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Kommende aktiviteter
3. juli:

Lundbyefestivalen åbner

6. juli:

Ridderskole

6. juli:

Byvandring i Højbyen - kl. 19.00-20.30

8. juli:

Ridderskole

13. juli

Silkemaling og afhaspning af silketråd

13. juli:

Ridderskole

15. juli

Silkemaling og afhaspning af silketråd

15. juli:

Ridderskole

16. juli:

Museets 111-års fødselsdag

20. juli:

Byvandring i Højbyen - kl. 19.00-20.30

22. juli:

Byvandring i Mig og min by.

27. juli:

Byvandring i Mig og min by

29. juli:

Byvandring i Mig og min by

29. juli:

Byvandring i Højbyen – kl. 14.00-15.30

3. august:

Byvandring i Mig og min by

3. august:

Byvandring i Højbyen – 14.00-15.30

5. august:

Byvandring i Mig og min by

12. august:

Byvandring i Højbyen

19. august:

Generalforsamling på Museet

1. september:

Talkshow: Glem ikke malkepigen

2. september:

Talkshow: Glem ikke malkepigen

4. september:

Talkshow: Glem ikke malkepigen

Udstillingen ”Lundbye og venner”
På Kalundborg Museum løber festivalen fra 3. juli til 12. september
Museumsforeningen har doneret 49.450 kr. til istandsættelsen af rummet, til lys og
møbler.
Se festivalprogrammet med oplysninger om billetter og priser på:
www.lundbyekunstfestival.dk

Ridderskole for børn 4-8 år
Tirsdage og torsdage kl. 10.30 – 12.30 og 13.30 – 15.30
En rigtig ridder kan skrive breve, ride på hest, skyde med bue og pil og håndtere et
sværd.

Den kommende ridder lærer at skrive med fjer og blæk, ride, skyde med bue og pil og
håndtere sværd og skjold.
Ridderskolen koster 25 kr. incl. Ridderbevis.
Billetter kan bestilles på: www.billetexpressen.dk

Silkesommerfugle og silkemaling
Tirsdag den 13. juli og torsdag den 15. juli
I Havestuen fortæller John Pedersen og Ole Zetner om, hvor silken kommer fra, og
hvordan den laves.
I Foredragssalen hjælper Rie Koustrup og Irene Pedersen med maling af tørklæder.
Alm. Entre og materialer (62 kr.) betales i Museumsbutikken.

Byvandring i Højbyen
Tirsdage den 6. og 20. juli og 3. august kl. 19.00-20.30
Torsdage den 29. juli og 12. august 14.00-15.30
Den guidede tur koster 75 kr. for voksne – børn 12-18 år 25 kr. – børn under 12 er
gratis, men skal have billet. Billetter købes på: billetExpressen.dk

Museets 111 års-fødselsdag 16. juli kl. 14.00
Museum Vestsjælland inviterer Museumsforeningens medlemmer til en orientering
om planerne for Højbyen.
Kl. 14.00 Velkomst ved Museumforeningens formand og Eskild Vagn Olsen.
Et glas bobler til alle
14.15-15.00 introduktion til de to nye udstillinger – ”Mig og min by” og ”Lundbye
og venner” med mulighed for at se udstillingen på egen hånd.
15.00-16.00 i foredragssalen – kaffe og kage samt præsentation af projektet ” fra
museum til museumsby” ved Eskild Vang Olsen og Martin Pavon.
16.00 tak for i dag
Da der er et begrænset antal pladser ca. 60 er det nødvendigt at bestille plads inden
tirsdag d.13.juli kl. 12.00 hos Hanne Schademann – has@vestmuseum.dk 2552 8321

Byvandring for de mindste
Byvandring for de mindste i ”Mig og min by”
d. 22.,27.,29. juli og 3 og 5. august kl. 11-12 og 12.30-13.30
Det koster 40 kr. + entre for voksne, 25 for børn
Udstillingen blev omtalt i forrige Nyhedsbrev.

Generalforsamling
Museumsforeningens generalforsamling afholdes torsdag den 19. august 2021 kl.
19.00 i foredragssalen.
Efter generalforsamlingen fortæller Martin Pavon om de seneste udgravninger i
Lindegården.

Glem ikke malkepigen
1., 2. og 4. september 14.00-14.50
Talkshow med fortælling og oplæsning.
Samtale med fortiden 6 - er et talkshow med teaterleder Simon Vagn Jensen og
museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen om venskabet mellem Lundbye,
Skovgaard og Frølich

Kalundborg Museums åbningstider
28.juni-15.aug. Alle dage kl.10.00-16.00
16.aug.-12.sep. Tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag og søndag kl.10.00-16.00
13.sep.-17.okt Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag kl. 10.00-16.00
18.okt.- 24 okt.(efterårsferie) Alle dage kl.10.00-16.00

Oplysninger om Museumsforeningen
Se bagsiden af nyhedsbladet og Museumsforeningens hjemmeside
http://www.vestmuseum.dk/Museumsforening-1.aspx

