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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så nåede vi over en lang og ”kedelig” sommer, men nu er vi heldigvis tilbage på arbejdet
igen, så vore dage atter har et fornuftigt indhold 
Det bliver et efterår, som i høj grad vil stå i et forhåbentligt kommende ombygget
museums tegn. Vi skal til at have styr på vore tanker om indholdet i de forhåbentligt nye
udstillinger, og vi skal have lagt planer for, hvordan vi kommer videre i projektet.
Tak til alle som deltog i den årlige sommermiddag, der traditionen tro var en gemytlig
affære.
Personale
 Vivi Møller Poulsen er startet i café-, rengøring og kustode, og Vivi vil langsomt
overtage en del af Sandies opgaver med at lave vagtplaner, stå for kontakten til
frivilliggrupperne i forbindelse med kustode og arrangementer m.m.
 Arkæolog Lotte Bach Christensen er startet på motorvejsudgravningerne og skal
bl.a. også deltage i forundersøgelserne af det nye kommunale udstykningsområde i
Mejrup.
 Michelle Videbæk er blevet ansat til at forestå fundvask, nummerering m.m. i
forbindelse med motorvejsundersøgelserne.
 Michael Christensen er blevet ansat i en fast stilling på lokalhistorisk arkiv.
Udstillinger
 Udstillingsgruppen for ”Min Skat – passion for ting” er ved at færdiggøre
udstillingen til åbningen, som finder sted lørdag d. 20. september. I inviteres
hermed til særlig omvisning torsdag d. 18. september kl. 14.00, hvor Ann Bodilsen
vil fortælle om udstillingen og give væsentlige praktiske oplysninger.

 Fotoudstillingen med titlen ”I fotograf Vorbecks fodspor” er åbnet i cafeen.
Udstillingen viser historiske billeder af Holstebro sat op imod nutidige fotografier.
Udstillingen fungerer endvidere som en fotokonkurrence, og konkurrencens tre
vindere er udvalgt.
Nyere Tid
 Vi er i færd med registrering af museets nyere tids samling i den statslige database
Regin/Museernes Samlinger. Hele vores samling skal være registreret heri ved
udgangen af 2016. Dette er en meget stor opgave, og Esben, Brian og Ole vil
prioritere dette arbejde meget højt de kommende år.
Arkæologi
 Vi er efterhånden ved at have gjort mange fund ved motorvejsudgravningerne.
Mest spektakulært er udgravningen af en mindre gravplads fra jernalderen ca.
1-200 e.Kr.
 Tilsynet med de fredede fortidsminder skrider jævnt frem, og vi har modtaget
en ekstra opgave fra Kulturstyrelsen om at registrere hulvejsforløb i det meste
af Jylland.
 Lis fik fløjet over en del gode pladser i løbet af sommeren – desværre modnede
kornet tidligt, og efter d. 10. juli var det ikke længere muligt at registrere
arkæologiske pladser.
 Thy-Mors detektorforening afholder i år deres årlige detektor rally på
Holstebro Museums ansvarsområde. I dagene 19. og 20. september vil der gå
mange detektorfolk rundt på udvalgte lokaliteter. Lørdag d. 20 september er
der åbent hus ved Skærum Mølle, hvor man vil kunne se, hvad de har fundet.
Diverse
 Projektet Middelalderborge i Danmark har afholdt formidling ved Vinderup Vold,
hvor en gruppe af ”middelalderfolk” viste og fortalte om livet i middelalderen. I
disse dage laves der arkæologiske udgravninger ved middelalderborgen
Sallingholm på Salling. Man er velkommen til at besøge udgravningerne.
 Holstebro Museum har fået ny fiberbredbåndsforbindelse, og i den sammenhæng
har vi fået et tilgængeligt trådløst internet til museets brugere og gæster. Det
hedder museum_guest, og adgangskoden er: holstebro
 Onsdag d. 24. september kl. 19:30 på Holstebro Museum afholdes borgermøde om
fremtidens museum, og hvilken rolle vi i fremtiden skal spille i kommunen. Vi
opfordrer alle til at møde op og give sit besyv med. Der bliver udsendt en
nyhedsmail herom via den ny funktion på museets hjemmeside, hvor man kan
tilmelde sig nyhedsbrev.
Niels Terkildsen 12. september 2014

