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Kender du en - der kender en - der ved - hvor der er en røgovn til salg for en
billig penge?
Slagtermuseets Museumsbutik i Ringstedgade Roskilde er under ombygning.
Vi gik i stå på grund af pengemangel, men nu har et fond indenfor slagteribranchen støttet os med et pænt
beløb, så vi kan komme i gang med at gøre underetagen færdig og få tagetagen indrettet til et sekretariat og
videncenter for slagterihistorie.
Men pengene slår ikke til, og derfor er vi ude med lys og lygte efter flere
penge og måske nogle tilbud på udstyr.
Men hvorfor lige en røgovn? Fordi duften af røg og spegepølser er en
vigtig faktor i en gammeldags håndværker slagterforretning. Museumsslagterbutikken fra 1920 er en strøgforretning og ligger i Ringstedgade
kun 200 m fra Roskildes strøggade Skomagergade .
Hovedmanden i Hproduktionen af butikkens spegepølser
er slagtermester Egon Hornsleth, som ses på billedet.
Hans efterfølger på Farum Bytorv, stiller velvilligt lokaler
og udstyr til rådighed..
I planerne for færdiggørelse af butikken er sat plads af i
baglokalet til en røgovn, som det ses på tegningen.
Salget af pølser giver et godt tilskud til butikkens økonomi
takket være sponsorer, der stiller råvarer til rådighed.
Hvis du kan hjælpe bedes du kontakte Karl Teglmand på
telefon 46 32 13 32 eller e-mail teglmand@mail.dk
Butikken drives af frivillige, og butikken får ikke offentlige
tilskud, men finansieres hovedsageligt af medlemskontingenter. Vi håber du vil melde dig ind, hvis du ikke allerede er medlem.
Butikken er åben hver lørdag fra kl. 10 - 14, men hvis du En solstrålehistorie
kommer forbi en anden dag, åbner vi gerne. Kontakt K. En ex slagter besøgte museumsbutikken, Han fik foreTeglmand
Hvis du vil vide mere om vore aktiviteter, så gå ind på
hjemmesiden

vist det halvfærdige pølsemageri.
Mangler i fliser?
Dem giver jeg.

www.slagterimuseet.dk
Bent Banke har nu en byggemateriale forretning i Kvistgaard.
Tak til Bent
Kontingent: Husstandsmedlem kr. 100 Forretning kr. 500 -Virksomhed kr. 1500 - konto

9173 325 3945

