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Årets første udstilling
på Køng Museum 
rykker kraftigt på op-
fattelsen af håndarbejde
med nål og tråd.

De 4 kunstnere viser
store tekstile billeder
med vidt forskellige 
udtryk og teknikker.

Ida Bang Augsburg
har de sidste 10 år broderet
mange meget store gobeliner
med et mylder af detaljer. 
Sidste år udstillede hun for
første gang i et galleri i Kbh.
med megen omtale. 
Motiverne opstår frit og nålen
og de mange garntyper 
bruges som kunstmaleren
bruger sine pensler og farver.

Stof på stof.Sting på sting
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Grete Balle er mest kendt
som væver og maler med
udstillinger i ind- og udland. 
Også hendes tekstile billeder
er abstrakte og kraftfulde
med kombinationer af tynde
stoffer og grove materialer.

Nete Riemann 
er inspirerert af eventyr og
digte og det afspejles i 
hendes billedunivers, der
dannes af mange forskellige
stoffer, der lag på lag giver
en hel speciel 3-dimentional
virkning.  

Bodil 
Rasmussen
syr med stor 
grafisk sans
de fineste
fuglemotiver.

Udstillingen 
er åben 
lørdage og søn-
og helligdage
fra kl. 12 - 16.

Tekstile billeder. 25.marts - 3. juni

Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby. www.koengmuseum.dk



Ny bestyrelse
Støtteforeningens bestyrelse
består fra 26. februar af 
følgende personer:

Hanne Tommerup,
formand.
Birthe Helth, 
næstformand og kasserer.
Louise Kristensen, 
udstillingsleder.
Johnny R. Madsen, 
IT og vedligeholdelse.
Anne Hedeager Krag, 
sekretær.
Suppleanter: 
Per Ole Schovsbo og 
Vinnie Larsen.

Årskontingent 2018/19
uændret 110 kr.
Generalforsamlingen ved-
tog et uændret kontingent
på 110 kr. pr. medlem. 
Medlemskabet går fra 1.
juli 2018 til 30. juni 2019.

Du kan allerede nu indbe-
tale dit kontingent på konto
nr. 6220 6612079 – husk at
anføre navn(e). 

Kontingentet bedes betalt
senest den 1. juni. Efter ind-
betaling vil du få tilsendt
medlemskort, som også
giver gratis adgang til:

Empiregården i Stege,
Museumsgården i 
Keldbylille på Møn,
Køge Museum,
Næstved Museum samt
25 kr. i rabat på 
Danmarks Borgcenter i 
Vordingborg.

Vi har netop afviklet to kur-
ser specielt rettet mod vores
museumsværter, så de er
klædt på til at modtage de
forhåbentlig mange gæster 
i den kommende sæson.

Dels gennemgik vi Køng
Fabriks spændende historie
og dels fik vi en gennem-

Sommerudstillingen
på Køng Museum fra 9. juni
til 19. august bliver en grup-
peudstilling med titlen
”Naturens Mønstre”. 
På udstillingen vises tekstil-
og smykkekunst fremstillet
af Laura Barüel, Bess Kri-
stoffersen, Mette Saabye og
Pernille Mouritzen.

Efterårsudstillingen
har fernisering den 25. 
august, og her udstiller væ-
verne Ane Henriksen og 
Vibeke Lindhardt, der
begge eksperimenterer med
teknikker og materialer som
her Anes værk vævet med
herreskjorter.

gang af hørren og dens be-
arbejdning fra såning til
færdigt produkt. 

Kurset sluttede med en ud-
flugt til Godset Øbjerggaard,
som i dag drives som et fint
bed and breakfast tilbud.

Det var især spændende i
godsets bibliotek at se den
originale fæsteprotokol fra
slutningen af 1700 tallet.

Her viser leder af studie-
kredsen Per Ole Schovsbo
en side af fæsteprotokollen.

Kursus for museumsværter og andre interesserede
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Kommende udstillinger



Kunsthåndværkerstande
på markedet
Såfremt du er kunstværker
eller kender en kunsthånd-
værker, der har lyst til at
have en stand på familie-
markedet, så henvend dig til
Birthe Helth, mail 
bhelth@gmail.com eller
Bodil Mortensen på
bodilmortensen@stofanet.dk

Familiemarkedet søndag den 27. maj kl. 10-16

Atter i år vil vi afholde det
populære Familiemarked i 
Køng Museums have. 

Der vil som altid være
noget for hele familien.
Børnene har deres helt eget
legemarked, og kvinder og
mænd kan nyde de flotte
veterankøretøjer og kunst-
håndværkermarked. 

På museet er der samtidig
en fin udstilling med tek-
stile billeder i forskellige
udtryk og teknikker.
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Gruppebesøg
Skulle du have lyst til at
booke et gruppebesøg med
omvisning og kaffe og kage
kan det ske på mail til:
bodilmortensen@stofanet.dk 
eller på telefon 24 62 30 51.
Vi åbner også gerne museet
på hverdage.

Nyt tag på 
Køng Museum
Vi glæder os til at se jer i
den nye sæson, som starter
Palmesøndag den 25. marts.
Og vi glæder os også til at
vise jer, at Køng Museum
nu fremstår meget smukt
forsynet med et nyt tag.

Tak til Den selvejende 
institution Køng Museum
og arkitekt Jesper Herbert 
Nielsen, som har skaffet
fondsmidler til renove-
ringen hos Slot- og Kultur-
styrelsen og fra A.P. Møller
Fonden.

Redaktion:
Hanne Tommerup 
Louise Kristensen

Se også nyheder om
foredrag, workshops mv.
på vores hjemmeside:
www.koengmuseum.dk 


