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Museum klar med årsberetning om spiselig formidling og et
gammelt komfur
Et nyt spiseligt formidlingskoncept og madkulturel dannelse, en ny fortælling om
Pederstrup, et renoveret gammelt komfur og menneskets verden satte dagsordenen
i 2021 på Museum Lolland-Falster.
Sidste år var på trods af corona et travlt og begivenhedsrigt år på Museum Lolland-Falster. Det kan du nu
læse mere om i museets årsberetning, som just er udkommet.
I årsberetningen får du mere at vide om museets spiselige formidlingskoncept. Det går ud på at invitere til
historiske middage hos stenalderpigen Lola, statsmanden C.D.F. Reventlow og andre kendte historiske
personer fra Lolland-Falster. Det sker i regi af projekt EGN Lolland-Falster, som er støttet af Nordea-fonden.
Her møder gæsterne retter, som Lola kunne servere i stenalderen, og en tidstypisk middag hos familien
Reventlow på herregården Pederstrup.
Museets direktør Ulla Schaltz er imponeret over den store publikumssucces, det har været.
- Billetterne er blevet revet væk, og folk er kommet fra hele landet for at få en autentisk historisk middag i
historiske rammer tilsat fortællinger om den tids mennesker, siger Ulla Schaltz.
Årsberetningen indeholder også fortællingen om, hvordan Museum Lolland-Falster sammen med
madfirmaet Kost og CELF skaber uddannelsesforløb for kokkeelever og ernæringsassistenter. Det giver
eleverne en forståelse for den lokale madkultur og de lokale råvarer.
Dannelse er et af museets pejlemærker, og i 2021 dannede havnen i Nykøbing Falster rammen om museets
store satsning, projektet Menneskets Verden, hvis konklusioner formidles i årsberetningen.
I 2021 gennemgik Reventlow-Museet Pederstrup store forandringer, hvad angår formidling og indretning.
Om dette og et renoveret brændekomfur samt Himmelmesteren fra Sandby og meget andet kan man også
læse i Museum Lolland-Falsters årsberetning 2021.
Årsberetningen findes i digital form på Museum Lolland-Falsters hjemmeside.
Billedtekst: Museum Lolland-Falsters direktør med museets årsberetning 2021.
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