etablerede enkeltsamlinger af mere speciel
karakter.

Lokalrådet har gennem længere tid arbejdet med idéen om
at få lokalmuseet tilbage, da
vi er utilfredse med, at vor egen historie er forsvundet til fordel for oprettelsen af Danmarks borgcenter, som jo
ikke viser os den umiddelbare fortid vi
gerne skulle kunne bygge vor egen
tilværelse på og fortælle vore børn om.
Vi har derfor rettet henvendelse til vore
lokale historikere og interessen har vist sig
så stor, at de gerne vil deltage i et
BORGERMØDE for at få et indblik i, om
brugerne af museet også er interesseret.
Der indkaldes derfor til
BORGERMØDE I MEDBORGERHUSET
i Kirkeskoven torsdag,
den 07. maj 2015 kl. 19.00, hvor
Keld Møller Hansen (Museum Sydøstdanmark), der som museumsansvarlig er centrum for den lokale udbredelse af kendskabet til Vordingborgs historie, vil indlede
mødet. Karen Jensen (Psykiatrisk Museum),
vil fortælle om de tiltag der er taget ved
etablering af et museum dér.
Hanne
Tommerup (Støtteforeningen for Køng
Muséet) og John Holmer (Museumsforeningen for Sydøstdanmark og Møn) orienterer efterfølgende om de tiltag der skete
dér og de opnåede resultater.
Der vil desuden blive mulighed for debat og
drøftelser til inspiration for det videre
arbejde. Der bliver taget referat. Mødet skal
gerne afslutningsvis munde ud i nedsættelse
af en arbejdsgruppe, som kan udarbejde
forslag til vedtægter, lokaliteter, personale
m.m."
Udover indlægsholderne har mere end 11
lokale museumsinteresserede foreninger
meldt deres deltagelse, så interessant
bliver det, om vi kan knytte interesserne
sammen, på tværs af de allerede

Lokalrådet har gentagne gange modtaget
forespørgsler til belægningen på Slotstorvet og det har fået os til at rette henvendelse til Teknisk udvalgs formand Thomas
Christfort, med påstandene om at stenene
skulle være placeret på den forkerte side,
samt at der havde været et stort overskud,
som kunne dække udvidelsen til Algade, for
at få afklaret begreberne.
Der foreligger nu et entydigt svar, som vi
tillader os at bringe i citat:
” Der er ikke lavet nogen fejl i stenenes placering.
De er lagt som anvist, og der har desuden ikke
været noget stort overskud af sten.
Der blev købt yderligere sten til udvidelsen af
Slotstorvet.
Vi er stadig i gang med at undersøge
problematikken omkring jernkanterne.
I efteråret 2014 har vi opstartet en undersøgelse omkring problematikken.
Der er stadig undersøgelser i gang, så vi kan
desværre ikke give den endelige forklaring på,
hvad det skyldes.
Men fremkomsten af jernstativet skyldes ikke
udelukkende sætninger.”
Vi må så håbe, at fremkomsten af jernstativerne bliver løst så torvet bliver perfekt, i sin overflade, over det hele.

undervejs

i brug 2014

