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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Holstebro Museum i de ”nye bygninger” på Museumsvej er nu ved at være en moden
dame. Således kunne vi d. 22. maj fejre 25 års jubilæum. Det var en travl dag, hvor 251
gæster havde lyst til at fejre museet med et stykke kagemand og en kop kaffe. I den
forbindelse skal jeg viderebringe en stor tak fra Ulla i cafeen til Connie og Henning, som
lagde et rigtigt stort stykke arbejde i at sørge for, at alle vore gæster fik en dejlig dag. Det
er fantastisk, at vi altid kan regne med jer frivilliges hjælp.
Personale
 30. juni stopper Julie Helles Eriksen, Asger M. Olsen, Anne-Mette Jørgensen, Ditte
G. Nielsen, Morten V. Rasmussen, Tune Clausen og René G. Pedersen på museet.
Julie stopper i cafeen, fordi hun skal videre med sine studier, og de øvrige stopper i
forbindelse med, at vi afslutter feltundersøgelserne ved motorvejen ved udgangen
af juni.
 Til juli starter Katrine Haugaard Madsen i café, kustode og rengøring.
Ombygningsplaner
 Udstillingsarkitekterne har nu sendt det endelige udstillingsprospekt for de
kommende udstillinger, hvilket betyder, at vi nu kan søge fondsmidler til
udstillingerne. Vi har jo pengene hjemme til selve bygningsombygningen. Vi håber
derfor stadig, at vi kan starte ombygningen i foråret 2017. De nyeste
ombygningsplaner hænger altid i personalekøkkenet – vær venligst opmærksom
på, at selve indretningen af rummene stadig er på skitseplan.
Udstillinger
 Vi arbejder videre på særudstillingen om resultaterne af
luftfotoarkæologiprojektet, som åbner i gangen samt særudstillingslokalet op til
efterårsferien.

Nyere tid
 Esben Graugaard og Ole Melthin er i færd med at gennemgå nyere tids
genstandene i vores udstilling for at sikre, at alt er registreret og fotograferet
korrekt, inden vi skal i gang med ombygningen.
 Sille arbejder ihærdigt videre med sin ph.d.-afhandling, som skal være afsluttet i
løbet af sensommeren.
Arkæologi
 Vi har i samarbejde med Viborg Museum afholdt et todages seminar om yngre
bronzealder – det afsluttende seminar i projektet, som vi har kørt siden 2010. Nu
skal vi have indsamlet artikler og redigeret, således at den afsluttende
seminarpublikation udkommer i foråret 2018.
 Lis har i samarbejde med to østrigske geofysikere skrevet to artikler om brug af
geofysiske undersøgelser på nogle af luftfotolokaliteterne. Artiklerne bliver tryk i et
europæisk tidsskrift.
 Vi er nu i gang med de sidste undersøgelser i tilknytning til den ny motorvej
mellem Herning og Holstebro. Feltundersøgelserne skal være afsluttet ved
udgangen af juni.
 D. 8. juni afholder vi på museet en workshop i bestemmelse af lerkarskår med
henblik på datering for vore kolleger på de jyske arkæologiske museer. Det er
meget positivt modtaget, og vi får fyldt foredragssalen op med 89 deltagere.

Diverse
 Vores facebook-side får stadig større og større opmærksomhed, og vi får løbende
nye såkaldte ”likes”. Jeg vil anbefale, i fald I har en facebook-profil, at I følger siden,
for her vil der løbende komme små historier og annoncer ud om, hvad der foregår
på museet. Siden hedder helt simpelt: Holstebro Museum.
 Husk cykelturen onsdag d. 1. juni kl. 17.00. Hvor Esben Graugaard og Ann Bodilsen
vil lede en cykeltur mod syd – Galgehøj, Stensgård, Stenvad, Ølgryde plantage, Vind
Kirkegård og endelig over Nr. Felding hjem.
 Fredag d. 17. juni udkommer både vort årsskrift samt næste halvårsprogram. I år
genoptager vi en god gammel tradition med at holde et lille release-arrangement.
Det finder sted d. 17. juni kl. 14.00 på museet, hvor et par af forfatterne fortæller
om deres artikler, og der vil også være mulighed for en forfriskning. Det bliver også
fra denne dag, at I kan hente de årsskrifter m.m., som skal uddeles til
Museumsforeningens medlemmer.
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