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Aktivt efterår…….. 
 

SAMMUS’ bestyrelse har netop afholdt årets sidste bestyrelsesmøde og dermed sat punktum 

for et særdeles travlt efterår. Bestyrelsesmøder i oktober og december, generalforsamling/ 

årsmøde i september og sidst men ikke mindst 4 regionalmøder rundt omkring i landet. 
 

Det er jo et vigtigt element i SAMMUS’ nye strategi, at vi skal være mere synlige – både 

overfor vores nuværende og potentielt kommende medlemmer. Her er regionalmøderne helt 

centrale. Grundet Corona-situationen kunne vi desværre ikke holde møder i efteråret 2020 

eller foråret 2021 – men i november lykkedes det at afholde 4 møder. På Holmegård Værk, 

på Museum Ribes Vikinger, på Vesthimmerlands Museum og endelig på M/S Museet for Søfart. 

Vi har i alt mødt repræsentanter fra 35 museumsforeninger eller foreningsdrevne museer, 

som har snakket sammen, udvekslet erfaringer og lyttet på spændende oplæg fra lokale 

museumsdirektører. SAMMUS er igen blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er at komme rundt i 

landet og møde engagerede museumsfolk lokalt. Der vil blive afholdt nye regionalmøder i det 

nye år. Læs mere herom senere i dette nyhedsbrev. 
 

Mellem møderne har bestyrelsesmedlemmerne også været i gang med at kontakte flere af 

vore medlemsforeninger for at blive klogere på, hvordan disses hverdag ser ud. Igen møder 

vi engagerede ildsjæle, som brænder for at bakke op bag deres lokale museum – og igen 

bliver vi i SAMMUS klogere på, hvordan vi støtte landets mange museumsforeninger og 

foreningsdrevne museer. Vi har stadig brug for at blive meget klogere og fortsætter derfor 

med at kontakte flere af vore medlemmer – men kommer også med et nyt initiativ, hvor vi 

gerne vil helt ud i den enkelte museumsforening for at blive klogere på dennes hverdag. Læs 

mere herom senere i dette nyhedsbrev. 

Fra regionalmødet på Museum Ribes Vikinger  



 

Endelig har bestyrelsen nu lagt sidste hånd på endnu et element i vores strategi, nemlig 

muligheden for at tilbyde vores medlemsforeningerne relevante kursustilbud, idet vi i det 

kommende forår udbyder et kursus i brugen af sociale medier 4 steder i landet. Vi håber, at 

I vil tage godt imod dette tilbud. Læs mere herom senere i dette nyhedsbrev. 

 

Rundt omkring i landet er der også stor travlhed omkring landets museer – og mange 

museumsforeninger er involveret i aktiviteter omkring jul – og for andre er vintertiden den tid 

på året, hvor museet er lukket ned, men hvor der bruges masser af energi på at gøre klar til 

næste sæson. Der er masser af liv i det folkelige element bag landets museer – og god 

arbejdslyst med jeres lokale aktiviteter. 

På regionalmøderne fornemmede vi, at de lokale museumsforeninger/museer igen er kommet 

i omdrejninger efter forårets Corona-nedlukninger. Det er atter muligt at besøge museerne 

og museumsforeningerne kan tilbyde aktiviteter og arrangementer for deres medlemmer så 

disse motiveres til fortsat at støtte op om de lokale museer. Bedst som alting så lyst – og 

mere normalt – ud, kom der så pludselig endnu en Corona-variant – og nu går vi alle igen og 

holder vejret og spændt venter på, hvad fremtiden bringer. Heldigvis har alle gjort sig 

erfaringer og situationen er derfor anderledes end sidste år ved samme tid.  

 

SAMMUS håber at det store engagement bag landets museer – enten gennem støtteforeninger 

eller på de foreningsdrevne museer – vil få gode vilkår i det nye år. Vi ved, at det frivillige 

engagement er vigtigt. På de foreningsdrevne museer er det helt afgørende for museets drift 

– og vi hørte på regionalmøderne flere direktører sige, at museumsforeningerne er en vigtig 

daglig motivation for museerne medarbejdere. Så – god arbejdslyst i 2022. 

