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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så står sommeren for døren, med hvad der hører til af regn og rusk. For personalet på
museet bliver sommerferien en sidste mulighed for et tiltrængt hvil, inden vi i efteråret
går i gang med de første nedpakninger forud for ombygningen af museet.
I må meget gerne reservere datoen d. 21. september 2017 – uddybning følger længere
nede i nyhedsbrevet.
I ønskes alle en dejlig og solrig sommer.
Personale
 6. juli startede Katrine Haugaard Madsen i café, kustode og rengøring.
Ombygningsplaner
 Vi forventer jo at starte ombygningen af museet i foråret 2017. Det betyder, at
inden da skal det meste af museet pakkes ned. Vi starter i efteråret 2016 med at
nedpakke legetøjsmagasin, Birnmagasin, lokalhistorisk arkivs magasin samt den
bageste del af nyere tids magasin.

Udstillinger
 Der er fuld tryk på udviklingen af særudstillingen om luftfotoarkæologien, som
åbner til efterårsferien.

Nyere tid
 Esben Graugaard og Ole Melthin fortsætter 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.
 Efter sommerferien går vi i gang med at få kød på skelettet af de nye udstillinger i
det nye museum.
Arkæologi
 Efter 27 måneders feltarbejde er de arkæologiske undersøgelser forud for
etableringen af motorvejen mellem Herning og Holstebro nu afsluttet. Det betyder
dog ikke, at arbejdet er overstået. Vi mangler stadig et meget stort
efterbearbejdningsarbejde – der skal skrives beretning, fund skal beskrives og
magasineres samt meget mere. Arbejdet munder ud i en bog, som vi forventer
udkommer i løbet af 2019.
 Til efteråret starter vi undersøgelserne af et elkabeltracé mellem Idomlund og
Salling. Arbejdet fortsætter ind i 2017.
 Lis Helles Olesen og Mathias Christiansen Broch har startet året flyvekampagner i
luftfotoprojektet. Desværre har de sidste par ugers regn betydet, at der generelt er
for gode vækstforhold til, at de kan finde mange nye lokaliteter.
Diverse
 Årsskrift 2016 og program for 2. halvår 2016 er udkommet. Særligt vedr.
omvisningen i kommandocentralen d. 2. november har vi en max. Kapacitet på 20
deltagere. Denne omvisning blev fuldt tegnet i løbet af få dage. Vi gennemfører
derfor endnu en omvisning ligeledes d. 2. november. Men denne er også allerede
fuldt tegnet. Vi vil nok afholde yderligere omvisninger på et senere tidspunkt.
 Torsdag d. 29. september kl. 18.00 afholdes den årlige sommermiddag med
museets frivillige, museets personale og museumsforeningens bestyrelse – se
udsendt invitation.
 Onsdag d. 21. september kl. 13.00-15.30 vil vi gerne invitere alle museets frivillige
til en kop kaffe på museet. Vi skal snakke om, hvad der skal ske i forbindelse med
ombygningen af det nye museum (Ann Bodilsen vil fortælle om selve
ombygningsplanerne), og så skal vi selvfølgelig også snakke om de forskellige
arbejdsopgaver, som de forskellige grupper af frivillige varetager. Hvis der er
ønsker til punkter til dagsordenen, må I meget gerne sende dem til mig inden d. 22.
august. Efter denne dato bliver der udsendt invitation og dagsorden.
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