
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark – www.sammus.dk      

SAMMUS                                                      
Nyhedsbrev nr. 34 – Februar 2017 -  Redaktion: kontakt@SAMMUS.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde 2017 
Lørdag d. 25. marts 2017 – kl. 10.30 til 16.00 afholder 
SAMMUS årsmøde på Danmarks Forsorgsmuseum i 
Svendborg.  

SAMMUS inviterer hermed sine medlemmer til Års- 
møde 2017 i et af Danmarks markante og autentiske 
museer fra ”Nyere Tid”, ”Danmarks Forsorgsmuseum”. 

”Fattiggården” blev bygget i 1872 og byen Svendborg 
var stolt over sin, i tiden, moderne og fremsynet anstalt 
for alle dem, som ikke kunne klare sig selv, eller som 
man mente trængte til gen-opdragelse.   

Foto og tekst: Fra Svendborgs Museums hjemmeside. 

Når man blev ”indlagt” på Fattiggården mistede man 
alle borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, 
værgeretten over sine børn, samt retten til at gifte sig. 

 

Det blev vurderet, om man var ”værdigt eller uværdigt 
trængende”.  De værdige boede i Forsørgelsesanstal-
ten, hvor man fik lov at sove i senge med madrasser. 
De uværdige boede i Arbejdsanstalten, hvor der var 
tremmer for vinduerne, pigtråd på murene, og man 
blev opdelt i kvinder og mænd. Begge steder var der 
arbejdstvang.                                         

 

FFrem til 1961 fungerede Fattiggården som anstalt, hvor 
man mistede sin frihed. Stedet var i funktion frem til 
1974, hvor det blev lukket. Samme år overtog 
Svendborg Museum bygningerne fra Svendborg 
Kommune, som egentlig ønskede at rive stedet ned, da 
det ansås for en skamplet på byen.                                    
Museet har siden arbejdet målrettet på at bevare og 
sikre Fattiggården samt de genstande og skæbne-
historier, som knytter sig til de gule mursten.               
Fra slutningen af 1990'erne har museet indsamlet og 
forsket nationalt, hvorfor Danmarks Forsorgsmuseum i 
Svendborg også formidler den nationale 

forsorgshistorie – fra vugge til grav.  

 

 

DANMARKS FORSORGSMUSEUM  

Adresse: Grubbemøllevej 13, Svendborg 

http://www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet-aktiviteter/369-saerlig-sondag-april-17
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Program for Årsmødet: 

Kl. 10.15 – 11.00                                                                

Indskrivning samt kaffe/the m. brød  

Kl. 11.00 – 11.20                                                                   
Velkomst:                                                                 
v/Formand for SAMMUS                                                           
v/Svendborg Kommune                                                    
v/Svendborg Museumsforening 

Kl. 11.20 – 13.00                                                      

Generalforsamling:                                                                    

1. Valg af dirigent.                                                                            
2. Bestyrelsens beretning.                                                                     
3. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i 
hænde 8 dage før generalforsamlingen).                                               
4. Aflæggelse af revideret regnskab.                                                  
5. Fastlæggelse af kontingent.                                                            
6. Valg til bestyrelsen.   

På valg er:                                                                                            
6.1 John Holmer – genopstiller.                                                    
6.2 Anders Hind – genopstiller. 

Nyvalg:                                                                                             
6.3 Afdøde bestyrelsesmedlem skal erstattes. 
Bestyrelsen ønsker igen en kvinde på posten. 
Interesserede bedes venligst henvende sig snarest 
muligt.  Bestyrelsen vil sikre, at kandidat er fundet 
inden Årsmødet.                                                                                          

7. Valg af to suppleanter.                                                                       

På valg er:                                                                                          
7.1 John Villumsen – genopstiller.                                               
7.2 Jens Olufsen – genopstiller.                                             

8. Valg af to revisorer.                                                                     
8.1 Niels G. Sørensen genopstiller.                                                
8.2 Svend Åge Karup genopstiller.    

9. Eventuelt.                                                                                        
9.1 Hilsen fra ODM v/Direktør Nils M. Jensen                                                                                                                                        

Kl. 13.00 – 13.45 Frokost  

Kl. 13.45 – 14.00                                                                     
Orientering om nyt logo og om nyt brand.                         
v/Grafisk Designer Johan Adam Linneballe 

 

                                                                                                       
14.00 – 14.15                                                                         
Nyt samarbejde med Velux Fonden om uddeling af 
fondsmidler til frivilliges aktiviteter.                                         
v/John Holmer                                                                                

14.15 – 14.40                                                                               
Nyt samarbejde med ”Dansk Kulturinstitut” om 
kulturhistoriske rejser til udlandet. v/Jesper Buch 

Kl. 14.40-15.00                                                                      
Introduktion til Danmarks Forsorgsmuseet                                                      

Kl. 15.00 – 15.15    Kaffe                                                                           

Kl. 15.15 - 16.00     Rundtur på Museet  

Årsmødegebyr: Kr. 200,00 pr. person indbetales inden 
årsmødet til SYDBANK på konto:                                               
Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408                                                       

Tilmelding: john@holmer-as.dk eller Tel: 40 46 01 12                                                                       

Dødsfald 

Som det fremgik af Nyhedsbrev nr. 33, arrangeredes 
bestyrelses-seminar torsdag og fredag d. 12. til 13. 
januar 2017.                                                                    
Målet var at bruge tid på at drøfte bedre service og 
kontakt til medlemmerne.                                                                  
Drøfte hvilke tiltag vi skal iværksætte for at sikre, at det 
til stadighed er attraktivt, at være medlem af SAMMUS.  

Onsdag d. 11. januar om eftermiddagen ringede 
foreningens sekretær Kirsten Nøhr Christiansen til 
formanden for at melde afbud p. gr. af mindre 
svimmelhed.                                                                             
Mandag d. 16. januar ringede Kirstens mand for at 
meddele, at Kirsten var afgået ved døden om lørdagen. 
Kirsten havde et fint helbred, og intet i forvejen havde 
på nogen måde givet varsler om alvorlig sygdom. Men 
desværre havde Kirsten om lørdagen fået en meget 
omfattende hjerneblødning.  

Lørdag d. 21. januar deltog formanden som 
repræsentant for SAMMUS i Kirstens bisættelse fra 
Søborg Kirke nord for København. Over 250 deltog.      
Bestyrelsen er meget kede af at have mistet en 
engageret person og et velfungerende bestyrelses- 
medlem. Vores tanker går til Kirstens ægtemand, børn 
og børnebørn. Æret være hendes minde.  

 


