinget og vise os rundt i lokalerne.
Efter et par timer går vi den korte vej gennem Det kgl. Biblioteks Have til
Dansk Jødisk Museum, som vi besøger.
Derefter vil bussen bringe os tilbage til Sorø Torv.
Forventet hjemkomst kl. 18.00-18.30.
Pris for bustur, frokost (undtagen drikkevarer) og entré 300 kr. pr. person.

Sorø-Vedde banen blev anlagt som privatbane, men drevet af DSB. Havde banen eksisteret i 2010, ville den uden tvivl have været en del af Regionstog, der varetager driften af
bl.a. Tølløsebanen og Odsherredsbanen.

(Der vil ikke være adgang til bussen under opholdet i København).

Tilmelding senest den 25. marts til formand Niels G. Sørensen
på telefon 57 80 47 82 - mobil 24 80 88 77 - gerne på e-mail nielsvedde@mail.tele.dk
Højeste deltagertal er 50. Tilmeldingen er bindende.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Folkeuniversitetet.
Entre for ikke-medlemmer er 50 kr.

Såfremt deltagertallet er mindre end 30,
forbeholder bestyrelsen sig ret til at arrangere turen
med alternativt transportmiddel.

I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.
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GRÆNSEFORENINGEN FOR SORØ OG OMEGN i samarbejde
med Sorø Museumsforening, Gl. Sorø Amts Arkæologiforening
samt IDA, Ingeniørforeningen i Danmark

Danske minder i Holsten og Nordtyskland
- Det danske monarkis vugge
Studie- og oplevelsesturen 2010
finder sted i dagene mandag den 17. til fredag den 21. maj 2010
Program:

Middag på egen hånd, idet der til interesserede bestilles plads i den egnstypiske restaurant
»Friesenhof«, med specialiteten »Friesengeist«.
Torsdag den 20. maj:
kl. 09.00 Udflugt til Minden med besøg ved de store sluseanlæg hvor Mittellandkanalen
krydser Weseren. Besøg på det storslåede mindesmærke fra den tyske kejsertid, Porta
Westfalica. Frokostpause i Minden på egen hånd. På vejen hjem kort ophold i Verden med
den imponerende domkirke. Forventet hjemkomst til hotel kl. 17.00. – 19.00 Middag i
Bremen Ratskeller (inkl.)
Fredag den 21. maj:
kl. 09.00 Efter morgenmaden går turen til Sorø. Undervejs ophold i Altona ved den gamle
grænse til Tyskland. Undervejs frokostpause samt mulighed for grænsehandel. Ankomst
Sorø ca. 18.00.

Mandag den 17. maj:
kl. 07.15 busafgang fra Rødtjørnevej/Rønvej, Frederiksberg, Sorø. 07.30 Sorø busterminal, Rådhusvej, Sorø. Mulighed for opsamling undervejs. Vi kører over Storebælt.
Ca. 12.00 ankomst Glückstadt . Frokostpause samt mulighed for at se det bedste af den
smukke by, der er grundlagt af Christian den 4. i 1617. Ca. 14.00: Overfart med færgen
over Elben til Nordtysklands frugthave »Das Alte Land«, som vi kører gennem til Bremen. Kort ophold i den hyggelige by Stade. Ankomst hotel i Bremen ca. 19.00. Middag
på hotellet (inkl.).

Pris kr. 3795,00 pr. person
i dobbeltværelse med enkeltværelsestillæg kr. 750,00 omfatter:
Bus med flystole, kaffemaskine m.m., 4 overnatninger m/morgenmad på godt hotel, 3 x
3 retters middag/buffet og alle udflugter med de i programmet nævnte entreer. Alle drikkevarer ekskl.

Tirsdag den 18. maj:
kl. 9.00 Rundvisning i Bremen Altstadt og fiskerkvarteret Schnoor med skandinavisk guide.
Frokost på egen hånd. 14.00 kører bussen til Wilhelmshaven med Tysklands største marinemuseum, valgfri deltagelse. Hjemkomst hotel kl. 17.30. - 18.30 Middag på hotellet (inkl.)

Der tages forbehold for ændringer i gældende skatter, afgifter og valutakurser, samt mindre ændringer i programmet. Operatør: Ørslev Gruppe og Specialrejser, som udsender faktura efter tilmeldingsfristen. Husk pas og evt. supplerende rejse- og afbestillingsforsikring (kan bestilles hos Ørslev).

Onsdag den 19. maj:
kl. 9.00 Afgang til den gamle by Oldenburg kendt gennem grev Didrik den Lykkelige,
som er stamfar til den danske kongeslægt via sønnen Christian den 1. Den første oldenburger var dog grev Otto, som i 989 under en jagt af en mø fik foræret et drikkehorn, der
i dag kan ses på Rosenborg. Oldenburg var fra 1667 til 1773 i dansk besiddelse. Frokost
på egen hånd i Oldenburg. På vejen ud eller hjem kort ophold i Delmenhorst. Forventet
hjemkomst til hotel kl. 17.00.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Poul V. Andersen 57832774,
pv.andersen@gmail.com senest 15. februar 2010.
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Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening
Et ordinært medlemskab, som dækker en husstand (2 personer) koster 150 kr. pr. år,
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

ADVODAN Sorø
DANSKE BANK Sorø
EMILS CHOKOLADE
JUL I SORØ
BANG & OLUFSEN Sorø
THIELE Sorø
SKÆLSKØR BANK Sorø
SORØ BLOMSTERCENTER
SORØ APOTEK
SORØ CAMPING
LEMANN GRAFISK

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
LINDRUP BYG ApS
STIFTELSEN SORØ AKADEMI

Find informationer 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
Ejler Jensen, næstformand
Jørgen Svendsen, kasserer
Flemming Hansen, sekretær
Henning Fischer, webmaster
Alan Tomlinson, foredrag
Henning Bussenius-Larsen
Adresser, telefonnumre og e-mails:
se www.sormusfor.dk

Nyhedsbrevet er trykt hos Lemann Grafisk
Ansvarlig for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen

