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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så er sommeren over os, med hvad det fører med sig af skybrud og lignende. I juni havde
vi i forbindelse med et skybrud vandindtrængen i Birnmagasinet. Heldigvis opdagede vi
det hurtigt, så vi kunne få begrænset skaderne. Men det er endnu engang en
understregning af, hvor vigtigt det er, at man som kustode går igennem hele kælderen i
perioder med megen regn. Men der har jo heldigvis også været mange solskinsdage, og I
ønskes alle en dejlig og solrig sommer.
Årets sommermiddag for museets frivillige, personale og museumsforeningens bestyrelse
finder sted torsdag d. 4. september. Vi glæder os til en hyggelig aften.
Personale
 Elizabeth Pedersen er nu vendt delvis tilbage fra sin sygemelding.
 Vi fik 136 ansøgere til stillingen som ny café-, kustode og rengøringsmedarbejder,
og mange af disse var kvalificerede til at besætte stillingen. Det gjorde vores
arbejde udfordrende, men man må sige, at der var tale om et positivt problem. Vi
har valgt at ansætte Vivi Møller Poulsen, som er ansat på museet fra 1. august.
Udstillinger
 Udstillingsgruppen for ”Min Skat – passion for ting” arbejder aktivt hen imod
åbningen, som finder sted lørdag d. 20. september. I er selvfølgelig alle meget
velkomne til åbningen. På en endnu ikke fastsat dato forud for åbningen vil I blive
inviteret til en omvisning i udstillingen af udstillingsgruppen, så I ved, hvad I skal
fortælle vore gæster.
 Tirsdag d. 2. september åbner en mindre udstilling i cafeen. Det er en fotoudstilling
med titlen ”I fotograf Vorbecks fodspor”. Udstillingen viser historiske billeder af
Holstebro sat op imod nutidige fotografier.

Nyere Tid
 Esben Graugaard har sammen med Ulrik Skeel skrevet en jubilæumsbog i
anledning af festugens jubilæum.
 Det sidste arrangement i ”Her var engang” blev afholdt ved midnatstid i anlægget,
hvor der blev fortalt spøgelseshistorier.
 Der er travlhed med at få indsamlet genstande til ”Min skat”-udstillingen.
 Esben Graugaard arbejder sammen med Mette Lund Andersen (Lemvig Museum)
og Jesper Bækgård (Struer Museum) på et projekt om Klosterheden.
Arkæologi
 Undersøgelserne forud for motorvejen skrider jævnt frem. Der er undersøgt en
boplads fra jernalderen (400-100 f.Kr.) nord for Viborgvej og øst for Mejrup, og
senest er der fundet fortidsminder ved Morrevej, som kan have tilknytning til
gravhøjene i området. Vi har fortsat et rigtigt godt samarbejde med
Vejdirektoratet, og vore udgravninger skrider planmæssigt frem i forhold til
tidsplanen.
 Vi er i færd med at læse korrektur på artiklerne til årets
bronzealderseminarrapport, som vi laver sammen med Viborg Museum.
 Det har jo heldigvis været et tørt forår og en tør forsommer, så Lis er kommet
godt i gang med at flyve. Desværre er der jo kommet en del vand på det
seneste, så vi kan frygte, at der alligevel ikke bliver ideelle forhold i år.
Diverse
 Årsskriftet er udkommet. Det rummer i år syv faglige artikler fra både nyere tid og
arkæologi, og så er det også årsskriftet, hvor der bliver taget afsked med Arvid
Lisbjerg som formand for Holstebro Museumsforening. Vi vil gerne sige en stor tak
til Arvid for mange års godt samarbejde og et lige så stort velkommen til Jens Kjær
Larsen som ny formand. Jens har allerede kastet sig aktivt ind i det ny hverv.
Endelig fortæller Ingeborg Svennevig i en velskrevet årsberetning om aktiviteterne
på museet i det forløbne år.
 Efterårsprogrammet er også udkommet og rummer (synes vi da i hvert fald selv) et
rigt udbud af både gammelkendte såvel som nye aktiviteter. Jeg vil særligt
fremhæve borgermødet på Holstebro Museum onsdag d. 24. september, hvor vi
inviterer til dialog og debat om udviklingen af Holstebro Museum til ”fremtidens
museum”. Mød op og giv jeres mening til kende og spørg ind til de planer, som vi
har for ombygningen.
 I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at der bliver etableret en nyhedsservice på museets
hjemmeside. Denne service er nu etableret. På hjemmesiden www.holstebromuseum.dk kan man tilmelde sig nyhedsservicen. Nederst på hjemmesidens
forside tilmelder man sig ved at klikke på det sted, hvor der står ”tilmeld til
nyhedsbrev”. Hvis man gør det og følger vejledningen i, hvordan man registrerer

sig, vil man fremover få en besked direkte i sin personlige e-mail, når der bliver lagt
nyheder ud på hjemmesiden.
 I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at vi i samarbejde med Museumsforeningen vil
tilbyde et kursus i ”God publikumsbetjening”. Jeg skrev, at det bliver d. 22.
september. Kursusholder er desværre blevet forhindret denne dag, så det bliver i
stedet mandag d. 20. oktober. Det er et kursus, som udbydes af Organisationen af
Danske Museer (ODM), og det er målrettet netop kontakten med museets gæster.
Kurset, som afholdes på museet, bliver tilbudt frivillige og lønnede medarbejdere,
som har kontakt med gæsterne på Holstebro Museum. Det præcise program
kendes ikke endnu – vi afventer udspil fra ODM.
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