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Årets tema:  Fokus på 

foreningernes forhold til deres museum. 

Temamøde på Silkeborg Museum, Hovedgaardsvej 7, 
Silkeborg.  
I år sættes der fokus på foreningernes forhold til deres 

museer. I Silkeborg har man dygtigt og engageret 

manøvreret sig igennem en fusion af 3 museer og 

tilhørende foreninger. 

Museets direktør og to af foreningsformændene vil 

fortælle om de svære udfordringer; men også hvordan 

det er blevet til en stor gevinst for alle.  

I Silkeborg har man en frivillig frivilligkoordinator og 

ham skal vi naturligvis også lytte på - og lære af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Program: 

Ankomst: 10.00 til 10.30 – der serveres kaffe/te  og et 
rundstykke ved ankomst. 

Start: 10.30                                                                     
Formanden byder velkommen 

Indlæg ved: 

• Direktør Ole Nielsen, Museum Silkeborg 

• Formanden for Silkeborg Museumsfor. Martin 
Jakobsen 

• Formanden for Blicheregnens 
Museumsforening Bente Sørensen 
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TEMA-møde  Fredag den 6. oktober 2017 

Indbydelse til:  
 Foto: Silkeborg Museum 

mailto:kontakt@SAMMUS.dk


Program fortsat: 

• Frivilligkoordinator Thomas Joschika om det at 
være frivillig frivilligkoordinator. 

Frokost kl. 12.30 til 13.15, herefter indlæg ved: 

• Formanden for ICOM Danmark Søren la Cour 
Jensen  

• Frank Ulmer Jørgensen, Velux Fonden om 
deres fondspulje ’Aktive ældre’ og samarbejdet 
med Danske Museumsforeninger om denne 
pulje. 

• Jens Olufsen om vigtigheden af det 
internationale samarbejde i bl.a. WFFM 

• Aktuelt fra samarbejdet med Kulturministeriet 
ved formanden 

Prisen for deltagelse er: 350,00 kr., som inkluderer 
kaffe/te ved ankomst samt frokost inkl. vand eller øl. 

Arrangementet forventes afsluttet kl. 15.00, hvorefter 
der vil være lejlighed til at se udstillingen:                                                                     

FACE – the Exhibition                                        

En udstilling om dit ansigt. 

På det praktiske plan opfordrer vi til lige at kundgøre 
sig om p-forhold i Silkeborg. Helt tæt på selve museet 
er der ikke voldsomt mange p-pladser; men der findes i 
rigelig grad indenfor 5 min. gang, bl.a. ved 
Papirmuseet.  

Og elles kan man se meget mere på Museum 
Silkeborgs meget fine hjemmeside: 

www.museumsilkeborg.dk 

 

 

 

 
 

 

 

Puljer på folkeoplysnings 

området åbnet  

Museumsvirksomhed er folkeoplysning. SAMMUS er 
medlem af den landsdækkende forening DANSK 
FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD, og mange huske sikkert, 
at formanden, Per Paludan Hansen, var oplægsholder 
på vort temamøde i Horsens Statsfængsel i 2015. 

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside d. 29. august 
2017 blev der oplyst, at der nu er åbnet mulighed for at 
søge på to puljer:                                                                                                                                                                      
1. Folkeoplysningspuljen og                                                             
2. puljen for større tværgående udviklingsprojekter på 
højskole- og folkeoplysningsområdet. 

For pulje 1 kan der søges tilskud på mellem 15.000 og 
200.000 kr. 

For pulje 2 kan der søges tilskud på over 200.000 kr. 

Det bliver for meget her at uddybe yderligere, men 
man kan meget let selv klikke ind på: 

www.slks.dk   
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På gensyn til                        

TEMA-møde fredag d. 6. oktober 

2017 på Silkeborg Museum. 

Foto: Silkeborg Museum 

https://ssl.panoramio.com/user/3594973
https://ssl.panoramio.com/user/3594973

