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Millioner til museerne i Hadsund
Fondsdonationer sikrer nye og bedre
publikumsfaciliteter.
Møllehistorisk Samling og HADSUND EGNSSAMLING deler
adresse på Rosendals allé i Hadsund,
og de to museer kan nu se frem til
et betydeligt løft i adgangsforhold
og publikumsfaciliteter i det hele
taget. Det sker takket være en donation på 2.5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal.
oplyser direktør Lars Nørbach fra
Nordlyllands Historiske Museum.
Donationen, som gives til Etablering af publikumsfaciliteter ved
Møllehistorisk Samling og Hadsund
Egnssamling, fuldender finansieringen af et projekt til forbedring af en
række fysiske rammer på museerne,
som Nordjyllands Historiske Museum har arbejdet på i en årrække.
Tidligere har museet modtaget 400.000 kr. fra ELRO Fonden, 40.000
kr. fra Bevica Fonden samt tilsagn fra Tilgængelighedsfonden om at få
dækket udgifter op til 347.963 kr., som relaterer sig til tilgængelighed.
Kort fortalt bliver der tale om væsentlig bedre tilgængelighed for handicappede blandt andet med omlægning af gårdspladsen samt generelt bedre faciliteter for publikum i form af nyt fælles indgangsparti for de to udstillinger, nye toiletforhold og et multifunktionelt rum til blandt andet foredrag.
Dertil kommer muligheden for fortsat at nytænke museumsformidlingen
blandt andet med etableringen af en leg og lær plads primært rettet mod skoler
og børnefamilier.
Næste skridt bliver nedsættelse af en projektgruppe, hvor vor næstformand og
sekretær Birthe Sauer vil repræsenterer Museumsforeningen for Hadsund og
Omegn.
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Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn

Generalforsamling
i Museumsforeningen for Hadsund
og Omegn Mandag 23. marts 2015
kl. 19.00 i Hadsund KulturCenter.
Dagsorden:
Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Forelæggelse af Budget og Arbejdsplan for 2015
Indkomne forslag. Havnø Mølles
Venner anmoder om overdragelse af
det formelle og juridiske ansvar samt
omskødning fra os til dem.
Fastsættelse af kontingent for 2016
A: Valg af Bestyrelsesmedlemmer. På
valg er Dennis Lybech og Birthe Sauer, der begge er villige til genvalg.
B: Valg af suppleanter. På valg er Maria Hürlimann og Dorthe Munkhaus.
Maria ønsker ikke genvalg.
Dorthe er villig til genvalg.
C: Valg af revisorsuppleant. På valg
Hanne Vestergaard villig til genvalg.
Eventuelt. Direktør Lars Chr. Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum deltager i generalforsamlingen
og vil gerne være dirigent såfremt de
fremmødte måtte ønske det.
Ad. 1: Lars Nørbach blev valgt og
kunne konstatere over for de 31 fremmødte medlemmer, at forsamlingen
var rettidigt indkaldt. Hans Henrik
Rasmussen blev valgt til referent.
Ad. 2: Formand Dennis Lybech havde også i år en fyldig beretning klar
til medlemmerne som han valgte at
læse op.
Jørgen Klostergaard havde en bemærkning omkring Facebook, hvor
vi i øjeblikker ”smider” en del foto
ud af pressefotograf Marianne Andersens, for at få oplysninger om tid,
sted, personer og begivenhed. Han
mindede om copyright, men bestyrelsen har MAs accept. Beretningen
blev godkendt.
Ad. 3: Regnskabet blev forelagt af
kasserer Mona Andersen. Regnskabet
var revideret af revisorerne Ronny
Thomsen og Jonna M. Jacobsen og
blev godkendt af forsamlingen.

