
Formand Niels G. Sørensens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø 

Museumsforening” på Sorø Museum onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.30. 

 

Siden generalforsamlingen på Sorø Museum d. 9. marts 2017 er der afholdt 

bestyrelsesmøder den14. juni, den 20.september og den 11. december 2017. Endvidere den 

17. januar 2018 med Ea Stevns Matzon.  

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

opmærksomme på forhold omkring museets bygninger, som vi synes fremtræder i god stand 

for tiden. 

Med 6.000 kr. støttede foreningen efter anbefaling fra Ea Stevns Matzon den event, der med 

stor succes blev holdt i Sorø Klosterkirke i forbindelse med Danmarks Radios nye historiske 

udsendelser ”Danmark bliver til”. Det var TV-udsendelsen Tidlig Middelalder, der blev 

præsenteret her i Sorø den 20.april. I den forbindelse var der arrangeret en række gode 

kulturelle, historiske indslag i og udenfor kirken. 

Ved jubilæumsfesten i 2016 modtog museet pengegaver i alt 14.500 kr. Disse penge er nu 

kommet ud at arbejde, idet illustrator Erik Petri på Sorø Bibliotek den 5. april lavede en stor 

vægillustration om begivenheder og personer i middelalderens Sorø. Petri tegnede, mens 

historiefortæller Andreas Bonde Hansen fortalte om Sorø og de kendte store begivenheder. 

Resultatet hænger indrammet i mellembygningen her på museet. Der vil fremkomme 

yderligere udsmykning v. Erik Petri på museet (ved trappeopgangen). 

De fire foredragsaftener på Værkerne i 2017 forløb med god deltagelse.  

I april talte Morten Søvsø fra Sydvestjyske Museer for 30 deltagere om Runesten og 

Vikinger ved Ribe Domkirke, og Karen Munk-Nielsen fra Holbæk Museum fortalte om 

Vestsjælland og Vestindien; også her var der fin deltagelse. 

Den 22.november fortalte Steffen Heiberg, nu bosiddende i Sorø, om Chr. IV. Der var mødt 

34 tilhørere. Ved et dobbeltforedrag lørdag den 25. november fortalte Andreas Bonde 

Hansen, København, om Vikingeborgen Trelleborg, og Iben Skibsted Klæsøe, Kokkedal, 

fortalte om Hedeby. Dobbeltforedraget trak 25 tilhørere; det kunne nok have været lidt bedre 

besøgt. 

Vi ser frem til forårets to foredrag på Værkerne i næste måned: om Jelling ved Klaus 

Ebbesen den 17. april og Livets Tråd - om tekstiler ved Marie Louise Bech Nosch d. 1. maj.  

Vi har et godt samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet omkring 

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

Vi udsendte som sædvanlig nyhedsbrevene i februar og i september. Vi arbejder altid på, at 

artiklerne kan skrives af vores medlemmer. I den forbindelse takker vi Alan Tomlinson, 

Vibeke Beltoft, Jørgen From Andersen, Jørgen Mogensen, Helge Torm og Henning Fischer. 

Medlemsturen i bus den 18. juni havde god tilslutning, idet 34 deltog. Vi besøgte Frederiks-

borg Slot i Hillerød. I år ser vi frem til en dejlig sommertur med bus til Nordøstfyn den 3. 

juni. 

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

eninger i Danmark”. Fra vores bestyrelse var vi 3 deltagere til et møde på Silkeborg Museum 

den 6. oktober. Den 17. marts – på lørdag - deltager fire bestyrelsesmedlemmer i årsmødet, 



som i år holdes på det nye museum Tirpitz ved Blåvand.  

I oktober blev vi som nabo af Sorø Kommune bedt om at udtale os om et nyt udhængsskilt 

på Sorø Apotek, Vi frarådede at ophænge skiltet. Apotekeren undlod i sidste ende at ophænge 

det nye moderne skilt, for hvilket vi har takket apotekeren, som for øvrigt er et af vores 

medlemmer. 

I november anmodede Holbæk Museum om støtte til et større projekt om Besættelsen i 

Vestsjælland vedr. podcastudsendelser og bogudgivelse. Vi har lovet at støtte med 4.000 kr. 

Til gløggdagen den 17. december på Sorø Museum ydede vi 1000 kr. 60 gæster dukkede op. 

Gløggdagen er altid hyggelig, og vi glæder os over samarbejdet med museet ved Ea Stevns 

Matzon. 

Den 26. april afholdtes møde med de 7 museumsforeningers formænd og direktøren for 

MVE på Sorø Museum. Det følgende halvårsmøde blev holdt på Odsherreds Museum den 

30. oktober. Det næste møde bliver i Skælskør den 16. april. Vi er glade for dette samarbejde 

med udveksling af ideer og drøftelse af emner af fælles interesse. 

Der har for nylig meldt sig en formand nr. 8 til samarbejdet. Det er formanden for 

Museumsforeningen for Flakkebjerg Skolemuseum. De øvrige 6 repræsenterer foruden vores 

museumsforening, museumsforeningerne i Ringsted, Skælskør, Holbæk, Kalundborg og 

Odsherred samt Odsherred Kunstmuseums og Malergårdens Venner. 

Vi har for tiden 107 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 glæder os 

over, at nye medlemmer – også to firmaer - er kommet til siden sidste generalforsamling.  

Desværre har vi også mistet enkelte medlemmer, men vi er glade for den støtte, vi fik af dem 

i en årrække. 

Vi vil 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 gyldigt årsmærke. Årsmærket 

udsendes sammen med nyhedsbrevet i februar måned. Vær opmærksom på, at kortet gælder 

for én person. Er der et par på samme adresse, udstedes der altså to kort. 

Vi har oprettet en e-mailliste, således at vi hurtigt kan give vores medlemmer diverse 

oplysninger. Det er Henning Fischer, som står for denne liste, ligesom han også klarer vores 

hjemmeside. Tak for det, Henning. 

Jeg vil gerne takke vores flittige kasserer Niels Karup for det grundige og noget 

tidskrævende kasserearbejde, han udfører.  

En tak for veludført arbejde rettes også til revisorerne Preben Lemann og Niels Steen Jensen. 

Ligeledes takker jeg mine 6 bestyrelseskolleger og museumsleder Ea Stevns Matzon og 

øvrige ansatte på Sorø Museum for et godt samarbejde i 2017. 

                         Sorø den 14. marts 2018 / Niels G. Sørensen                    

   


