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Bisættelser og begravelser

Lørdag den 5. marts

 Eggeslevmagle Kirke, kl. 11.00: Else Marie Jensen

 Vor Frue Kirke, kl. 11.30: Grete Hansen

 Haslev Kirke, kl. 12.00: Frode Jensen

 Sønder Bjerge Kirke, kl. 13.00: Carl Ernst Hansen

 Næstved Gl. Kapel, kl. 13.00: Poul Aagaard

Generationsskifte

Henrik Lundgaard

KORSØR: SK Forsyning A/S’ 
bestyrelse har på et møde 
for nylig accepteret et ønske 
fra adm. direktør Henrik 
Lundgaard om en planlagt 
tilbagetrækning. 

Henrik Lundgaard har 
være adm. direktør siden SK 
Forsyning blev stiftet ved en 
fusion af alle de kommunale 
forsyningsenheder i 2008. 
Tilbagetrækningen vil fore-

gå som et generationsskifte, 
hvor Henrik Lundgaard ud-
træder af direktionen den 
31. maj 2017, og afl øses af tek-
nisk direktør Henrik Birch. 
Herefter er direktionen re-
duceret til to personer, idet 
Henrik Birch vil varetage 
den daglige ledelse sammen 
med økonomidirektør Jan 
Østerskov.

Henrik Birch

Døde

Lars Kelstrup
* 28. september 1941
†  29. februar 2016

Mai-Britt og Thomas

Begravelsen finder sted fra Sorø Klosterkirke
tirsdag den 8. marts kl. 12.00

I stedet for blomster, så giv Dansk Røde Kors en gave
på konto 4183-7380879

Mrk. Lars Kelstrup

Vor kære mor og farmor

Lizzi Lemcke
* 13. marts 1927

er stille sovet ind den 2. marts 2016

På familiens vegne

Erik og Jørgen

Bisættelsen finder sted fra Sankt Peders Kapel
mandag den 7. marts kl. 11.00

Min kære elskede mand

Møbelpolstrer

Kristen Marius Nielsen
* 15. marts 1935    † 1. marts 2016

er stille sovet ind

På familiens vegne

Rita

Bisættelsen finder sted fra Terslev Kirke
tirsdag den 8. marts kl. 11.00

HISTORIEFEST: 
Ringsted Middel-
alderfestival nyder 
godt af omkring 100 
frivilliges indsats. 
Det kommer en tysk 
delegation og ser 
nærmere på som led 
i et nyt museums-
projekt.

Af Anne Wandahl

RINGSTED: 800 års historie 
krydser et dansk-tysk spor 
på fl ere måder under Ring-
sted Middelalderfestival fra 
den 19. august. 

Årets festivalnavn er 
»Brodermord« og temaet 
er, som avisen tidligere har 
beskrevet, mordet på Erik 
Plovpenning i 1250 foranle-
diget af hans bror Abel.

Abel var hertug i Slesvig, 
og den halshuggede kong 
Eriks lig blev smidt i den 
slesvigske fl od Slien, in-
den hans jordiske rester 
otte år senere blev bragt til 
Ringsted og begravet i Sct. 
Bendts Kirke.

Så årets middelalderfest 
har en dansk-tysk historisk 
forbindelse, og den kom-
mer med i et grundlag for 
at skabe en ny dansk-tysk 
forbindelse mellem museer 
på begge sider af grænsen. 
Herunder Museum Vest-
sjælland, hvortil festivallen 
og Ringsted Museum hører.  

Middelalderfestivallen får 
besøg af tyske frivillige fra 
Oldenburg Wallmuseum i 
Holstein som led i et nyt pro-
jekt, NORDMUS. 

Meningen med NORDMUS 
er at se på mulighederne for 
at skabe et museumssamar-
bejde på begge sider af græn-
sen. 

Projektet støttes med 6,5 
millioner EU-kroner. 

Frivilliges støtte
Projektet har tre »ben«, der 
skal testes igennem de næ-
ste tre år. 

Et af »benene« er museer-
nes brug af frivillige. 