Ad. 4: Budget for 2015: balancerer
med: Indtægter kr. 23.450,- Udgifter
kr. 23.450,Arbejdsplan 2015: er udarbejdet af
bestyrelsen med Birthe Sauer som
tovholder og indeholder rigtig mange
punkter som bestyrelsen mener kan
vække medlemmernes interesse. Tovholderen sluttede med: - Vi er klar til
at arbejde for Egnssamlingen – har I
ikke lyst til at være med???? Underforstået at vi gerne ser medlemmernes deltagelse, når vi kalder til samling med et eller andet projekt.
Ad. 5: Havnø Mølles Venner anmoder generalforsamling om at tage stilling til overdragelse af det formelle
og juridiske ansvar for Havnø Mølle
til foreningen.
En omskødning fra Museumsforeningen for Hadsund og Omegn til
Havnø Mølles Venner. Havnø Mølles Venner vil overtage Møllen som
den forefindes på overtagelsesdagen
med sammen klausuler som aftalen
mellem MHO og Nordjysk Museum
har for drift af møllen. Alle omkostninger i forbindelse hermed afholdes
af Havnø Mølles Venner.
Formanden orienterede forsamlingen om sagen suppleret af Birthe
Sauer og kunne fortælle, at et flertal i
bestyrelsen godkendte omskødning.
Også Lars Nørbach og Jørgen Klostergaard fra Møllevennerne argumenterede godt for overdragelsen – da det
jo reelt er dem, der også driver stedet
og laver det hele på møllen.
Herefter var der flere gode spørgsmål
til overdragelsen bla. Just Christensen som ville vide hvorfor der ikke
var flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen
mente ikke at det skulle være nu og
er bekymret for, hvordan fremtiden
ser ud for Egnssamlingen uden skødet, når det hele overdrages til Møllehistorisk
samling?
Hanne Vestergaard roste begge foreninger for initiativet til overdragelsen.
Forsamlingen stemte herefter for
overdragelsen:
For forslaget stemte 30 - Imod forsla-
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get stemte 0 - Undlod at stemme: 1
Ad. 6: Fastsættelse af kontingent for
2016: Enkelt medlemskab blev hævet fra 90,- til 100,- kr.
Ad. 7: A: Både Dennis Lybech og
Birthe Sauer blev genvalgt. B: Dorthe Munkhaus modtog genvalg mens
Bente Sauer blev valgt i stedet for
Maria Hürlimann. C: Hanne Vestergaard blev genvalgt som revisor suppleant.
Just Christensen mente samtidig, at
revisorerne skulle vælges på skift i
fremtiden. Bestyrelsen tog forslaget
til efterretning og vil tage det med i
forbindelse med revision af vedtægterne.
Ad. 8: Eventuelt. Sekretæren havde
en meddelelse fra grænseforeningen
om en tur til Sydslesvig i dagene
12.-14. juni, hvor medlemmerne af
Museumsforeningen er velkommen.
Interesserede kan kontakte Ib Skafte
7440 4175 eller Grete Skafte 6127
4175
Lars sluttede generalforsamlingen

Bestyrelsen:
Formand
Dennis Lybech
Rolighedsvej 36, 9560 Hadsund
Tlf.: 9857 3838 / Mobil: 6060 3838
Mail: dennislybech@adslhome.dk
Næstformand/sekretær
Birthe Sauer
Lindalsbakken 16, 9560 Hadsund
Tlf.: 9833 9607 / Mobil: 4052 9713
Mail: bogtsaur@gmail.com
Kasserer
Mona Andersen
Havnøvej 3, Visborg, 9560 Hadsund
Tlf.: 9857 2454 / Mobil: 5328 2870
Mail: mona.visborg@gmail.com
Steen Madsen
Hyldevej 2, 9560 Hadsund
Tlf.: 9857 5905 / Mobil: 3088 5904
Mail: madsen-steen@jubii.dk
Hans Henrik Rasmussen
Søhøjvej 16, 9560 Hadsund
Mobil: 6146 9433
Mail: hans@hhr-freelance.dk

Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn

med en orientering om arbejdet i
NordMUS og fremtiden for afdelingerne i Hadsund.
Og her fik forsamlingen den fantastiske nyhed, at der nu tilgår Rosendal
en donation på godt 2½ mio. kroner
fra AP Møllers Fond til det store projekt med Møllehistorisk Samling og
Egnssamlingen som Lise Andersen
har arbejdet med i flere år.
En stor tak til Lise Andersen fra Lars
og museumsforeningen kvitterede
dagen efter med en buket blomster
til Lise, som tak for at hun er nået i
mål med arbejdet.
Lars sagde videre: Lise har arbejdet
med masterplanen siden 2010 og
søgt rigtig mange steder om støtte til
projektet, både i arbejdstiden men så
sandelig også i sin fritid.
Lige nu er der så 3,2 mio. kr. til projektet.
Næste skridt er nedsættelse af en
arbejds-/byggegruppe med arkitekt,
kommune, og andre implicerede
grupper, så det endelige projekt kan
komme i gang, og forhåbentlig være
klar til indvielse ved sæsonstart 2016,
sluttede Lars Nørbach med et smil på
læberne. Håber det kan nås.
Så alt i alt blev det en betydelig hyggeligere generalforsamling end sidste
år og en ny start for de to foreninger
og museumsafdelinger.

Efterårsmarked
igen i år

Bente Sauer blev valgt som
suppleant til bestyrelsen i stedet for
Maria Hürlimann.
Foto: Hans Henrik Rasmussen

31 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling i Hadsund
KulturCenter 23. marts 2015, hvor de godkendte formand Dennis Lybechs
beretning for 2014. Foto: Hans Henrik Rasmussen
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Formand og næstformand for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn - Dennis og Birthe - har tidligere
meldt ud, at man også i 2015 gerne
vil afholde ”Marked som i gamle
dage” i samarbejde med Møllehistorisk samling.
Museumsinspektør Rikke Bay bliver
afdelingens tovholder, mens Møllevennerne og Museumsforeningen
bliver en del af en arbejdsgruppe som
skal nedsættes.
Efterårsmarkedet bliver formentlig
holdt lørdag 8. august - datoen ”konfirmeres” endeligt indenfor en lille
måned.
Markedet vil få et tema omkring en
tidsperiode - eks. 1890’erne - og det
er tanken, at så mange som muligt
(ansatte/frivillige) skal iklædes tidstypiske dragter. Alt fra fine damer og
herrer - hen over de almindelige borgere og til ham der fik lidt for meget
indenfor vesten.
Der skal søges midler hos Kulturelt
Samråd - f.eks. til køb af musikere
og lignende. Det kan museet ikke så her kommer de to foreninger nok
ind i billedet.
Der var ideer fremme om at få nogle
dilettanter og musikere til at agere på
pladsen som tiggere, fulderikker, spillemænd, letlevende damer osv.
Medlemmerne orienteres løbende
om projektet.

Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn

Formandens beretning for året 2014
Efter generalforsamlingen den 31 marts,
kom vi godt i gang.
Vi fik 2 nye personer med i bestyrelsen,
Hans Henrik Rasmussen og Steen
Madsen.
Ved vort første møde konstituerede vi
os med mig som Formand, Birthe som
næstformand og Mona som kasserer.
Steen fik ret hurtig gang i en facebook
side, hvor der kom godt gang i gamle
billeder og historier, det var bare positive
tilkendegivelser vi her fik, ligeledes har
der været personer der har lagt billeder
ind som hidtil har været i gemmerne
rundt omkring, dejligt med, at de nu
er komme frem i lyset. Vi har også fået
vores egen hjemmeside op og stå, og den
var klar, omkring den 1. juni.
Vi fik startet op med en enkelt billedaften
i maj måned, samt en i september og en i
Oktober. Vi afholdt den store billedaften
i Kulturhuset den 29. oktober, med ca. 30
deltagere, der kunne vi godt have ønsket
os lidt flere deltagere.
Lige før sommerferien fik vi endelig gang
i vores nye hjemmeside.
Lørdag den 21. juni deltog vi i et
arrangement i Storegade, hvor Hadsund
By Running var temaet. Vi stillede en
pavillon op ud for Storegade 31. Dette
var positivt, der kom mange forbi
og kiggede,på de billeder som Steen
Madsen kunne fremvise fra sit private
arkiv. Ligeledes fik vi os en god snak
med personerne der stoppede op. På
den bekostning fik vi da også nogle nye
medlemmer, som syntes det arbejde vi
gjorde var prisværdigt.
I juli måned skete der ikke så meget,
så i slutningen af måneden begyndte
vi, at tænke på vor forpligtigelse over
for Museumsinspektør Rikke Bay, at vi
havde lovet at være behjælpelige med
det forestående marked, som skulle
holdes lørdag den 9. august på arealerne
omkring Rosendal.
Vi havde lovet, at være behjælpelige med
opsætning af telte osv.
Markedet forløb fint med godt 800
besøgende, der var besøg af både radio
og TV 2 Nord. Vi fra foreningen var inde
i butikken ved Møllehistorisk samling,
hvor vi promoverede os, der fik vi nogle
gode snakke med dem der kom på besøg.
Vi har ikke tallene på hvor mange der
kom forbi os, men det var rigtig mange,
ligeledes her fik vi en god snak om det vi