 

Til slut skal her sendes en hilsen til alle vore  

medlemmer med ønsket om en rigtig glædelig  

jul og om et spændende nytår til alle. 

 

God museumsvinter til alle. 

 

Regionalmøder, efterår 2021 og forår 2022. 
 

Som nævnt ovenfor afviklede SAMMUS 4 regionalmøder i november måned.  

Tilbagemeldingerne fra disse møder er positive. Møderne lever op til vores forventninger om 

at kunne samle foreninger mhp. at udveksle erfaringer og fortsat være motiveret til at bakke 

op om de lokale museer. Vi er også overbeviste om, at regionalmøderne giver SAMMUS 

lejlighed til at møde repræsentanter fra mange flere museumsforeninger/museer end tidligere 

– og at disse foreninger/museer får en god fornemmelse af, hvem SAMMUS er – og vil. 

Der vil derfor også i foråret 2022 blive inviteret til 4 regionale møder (februar og april) og 

planerne er, at disse møder skal afvikles de steder, hvor vi endnu ikke geografisk har været 

tæt på ved de første 8 regionalmøder. Vi arbejder derfor på at afholde møder i nærheden af 

Holstebro, nord for Limfjorden, i nærheden af Randers og i nærheden af Horsens.  

I næste nyhedsbrev forventer vi endeligt at kunne informere om datoer og steder for de 

kommende regionalmøder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOME-kursus, foråret 2022 
 

SAMMUS er nu klar med det første kursustilbud til vore medlemsforeninger. Nemlig et kursus 

i brugen af SOciale MEdier – i forhold til foreningen/museets medlemmer og i forhold til at 

gøre foreningen/museet mere synlig. 

Vi har lavet en aftale med ODM – Danske Museer og i samarbejde med dem tilbydes nu et 

kursus, som er målretter til SAMMUS’ medlemmer. 

  

Fra regionalmødet på Vesthimmerlands Museum Fra regionalmøder på M/S Museet for Søfart 

 



I næste nyhedsbrev – og på vores Facebook-side – 

vil vi udmelde de præcise datoer og steder for 

kurserne, men til orientering kan det oplyses, at der 

planlægges efter at afholde 4 kurser i foråret 2022 

– et på Midtsjælland, et på Sydøstsjælland, et på 

Fyn og et i Sydvestjylland. 
 

Kurserne afholdes enten mandage eller lørdage i tidsrummet 10 til 16. 

 

Må vi komme på besøg hos jer? 
 

SAMMUS vil gerne blive klogere på, hvad der sker i vores medlemsforeninger – og hvilke 

muligheder og udfordringer, man har i de enkelte foreninger. 

Derfor vil nogle af jer opleve at blive ringet op af et bestyrelsesmedlem, som spørger lidt ind 

til, hvordan jeres forening arbejder. Vi bliver klogere af jeres svar – og håber, I vil tage positivt 

imod evt. opringninger. 

 

MEN – SAMMUS vil – om muligt – gerne lægge vejen forbi jeres museumsforening/museum, 

når I alligevel er samlet til et bestyrelsesmøde. Primært for at blive klogere på, hvad man i 

grunden arbejder med i jeres forening, men også for at få en snak med jer om, hvor vidt 

SAMMUS på nogen måde kan gøre noget til gavn for jeres lokale arbejde. 

 

HVIS I vil være med til at gøre SAMMUS klogere – og vil åbne døren for et af vore 

bestyrelsesmedlemmer og invitere os med til et af jeres kommende bestyrelsesmøder, så send 

os lige en besked herom på kontakt@sammus.dk 

 

Vi håber, at I vil tage positivt imod denne opfordring – og glæder os til at besøge jer til et af 

jeres kommende bestyrelsesmøder.  

