FORENINGENS FORMÅL ER AT
FREMME INTERESSEN FOR BYENS OG EGNENS HISTORIE OG
AT STØTTE KERTEMINDEEGNENS MUSEER.
DET GØR VI BL.A. VED
• at give museer et årligt driftstilskud – i
forhold til antal medlemmer af foreningen
• at støtte indkøb af nyt til museernes
udstillinger
• at støtte indkøb, som kan fremme publikums
oplevelser af deres besøg på museerne

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM AF
KERTEMINDE MUSEUMSFORENING
På www.ostfynsmuseer.dk/Om os kan du finde oplysninger om Kerteminde Museumsforening. Her kan du melde ind i foreningen
og betale dit for dit medlemskab.
Du kan også bede om en indmeldelsesblanket
på Johannes Larsen Museet og på Vikingemuseet Ladby.

MEDLEMSKAB 2019
Et medlemskab koster 300 kr.
Pris for et par (på samme adresse) 500 kr.
Priserne gælder pr. kalenderår.

SOM MEDLEM AF KERTEMINDE
MUSEUMSFORENING FÅR DU:
Gratis adgang til alle Østfyns Museer
Besøg Johannes Larsen Museet, Toldboden,
Farvergården, Hindsholm Egnsmuseum, Vikingeskibsmuseet i Ladby, Nyborg Slot og Borgmestergården i Nyborg, så tit du ønsker – og
tag en ledsager med.
Gratis modtagelse af Cartha
Alle medlemmer modtager årsskriftet ”Cartha”,
som indeholder spændende artikler om Kerteminde og omegns kunst- og kulturhistorie.
Gratis modtagelse af ”Det sker på museerne”
4 gange årligt modtager du pr. post eller mail
et nyhedsbrev om, hvad der foregår på Østfyns
Museer.
Invitation til årlig udflugt
Medlemmer modtager mindst én gang årligt
invitation til (mod betaling) at deltage i en udflugt til et spændende museumsmål.
Rabatter
- på udvalgte varer og arrangementer
- 50% rabat på adgang til Faaborg Museum
- 50% rabat på adgang til Brandts
- 50% rabat på adgang til Clay
- 20% rabat på adgang til Fjord&Bælt
- 20% rabat på adgang til Naturama
- 10% rabat på køb i ”Kaffehuset”, Johannes
Larsen Museet. Husk at vise dit medlemskort.
_____________________________
Museerne i Nyborg og Kerteminde Kommuner
blev i 2009 sluttet sammen til Østfyns Museer.
Kerteminde Museumsforening udpeger tre
medlemmer til Østfyns Museers bestyrelse.

BLIV MEDLEM AF
KERTEMINDE
MUSEUMSFORENING

VIKINGEMUSEET LADBY

FARVERGÅRDEN

I museet smukt beliggende ved Kerteminde Fjord
finder man Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra
vikingetiden.

Den gamle renæssancebygning fra 1630 beliggende
på hovedgaden tæt ved torvet huser i dag Kertemindes byhistoriske museum. Her kan man gå på
opdagelse i byens historie, nyde en kop kaffe i de
historiske omgivelser ude eller inde, prøve en cykeltur
på væltepeter i den idylliske have eller shoppe i den
hyggelige museumsbutik.

Skibsgraven ligger endnu som den blev fundet i sin
gravhøj. Efter udgravningen af det enestående fund
midt i 1930’erne blev der støbt en betonhvælving hen
over fundet, hvorpå der blev lagt jord. På den måde
blev der genopført en gravhøj over skibsgraven.

JOHANNES LARSEN MUSEET
Kernen i kunstmuseet er den charmerende villa, som
kunstnerægteparret Alhed og Johannes Larsen i 1901
byggede på Møllebakken i Kerteminde. Dermed skabte de ikke alene en malerisk ramme om familiens liv,
men tillige et mødested for malere, forfattere, billedhuggere og andre kunstnere.
Hele stemningen kan stadig indfanges af museets
gæster. Den gamle Svanemølle knejser endnu på Møllebakken, malerparrets hjem står urørt med møbler,
malerier og andet inventar, og i den store have er de
mange sjældne og smukke træer bevaret – ligesom
udsigten over Kerteminde og Storebælt.

Derfor er det i dag muligt at træde ind i den skibsgrav, hvor en vikingefyrste blev begravet i begyndelse af 900-tallet, og gå en tur rundt om hans skib.
I en ny museumsbygning bliver fyrstebegravelsen rekonstrueret og sat ind i en større sammenhæng. Her
finder man også udstillinger med de mange fine fund,
der til stadighed gøres på Ladbykongens egn.
Men Vikingemuseet er ikke kun genstande bag glas.
Året igennem foregår der masser af aktiviteter, hvor
man bl.a. kan møde mange af museets frivillige i
aktion.

Åbningstider og adresse:
Marts – okt. åbent tirs – søn kl. 10-16
”juleåbent” man – fre kl. 10-17.30 og lør 10-15
Langegade 8, 5300 Kerteminde

TOLDBODEN
Den gamle toldbod i Kerteminde fra 1590 fungerer i
dag som udstillingssted. Her viser museet udstillinger
om områdets historie og kultur, afvekslende med Kerteminde Kunstforenings udstillinger af nutidskunst.
Åbningstider og adresse:
I udstillingsperioder åbent tirs – søn kl. 12-16
Strandgade 3, 5300 Kerteminde

HINDSHOLMS EGNSMUSEUM
I Martofte ligger egnsmuseet med en imponerende
samling af ting, der fortæller om livet på landet i
gamle dage. Alt sammen indsamlet af landarbejder
Charles Nielsen, der viede sit liv til at bevare sin hjemegns historie. Museet drives af foreningen for Hindsholm Egnsmuseum.

I de nye udstillingsbygninger er der løbende nye,
spændende særudstillinger, og specielt 2017 – 150året for Johannes Larsens fødsel – byder på en perlerække af arrangementer året igennem.

Åbningstider og adresse:
15.juni – 31. august, alle dage 12-16
Fynshovedvej 486, 5390 Martofte

Har man fået yderligere appetit efter en tur gennem
museet, tilbyder ”Kaffehuset” – der i Johannes Larsens tid tjente som vaskehus – en let frokost eller
kaffe med hjemmebag.
Adresse:
Møllebakken 14, 5300 Kerteminde

Adresse:
Vikingevej 123, 5300 Kerteminde

Vi glæder os til at byde dig velkommen i
vores museumsforening.

Åbningstider:
September-maj: tirs-søn kl. 10-16
Juni-august: alle dage kl. 10-17

Åbningstider:
September-maj: tirs-søn kl. 10-16
Juni-august: alle dage kl. 10-17

Læs mere om vores museer og mange spændende
aktiviteter på vores hjemmeside

www.johanneslarsenmuseet.dk

www.vikingemuseetladby.dk

www.ostfynsmuseer.dk

