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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så står julen for døren og ikke mindst et travlt nyt år, hvor arbejdet med det ny museum
og de kommende nye udstillinger virkelig vil tage fat.
I skal have en meget stor tak for jeres indsats i 2015, og I ønskes alle en glædelig jul samt
et godt nytår.

Personale
 Ulla Poulsen er fra 1. januar 2016 ansat til café, kustode og rengøring. Ulla
arbejdede indtil lukningen pga. ombygningen på Strandingsmuseet.
Ombygningsplaner
 Vi arbejder på at få lavet et prospekt for de kommende udstillinger, således at vi i
starten af foråret kan begynde at skaffe fondsmidler til selve udstillingerne.
Udstillinger
 Ud over arbejdet med udstillingerne til det ny museum planlægger vi to
særudstillinger i 2016:
 En lille udstilling om Kvinde på kærre (Der er kun én Maren), som åbner i caféen d.
2. marts.
 En stor særudstilling om resultaterne af luftfotoarkæologiprojektet, som åbner i
gangen samt særudstillingslokalet op til efterårsferien.
Nyere tid
 Michael Christensen skriver på bind to om besættelsestiden i Holstebro. Den får
titlen ”Trods alt”.
 Der registreres de genstande og arkivalier, som er indkommet på museet i løbet af
2015.
Arkæologi
 Vi er påbegyndt undersøgelser ved erhvervsbyggemodningen ved Nupark, hvor der
indtil nu er undersøgt bebyggelse fra ældre jernalder – 500-200 f.Kr.
Undersøgelserne fortsætter i 2016 og 2017.
 Vi har igangsat forundersøgelse af område til etablering af nyt 150 kV-elkabel fra
Bedsted til Struer. Vi har ansvaret for undersøgelserne fra Draget v. Thyholm til
Struer.
 Vi er så småt gået i gang med afrapporteringsarbejdet for
motorvejsundersøgelserne. Feltundersøgelserne bliver afsluttet sommeren 2016.
Diverse
 Der er kommet ny brandgodkendelse af foredragssalen, hvilket betyder, at rummet
er godkendt til markant færre mennesker end før – max 90 personer, når der ikke
er inventar i rummet. Vi forventer plads til ca. 80 siddende personer i
foredragssalen, men vi afventer, at brandmyndighederne godkender et udkast til
stoleopsætning.

 Der er udkommet aktivitetsprogram for 1. halvår af 2016, og vi håber, at I alle kan
finde arrangementer, som i synes er interessante. Særligt vil jeg gerne henlede
opmærksomheden på sommerturen d. 18. juni, hvor Helle Henningsen og Esben
Graugaard arrangerer en tur Christiansfeld, Kongeåen og Askov.
 Onsdagsforedragene fortsætter igen fra d. 6. januar, hvor første foredrag vil være
af Jeanette Varberg, museumsinspektør på Moesgård Museum, som vil fortælle
om fortidens slagmarker – krig og konflikter fra stenalder til vikingetid.
 I 2016 genindfører vi den gode gamle skik med at præsentere det nye årsskrift. Det
bliver fredag d. 17. juni kl. 14.00, hvor man med et køligt glas hvidvin i hånden kan
høre nogle af skriftets forfattere fortælle om deres artikler.
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