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Tilbage til hverdagen – med små skridt……. 
 

 

Mon ikke de fleste museumsvenner har registreret, at mange af landets 

museer langsomt – men kontrolleret og med små skridt – er ved at vende 

tilbage til en hverdag med gæster og aktiviteter på vores museer? 

Det har ikke været en let tid. Vi har som museumsvenner gennem flere 

måneder måttet undvære lugten af museer og det levende møde med andre 

ligesindede – men vi er måske også blevet bekræftet i, hvor vigtig kultur og 

museumsoplevelser er for os hver især. Mange af os har nok måttet 

konstatere, at alt meget af det, vi har måttet savne under Corana-nedluknin-

gen, også er noget af det, der er med til at give hverdagen værdi. 

Men nedlukningen har også været fyldt med store udfordringer for personalet 

på museerne, som foruden savnet af gæster har måttet sætte sig ind i div. 

hjælpepakker, som først nu kan ansøges, så man får overblik over, om man 

har mulighed for lønkompensation, kompensation til faste udgifter m.m. – og 

her senest den store sommerpakke, som forhåbentlig vil være med til at få 

endnu flere til at lægge vejen forbi landets museer. 

Læs mere om hjælpepakker m.m. til museerne på www.dkmuseer.dk  

Men mon ikke også de seneste måneders udfordringer har været med til at 

give nye erfaringer og læring til museerne. Der har været rigtigt mange 

eksempler på, hvordan museernes samlinger og blevet formidlet digitalt – og 

der har været digitale rundvisninger og introduktioner til en række 

spændende emner. Det er spændende at søge rundt på museernes 

hjemmesider og blive klog på museer, som man (endnu) ikke har besøgt. 

Nedlukningen har altså bragt udfordringer, muligheder og erfaringer – og nu 

skal disse erfaringer naturligvis anvendes som et godt og spændende 

supplement til det fysiske museumsbesøg. 

Foran os står nu en sommer, hvor man nok kan forvente en del besøgende på 

landets museer. Regeringens tiltag med en særlig sommerpakke, som skal  

være med til at få danskerne til at opdage deres eget land – og de mange 

fantastiske kulturtilbud, der findes, bliver spændende at følge.  
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Hvis du vil dele 

informationer om/fra 
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Side 2 

Måske det på sigt kan få nye brugere til at lægge vejen forbi et eller flere 

museer? Måske det kan være med til at gøre dem så interesserede, at de også 

på sigt kunne være potentielle medlemmer af en museumsforening?  

For mange medlemmer af en museumsforening, betyder sommerpakken ikke 

så meget i forhold til vores eget museum. Her har de fleste allerede gratis 

adgang – men sommerpakken giver os mulighed for at stifte bekendtskab med 

flere nye museer, som vi måske ikke tidligere har besøgt. Vi får altså en 

gylden mulighed for at komme ud at blive endnu klogere på de mange 

spændende historier, som landets museer er med til at fortælle. 

 

Så fra SAMMUS skal kun lyde en store opfordring til at medlemmer i landets 

museumsforeninger til at benytte sommeren til at besøge eget museum – og 

benytte muligheden for at komme rundt i landet og få stillet vores ”sult” efter 

gode kulturelle oplevelser. 

 

Glæd jer til………. 
 

 

SAMMUS’ årsmøde og generalforsamling. 
Som bekendt blev SAMMUS nødt til at aflyse vort årsmøde/generalforsamling 

i marts måned, men som annonceret i tidligere nyhedsbrev afholdes mødet nu  

lørdag den 31. oktober kl. 11 -16 på Arbejdermuseet i København. 

Den endelige invitation og oplysninger om tilmelding m.m. udsendes sammen 

med næste nyhedsbrev i starten af august måned. 

 

SAMMUS regionalmøder. 
Som bekendt lykkedes det at gennemføre 3 af SAMMUS’ nye tiltag, nemlig 3 

regionalmøder i henholdsvis Holbæk, Kerteminde og Aabenraa. 

Regionalmøderne er en del af SAMMUS’ nye strategi, hvor vi vil være mere 

synlig for både nuværende og kommende medlemmer – og hvor vi vil bringe 

vore medlemmer sammen for at udveksle erfaringer og gensidigt inspirere 

hinanden. 

Nu håber vi at det vil være muligt at fortsætte rækken af planlagte regional-

møder, så vi kan komme i kontakt med endnu flere medlemsforeninger. 

 

Der er planlagt følgende møder i det kommende efterår: 

 

Torsdag den 24/9 kl. 19.00 på Tekstilmuseet, Herning. 

