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Nu sker der noget nyt…….
Det er selvfølgelig en dejlig nyhed, at den seneste Corona-nedlukning blev kort – og hen
over julen – og det er en endnu dejligere nyhed, at Corona-restriktionerne nu er fjernet – og
der er sendt et signal fra myndighederne om, at vi nu kan begynde at se frem til en mere
normal hverdag.
For museerne betyder det normal åbning og ingen krav om Coronapas og mundbind. Nu
kan man igen tage imod gæster og fokusere på at fremvise de mange flotte udstillinger.
Altså kan vi igen besøge vores eget - og andre spændende museer.
Museumsforeningerne kan også igen komme i gang med deres aktiviteter.
Foråret er jo for mange generalforsamlingstid, og fra SAMMUS skal lyde et ønske om gode
møder, hvor vi kan markere den folkelige opbakning bag landets museer – og vælge gode
folk til bestyrelserne, så dette arbejde må blive fortsat i årene fremover.
Vi ved fra vores mange kontakter til museumsforeninger/foreningsdrevne museer hen over
vinteren, at mange foreninger ser med lidt bange anelser frem mod møderne. Vil de
nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætte og/eller er nye kræfter klar til at tage over?
I dette nyhedsbrev kan I også se, at SAMMUS er ved at gøre os klar til den første
(forhåbentlig) normale generalforsamling og årsmøde i flere år. Efter flytninger og
alternative afviklingsformer håber vi nu, at vi igen kan mødes – inden udgangen af marts,
som foreskrevet i vores vedtægter. Også på SAMMUS’ generalforsamling vil gode kræfter
takke af – og vi håber, at også her står nye kræfter klar til at tage over.
Men den vigtigste nyhed, som SAMMUS nu endeligt kan offentliggøre, er den glædelige
meddelelse om, at VELUX FONDEN har valgt at støtte vores initiativ med at udbyde kurser
for vores medlemmer. I første omgang støtte til 4 kurser, hvor I kan blive klogere på brugen

af sociale medier i kommunikationen med jeres medlemmer. Læs nærmere herom senere i
Nyhedsbrevet. Vi glæder os til at se jer til kurserne.
Endelig fortsætter SAMMUS vores ønske om at komme ud og møde nuværende og
potentielle nye medlemmer, idet vi her i foråret fortsætter rækken af regionalmøder.
Hen over de seneste 2 Coronaår, er det lykkedes for SAMMUS at afholde 8 sådanne
regionale møder rundt omkring i landet. Og her i foråret inviterer vil til yderligere 4 møder.
Vi glæder os til at møde jer tæt på jeres hjemmebane. Læs mere senere i dette nyhedsbrev.
Med håbet om et godt og aktivt forår for alle gode museumsvenner.

Datoer for SoMe-kurser, foråret 2022
Gennem de seneste år har det været en vigtig brik i SAMMUS’ strategi, at kunne
udvikle nye relevante tilbud til vores medlemsforeninger – bl.a. at tilbyde kurser, som
kan være med til at kvalificere arbejdet for de bestyrelser, som har påtaget sig ledelsen af museumsforeninger og/eller driften af museer.
Gennem et godt samarbejde med Organisationen Danske Museer har vi kunnet udvikle et
kursustilbud, som er målrettet til SAMMUS’ medlemmer – og takket være en flot donation
fra VELUX FONDEN kan vi nu udbyde de første 4 kurser – med et flot fagligt indhold og til
en meget favorabel pris.
Målgruppe for kurset er medlemmer af
museumsforeninger/foreningsdrevne
museer, der har interesse for at bruge
tekst og foto på de sociale medier som
en del af foreningens kommunikation for
at øge interessen for foreningen.
Kurset er et begynderkursus, hvor deltagerne vil blive introduceret til forskellige medier
og få en let anvendelig og praktisk gennemgang af, hvordan man kan producere fængende
indhold i form af tekster, billeder, video, stories, reels (= korte, underholdende videoer) og
alt derimellem. Derudover får kursusdeltagerne en introduktion til, hvordan man kan måle
sine resultater, så man kan se, hvad der virker, så man kan dokumentere effekten for
museumsforeningen.
Der inviteres til følgende kurser:
Mandag den 7. marts kl. 10 – 16 på Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk
Mandag den 14. marts kl. 10 – 16 i Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, 4700 Næstved
Lørdag den 19. marts kl. 10 – 16 i Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart
Lørdag den 23. april kl. 10 – 16 på Vejen Bibliotek, Vestergade 2, 6600 Vejen
Tilmelding senest 10 dage før kursets afvikling til:
SAMMUS v/Per M. Holm – E-mail: permholm@stofanet.dk.
Oplys navn(e) på deltager(e) samt deltagernes mailadresser.
Evt. spørgsmål i forbindelse med kurset kan rettes til:
SAMMUS v/Steen Hjorth – E-mail: kontakt@sammus.dk – eller tlf. 21 43 07 26
Kurserne gennemføres med min. 10 og max. 20 deltagere.
Det koster kun 200 kr. pr. deltager for at deltage. Prisen er incl. undervisning, kaffe samt en
let frokost. Den lave pris skyldes, at VELUX FONDEN dækker alle udgifter – undtagen
forplejning.

