SAMMUS – Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark
inviterer hermed til regionalt møde med fokus på museumsforeninger
og foreningsdrevne museers betydning for det lokale museum – og
foreningernes rolle i dagens museumslandskab.

Museumsforeningen –
- et levn fra fortiden?
– eller en aktiv medspiller for det lokale museum?
Målgrupper: 

Bestyrelsesmedlemmer i museumsforeninger tilknyttet museer i og
omkring Ribe (ca. 40 km radius)
Bestyrelsesmedlemmer fra foreningsdrevne museer eller
museumslignende lokale institutioner i og omkring Ribe (ca. 40 km
radius)
Alle er velkomne. Mødet er ikke kun for foreninger, som allerede er
medlemmer af SAMMUS.





Tid og sted:

Mødet afholdes
tirsdag den 24. november 2020 kl. 19 – 21.00
på Museet Ribes Venner, Odins Plads 1, 6760 Ribe

Formål:

Formålet er debattere den rolle, som bestyrelsesfrivillige i dag
udfylder i relation til lokale små og større museer med henblik
på at styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for de
enkelte museer og museer generelt – og om SAMMUS kan/skal
spille en rolle i den forbindelse.

Program:






Velkomst og kort præsentation af SAMMUS
Hvem er vi og hvordan arbejder vi i vores forening? – og vore
oplevelser i Corona-tiden.
Når frivillighed og faglighed krydser spor. Oplæg ved Flemming Just,
direktør Sydvestjyske Museer
Museumsforeningers muligheder og udfordringer.





Oplæg ved Steen Hjorth, formand SAMMUS
Kaffepause
Debat om de to oplæg
Kan vi bruge hinanden til noget?
o Samarbejdende museumsforeninger/museer
o Museumsforeninger/museer og SAMMUS

Tilmelding:

Hvis I vil deltage i mødet, bedes dette meddelt til SAMMUS v/Per M.
Holm på mail permholm@stofanet.dk senest 10. november 2020. Oplys
venligst navne på deltagerne.

Betaling:

Det er gratis at deltage i mødet, men på mødet opkræves 50 kr. pr.
deltager, som betaling for kaffe.

Evt. spørgsmål:

Evt. spørgsmål i forbindelse med arrangementet, kan rettes til
undertegnede på tlf. 21 43 07 26 (hjorthsteen@gmail.,com).

I SAMMUS glæder vi os rigtigt meget til at tage fat på den vigtige debat om
museumsforeningernes rolle – nu og i fremtiden – og håber, at jeres museumsforening/
museum vil prioritere at deltage i arrangementet.
Vi glæder os til at se jer – og vil naturligvis sikre, at mødet afvikles under hensyntagen til
aktuelle forholdsregler i forhold til Covid-19-risikoen.
Med venlig hilsen
SAMMUS – Danske Museumsforeninger
Steen Hjorth
Formand

SAMMUS er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Den blev stiftet i
2003 på initiativ af en række museums- og venneforeninger.
Landsorganisationens mission er at være bindeled og samlet talerør for museumsforeninger – samt servicere og
inspirere disse med henblik på
 at styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne
 at synliggøre de betydelige kræfter bag de danske museer
 at sikre museumsforeningerne indflydelse på den aktuelle og fremtidige kulturpolitik gennem dialog og
samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 at sikre et inspirerende samarbejde mellem museumsforeningerne.
Landsorganisationens vision er at være fælles talerør og katalysator for et dynamisk netværk af samarbejdende
danske museumsforeninger.

