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Nye SAMMUS-initiativer i det nye år….. 
 

Regionale møder. 

Museumsforeninger og bestyrelser i foreningsdrevne museer i Aabenraa 

Kommune, på Fyn og på Vestsjælland vil i begyndelsen af det nye år 

modtage invitation til et nyt lokalt SAMMUS-initiativ. 

I SAMMUS’s nye strategi lægges der nemlig op til, at SAMMUS inviterer 

nuværende og potentielle medlemmer til regionale møder med fokus på 

museumsforeningernes betydning for de lokale museer – og på museums-

foreningernes rolle i dagens museumslandskab. 

På regionalmøderne får deltagerne mulighed for at møde og erfaringsud-

veksle med andre foreninger. Der vil også være et indlæg om og ved 

SAMMUS og endeligt et oplæg om mødet mellem frivillighed og faglighed 

ved en lokal museumspersonlighed. 

I første omgang afholdes der regionale møder i Aabenraa Kommune, på 

Fyn og på Vestsjælland – og museumsforeninger og bestyrelser i 

foreningsdrevne museer i disse tre områder vil modtage invitationer til 

møderne først i det nye år. Møderne forventes afholdt ultimo februar. 

 

Spændende kursustilbud. 

I SAMMUS arbejdes der også ihærdigt med at udvikle forslag til to 

kursustilbud, som vi håber nuværende og kommende medlemmer vil kunne 

få glæde af – og det forventes, at der først i det nye år, vil blive afholdt to 

”prøvekurser”, hvor de to koncepter kan blive afprøvet. 

Vi arbejder på at tilbyde et kursus, som kan give museumsforeningerne 

bedre viden om brugen af de sociale medier – og på et kursus, som sætter 

fokus på det fremadrettede strategiske arbejde i en museumsforening. 

Altså kurser, som kan fremme museumsforeningernes arbejde med at 

synliggøre sig selv og sine aktiviteter – og foreningernes muligheder for at 

udvikle deres forhold til museer samt til foreningens nuværende og 

kommende medlemmer. 

Mere om de to kursustilbud i et kommende nyhedsbrev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Har du nyt, ideer eller 
kommentarer til 
nyhedsbrevet?  
Skriv til 
kontakt@SAMMUS.dk  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra 
museumsforeninger 

Hvis du vil dele 

informationer om/fra 

DIN museumsforeninger 

med andre af SAMMUS’ 

medlemmer, er du 

velkommen til at 

kontakte os via 

kontakt@SAMMUS.dk  

 

SAMMUS Nyt nr. 53 

December 2019 

 

 

Læs om 

 Nye spændende 

SAMMUS-initiativer. 

 Nyt nr. af ”Danske 

Museer”. 

 Husk ÅRSMØDE 14/3 

2020 

Jul på Borgmestergården i Nyborg 

mailto:kontakt@SAMMUS.dk
mailto:kontakt@SAMMUS.dk


 Side 2 
 

Nyt nummer af ”Danske Museer” 

Der er netop udkommet et nyt nummer af ”Danske Museer”. I magasinet 

fremgår det bl.a., at udgivelsen af magasinet er sikret i 2020 – men herefter 

er det usikkert, om – eller hvordan – magasinet vil udkomme.  

 

Denne oplysninger er derfor også en lejlighed  

til endnu engang at erindre om opfordringen i 

Nyhedsbrev nr. 52, hvor SAMMUS opfordrede 

museumsforeningerne til  
 

 at tegne abonnementer til alle bestyrelses-

medlemmer i jeres museumsforening 

 at opfordre medlemmer af jeres museums- 

forening til at abonnere på magasinet 

 at opfordre ledelsen på jeres museum til at 

tilbyde frivillige medarbejdere et abonne-

ment som en del af anerkendelsen af deres 

frivillige engagement. 
 

Et abonnement koster 375,- kr. om året inkl.  

forsendelse.  

Magasinet udkommer 4 gange om året.  

 

Rabat ved flere abonnementer: 

2-5 abonnementer: 330,-                 6-10 abonnementer: 300,- 

11-15 abonnementer: 270,- 16 → abonnementer: 245,- 
 

Sådan gør du: Videresend mailen med nyhedsbrevet 

til mtj@museumstjenesten.com, og skriv din adresse og kontooplysninger. Så 

opretter vi dig som abonnent. 
  

Se magasinet på Danskemuseer.dk 

 

Husk at sætte   i kalenderen 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMUS’ bestyrelse. 

Formand: 

Steen Hjorth 

Kerteminde Museumsforening 

tlf. 21 43 07 26 

hjorthsteen@gmail.com 

Næstformand: 

Hardy Jensen 

Vesthimmerlands 

Museumsforening 

tlf. 29 62 02 24 

hardyjensen@email.dk 

Kasserer: 

Per M. Holm 

Museumsforeningen for 

Fiskeri- og Søfartsmuseet 

tlf. 40 27 10 44 

permholm@stofanet.dk 

Grete Thrane 

Designmuseets Venner 

Else Runge Petersen 

Aabenraa Museums Venner 

Suppleanter: 

Hans Ole Svendsen 

Odsherred Kunstmuseum og 

Malergårdens Venner 

John Holmer 

Museumsforeningen for 

Sydsjælland og Møn 

Flere oplysninger på 

www.sammus.dk 

 

 

 

 

 

 

SAMMUS sender alle modtagere af vores nyhedsbrev ønsket om en 

rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

Vi håber på en god fremtid for danske museer og 

museumsforeningerne – og glæder os til et udvidet samarbejde med 

alle i den kommende tid. 

Vi glæder os  til at se rigtigt 

mange af jer, når SAMMUS 

afholder vores årsmøde – 

lørdag den 14. marts kl. 11 

til 16. Årsmødet afholdes på 

Arbejdermuseet i København. 
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