 

Indbetaling af kontingent for 2021 
 

Alle medlemsforeninger modtog sammen med Nyhedsbrev #74, november 2021 en 

opfordring om at indbetale kontingent for 2021 (altså nuværende år).  

 

 

 

 

 

 

 

Rigtigt mange har allerede indbetalt – og tak for det – men vi håber, at foreninger, som endnu 

ikke har indbetalt, snarest gør det. 

Spørgsmål vedr. kontingent kan rettes til SAMMUS’ kasserer Per M. Holm. Enten pr. tlf. 40 27 

10 44 – eller pr. mail permholm@stofanet.dk 

Kontingent bedes indbetalt på reg.nr.: 7910 - kontonr.: 185408 

 

Ny bekendtgørelse vedr. rådgivning af SLKS 
 

Hen over efteråret har et nyt forslag vedr. fremtidig rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen 

på museumsområdet været i høring. Forslaget ændrer en del på den hidtidige rådgivning, 

hvor bl.a. SAMMUS var en del af det såkaldte Strategiske Panel. Dette panel erstattes i det 

nye forslag af et nyt museumsråd med 11 medlemmer og af et antal museumsudvalg, som 

nedsættes efter behov. SAMMUS havde i vores høringssvar fremført, at brugernes stemme 

burde høres i Museumsrådet, men desværre mente Kulturministeriet noget andet. Vi 

forventer nu, at vore kompetencer kan bruges på anden måde, når SLKS skal rådgives – 

f.eks. gennem specifikke museumsudvalg. 
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Nye medlemmer af SAMMUS 
 

Velkommen til 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spred SAMMUS’ nyhedsbreve….. 
 
SAMMUS’ nyhedsbreve udsendes til de kontaktpersoner, som medlemsforeningerne har 

oplyst til os – samt en række øvrige personer, som har bedt om at få nyhedsbrevene 

tilsendt. 

Vi opfordrer naturligvis til, at de enkelte medlemsforeninger medvirker til at videresende 

nyhedsbrevene til endnu flere personer i de respektive foreninger – men hvis I vil slippe for 

besværet med at videresende nyhedsbrevene, kan mailadresser oplyses til SAMMUS 

(kontakt@sammus.dk). Så sender vi nyhedsbrevene direkte til andre i jeres forening. På 

vores hjemmeside www.sammus.dk – er der også et link på forsiden, hvor man kan tilmelde 

sig nyhedsbrevet. 

 

Magasinet Danske Museer. 
 

Et godt sted at følge med i, hvad der sker i den danske museumsverden, er i magasinet 
”Danske Museer”, som udgives af Museumstjenesten. 
 

Der er netop besluttet en ny abonnementsstruktur og nye priser for 2022: 
 
A abonnement (10 stk. sendes til én og samme adresse) kr. 2.000 årligt (Rabat 2.000) 

B abonnement (5 stk. sendes til én og samme adresse) kr. 1.500 årligt (Rabat 1.500) 
C abonnement (1 stk.) kr. 400 årligt 
Studerende (1 stk.) kr. 200 årligt  
Pensionister (1 stk.) kr. 200 årligt 

 
Hvis jeres medlemmer ‘går sammen’, og får  
sendt til én samlet adresse, så vil det kunne  

svare sig at benytte et A eller B abonnement.  
Det er samme rabat, som museerne bliver tilbudt.  
Alternativt kan jeres medlemmer, hvis de er pensionister,  

selv tegne et pensionist abonnement. 

Se mere og bestil evt. abonnement på www.danskemuseer.dk 

Fanø Museum er et beskedent skipperhjem fra slutningen af 1800-

tallet og frem til første verdenskrigs udbrud. Museet er en selvejende 

institution, som ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Museet 

ligger i Nordby på Fanø. 