Gæst: Museumsdirektør Laura Liv Wiekop, Museum Midtjylland 

 

Torsdag den 5/11 kl. 19.00 på M/S Museet for Søfart, Helsingør. 

Gæst: Museumsdirektør Ulla Tofte, M/S Museet for Søfart. 

 

Mandag den 16/11 kl. 19.00 på Vesthimmerlands Museum, Aars. 

Gæst: Museumsdirektør Broder Berg, Museum Vesthimmerland. 

 

Torsdag den 19/11 kl. 19.00 på Holmegård Værk i Holmegård. 

Gæst: Museumsdirektør Keld Møller Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMUS’ bestyrelse. 

Formand: 

Steen Hjorth 

Kerteminde Museumsforening 

tlf. 21 43 07 26 

hjorthsteen@gmail.com 

Næstformand: 

Hardy Jensen 

Vesthimmerlands 

Museumsforening 

tlf. 29 62 02 24 

hardyjensen@email.dk 

Kasserer: 

Per M. Holm 

Museumsforeningen for 

Fiskeri- og Søfartsmuseet 

tlf. 40 27 10 44 

permholm@stofanet.dk 

Grete Thrane 

Designmuseets Venner 

Else Runge Petersen 

Aabenraa Museums Venner 

Suppleanter: 

Hans Ole Svendsen 

Odsherred Kunstmuseum og 

Malergårdens Venner 

John Holmer 

Museumsforeningen for 

Sydsjælland og Møn 

Flere oplysninger på 

www.sammus.dk 
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Side 3 

Endelig forventer SAMMUS at invitere til endnu et regionalmøde i 

Varde/Esbjerg/Ribe området, men tid og sted er endnu ikke fastlagt. 

 

Målgruppe er museumsforeninger og foreningsdrevne museer i en radius af 

ca. 40 km fra de steder, hvor møderne afholdes – uanset om man er 

medlemmer af SAMMUS eller ej. 

 

Invitation udsendes til foreningerne/museerne ca. 2 mdr. før møderne 

afholdes. 

 

Museumsforeninger i Corona-tiden 
 

 

Vi har tidligere efterlyst eksempler på, hvordan museumsforeninger har 

ageret i forbindelse med den igangværende Corona-krise. Vi kan her berette 

om to tiltag, nemlig fra 

 

Arbejdermuseets Venner, som på deres hjemme- og Facebookside oplyser, at 

man har startet en indsamling, som kan være med til at erstatte det 

indtægtstab på ca. 3 mill. kr., som det forventes at museet vil stå med efter 

forårets nedlukning. Der er afholdt støttekoncert til fordel for museet og 

interesserede informeres om, at hvis mindst 100 personer/organisationer 

indbetaler mindst 200 kr. hver, kan museet opnå skattefradrag, men det 

kræver, at man som indbetaler oplyser navn og cpr-/cvr-nummer i 

forbindelse med overførslen. 

 

Vesthimmerlands Museum og Støtteforeningen for Stenaldercenter 

Ertebølle har i forbindelse med stenaldercentrets genåbning sendt en 

opfordring til deres medlemmer om at melde sig som frivillige for at sikre en 

god og sikker genåbning af centret. Man efterlyser dels folk, som kan være 

med til at bemande centrets aktivitetssteder – men også guides, som kan følge 

gæsterne sikkert rundt i anlægget. 

 

SAMMUS modtager gerne flere eksempler på, hvordan museumsforeninger/ 

Venneforeninger kan bakke ekstra op omkring deres museer her i den svære 

Coronatid. 

 

 

Magasinet ”Danske Museer” 
 

 

Der er netop udkommet endnu et nummer af Magasinet Danske Museer, hvor 

man kan følge med i, hvad der rører sig i den danske museumsverden.  

Magasinet Danske Museer handler om både kunst-, kultur- og naturhistoriske 

museer i hele landet. De fleste skribenter er museumsmedarbejdere, og de 

skriver om et væld af forskellige emner i et lettilgængeligt sprog. På 

nyhedssiderne er der seneste nyt fra museumsverdenen, og sidst i bladet 

findes omtaler af de nyeste udstillinger og publikationer fra museerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

  
 

Side 4 

 

SAMMUS har tidligere lavet en aftale med magasinet, som betyder, at 

medlemmer af SAMMUS kan opnå en særlig rabat, hvis man køber 2 eller 

flere abonnementer. Et ”normalt” abonnement koster 375,- kr. om året inkl. 

forsendelse. Magasinet udkommer 4 gange om året. Magasinet vil sikkert 

være interessant læsning for mange i jeres bestyrelse. 

