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Lokal forankring, frivillighed og 

samfundsengagement. 

 
Der gøres klar til foredrag                                                                           Foto: JH  

Temamøde i år blev holdt i Kerteminde lørdag den 6. 

oktober.                                
Kerteminde Museumsforening havde med sin nye 

repræsentant i bestyrelsen, Steen Hjorth, tilbudt at 

arrangere mødet samt stille lokaler til rådighed.  
Tema mødet blev derfor afholdt på Kulturhus Fjorden, 

Regnar Langesvej 1, i Kerteminde, en tidligere 

folkeskole, meget velholdt, som viste sig at være ideel 

bl.a. til vores møde. Der skete også andre ting i Kultur 

huset samtidigt. 

En grundig indføring i emnet.        

Herefter livlig debat. 

Inspiration og grundig indføring i emnet kom fra Mette 

Ladegaard Thøgersen, der til daglig er leder af 

Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Mette leverede 

et engageret indlæg om, hvordan Østfyns Museer – 

dvs. museerne i Nyborg og Kerteminde – samarbejder 

med de to lokale museumsforeninger for at synliggøre 

museernes lokale forankring. Medlemmerne af 

foreningerne kommer ofte på museerne og til de 

arrangementer, der afholdes hen over året og knyttes 

på denne måde til de lokale museer. Man optræder 

som gode ambassadører, der er med til at give en  

 

 

 

positiv omtale af de lokale museer.  

Det er også ofte blandt museumsforeningernes 

medlemmer, at museerne finder de mange frivillige, 

som er vigtige, når museerne skal have løst de mange 

opgaver, som er med til at gøre dem levende og 

interessante for publikum. Ifølge Mette er de mange 

frivillige med til at supplere det faste personale – og en 

ansat frivilligkoordinator er med til at de frivillige 

involveres – og påskønnes. 

 

 Foto: Mette Ladegaard Thøgersen 
 

Sidste del af Mettes indlæg handlede om, hvordan 

Østfyns Museer havde rigtigt gode erfaringer med at 

samarbejde med de to kommuner om ”Kultur på 

recept”, hvor sygemeldte med mild til moderat stress, 

angst eller depression gennem 10 ugers forløb på 

museerne i meget høj grad motiveres til at indgå i nye 

fællesskaber og på sigt at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet. 

 

Der lyttes med stor opmærksomhed.                                                        Foto: JH 

TEMA møde 2018 
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En vigtig debat 

 

Den øvrige del af temamødet var helliget deltagerne 

fra museumsforeningerne. Først udvekslede deltagerne 

erfaringer om deres foreninger – og igen undres man 

over, hvor forskellige vilkår foreningerne har. F.eks. ser 

man disse forskelle i foreningernes mulighed for 

indflydelse på den lokale museumsdrift.  

Her har nogle foreninger overhovedet ikke plads i 

museernes bestyrelse – og andre steder i landet har 

det folkelige islæt – nemlig museumsforeningerne – 

flertal i bestyrelserne.  

 

Der er også stor forskel på, hvordan og hvor meget de 

enkelte museums foreninger løser konkrete opgaver i 

samarbejde med de lokale museer.  

 

I mellem debatterne indtog man et fint måltid. 

Givet er det dog, at der overalt i landet er masser af 

museumsforeninger, hvis medlemmer ønsker at bakke 

op omkring de lokale museer – og at der blandt 

foreningernes medlemmer er stort potentiale for de 

museer, som ønsker synliggøre museernes lokale- og 

samfundsmæssige engagement.  

 

Det kræver naturligvis, at museerne vil involvere det 

folkelige islæt i deres arbejde og ikke kun oprette 

fordelsklubber og kun tænke besøgstal kortsigtet. Som 

Mette Ladegaard Thøgersen fortalte, at 

museumsforeningernes medlemmer gode 

ambassadører for de lokale museer – og derfor med til 

at ”sikre kunder i butikken” år efter år. 

 

Hvad kan Sammus gøre…? 

 

I den sidste del af temamøde fik mødedeltagerne 

mulighed for at komme med input til samarbejdet 

mellem Sammus og medlemsforeningerne.  

Her fik bestyrelsen en række gode anbefalinger fra 

foreningerne. Blandt andet blev foreningen opfordret 

til at arbejde mere og gerne mere synligt for at sikre 

det folkelige element i museernes bestyrelse. 

 

Det blev også nævnt, at såfremt medlemsforeningerne 

skulle føle større tilknytning til Sammus, var det vigtigt 

med mere og løbende information – bl.a. i form af flere 

nyhedsbreve eller en mere spændende hjemmeside, 

hvor man med udgangspunkt i positive historier, kunne 

inspirere medlemsforeningerne. 

Sammus’ bestyrelse blev også opfordret til at være 

mere opsøgende – både for at indhente disse historier, 

men også engang imellem at kontakte medlems 

foreningerne direkte og indhente deres syn på aktuelle 

spørgsmål. I forbindelse med muligheden for at være i 

bedre dialog med medlemsforeningerne, blev det også 

foreslået, at man kunne overveje regionale møder, så 

det ikke var lange afstande, der afholdt nogen fra at 

deltage i foreningens møder. 

Sammus’ formand John Holmer sluttede mødet med at 

takke de fremmødte for stort og ægte engagement og 

lovede, at der ville blive afsat tid på næstkommende 

bestyrelsesmøde til at debattere, hvor Sammus i højere 

grad kunne være i tættere dialog med 

medlemsforeningerne.  
 

Der lyttes, tænkes og overvejes.                                                                 Foto: JH 
 

Referent: Steen Hjorth 
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