arbejder med.
Samme sted fik vi rigtig mange
tilmeldinger til vores byrundtur som
skulle løbe af stabelen den 18. august kl.
19 00.
Vi havde gennem foråret og sommeren,
haft en dialog i gang med 2 gamle
Hadsund drenge, Ejvind Nørgaard samt
Klaus Rask, som lovede, at de ville
fortælle om deres barndom i Hadsund i
50erne og starten af 60erne. Ejvind har
tidligere beskrevet om netop Storegade,
så det brugte han som udgangspunkt
for sine fortællinger. Vi havde sat et max
antal deltagere på 30 personer, men vi
stoppede med tilmeldingerne da vi kom
på 50 tilmeldte, vi kunne ikke få os til at
sige stop tidligere, men det blev vi nødt
til.
Da dagen oprandt, kom der 60 personer,
men de sidste 10 kom nu med alligevel.
Vi gik op ad Storegade, snakkede om de
huse og butikker der var og er i højre
side af gaden. Der var mange der kunne
fortælle gode anekdoter og andre gode
historier fra deres barndom i Hadsund.
For enden af gaden vendte vi rundt
igen, stop ved butikstorvet og snak om
Hornbech og livet der, fortsatte ned ad
gaden også her kom der mange gode
beretninger. Vi sluttede af i den gamle
Biograf, hvor der blev vist en smalfilm
om Hornbechs fabrik fra gamle dage,
også den kom fra Steens arkiv. Aftenen
sluttede af med kaffe og kage.
Den 24. september lavede vi nr. 2
byvandring i Hadsund hvor der mødte
ca. 30 personer op, til en guidet rundtur
op og nedad Storegade, hvor Ejvind
Nørgaard måtte klare det alene, Klaus
Rask måtte melde afbud. Ejvind fortalte
om byen fra hans barndom, meget
interessant og der blev stillet mange
spørgsmål, og der kom mange rigtig gode
kommentarer, om hvad vi så. Sluttelig
blev Hornbech filmen også vist der.
Vi fik også stablet et kursus i
slægtsforskning på benene, hvor Kurt
Stegger øste ud af hvad han vidste om
slægtsforskning. Også dette var populært,
der var 12 deltagere, en succes som der
muligvis fortsætter her til efteråret. Dette
strakte sig over 9 gange. En af deltagerne
er kommet helt tilbage til 1600 års tallet,
i sin slægt.
Den 14. september havde vi arrangeret en
Bustur til Aalborg, hvor Museumsdirektør
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Lars Nørbak havde lovet, at være guide
for en rundtur i det gamle Aalborg, samt
rundviser på Lindholm Høje. Vi var ca.
14 deltagere, der kunne godt have været
flere med. Vi startede med, at gå ud fra
Museet i Aalborg, igennem de små gader
hvor Lars fortalte om hvem, hvad, hvor
og hvordan folk havde levet og boet i
byen. En interessant fortælling at høre
på. Vi afsluttede turen i byen med et
besøg i undergrunden under Salling,
hvor gråbrødrekloster museet ligger. Lars
fortalte ligeledes her om hvordan kirker
osv. var placeret i byen på den tid. En
virkelig interessant tur til Aalborg den
formiddag.
Over middag, var vi på Lindholm Høje,
også der kunne Lars berette om højenes
tilblivelse, samt livet omkring disse i vor
fordoms dage.
Slutteligt var vi inde og se Museet, og
der kunne Lars også fortælle om dette og
alt hvad der fandtes der. Det kan varmt
anbefales, og gøre et besøg der en dag.
Den 21. oktober havde Birthe og jeg
et møde på Museet med Lars Nørbak
og Formand og næstformand fra
Møllevennerne. Lars Gynther og Jørn
Klostergaard der havde vi en god snak
om hvordan et samarbejde mellem vores
foreninger samt Museet skulle forløbe.
Vi fik nogle ting på plads, ang. et nyt
marked som skal løbe af stabelen her i
august måned, mere om dette når tiden
nærmer sig.
Søndag den 30 november var vi
repræsenteret ved det årlige julemarked
på Museet. Der var ikke den store
tilslutning

Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn

Aktivitetsplan 2015
Museumsforeningen for Hadsund og
Omegns hovedformål er at støtte Hadsund Egnssamling. At udbrede kendskabet til byens og egnens kulturarv, være
med til at generere ideer til aktiviteter,
ændringer i udstillinger m.m.
Vi er klar til at arbejde for egnssamlingen
og håber at museumsforeningens medlemmer har lyst til at være med .
Aktiviteter:
- Maj: Vandretur i Hadsund sammen
med Ejvind Nørgaard og Klaus Rask.
- Søndag den 21. juni: Bustur til Den
Gamle By i Aarhus.
- August/september: Vandretur på trafikog fiskerihavnen.
- Lørdag den 8. august: I samarbejde med
Egnssamlingen og Havnø Mølles Venner
deltager vi i årets marked.
- Besøg på andre museer i Nordjyllands
Historiske Museums område. Samkørsel.
Nærmere om tilmelding m.m. på www.
museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i
Hadsund Folkeblad.Ved aktiviteter på
Rosendal - se også www.nordmus.dk
- Efteråret 2015 - Kursus i Slægtsforskning. Øvede og nybegyndere. Begrænset
plads. Kontakt Birthe Sauer på bogtsauer@gmail.com.
Andre opgaver/ideer:
- Opdatering af foreningens vedtægter.
Arbejdet blev startet i 2013 - sat på hold i
2014 - men nu vil vi se på det igen.
- Vi kunne godt tænke os at få tættere
kontakt til vores bestyrelseskollegaer i
Nordjyllands Historiske Museums støtteforeninger. Udveksle ideer, slå os sammen om spændende foredrag, ture osv.
Endvidere har Vesthimmerland mange
spændende tiltag - de vil meget gerne
være med i et samarbejde.
- Vi har hidtil ved alle vores tilbud valgt
også at åbne for ikke medlemmer af museumsforeningen. Måske kan vi tegne
flere medlemmer ved at borgerne oplever
at der sker noget hos os. Hidtil har det
kun være slægtsforskningskurset hvor der

har været prisforskel for medlemmer og
ikke medlemmer. Måske skal der være
en fordel for medlemmerne ved alle arrangementer. Sådan gør mange af vores
”søsterforeninger”. Vi er i tænkeboks.
Eftersøgning:
- Facebook kører, men hjemmesiden er
ikke optimal. Jørgen Klostergaard har
gjort et stort indledende arbejde, men
vi skal selv overtage nu. Skulle der mon
blandt vores medlemmer være én der har
lyst til at være webmaster og arbejde sammen med bestyrelsen om at få hjemmesiden til at være ”levende” = opdateret.
- Skulle der blandt medlemmerne være
nogle der har ideer til ture, foredrag m.m.
og har lyst til at være med til at arrangere,
modtages det med kyshånd - vi savner
medspillere ..... Det gælder i øvrigt også i
forhold til arrangementer på museet. Levendegørelse ..... eks. gamle kortspil .....
strikke ..... gamle lege ... o.a.

