SAMMUS Nyt nr. 65
Ultimo november 2020

Sikken voldsom trængsel og alarm…….. eller ??
Vi skriver slut november – og den søde juletid nærmer sig. Det betyder travlhed i gaderne og i forretningerne. Det betyder masser af tid til at hygge sig
med æbleskiver og gløgg. Det betyder julemarkeder og juleaktiviteter på mange af landets mange museer.
Ja, sådan plejer det at være – men i år er alt som bekendt ikke som det plejer.
Betænkeligheden var nok størst hos vore venner i det nordjyske, hvilket de 3
fotos ovenfor er med til at illustrere. Vendsyssel Historiske Museum, Læsø
Museum og Vesthimmerlands Museum m.fl. var igen lukket ned og kunne se
frem til en meget stille julemåned.
Heldigvis blev restriktionerne fjernet igen, så nu er det – både i Nordjylland
og i det øvrige land – stadig muligt at besøge vore museer, men det er unægtelig blevet mere besværligt og udfordrende – både for gæsterne – for museerne og for museumsforeningerne.
Lad os håbe, at den positive udvikling fortsætter og at også de nationale restriktioner lempes – og at vi alle med afstand, afspritning og mundbind får
mulighed for at besøge vore museer op til jul.
2020 har også været et specielt år for SAMMUS. Vi skulle i år implementere
vores nye strategi og bl.a. blive meget mere synlige overfor vore medlemmer
og samarbejdspartnere. I stedet blev det et år, hvor vi flere gange har måttet
udsætte planlagte aktiviteter – og vore muligheder for at mødes i bestyrelsen
har været stærkt begrænsede. Selvfølgelig har vi kunnet mødes virtuelt – men
det er altså ikke det samme som at have god tid til at være sammen om at
tænke og inspirere hinanden. Vi har i år således afholdt 2 fysiske møder og 3
virtuelle møder, så nu har alle i bestyrelsen efterhånden vænnet sig til at mødes i det virtuelle univers.
Vi nåede at afholde 4 af de planlagte 8 regionale møder, som skulle være årets
nye tiltag, hvor SAMMUS kom rundt i landet og mødte nuværende og poten-
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tielle kommende medlemmer. På de 4 møder mødte vi repræsentanter fra 33
foreningsdrevne museer/museumsforeninger – og gik alle steder inspirerede
fra møderne. Vi er i gang med at planlægge de 4 udsatte møder og vender
snarest tilbage med datoer for disse.
Også vores årsmøde og generalforsamling måtte udsættes 2 gange, inden bestyrelsen valgte en virtuel løsning. 22 foreninger deltog i generalforsamlingen. En acceptabelt – men forhåbentligt ikke permanent fremtidig løsning.
Skal man udveksle erfaringer og udvikle i fællesskab, er det trods alt bedst at
sidde i samme rum – og ikke blot at tale sammen gennem en skærm.
Vi håber, at det nye år vil byde på nye lejligheder for at mødes – både i bestyrelsen – og med vore medlemsforeninger. Bestyrelsen glæder sig til det fortsatte arbejde med vores strategi – og til at ajourføre og videreudvikle den.
Corona-tiden har vist, at museumsforeninger mange steder har været vigtige
samarbejdspartnere for museerne. Erfaringerne skal udveksles og spredes. En
opgave både for museumsforeninger og for SAMMUS.
SAMMUS vil gerne benytte lejligheden til gennem
dette nyhedsbrev at ønske alle vore medlemmer en
rigtig glædelig jul – og et godt nyt år, hvor vi alle
kun kan håbe på at vi i fællesskab får bugt med
Corona-pandemien. Mon ikke vi alle ser frem mod
mere normale tider, hvor mere er muligt end umuligt?

SAMMUS’ bestyrelse:
Formand:
Steen Hjorth
Kerteminde Museumsforening
tlf. 21 43 07 26
hjorthsteen@gmail.com
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Kasserer:
Per M. Holm
Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
tlf. 40 27 10 44
permholm@stofanet.dk
Sekretær:
Grete Thrane
Designmuseets Venner
Else Runge Petersen
Aabenraa Museums Venner
John Holmer
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn
Suppleanter:
Næstformand:
Hardy Jensen
Vesthimmerlands Museumsforening
tlf. 29 62 02 24
hardyjensen@email.dk

Bestyrelsen har konstitueret sig
På et virtuelt bestyrelsesmøde den 11/11 afgjorde en lodtrækning på grund af
stemmelighed ved den ligeledes virtuelle generalforsamling, at Grete Thrane
og John Holmer er bestyrelsesmedlemmer de kommende 2 år og at Hardy Jensen er suppleant sammen med nyvalgte Anita Grant.
Ved konstitueringen valgte bestyrelsen, at Steen Hjorth fortsætter som formand, Hardy Jensen som næstformand, Per M. Holm som kasserer og Grete
Thrane som kasserer.

