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Det normale er: En ny normal……!!
Så er det igen tiden med et lille nyhedsbrev fra SAMMUS – Danske Museumsforeninger – men den store nyhed er vel, er der ikke er så meget nyt at
berette, når talen falder på museumsverdenen. I sidste nyhedsbrev kunne vi
fortælle om en sommer med god aktivitet på nogle museer efter genoplukningen i maj måned – men også, at mange museer stadig havde store udfordringer.
En tendens, som også blev bekræftet på et møde i Strategisk Panel, som blev
afholdt i slutningen af august. Strategisk Panel har til opgave at identificere
udviklingsmuligheder og potentialer for museumsområdet generelt – og rådgivende i forhold til Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturministeren. I panelet sidder bl.a.
repræsentanter fra en række større museer og museumsfusioner, fonde, turistorganisationer, Slots- og Kulturstyrelsen – og SAMMUS. Temaet for mødet var mødedeltagernes oplevelser og erfaringer under nedlukningen på grund Coronasituationen – og generelt var det ikke den optimistiske stemning, mødedeltagerne
gav udtryk for – men på den anden side kan man ikke lade være med at blive lidt
imponeret over de mange tiltag og initiativer, som museerne havde taget henover
sommeren. Som museumsforeningernes repræsentant i Strategisk Panel, kunne
SAMMUS også glæde sig over fortællinger om, hvordan museumsforeningerne
flere steder havde været særdeles aktive under nedlunkningen og været med til at
vise vigtigheden af et godt og stabilt bagland bag museerne.
Et gennemgående budskab fra både paneldeltagere og de indkaldte indlægsholdere var, at Corona-tiden har vist, at det, der engang var normale tider, ikke længere er det normale – og at det normale er, at vi (også) i museumsverdenen skal
være klar til at agere hurtigt på udmeldinger fra myndighederne – og indrette
vores aktiviteter i forhold til disse. Altså at den nye normal er, at intet længere er
normalt. At museerne (også) skal være klar til at tænke i nye baner.
Et andet gennemgående budskab var også, at antallet af danske gæster naturligvis
var øget hen over sommeren – og at museerne fint og sikkert kunne modtage besøgende, trods restriktioner og anbefalinger, som kunne opleves som begrænsen-
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de. Men rigtigt mange steder kom publikum – sprittede hænder og holdt afstand –
og havde gode oplevelser på museerne. Så en erfaring er trods alt, at museer (og
en række andre kulturtilbud) er vigtige at holde åbne i svære tider – og at det kan
lade sig gøre. En dejlig erfaring for os, der elsker at besøge de mange spændende
museer – og for de mange tusinde medlemmer af landets museumsforeninger og
foreningsdrevne museer, som igen kan lægge vejen forbi deres museum.

SAMMUS’ bestyrelse.

Nu er vi så atter vidner til, at smittetallene stiger og at der igen er begyndt at
komme opstramninger og nye restriktioner. Vi må imidlertid håbe, at både vi – de
besøgende på museerne – og museerne, formår at fastholde den nye normal, så
museerne denne gang ikke lukkes – og at vi med ”kultursult”, fortsat kan gøre
brug af kulturtilbuddene – og samtidigt se frem til, at forholdene igen bliver så
normale, at også udenlandske turister og større grupper af besøgende igen kan
lægge vejen forbi de museer, som så har manglet – og mangler - besøgene fra
denne målgruppe.

Næstformand:
Hardy Jensen
Vesthimmerlands Museumsforening
tlf. 29 62 02 24
hardyjensen@email.dk

Opfordringen til museumsforeningerne og de foreningsdrevne museer er da også
fortsat at forholde sig til de mange udmeldinger fra myndigheder – men også at
bevare dialogen med museerne og tænke det store folkelige engagement bag museerne ind i den nye normal, så den store opbakning bag de lokale museer kan
være med til at fastholde medarbejdernes engagement – og være med til at skabe
liv og aktivitet på museerne – trods håndsprit og afstand.

Årsmøde/generalforsamling

Formand:
Steen Hjorth
Kerteminde Museumsforening
tlf. 21 43 07 26
hjorthsteen@gmail.com

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:

Efter planen skal SAMMUS afholde sit årsmøde/generalforsamling lørdag
den 31. oktober.
Desværre er der nu sket det, at Arbejdermuseet, hvor mødet skulle have
været afholdt, har meddelt, at man grundet Corona-restriktionerne, ikke
har mulighed for at huse mødet.
Bestyrelsen arbejder derfor nu med en række muligheder:
1) Helt at aflyse årsmødet/generalforsamlingen og afvente bedre tider.
2) Finde et andet sted, hvor mødet kan afholdes – og afstandskrav
m.m. overholdes - eller
3) Afholde en alternativ generalforsamling, hvor div. materialer udsendes til medlemsforeninger, som så elektronisk kan sende deres
svar til bestyrelsen.
Helt aktuelt holder vi nøje øje med situationen og meldingerne fra myndighederne, inden vi lægger os fast på, hvilken løsning vi vælger.
Dagsordenen for generalforsamlingen kan ses i nyhedsbrev nr. 61, som kan
findes på www.sammus.dk.
Vi opfordrer fortsat interesserede medlemmer til at tilmelde sig årsmødet/generalforsamlingen, dvs. at tilmelde sig til vores kasserer, Per
M. Holm senest 15. oktober 2020. E-mail: permholm@stofanet.dk –
Tlf.: 40 27 10 44 – og indbetale årsmødegebyret på 250 kr. pr. deltager
inden årsmødet til SYDBANK på konto: Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408.
I tilfælde af aflysning vil indbetalt gebyr naturligvis blive tilbagebetalt.
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Hans Ole Svendsen
Odsherred Kunstmuseum og
Malergårdens Venner
John Holmer
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn
Flere oplysninger på
www.sammus.dk