Læs mere om udstillinger og aktiviteter på www.fanoemuseum.dk 

 

 

Mariager Museum er en forening der ejer og driver Mariager 

Museum, som bl.a. er indrettet i en hyggelig 300 år gammel 

købmandsgård midt i byen. Samlingerne stammer fra egnen syd for 

Mariager Fjord, og omfatter en købmandsbutik fra 1920´erne, en 

enestående barbersalon, en række stuer, herunder en bondestue 

fra slutningen af 1700-tallet, samt husgeråd fra tre århundreder. 

 

Museumsforeningen for Hobro og Omegn er venneforening 

for Hobro Museum, som har hjemme i Hobros ældste hus fra 1821 

og danner rammen om et kulturhistorisk lokalmuseum med 

genstande, fotos, kort og tekster, som fortæller historien om en 

udvikling fra jægerstenalder til vikingetid – herunder Fyrkat – og 

fra købstad til industrisamfund. 
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Mød en medlemsforening. 
 

Næstved Museumsforening 
fortalt af Jørgen Elming, sekretær 
 

Vores forening har passeret de 100 år, og vi fungerer som støtteforening til Næstved 
Museum. Efter fusionen af Køge-, Vordingborg- og Næstved Museerne, er det vores opgave, 
helt specifikt, at være tilknyttet Helligåndshuset, som rummer museets udstillinger. 
Vores kontakt til Museum Sydøstdanmark varetages af kulturarvschef Kristoffer Buck 

Pedersen, og samarbejdet her fungerer rigtig fint. 
Museets ansvarlige leder bliver inviteret med til vore bestyrelsesmøder, så vi gensidigt kan 
informere hinanden. 

Vi har naturligvis en årlig generalforsamling, og bestyrelsen vælges for to år ad gangen. 
 
Museumsforeningens bestyrelse planlægger og arrangerer forskellige aktiviteter i årets løb: 

4 aftenforedrag á 2 timers varighed, hvor der er offentlig adgang (og det er gratis for 
medlemmerne). Dertil 4 fyraftensmøder, á 1 times varighed, kun for medlemmer. 
 

Vi arrangerer også, gerne i juni, en 
sommerudflugt til en lokalitet med historisk 
tyngde. Om muligt som kør-selv ture (af 

økonomiske grunde - busser er dyre). 
Vi har også overtaget opgaven med at 
afholde det traditionsrige høstmarked i 

efterårsferien. Vi er med i Kulturnatten og  
vi deltager i middelalderfestivalen Næstveds 
Søjler. 

 
Som noget nyt er vi begyndt med efterårsture i samarbejde med Kunstforeningen. Her 
hænger det økonomisk sammen med busture. Og her finder vi fælles interessepunkter at 
køre efter. 

 
Museumsforeningen har 160 medlemmer, og en lille del (10 %) af disse er organiseret i 
Museumslauget, som er den aktive del af foreningen. 

De forskellige opgaver her varetages af: Arkæologi-lauget, have-lauget, hus-lauget, café-
lauget og dragt-lauget.  
Som det vil forstås, er det da også Tordenskjolds soldater om igen. 

Men vi har det godt sammen, når vi pusler med vores opgaver. 
 
Interesserede er velkomne til at besøge vores hjemmeside: naestved-museumsforening.dk 

 

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, Esbjerg  

- tlf. 40 27 10 44 - permholm@stofanet.dk  

Sekretær: Grete Thrane - Designmuseets Venner  

Else Runge Petersen - Aabenraa Museums Venner  

John Holmer - Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn  

 

Suppleant: 

Anita Grant - Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner  

 

Flere oplysninger på www.sammus.dk 

 
Dette nyhedsbrev udsendes af SAMMUS – Danske Museumsforeninger. 

 

Hvis du ikke ønsker at modtaget Nyhedsbreve fra SAMMUS, bedes dette meddelt til 

kontakt@sammus.dk 

 
Næstved Museumsforening på udflugt til Lejre. 

http://naestved-museumsforening.dk/
mailto:hjorthsteen@gmail.com
http://www.sammus.dk/