Formandens orientering
Det er nu 1 år, siden vi havde det sidste arrangement i Museumsforeningen. Det var
Museets 110-års fødselsdag, som blev fejret med strålende vejr, foredrag og et fint
traktement. Det var samtidig David Barrys sidste arrangement. Davids død,
coronalukning og det faktum, at Museumsforeningens bestyrelse lige skulle have styr
på tingene gjorde, at vi ikke havde mod på flere arrangementer.
Nu vover vi os ud i et nyt fødselsdagsarrangement: Museum Vestsjælland inviterer
Museumsforeningens medlemmer til orientering om de 2 aktuelle udstillinger og
planerne for Højbyen.
Holbæk Teater viser forestillingen ”Zorro og Den Forbudte Sombrero” i Holbæk
Museums gård.
Museum Vestsjælland har købt forestillingen den 31. august og udbyder nu de 150
pladser til museumsforeningernes medlemmer. Kalundborg Museumsforening har
fået tildelt 20 pladser.
En billet koster 175 kr. (normalpris 235 kr.) og den dækker:
- En velkomstdrink (et glas kølig rosévin) som står klar ved ankomst
- Velkomst ved museumsdirektør Eskild Vagn Olsen
- Introduktion til stykket ved teaterleder og skuespiller Brian Kristensen, som
selv spiller med i forestillingen.
Forestillingen er kl. 19.00-21.00 inkl. pause, dørene åbnes kl. 18.00.
Interesserede kan sende en mail til: majkenlusty@gmail.com. mellem den 16. og 20.
juli, så vil vi fordele billetterne retfærdigt. Kun 1 billet pr. medlem. Par, hvor begge
er medlem kan bestille 2.
Nogle af de andre museumsforeninger har med stor succes haft ture til
genstandsmagasinet i Ugerløse. Vi vil prøve, om vi også kan arrangere det. Problemet
lige nu er, at magasinets leder er på barsel indtil begyndelsen af 2022. Vi tænker os,
at det bliver små hold på måske 25 personer ad gangen. Noget, som kan gentages 1
eller 2 gange om året indtil alle interesserede har set det.
Hvis forholdene tillader det, håber vi også at kunne holde et par foredrag i løbet af
efteråret.
Det vil vi meddele i næste nummer af nyhedsbrevet.
Majken Lusty

Nyt fra Museet
Vi fortsætter udviklingen af MVE’s online kulturformidling. I løbet af de seneste 2
uger, har vi både udgivet en ny podcast om Bedre Byggeskik samt en ny
middelalderrute i vores app Tidslommen.
Podcasten bringer os tættere på bevægelsen Bedre Byggeskik – en landsdækkende
forening med epicenter i Vestsjælland. Podcasten indgår også i Tidslommen, hvor du
kan høre små indslag, mens du bevæger dig rundt på Bakkekammen i Holbæk. I kan
høre podcasten her:
https://vestmuseum.podbean.com/e/bedre-byggeskik-%e2%80%93-et-arkitektoniskeventyr/ Podcasten er udgivet med støtte fra Fonden til Støtte for Holbæk Museum.
Den nye middelalderrute går på tværs af 4 kommuner. Gennem engagerende
historiefortælling og faglig viden binder vi middelalderfortællingerne i Kalundborg,
Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune sammen, og fremhæver byerne og
kommunernes helt enestående kulturarv og historie. Den samlede oplevelse tager
form som prologer, lydvandringer og faglige film på stederne.
I kan få en forsmag via linket nedenfor, men for at få den fulde oplevelse, skal I ud i
landskabet, der hvor historien har udspillet sig. Tak til de fire kommuner for støtten
til ruten \uD83D\uDE0A
https://vestmuseum.dk/Middelalderruten/
Eskild Vagn Olsen, Museumsdirektør, MV

Medlemskab af Kalundborg Museumsforening
Museumsforeningens formål er at støtte Kalundborg Museum. Man kan melde sig ind
i foreningen ved at betale kontingentet i museumsbutikken eller ved at overføre
kontingentet til Museumsforeningens bankkonto: Arbejdernes Landsbank,
Kalundborg, reg.nr. 5367, kontonr. 244907. Husk ved overførsel at skrive navn,
adresse og e-mailadresse i feltet ”Besked til modtager”. Årskontingentet 2020:
• Enkelt: kr. 175. Enkelt-pensionist: kr. 150
• Par: kr. 225. Par-pensionister: kr. 175
Medlemskabet giver gratis adgang til Kalundborg museum og adgang med 50% rabat
på billetprisen til alle museer/besøgssteder inden for Museum Vestsjælland, 10%
rabat i museets butikker (undtaget allerede nedsatte varer) og gratis adgang til alle
foredrag arrangeret af Kalundborg Museumsforening
Kontakt til Kalundborg Museumsforening
Foreningen kontaktes helst per e-mail, eller post eller ved henvendelse i butikken
• Kalundborg Museumsforening, Adelgade 23, 4400 Kalundborg
• Formand, Majken Lusty: majkenlusty@gmail.com
• Kasserer: Kamma Rasmussen, e-mail: ktr@ka-net.dk

Bestyrelsen for Kalundborg Museumsforening
Majken Lusty, Kalundborg (formand)
Kamma Rasmussen, Kalundborg (kasserer)
Kirsten Jessen, Kåstrup (sekretær)
Søren Rasmussen, formand for Arkæologiforeningen
Anne Christensen, Gørlev
Erik Lund-Andersen, Dalby
Peter Breinholt, Kalundborg
Lene Diemer, Kalundborg (næstformand)