- Hovedformålet med 
NORDMUS er at udvikle ide-
er og lære af hinanden, så vi 
kan udvikle sjovere aktivite-
ter og skabe bedre tilbud til 
vores gæster på begge sider 
af grænsen. Vi har ansvaret 
for at udvikle museernes 
brug af frivillige. Nogle af 
de medvirkende museer har 
ingen frivillige, nogle er lige 
begyndte at bruge dem, og så 
er der os, der har gjort god 
brug af frivillige i mange år, 
siger Eskil Vagn Olsen, mu-
seumsdirektør hos Museum 
Vestsjælland.

Det er her Ringsted Mid-
delalderfestival kommer 
ind i billedet, fordi den er et 
skoleeksempel på, hvordan 
museumsfolk og frivillige 
i skøn forening kan sætte 
sådan en stor begivenhed i 
værk. 

- Vi lægger simpelt hen 
grunden til at udvikle fri-
villig-projektet på Ringsted 
Middelalderfestival. Derfor 
skal vi nu i gang med at fi nde 

ud af, hvad de tyske frivilli-
ge kan være med i. De skal 
jo helst tilføre festivallen 
noget ekstra. Meningen er, 
at de kommer på besøg fl ere 
gange forud, og så selvfølge-
lig er her under selve mid-
delalderfesten. Tanken er 
så, at næste år skal frivillige 
fra Museum Vestsjælland til 
Oldenborg Wallmuseum og 
på samme måde være med 
i nogle af deres store aktivi-
teter, forklarer Eskil Vagn 
Olsen.

Gensidig fornøjelse
Museum Vestsjælland har 
mange års gode erfaringer 
med brug af frivillige, så 
hvorfor ikke bare sende op-
skriften til Tyskland, men 
så nemt er det ikke, for frivil-
lige og professionelle muse-
umsfolk skal ikke gå i vejen 
for hinanden.

- Vi skal ikke afprofessio-
nalisere museerne. Det er jo 
ikke meningen, at frivillige 
skal tage job fra de fastan-
satte. Omvendt har de frivil-
lige ofte kompetencer fra et 
arbejdsliv, som vi kan lære 
af. I Museum Vestsjælland 
har vi cirka 400 frivillige. 
Mange af dem har en lang 
erfaring indenfor et hånd-
værk. Vi har for eksempel 
en dygtig tekstilgruppe, og 
der må jeg blankt erkende, at 
jeg kommer til kort, når det 
handler om korssting, for-
klarer Eskil Vagn Olsen.

På samme måde har de ty-
ske venner givetvis gode må-
der at anvende frivillige på, 
som Museum Vestsjælland 
nu glæder sig til at mødes 
om.

Tyskerne kommer til 
brodermordet i august

De frivillige i Ringsted Middelalderfestival er med i alt fra at lave ærtemos til madboderne eller bygge kulisser eller sy kostumer eller en masse 
andet. Festivallen i år bliver fødestedet for et nyt dansk-tysk museumsprojekt om frivillige.  Foto: Thomas Olsen

 NORDMUS skal skabe 
et grænseoverskri-
dende dansk-tysk 
museumsnetværk 
mellem museer i 
Nordtyskland, Syd-
danmark og Region 
Sjælland. Projeket 
varer tre år og støttes 
med 6,5 millioner 
EU-kroner.

 Partnerne er: Kultur-
stiftung Hansestadt 
Lübeck - Die Lübecker 
Museen, Wallmuse-
um Oldenburg Hol-
stein, Zweckverband 
Museumsverbund 
Nordfriesland, Ri-
chard-Haizmann-Mu-
seum, Fachhochschu-
le Lübeck - Institut für 
Lerndienstleistung, 
Fuglsang Kunstmu-
seum, Museum Vest-
sjælland, Museum 
Lolland-Falster Mu-
seum Sønderjylland, 
Nationalt Videnscen-
ter for Historie- og 
Kulturarvsformidling

 Oldenburg Wallmu-
seum beskæftiger 
sig med den slaviske 
befolknings liv i den 
tidlige middelalder.
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