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Nye tider 
Perioden 2019-2020 har virkelig 
budt på meget arbejde og store 
forandringer og udfordringer på 
Selsø Slot. 

Den Plessenske Selsø Fond 
(Fonden) erkendte i marts, at med 
en midlertidig lukning, samt 
opretholdelse af en museumsleder-
stilling, ville man komme ud med et 
underskud på ca. 200.000 kr. Dette 
resulterede i, at Fonden måtte se sig 
nødsaget til at nedlægge museums-
lederstillingen pr. 31.07. 2020.  

Fonden er en erhvervsdrivende 
fond, og med det driftstilskud vi 
modtager fra Frederikssund 
Kommune indebærer det, at vi, 
juridisk, ikke må drive kommerciel 
virksomhed. Dvs. vi må ikke leje 
slottet ud til bryllupper, fester og 
foto-shoots og lignende. Denne 
støtteordning er yderligere med til at 
vanskeliggøre herregårdsmuseets 
økonomiske situation. Det er ikke 
muligt at modtage nogen form for 
statsstøtte, men Nationalpark 
Skjoldungernes Land (NSL) vil gøre 
Selsø Slot til det nordlige center i 
nationalparken. 
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Dette vil helt sikkert også give nogle 
indtægter til slottet, samtidigt med, 
at vi forhåbentlig kan få ændret 
støtten fra Kommunen til en anden 
type støtte. Så kunne vi, rent 
juridisk, få lov til at igangsætte 
aktiviteter, der gav indtægter til 
slottet, som kan bruges til et 
minimum af vedligeholdelse og 
aflønning. 

Fondens formål er, at holde museet 
åbent for offentligheden, formidle 
historien og sørge for, at stedet ikke 
forfalder. 

Derfor vil der ikke blive opslået en 
ny museumslederstilling, men 
derimod en stilling, som skal holde 
øje med ”stenene”, og koordinere 
det frivillige arbejde. 

Hvad så med de fremtidige 
koncerter og arrangementer? 
Fremover vil Selsø Slot blive drevet 
af en driftsleder/koordinator. Vi har 
timelønnede omvisere, samt 
timelønnede til at tage sig af  
billetsalg i åbningstiderne. De 
timelønnede har siden 01. august 
selv koordineret dette. Ved 
koncerterne har frivillige fra 
venneforeningen og Skibby Aktive 
også budt ind og hjulpet til. Det er 
stadig de frivillige fra vennefor-
eningen, som holder det grønne 
område og gården. 

De populære koncerter fortsætter 
som hidtil. I 2021 vil det være et 
musikudvalg under Fonden, som 
arrangerer. På sigt vil der blive 
dannet en musikforening, svarende 
til Roskilde Musikforening, som vil 
komme til at stå for koncertpro-
grammet.  

Hvem er kontaktperson på Selsø 
Slot? 

Hvis du vil i kontakt med Herre-
gårdsmuseet, skal du ringe på 
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museets telefonnr. 5217 2060 i 
åbningstiden, eller sende en mail 
info@selsoe.dk, så vil du få kontakt 
med den, der passer telefonen og 
mailen, og han/hun vil kunne 
hjælpe dig. 

Slotscafé 
Venneforeningen har skænket café-
borde og stole til Slottet, således at 
enhver, der besøger os, kan sidde 
ude i gården under parasoller og 
nyde en forfriskning. I 2021 håber 
at kunne servere kager, der er bagt i 
anretterkøkkenet. 

Nationalparkens rolle 
Nationalparken er som nævnt 
meget interesseret i Selsø Slot og vil 
gerne satse på det som et center, 
men alt afhænger til syvende og 
sidst af en aftale med Kommunen. 

NSL vil kunne tilbyde naturformid-
ling og undervisning af hhv. 
skoleelever i kommunen og 
interesserede, samt udstillinger.  

Vores motto for denne forandrings-
proces er:  
Vi vil det samme – bare meget 
mere.	

Kontingent: 
Enkeltmedlemskab: 150 kr. 
Par: 200 kr. 

Indmeldelse: 
Send en mail til 
selsoeslotsvenner@gmail.com eller 
ring til 2463 7228 eller 5194 
0002. 

Kontooverførsel til  
1551 8985308 

MobilePay: 41364 

Vi vil gerne have din mailadresse, 
så vi kan kontakte dig og sende 
nyheder til dig.	