Evt. spørgsmål i forbindelse med årsmødet kan rettes til formanden, Steen
Hjorth, E-mail: hjorthsteen@gmail.com - Tlf.: 21 43 07 26
Der vil komme en endelig melding ang. generalforsamlingens afvikling senest
den 10. oktober.
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Torsdag den 24. september afviklede SAMMUS efterårets første regionalmøde på
Tekstilmuseet i Herning med 20 deltagere fra 9 museumsforeninger/foreningsdrevne museer.
Stor tak til museet samt museets direktør Laura Liv Wiekop, som mødte os med en
meget positiv ånd samt en professionel afvikling af mødet. Der var behørig afstand
og taget alle forbehold for at overholde Corona-retningslinjer.
Efter Laura kort havde budt velkommen og omtalt stedets faciliteter, bød Steen
velkommen og lagde op til en ”snak” med sidemanden. Der bredte sig en dejlig
”snak” i hele lokalet, som blev afbrudt med ønske om at ”snakke” med den anden
sidemand. Der gik ikke længe før gæsterne kendte hinanden. Sjovt nok har museumsfolk altid et godt snakketøj.
Herefter havde Laura et meget levende indslag omkring Museum Midtjylland samt
deres fusion. Laura fortalte om deres afdelinger og forskellighed, med både fordele
og uenigheder samt samarbejdet med museumsforeningerne og frivillige. Et dejlig
levende indslag.
Kaffen blev indtaget i lokalet, samtidig med at Steen gik på og fortalte om SAMMUS
samt SAMMUS i museumsverdenen med henvisning til aftenens overskrift:

Gode og trygge rammer

Museumsforening –
-et levn fra fortiden?
-eller en aktiv medspiller for det lokale museum?
Steen indbød til en åben snak, hvor mange holdninger kom for dagen. En af deltagerne beklagede sig over ”den lokale opbakning”, ”økonomi” - ”fondsmidler” ”samarbejde” – der blev udvekslet erfaringer og hvis ikke vi havde en bag kant
kunne snakken have forsat.
Nævnes skal også et positivt indslag fra Blicheregnens Museumsforening, som opfordrede til at der sendes signaler om, at det frivillige arbejde er noget positivt, og
at man huske på de gode og hyggelige stunder, man oplever mellem venner.
Alt i alt en vellykket aften hvor SAMMUS kom på dagsordenen, vi fik mødt nye foreninger og følte, at vi kan være med til at gøre en forskel. Husk at se opslag på Facebook.

Sæt  i kalenderen
SAMMUS regionalmøder.
Under forudsætning af at møderne kan afvikles med hensyntagen til myndighedernes retningslinjer ifm. Corona-situationen, afvikles der i det restende
efterår følgende regionale møder:
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Laura Liv Wiekop,
Museum Midtjylland

Torsdag den 5/11 kl. 19.00 på M/S Museet for Søfart, Helsingør.
Gæst: Museumsdirektør Ulla Tofte, M/S Museet for Søfart.
Mandag den 16/11 kl. 19.00 på Vesthimmerlands Museum, Aars.
Gæst: Museumsdirektør Broder Berg, Museum Vesthimmerland.
Torsdag den 19/11 kl. 19.00 på Holmegård Værk i Holmegård.
Gæst: Museumsdirektør Keld Møller Hansen.
Tirsdag den 24/11 kl. 19.00 på Museet Ribes Vikinger.
Gæst: Museumsdirektør Flemming Just.
Målgruppe er museumsforeninger og foreningsdrevne museer i en radius af
ca. 40 km fra de steder, hvor møderne afholdes – uanset om man er medlemmer af SAMMUS eller ej.
Invitationer er udsendt direkte til foreningerne/museerne – og af disse fremgår det, hvornår jeres tilmeldinger skal være SAMMUS i hænde.
Hvis du IKKE har modtaget en invitation – og kunne tænke dig at deltage, så
kontakt venligst Steen Hjorth, hjorthsteen@gmail.com – tlf. 21430726.

Hjælp SAMMUS med at blive klogere……..
Desværre er der endnu ikke så mange af vore medlemsforeninger, som har
besvaret det spørgeskema, som vi sammen med repræsenter for aftenskoler/oplysningsforbund har udsendt mhp at afdække det eventuelle samarbejde
mellem museumsforeninger og aftenskoler/oplysningsforbund.
Endvidere er der i spørgeskemaet et par spørgsmål, som kan gøre SAMMUS’
bestyrelse klogere på, hvorvidt vore medlemmer er interesseret i at deltage i
netværksmøder og kurser.
DET ER VIGTIGT FOR SAMMUS, AT ALLE VORE MEDLEMSFORENINGER
BESVARER SPØRGESKEMAET – så hvis din forening ikke allerede har besvaret skemaet, så beder vi om, at du gør det nu. Du skal bare trykke på linket
herunder. Det tager bare 5 min. at besvare spørgsmålene.
Du finder spørgeskemaet her https://forms.gle/ANesRJUUMLEFm75j7

SAMMUS på Facebook

Nye medlemmer
Velkommen tilbage til Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning og
Antikvarisk Selskab, Ribe. Dejligt I er med igen.
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