Der vil blive udsendt invitation til museumsforeninger og foreningsdrevne
museer i nærheden af kursusstederne;
men ALLE interesserede er velkomne til at tilmelde sig.

Regionalmøder, forår 2022.
Datoer og steder for forårets 4 regionalmøder er nu også klar – og SAMMUS glæder sig til at
se medlemmer og potentielle medlemmer til disse møder, hvor man får lejlighed til at høre
et oplæg ved den stedlige museumsdirektør/leder og fra SAMMUS – men også får lejlighed
til at udveksle erfaringer med andre engagerede museumsforeningsfolk.

Regionalmøde på Vesthimmerlands Museum i Aars

Der vil blive udsendt invitationer til museumsforeninger og foreningsdrevne museer i en
radius af ca. 40 km fra de steder, hvor møderne afholdes – men ALLE interesserede er
velkomne til at tilmelde sig.
Tilmelding skal i så fald sendes Steen Hjorth – kontakt@sammus.dk – evt. telefonisk kontakt
på 21 43 07 26 senest 10 dage før møderne afholdes.
Der afholdes følgende møder:
Torsdag den 3. marts kl. 19-21 på Hjørring Gl. Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring
Torsdag den 17. marts kl. 19-21 på Museum Silkeborg, Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg
Onsdag den 20. april kl. 19-21 på Holstebro Museum, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro
Mandag den 25. april kl. 19-21 på Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens
Det koster ikke noget at deltage i mødet – men kaffe/kage koster 50 kr. pr. deltager.
Vi glæder os til at møde repræsentanter fra de lokale museumsforeninger/foreningsdrevne
museer til regionalmøderne.

Årsmøde og generalforsamling 2022
Til orientering skal oplyses, at SAMMUS afholder generalforsamling og årsmøde lørdag den
26. marts i NYBORG. Invitation fremsendes med næste nyhedsbrev, men allerede nu kan
det oplyses, at det i forbindelse med årsmødet vil blive muligt at aflægge et besøg på det
fortsat lukkede Nyborg Slot.
SAMMUS har nemlig helt ekstraordinært fået
mulighed for at tilbyde deltagerne i årsmøde en
eksklusiv rundvisning på slottet, som er blevet
gennemrestaureret fra kælder til kvist – men som
grundet den verserende sag om muligheden for at
bygge nyt i forbindelse med det gamle slot, har
været lukket for publikum i flere år – og nok også
vil være det flere år endnu. Men nu få vi altså
lejlighed til at kigge ind.
Vi kan også allerede nu oplyse, at SAMMUS’ bestyrelse har besluttet, at hver medlemsforening kan sende én deltager til mødet – uden at det koster noget. Deltager der mere end én
(hvad man naturligvis er velkommen til….) kommer det til at koste 250 kr. pr. deltager.
Vi beder jer reservere datoen – og glæder os til at se jer i Nyborg den 26/3.

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).

Der er endnu 9 medlemmer, som endnu ikke har indbetalt kontingent for 2021, så tjek lige
om I har betalt – og hvis ikke, håber vi at dette sker hurtigst muligt.
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

Nyt medlem af SAMMUS
Velkommen til
Kalundborg Søfartsmuseum
Museet er under etablering i Kalundborg. Arbejdet kan følges på museets facebookside og i
et kommende Nyhedsbrev vil invitiativtagerne fortælle mere om, hvor langt man er kommet.
Fra SAMMUS skal lyde et stort velkommen – og held og lykke med arbejdet.

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.

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