	



	

Bestyrelsen	
Formand	
Peter	Kjeldsen	
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Mad - Kunst - Livstilsmarked 
Pga. Corona-krisen fik vi ikke 
afholdt vores Mad, Kunst & 
Livstilmarked i juni. Vi havde fået 
tilkendegivelser fra mange udstillere 
og fik 19.600 kr. fra Kultur- & 
Fritidsforvaltningen i kommunen. Vi 
har fået lov til at beholde pengene, 
så vi kan afholde markedet i 2021. 
Vi er allerede i gang med at plan-
lægge det kommende marked i juni 
2021. 

-------- o  O  o --------- 

Generalforsamlingen  
d. 23. August 

På vores generalforsamling d. 23. 
august blev alle disse emner nævnt. 
Bente Ahlefeldt fra fondsbestyrelsen 
fortalte om, hvor fonden vil arbejde 
hen. Alt dette er refereret på forrige 
side. 

Bonnie Mürsch ønskede at træde ud 
af venneforeningens bestyrelse. 
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Bonnie har været med i 
Venneforeningen siden dens start i 
90’erne og har gjort et stort stykke 
arbejde. Lone Meier træder ind på 
hendes plads som bestyrelsesmed-
lem. Lone har været meget aktiv på 
Slottet og er nu ansat som 
timelønnet. Regitze Schrøder blev 
valgt ind som bestyrelsessuppleant. 

Øvrige, der var på valg modtog 
genvalg. 

Efter generalforsamlingen blev der 
indtaget lækre sandwiches i det 
gamle herregårdskøkken. 

Frivilliggrupper 
Det kan ikke understreges nok. 
Museet er dybt afhængig af de 
frivillige.  

• Sygruppen (er ved at starte op 
igen) 

• Køkkengruppen (historisk mad-
lavning) 

Andre grupper er driftsgrupper som 

• Cafégruppen/billetsalgs-gruppen 
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(billetsalg, cafésalg) 
• Værtsgruppen (værter og praktisk 

hjælp ved koncerter og 
arrangementer) 

• Anlægsgruppen Der er behov for 
venner, der har lyst til at arbejde 
med hele det grønne område.  

Kontakt os på 
selsoeslotsvenner@gmail.com 

HUSK: som medlem af foreningen 
har du gratis adgang i museets 
åbningstid. 

Bemærk venligst 
• Allehelgen d. 31. oktober er 

aflyst. 
• Museet lukker for sæsonen 

d. 13. September, men har 
dog åbent i efterårsferien i 
uge 42. 

 

Ekstra arrangement 

”Fønix Kabinettet” opføres på Selsø Slot d. 9., 
11. og 13. september 
En fortælling om transformation af Sigrid Moses-Jacobsen 
Forestillingen tager udgangspunkt i en forunderlig samling af 
objekter, der leder på sporet af myten om Fugl Fønix, som trækker 
tråde helt tilbage til Egypten og åbner spørgsmål som:   

Hvorfor findes denne myte i næsten alle kulturer?  
Hvad fortæller Fønix fuglen om det at være menneske?  
Og hvordan kommer vi overens med det faktum, at alt, os selv 
inkluderet, konstant er i forandring?  
 

Praktisk:		
Forestillingen	spiller	d.	9,	11	&	13	sept.		
kl.	14:00-15:45.		
Der	er	gratis	adgang	mod	betaling	af	entrebillet		
til	Selsø	Slot.	Der	er	kun	plads	til	12	personer		
pr	forestilling,	så	reserver	din	billet	ved		
Sigrid	Moses-Jacobsen	ved	at	sende	en		
sms	til	+45	60188234. 

Hoveridag 
Søndag d. 25. oktober 
Vi starter kl. 10:00. 
Medbring dit gode humør, og 
vær med til at lukke for sæsonen. 
Arbejdet består i  
ü Rengøring af slot og 

portbygning, samt oprydning 
ü Havearbejde i anlægget 
Som belønning får du frokost i 
det grønne, hvis vejret tillader 
det. 

Glögg 
arrangement 

søndag d. 29. november 
i det gamle 

herregårdskøkken. 
 

For SSV-medlemmer  
og Skibby Aktive 

 pris 50 kr./person 
Nærmere information følger 


