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Den etablerede gruppe der delvis arbejder
med etablering af en museumsforening og
står for etablering af den kommende
udstilling i Algade 63, arbejder under
højtryk med at få materialet klar til
åbningen af udstillingen, der vil finde sted
fra 01.-18. oktober.
Museumsgruppen skal
bruge et antal
hjælpere – KUSTODER - MEN, DER MANGLER STADIG TILSAGN HEROM FRA nogle
medborgere, som vil stille sig til
rådighed i nogle timer i åbningstiden,
der er dagligt fra kl. 13 til kl. 16.
Jobbet som kustode vil ikke indebære fysisk arbejde eller særligt kendskab til den
tid udstillingen dækker, men det vil
udelukkende være som hjælper og
vejleder om udstillingens indhold og hjælp
med udlevering af brochuremateriale.
Selve udstillingen vil i det væsentlige bestå af plancher, samt montre med genstande fra det gamle bymuseum – legetøj
fra Museum Sydøstdanmark og gamle
apoteksgenstande, som apoteker Ole
Stjärnqvist udlåner fra lokalapotekets
egne gemmer.
Tilbud om assistance i nogle dage eller
timer modtages med tak og henvendelse
kan ske til formand Mogens Bak-Hansen
på 51436867, n.formand Jørgen Nymark
på 55371877 eller på mailadressen:
vblraad@gmail.com
Tilbud om enkelte timevagter er meget
velkomne.
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”CITAT”
”Vordingborg var i middelalderen
magtens centrum.
Stedet dirrer af
sagn, dramatik og storhed.
Her blev konger kronet og begravet.
Herfra blev Danmark regeret gennem
store dele af middelalderen.
Her fastlagde internationalt orienterede konger Danmarks udenrigspolitik. Grundlagde nationens identitet
og skabte det retssamfund, som vort
demokrati hviler på.
Vordingborg er i høj grad stedet for
tilblivelsen af staten Danmark.
Et sted, hvor sporene fra fortiden ses
overalt i landskaber og byer.”
Det er håbet, at byen vil genopblomstre
og vi har ihærdigt arbejdet for at kunne
manifestere dette ved opsætning af et
antal kongekroner i byens LEDlamper.
Som nævnt andet sted er en prototype
netop opsat på Stentorvet i Algade.
Historien lever og citatet danner grundlag
for, at udviklingen, som vi står midt i, kan
begynde.
Lokalrådets kongstanke –
for at blive i det populære – er, at byens
image skal bestå sin prøve, og at
kongekroner skal præge alle de steder i
byen, der kan bære en kongekrone, så
ingen kan være i tvivl, når man
ankommer til Vordingborg og går rundt og
iagttager kongebyens seværdigheder.

Lokalrådet har med stor interesse noteret
sig, at Hotelejer Hilmer Petersen ytrer sin
utilfredshed med, at byens turisme lider
stort under den nuværende mangel på udnyttelse af byens tidligere samlingspunkt –
Slotstorvet.
På lokalhistorisk forenings udstilling i
Algade 63, så man forhistoriens tydelige
spor, hvor torvet gav plads til såvel
samlinger og parkering på stedet, der
naturligt var indgangen til handel i Algade.
En mere intensiv benyttelse af torvet, ville
måske samtidig kunne animere hotellet til
en øget aktivitet, til gavn for forplejning
og overnatningsmulighederne.
Vi ser gerne kommentarer til vor mailboks,
så vi med stor nøjagtighed, kan fremføre
lokalbeboernes ønsker og forventninger til
torvets anvendelse i dagligdagen, for uden
vore indsigelser vil der med stor sikkerhed
ikke ske ændringer.
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