Foto Maiken Nørholt.
jeg som kustode på Hals Museum samt
på Aalborg Historiske Museum og Lindholm Høje Museet.
Jeg blev fastansat pr. 15. januar d.å. og er
tilknyttet de to samlinger på Rosendals
Allé i Hadsund samt Lokalhistorisk Arkiv i Hobro.
Jeg ser frem til at hjælpe nuværende og
tidligere borgere i Hadsund og omegn
med deres arkivrelaterede henvendelser.
Jeg kan træffes på tlf. 9931 7460 eller mail
maiken.noerholt@aalborg.dk.

Nye ansigter på
egnsmuseet
En anden stor nyhed til bestyrelsesmødet
26. januar 2015 var at der – efter Erlings
fratrædelse – nu er startet en fuldtids- og
deltidsmedarbejder.
Maiken – blev ansat som fuldtidsmedarbejder fra fredag 15. januar 2015.
Hendes arbejdstidsfordeling vil være 60
% i Hadsund/Mariager og 40% i Hobro.
Majken er kendt med alle NordMus systemer og skal også fungere som kustode.
Lis Stern er startet som deltidsmedarbejder – 4x4 timer (flex).
Lis har tidligere været i Hobro, men ville
gerne til Hadsund, og som vi har forstår
på museumsinspektør Rikke Bay, vil hendes opgaver være kontorarbejde, men
mon ikke at hun også kommer ind over
”pasning” af afdelingen.
Maiken blev færdiguddannet som 2sproglig korrespondent fra AUC i 1995.
Efter et par udlandsophold endte jeg i
Danmark i sommerhusudlejningsbranchen, hvor jeg arbejdede en del år.
Jeg kom til Nordjyllands Historiske Museum i efteråret 2013, nærmere bestemt
Hals Museum, hvor jeg henover vinteren
2013/14 hjalp med at flytte en stor del
af museets samling til Samlingshuset på
Vang Mark. I sommeren 2014 fungerede
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Foto Lis Stern
Mit navn er Lis Stern. Jeg bor i Skørping.
Jeg er 58 år, fraskilt og har to døtre på
hhv. 31 år og 39 år samt tre dejlige børnebørn.
Den 1.11.2012 blev jeg ansat i et fleksjob
ved Nordjyllands Historiske Museum,
Hobro Museum, som administrativ medarbejder.
Pr. 1.1.2015 er jeg blevet overflyttet til
Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk
Samling, hvor jeg ligeledes skal være administrativ medarbejder.
Der før har jeg bl.a. arbejdet ved Aalborg
Universitet i 25 år.
Af uddannelser har jeg en Professionsbachelor i Offentlig Administration og
en bachelorgrad i Administration og Ledelse.

Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn

Et eksklusivt kig bag kulisserne
i Samlingshuset på Vang Mark, Vestbjerg
Nordjyllands Historiske Museum inviterede den 26. februar medlemmer
af museumsforeningernes bestyrelser
til en spændende aften i samlingernes tegn, hvor vi fik mulighed for et
unikt indblik i det store - skjulte - arbejde med indsamling, registrering
og opbevaring af alt det, der ikke er
udstillet på museerne.
Samlingshuset Vang Mark er blevet
et forbillede for mange andre museer, fordi man har formået at optimere
klimaforholdene samtidig med, at
driftsomkostninger og energiforbrug
til klimastyring er minimeret.
Mere end 200.000 genstande - fra
glasperler til hestevogne - bliver opbevaret i magasinerne i Samlingshuset. De seneste fire år har museet styk
for styk været i gang med at hente
genstande fra tæt på 20 lokationer i
det nordjyske - fra kolde loftsrum i
Hals til fugtige lader i Rødehuse og

