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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Nyhedsbrevet er jo en sammenskrivning af de personalemøder, som vi afholder på
Holstebro Museum, hvilket normalt finder sted en gang i måneden. Men i februar og
marts har vi kun afholdt et personalemøde, hvorfor dette nyhedsbrev dækker begge
måneder.
Årets Vestjysk Bank-legat til en person, som yder en ekstra indsats for Holstebro
Museum, gik til Else Madsen, der arbejder som frivillig på Lokalhistorisk Arkiv. Et stort og
velfortjent tillykke til Else, som har lagt et meget stort arbejde på arkivet, hvilket vi er
meget taknemmelige for.
Ombygningsplaner
D. 24. februar afholdte vi den anden workshop i rækken af fire med temaet ”Teaching
and learning at the Museum”. Det var igen en udbytterig dag, hvor vi fik diskuteret det
udbytte, som de forskellige brugere at museet har af udstillingen og den tilknyttede
formidling. Der var positiv deltagelse fra Færch-fonden, Holstebro Kommune, forskellige
eksterne eksperter, Museumsforeningen og selvfølgelig personalet fra kunstmuseet og
det kulturhistoriske museum. Næste workshop er d. 31. marts, hvor temaet er digital
formidling og så allerede igen d.1. april, hvor temaet er temabaserede udstillinger.
Personale
 Astrid Skou Hansen er ansat som ny arkæologisk inspektør.
 Kasper Rind er ansat som arkæolog til at lave undersøgelser ved motorvejen.
 Ole Dybjerg er ansat i et år som museumsassistent/altmuligmand
 Vi er i færd med at ansætte en kommunikationsmedarbejder, som skal tilknyttes
det fællesprojektet mellem de arkæologiske museer i Region Midtjylland;
”Middelalderborge i Region Midtjylland”.
 Vi kan sige velkommen til en ny frivillig: Henny Svendsen, som uddeler plakater,
programmer m.m.

Udstillinger
 D. 1. marts åbnede udstillingen i gangen ved museets indgang med titlen
”Fremtidens museum i Holstebro”. Ideen med udstillingen er at præsentere
museets gæster for vore indledende ideer til temaer og indhold i de forhåbentligt
kommende nye permanente udstillinger. Vi præsenterer i skitseform nogle af vore
ideer, og så får gæsterne mulighed for at kommentere herpå samt for selv at
bidrage med nye ideer. Det væsentligste element i udstillingen er en videoboks,
hvor gæster, frivillige, personale og andre interessenter har mulighed for at
fortælle om deres forventninger og ideer til de nye udstillinger.
Arkæologi
 Det altoverskyggende projekt for arkæologen har været planlægning af
undersøgelserne ved den kommende motorvej. Vi har ansat Astrid Skou
Hansen, som sammen med Mette Klingenberg bliver de, der har ansvaret for
de omfattende undersøgelser. Herudover ansætter vi i første omgang
yderligere fire arkæologer: Kasper Rind, Kåre Gyldenløve, Asger M. Olsen og
Mathias Broch til at forestå selve det praktiske arbejde med
forundersøgelserne. Alt efter hvor meget de finder, skal vi formentlig have
ansat yderligere personale til de deciderede udgravninger på et senere
tidspunkt.
 Holstebro Museum afholdte i starten af marts sammen med Viborg Museum
det 5. bronzealderseminar med temaet bronzestøbning. Seminaret havde stor
deltagelse af museums- og universitetsfolk fra Danmark, Norge og Sverige. Vi
arbejder nu på den efterfølgende publikation, som skal udkomme i marts 2015.
Diverse
 Torsdag d. 10. april afholdes der kustodemøde for de frivillige kustoder, hvor der
skal genopfriskes alarmrutiner, samt selve kustodeopgaven skal diskuteres.
 Holstebro Museum har fået installeret et helt nyt og mere sikkert alarmsystem.
 Cafeen har implementeret et nyt menukort, hvor al maden er leveret af Rehné
Bank fra Plexus i Idom. Det har indtil nu været en fuldkommen positiv oplevelse.
For det første har det givet mere tid til vort personale til at lave andre opgaver, da
de ikke længere selv skal tilberede maden, og for det andet har der været en
markant øgning i omsætningen i cafeen, og endelig og mest vigtigt har personalet
fået meget positive tilkendegivelser fra gæsterne om kvaliteten af maden.
 Vareudbuddet i museets butik har Sandie Nielsen også øget markant, så der nu er
et stort og indbydende udvalg til vore gæster.
Niels Terkildsen 31. marts 2014

