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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Ombygningsplaner
 Siden sidst har vi jo fået det helt fantastisk dejlige tilsagn om donation fra Birnfonden og Færch Fonden på i alt 37.551.516 kr. Det betyder, at vi nu har sat ekstra
skub i arbejdet med planlægningen af selve udstillingerne i samarbejde med
arkitektfirmaet Gjøde og Povlsgaard Arkitekter.
Udstillinger
 Den 10. oktober afholdt vi festlig åbning af særudstillingen ”En hverdag på trods”,
og det var dejligt at se rigtig mange fremmødte til åbningen, som forløb aldeles
gnidningsløst takket være stor hjælp fra mange af jer frivillige.
 Den 10. marts åbner vi en lille særudstilling med titlen ”Der er kun en Maren” i
forbindelse med Kvinde på kærres 50-års jubilæum i Holstebro.
Nyere tid
 Esben Graugaard skriver på bog om Willemoes-slægten, og han skriver også en
artikel om emnet til museets næste årsskrift.
 Arbejder på udstillingsoplæg til vore kommende nye udstillinger.
 Sille Radoor Larsen har fået optaget en artikel i det fagfællebedømte tidsskrift
”Kulturstudier”, som udkommer til foråret.
Arkæologi
 I samarbejde med Konserveringscenter Vest i Ølgod arbejder vi på en
bevaringsplan for museets arkæologiske samling. Planen skal være
færdigudarbejdet inden nytår, hvor den skal sendes til Kulturstyrelsen til
godkendelse.

 Vi er nu så småt gået i gang med det store afrapporteringsarbejde, der skal laves
som resultat af motorvejsundersøgelserne.
 Der har været afholdt årsmøde for alle landets museer under ODM –
Organisationen Danske Museer. Vi deltog med tre oplæg ved årsmødet afholdt af
Mette Klingenberg, Lotte Bach Christensen, Astrid Skou Hansen og Mathias
Christiansen Broch.
 Årets arbejde med tilsyn med områdets fredede fortidsminder er nu ved at være
tæt på afsluttet.
 Ved forundersøgelse af et større område til erhvervsudstykning ved Nupark har vi
fundet en meget spændende lokalitet fra yngre bronzealder og ældre jernalder,
som vi forventer at undersøge i 2016 og 2017.
 Menighedsrådet ved Holstebro Sognekirke har planer om et par mindre
tilbygninger til kirken. Vi vil skulle lave arkæologiske undersøgelser af kirkegården
på stedet, som vi i 2006 og 2007 undersøgte delvist, inden de igangsætter
anlægsarbejdet.
Diverse
 I samarbejde med Plexus er der kommet et nyt vintermenukort m. kødtærte,
dagens suppe, grovbolle samt æbleskiver og glögg som nye elementer. Vi holder en
pause fra tapas.
 Den 2. oktober kom vores nye Facebookside op at køre. Formålet med siden er at
vise, hvad der foregår i huset. Det vil sige, at vore programsatte begivenheder
bliver lagt ud, men der vil også blive lagt andre småhistorier derud. Så gå endelig
ind på Facebook og følg siden og ”like” den også gerne 
 Den 23. november blev der afholdt 1. spadestik for det ny Strandingsmuseum, og
det store arbejde med opbygningen af museet er nu sat i gang. Museet åbner i
foråret 2017, og vi glæder os alle virkelig meget.
 Julelevendegørelsen på Hjerl Hede startede i den forgangne 1. adventsweekend og
fortsætter de næste to weekender.
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