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Kære medlemmer og samarbejdspartnere.

Efter et travlt forår er Museumsforeningens bestyrelse ved at finde kursen.
Vores første Nyhedsbrev havde haft besøg af sætternissen og det beklager vi meget. Fremover vil han blive 
holdt i stram snor og under kontrol for at undgå slåfejl m.m.

Vi har efter generalforsamlingen holdt tre bestyrelsesmøder og er nu begyndt at kunne vinge af på listen 
over de aktiviteter vi præsenterede på generalforsamlingen i marts:

! Billedaftener - gruppen har afholdt det første møde. Næste møde er endnu ikke aftalt.
! Medio/ultimo august: Billedaftenen hvor byens borgere inviteres til at være med til at identificere 

personer og steder. Dato og mødested er endnu ikke endeligt fastlagt. Se Museumsforeningens 
hjemmeside.

! Mandag den 18. august kl. 19.00 - Byvandring i Hadsund med Ejvind Nørgaard og Klaus Rask. 
Mødested, tilmelding m.m. - se Museumsforeningens hjemmeside og Hadsund Folkeblad.

! Primo september: Tur til Lindholm Høje og/eller Aalborg Historiske Museum. Dato og mødested er 
endnu ikke fastlagt. Se Museumsforeningens hjemmeside og Hadsund Folkeblad.

! Kursus i Slægtsforskning afvikles hver tirsdag kl. 19.00-21.30 i ugerne 31-41 og 43-47. Kurset 
henvender sig til begyndere og lettere øvede. Underviser er Kurt Stegger. Hvis du har spørgsmål kan 
du kontakte Birthe Sauer bogtsauer@gmail.com eller 40 52 97 13. Se mere Museumsforeningens 
hjemmeside og næste nummer af Nyhedsbrevet der udkommer omkring 1. september.

! Nyhedsbrevet vil udkomme 3-4 gang om året. Det er besluttet at frem mod generalforsamlingen i 
2015 udkommer Nyhedsbrevet omkring 1. september, 1. december 2014 og 1. marts 2015.

Vores hjemmeside er under udarbejdelse og vi har sammen med vores webmaster besluttet, at vi allerede 
nu lukker interesserede ind i vores univers. Der vil stadig være ting og emner der skal lægges ind, opdateres 
osv., men vi har valgt at præsentere hjemmesiden på dette tidspunkt. Bl.a. for at give alle mulighed for at 
blive optimalt opdateret på hvad der allerede umiddelbart efter sommerferien sker i Museumsforeningens 
regi og i vores samarbejde med museet. 
Vi håber at hjemmesiden bliver godt modtaget og er naturligvis åbne for at modtage ris og ros.
Se hjemmesiden på: www.museumsforeningen-hadsund.dk 

De sidste måneder er også blev brugt til at forberede, at Museumsforeningen nu kan besøges på Facebook. 
Du finder os på Hadsund Museumsforening.

I forbindelse med arrangementet Hadsund By Running fredag den 20. og lørdag 21. juni kunne byens bor-
gere møde flere af bestyrelsens medlemmer. 
Om fredagen havde museumsinspektør Rikke Bay besluttet, at der skulle være gratis adgang til samlingerne 
på Rosendal. Museumsforeningen bød de besøgende på kaffe/the, saftevand og hjemmebag.
Lørdag satte Museumsforeningen en pavillon op ved Hadsund Antikvariat i Storegade. Her var der mulighed 
for at se en masse billeder fra Hadsund og snakken gik livligt. Vi byder vores tre nye medlemmer velkom-
men i Museumsforeningen.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer - måske vi ses derude i museums-landet!

Venlig hilsen

Dennis Lybech, Mona Andersen, Hans Henrik Rasmussen, Steen Madsen, Dorthe Munkhaus, 
Maria Hürlimann og Birthe Sauer

PS. Hvis Du ikke er på vores mail-liste, så send din mailadresse til Birthe Sauer: bogtsauer@gmail.com 
Vi arbejder stadig på at reducere udgiften til vores portoforbrug.
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