Brøndbjerg et arbejde, der stadig pågår. Nu bliver genstandene vurderet
med henblik på enten bevaring eller
kassation, renset for borebiller, mug
og rust, registreret i et elektronisk arkivsystem og bliver opbevaret i miljø,
der sikrer den optimale holdbarhed
mange år frem i tiden. I øjeblikket er
det genstande fra magasinet i Valsgaard der gennemgås. Der køres 36 paller til Samlingshuset hver anden uge.
Arbejdet forventes at være færdigt op
mod sommerferien. Om alt går vel
regner man med, at genstandene i
magasinerne i Hadsund bliver gennemgået og kørt til Samlingshuset
senest i løbet af 2016.
Aftenens værter var samlingsinspektør Bodil Frandsen og konservator
Per Hadsund. De indledte med en
introduktion til huset, det daglige
arbejde og information om de faglige forpligtelser, der er udstukket af
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Kulturstyrelsen. Både bevarings- og
funktionsmæssigt er Samlingshuset
unikt, men stedet er meget mere
end et fjernmagasin, for her er også
rum til, at både interne og eksterne
gæster kan komme og studere dele af
museets samlinger et tiltag, der gør
samlingerne sjældent tilgængelige for
publikum.
Til gengæld er rundvisninger i de store magasinhaller af sikkerhedsmæssige årsager desværre ikke noget, alle
har adgang til. Som udgangspunkt er
der kun adgang for museets ansatte.
Det er aftalt at Hadsund Egnssamling
og Museumsforeningen - forhåbentlig inden sommerferien - inviterer alle
interesserede borgere til at komme i
Kulturcentret og høre hvordan vores
kulturarv bliver passet og plejet. Arrangementet vil blive annonceret i
Hadsund Folkeblad. -bs

Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn

Sjov vinterferie for børn i Hadsund
Onsdag 11. – fredag 13. februar kl. 11-15

Hadsund Egnssamling havde i
vinterferien inviteret til gammeldags skriveværksted, hvor børn og
unge kunne lære om datidens skriveredskaber og gammeldags skrift.
Hadsund Egnssamling havde
fundet deres gamle skriveredskaber frem fra gemmerne, så børn
og barnlige sjæle kunne prøve
kræfter med datidens skriveredskaber og få et indtryk af, hvordan man kommunikerede før
iPads, mobiltelefoner og PCere.
Der var både elektriske og ikke
elektriske skrivemaskiner, og de
mere fingernemme kunne forsøge sig med pen og blæk, som
man gjorde i gamle dage. For
dem der havde mod på at bevæge sig længere tilbage i historien, var der også fjerpenne
fremstillet af gåsefjer, hvor fjerens
spids var skåret således, at den
kunne opsamle en smule blæk
og efterfølgende skrives med.
Alt i alt var der rig mulighed for
at skrive rigtige breve til sine kære
eller lave hemmelige dokumenter og forsegle dem med et rigtigt segl af voks. Samtidigt kunne
man få indsigt i, hvordan gammeldags skrift, f.eks. gotisk, så ud.
Skulle man blive tørstig op af
dagen, blev der serveret kaffe og
saft.

Der var travlhed på Egnsmuset i vinterferien hvor den blev holdt gammeldags skriveværksted for
børn og unge. Kustode

Donation fra
Gades Fond
Museumsforeningen for Hadsund
og Omegn har modtaget kr. 1000,fra Gades Fond ved Egon Larsen.
Pengene er øremærket til indkøb
af flagstænger til opsætning ved
indgangen til Rosendal.
Lige nu er man i gang med at
undersøge hvordan flagstængerne
kan sættes i jorden eller på lågerne,
for de skal kunne fjernes når der
er lukket.
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Egnsmuseet
søger flere
frivillige
Et af de ømme punkter på sidste
bestyrelsesmøde i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn
var mere hjælp fra frivillige og
dermed vore medlemmer.
Museumsinspektør Rikke Bay har
for over for bestyrelsen, givet udtryk for, at hun gerne ville have
flere frivillige til at deltage i arrangementer på Museet.
Ikke kun kaffe/kage, men hjælp
til diverse arrangementer, hvilket
der er planer om at lave flere af.
Bestyrelsen har lovet Rikke, at vi
vil vende tilbage, når vi får kontaktet vore medlemmer til generalforsamlingen. -hhr

Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn

Ny landsformand i SAMMUS
Gæstetalere på Årsmødet

Fragående formand Jens Olufsen samt den nye landsformand John Holmer til højre i højt
humør.
John Holmer, Museumsforening
Sydsjælland og Møn, afløser Jens
Olufsen.
I forbindelse med Årsmøde 2015 som
blev gennemført på det nye Moesgaard Museum ved Aarhus blev John
Holmer, Museumsforening Sydsjælland og Møn, valgt som ny landsformand. Formandsposten overtages
efter pen-sioneret politimester, Jens
Olufsen, Ringkøbing Museumsforening.
Jens Olufsen Jens Olufsen er ”Sammenslutnin-gens/SAMMUS” første
formand og sad på posten i 12 år.
Jens har været en stor kapacitet for
”Sammenslutningen”. I hans tid er
opbygget en landsorganisa-tion med
72 museumsforeninger over hele
Danmark repræsenterende mel-lem
35 og 40.000 medlemmer. I forbindelse med den nye Museumslov af
1. januar 2013 sikrede SAMMUS
sig politikernes forståelse for museums-vennernes store betydning for
bevaring og formidling af nationens
kulturarv. Dette betød, at SAMMUS
blev indskre-vet i den nye lov. ”Sammenslutningens til enhver tid siddende formand” har i henhold til
lovens bekendtgørelse en fast plads i

”Det Strategiske Panel”.
- et nyt og meget centralt udvalg for
udvikling af Museerne i Danmark. I
udvalget sidder landets højeste faglige kapaciteter på museumsområdet.
Nu sidder museumsvennerne der
også som født medlem. SAMMUS
aktuelle størrelse og betydning i det
museale landskab er Jens Olufsens
store fortjeneste.

Valg
Efter valg og konstituering ser den nye
bestyrelse således ud: Formand: John
Holmer Museumsforening Sydsjælland og Møn. Næstformand: Hardy
Jensen Vesthimmerlands Museumsforening. Kasserer: Leo Vinther Pedersen Aabenraa Museumsforening.
Sekretær: Kirsten Nørr Christensen
Arbejdermuseet.
Bestyrelsesmedlem: Anders Hind Hals Museumsforening. Suppleant: Jørn Tvedskov
Kerteminde Museumsforening. Suppleant: Jens Olufsen Ringkøbing
Museumsforening. Revisor: Niels
G. Sørensen Sorø Museumsforening
Revisor: Svend Åge Karup Haderslev
Arkiv og Museumsforening
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Direktør Nils M. Jensen fra ”Organisationen Danske Museer” benyttede
Årsmødet til at hylde Jens Olufsen
for den store betydning han har haft
for SAMMUS, men især takke-de
Nils for det fortrolige samarbejde,
der var opbygget mellem dem.
På Årsmøde 2015 deltog helt usædvan-ligt viceprecident for WFFM ,
Wold Federation of Friends of Museums - Dr. Ekkehardt Nümann. Hvis
man ikke har tænkt på det tidligere, så
er museumssagen verdens omspændende med venneforeninger overalt
på kloden. Dr. Ekkehardt Nümann
havde sit eget indlæg på Årsmødet
om bl.a. bestræbelserne for at vinde
ungdom-men for museumssagen. På
WFFM´ s næste verdenskonference
og årsmøde, som foregår i Mexico
City til sommer, er Ekkehardt Nümann indstillet til ny kommende
præsident for WFFM. Sidst, men
ikke mindst, fortalte direktør for
Moesgaard Museum, Jan Skamby
Madsen, om opbygnin-gen af det
nye Moeesgaard Museum og viste
efterfølgende forsamlingen rundt i
de teknik og administrationslokaler,
gæster normalt ikke får adgang til.
Endelig fik de fremmødte på årsmødet en yderst spændende guidet
rundtur på et af verdenens mest
avancerede museer...udtalt af Ekkehardt Nümann, kommende precident af WFFM..