 

Medlemmer af SAMMUS skal betale følgende for 

2-5 abonnementer: 330,- 

6-10 abonnementer: 300,- 

11-15 abonnementer: 270,- 

16 → abonnementer: 245,- 

 

Sådan gør du: Videresend mail med nyhedsbrevet til  

mtj@museumstjenesten.com, og skriv din adresse og kontooplysninger. Så 

oprettes du/museumsforeningenc som abonnent. 

  

Se magasinet på Danskemuseer.dk 

 

Hjælp SAMMUS med at blive klogere…….. 
 

 

SAMMUS har indledt et samarbejde med museer og Folkeoplysningsforbund 

(FORA og LOF) for at blive klogere på evt. samarbejder mellem museer, 

museumsforeninger og folkeoplysningsforbund/aftenskoler. For at afdække 

dette samarbejde er der lavet et lille spørgeskema, som vi opfordrer alle 

medlemsforeninger til at besvare. 

I spørgeskemaet er der også et par supplerende spørgsmål, som skal gøre 

SAMMUS’ bestyrelse klogere på, om museumsforeninger/museer har 

behov/ønsker om at SAMMUS involverer sig mere i at arrangere kurser og 

netværksmøder for vore foreninger – og hvilke temaer, som i givent fald 

kunne være relevante. 

Som nævnt håber vi, at alle foreninger vil bruge et par minutter til at besvare 

spørgsmålene i skemaet. 

 

Du finder spørgeskemaet her https://forms.gle/ANesRJUUMLEFm75j7 

 

SAMMUS på Facebook 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du nyt, ideer eller  
kommentarer til 
nyhedsbrevet?  
 
Skriv til 
kontakt@SAMMUS.dk 

mailto:mtj@museumstjenesten.com
http://danskemuseer.dk/
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Side 5 

SAMMUS medlemmer 2020 

 

Endnu mangler enkelte museumsforeninger at indbetale kontingent for 2020. Vi er naturligvis klar over, at 

Corona-udfordringer kan være en del af forklaringen på, at kontingentet endnu ikke er indbetalt – og  

opfordrer til, at kontingentet (200 kr. + 2 kr. pr. medlem) snarest indbetales til  

landsorganisationens kasserer Per M. Holm på reg.nr. 7910 – kontonr. 185408. 

 

Til orientering kan oplyses, at følgende foreninger pr. d.d. har betalt kontingent for 2020:

Amagermuseets Venner  

Arbejdermuseets Venner 

Besættelsesmuseets Venner Århus 

Blicheregnens Museumsforening Kjellerup 

Dragør Museumsforening 

Designmuseets Venner 

Esbjerg og Omegns Museumsforening 

Medlemsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 

Gilleleje og Omegns Museumsforening 

Give- Egnens Museumsforening 

Glud Museum 

Haderslev arkiv- og museumsforening 

Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv 

Hals Museumsforening og Arkiv 

Historisk Samfund for Als og Sundeved 

Hjerl Hedes Venner 

Holbæk Museumsforening 

Holstebro Museumsforening 

Horsens Kulturhistoriske Forening 

Karensmindes Venner Grindsted 

Kerteminde Museumsforening 

Lemvig og Omegns Museumsforening 

Limfjordsmuseets Museumsforening 

Marstal Søfartsmuseum Museumsforeningen 

Læsø Museumsforening 

Middelfart Museumsforening 

Venner af Museet for Thy og Hanherred 

Museumsforeningen for Silkeborg og Omegn 

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn 

Museumsfor. Vendsyssel Hist. Museum Hjørring 

Nyborg Museumsforening 

Nymindegab Museumsforening 

Næstved Museumsforening 

Odsherreds Kunstmuseum og Malergårdens Venner 

Odsherred Museumsforening  

Ringkøbing Museumsforening 

Ringsted Museumsforening 

Skive Kulturhistoriske Museumsforening 

Skjern-Egvad Museumsforening 

Sorø Museumsforening 

Museumsforeningen for Struer og Thyholm 

Støtteforeningen for Johs. V. Jensen Museet Farsø 

Tønder Museums Vennekreds 

Varde Museumsforening 

Vesthimmerlands Museumsforening 

Ølgod Museumsforening 

Østsjællands Museumsforening 

Aabenraa Museums Venner 

Hvis din forening ikke er nævnt, bedes du kontakte jeres kasserer og huske vedkommende på at få betalt 

kontingentet. TAK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 www.Vesthimmerlandsmuseum.dk/stenaldercenter 

God museums-

sommer til jer alle 