Nyt ansigt i bestyrelsessammenhæng.
Som allerede nævnt er Anita Grant ny i bestyrelsessammenhæng – og om sig
selv siger Anita:
”Har siden 2017 været ansat i Museum Vestsjælland som museumsvært primært på ”Malergården” og siden 2018 desuden været omviser på Malergården, og således været med til at formidle historien om familien Swane og deres kunstnerhjem. Ved Odsherred Kunstmuseums og Malergårdens Venner’s
Generalforsamling i 2019 blev jeg valgt som suppleant til bestyrelsen.
Jeg har altid været ”almindeligt” kultur- og kunstinteresseret, men efter ansættelse i Museum Vestsjælland er min interesse for malerkunst – og kunstnerne bag malerierne vokset betydeligt.
I SAMMUS håber jeg at kunne være med til at knytte bånd på kryds og tværs –
mellem museer, museernes venneforeninger og museernes gæster”.
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Anita Grant
Odsherred Kunstmuseum og
Malergårdens Venner
Flere oplysninger på
www.sammus.dk

Efterlysning – gode historier i en Coronatid
I sidste nyhedsbrev efterlyste vi gode historier i en Coronatid, og det har foreløbig resulteret i dette indlæg:

Venneforening bag spændende bogudgivelse.
af Alice Faber, formand for Odsherreds Kunstmuseum og Malergårdens Venner.
Midt i Corona-året 2020 har Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens
Venner udgivet bogen ’Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år’. Bogens forfatter er Anette Wolthers, og bogen er udgivet sammen med Museum
Vestsjælland.
Ideen med bogen er, at Venneforeningens bestyrelse har ønsket at sætte fokus
på kvindelige kunstnere på egnen, da de har spillet en væsentlig rolle i kunstnermiljøerne i Danmark, men ikke er beskrevet med samme tyngde, som deres mandlige kolleger. Vi har ønsket at medvirke til synliggørelse af de mange
dygtige kvindelige kunstnere som i et vist omfang er repræsenteret på Odsherreds Kunstmuseum og på Malergården (Swanernes tidligere hjem, nu museum) og et lille udvalg af de professionelle levende kunstnere på egnen.
Bogen indeholder 21 biografier om kvindelige kunstnere med billedeksempler på deres kunst. Kunstnerne er billedkunstnere, malere, vævere, keramikere og en skulptør. De ældste af kunstnere er født i 1880’erne, og den yngste i
1981. Fælles for dem alle er, at de har arbejdet eller arbejder i Nordvestsjælland og Odsherred. Ved at sætte fokus på kvinderne blandt kunstnere i området - både historisk og nutidigt - bidrager bogen med nye aspekter til egnens
kunsthistorie, Danmarks fjerde kunstnerkoloni.
Med al respekt for Coronarestriktioner, blev der den 20.
september holdt bogreceptionen
under høj sol på Malergården
med taler og tak til alle de mange, der har bidraget til, at bogen
er blevet realiseret – herunder
venneforeningens medlemmer.
Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år er taget godt imod af
kunstinteresserede og presse og nu vi
nærmer os jul vil jeg ikke undlade at
nævne bogen som en god julegave.
Bogen kan bestilles via Venneforeningens hjemmeside:
https://www.malergaardensvenner.dk
/index.php/artikler/boeger

Andre indlæg modtages gerne.
Send jeres historier til kontakt@sammus.dk. Har I et foto, som kan illustrere
jeres historie, er I også velkomne til at sende et sådant med.
Vi håber, at vi i kommende nyhedsbreve, vil kunne dele flere gode historier
med jer.
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Pulje til fællesskaber mod ensomhed.
Slots- og Kulturstyrelsen har åbnet for ansøgninger til ”Pulje til 1.000 nye
fællesskaber mod ensomhed”, som kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet – bl.a. museumsforeninger
Museumsforeninger kan således søge penge til aktiviteter, som bekæmper
ensomhed hos borgere over 21 år. Puljen skal være fordelt inden jul, så der
er meget kort ansøgningsfrist.
Puljen udmønter en del af den politiske aftale mellem kulturministeren
og social- og indenrigsministeren: ”Aftale om 50 mio. kr. til at bekæmpe ensomhed”
Læs mere i pressemeddelelse fra kulturministeren samt nyhed fra Slots- og
Kulturstyrelsen, og del gerne med alle relevante interessenter og på alle relevante platforme:
Tilskud på 10.000-15.000 kr.
Tilskud på 15.000-99.000 kr.
Tilskud på 100.000-1.000.000 kr.
I kan læse mere om puljens krav, kriterier og deadlines på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside under ”Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed” her.
For spørgsmål til puljen, kan I kontakte Kulturministeriets Corona-hotline,
tlf.: 33 74 50 00, mail: corona@slks.dk
Vær opmærksom på, at museumsforeninger er nævnt specifikt som en af de
foreningstyper, der kan søge om at komme i betragtning - og fra SAMMUS
skal der naturligvis lyde en stor opfordring til at lægge hovederne i blød og
komme med forslag.
Mon ikke der mange steder i landet sidder ældre medlemmer af museumsforeningerne og sukker efter at komme sammen med andre i samme situation. Vi
ved jo, at mange museumsforeningers medlemmer er ældre - og tilhører
gruppen af udsatte i denne svære Corona-tid. Det ville være oplagt, at museumsforeningerne benyttede sig af den nye pulje og udviklede tilbud til denne
medlemsgruppe.

Hæder til SAMMUS medlem.
Som en anerkendelse af foreningens udgivelse ’Kvindelige kunstner i Odsherred
gennem 100 år’, har Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner her i
november måned modtaget Odsherred
Kommunes Kulturpris.
Fra SAMMUS skal der lyde et stort tillykke til de gode mennesker i Odsherred.
Formand Alice Faber, Anita Grant og Anette
Wolthers (bogens forfatter) ved prisoverrækkelsen – midt i en Corona-tid.
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Har du nyt, ideer eller
kommentarer til nyhedsbrevet?
Skriv til
kontakt@SAMMUS.dk

Velkommen til Søby Brunkulsmuseum
Velkommen til Søby Brunkulsmuseum, som netop har meldt sig ind i SAMMUS.
I den forbindelse har foreningens formand Jan Svendsen sendt følgende beskrivelse af museet:
Søby Brunkulsmuseum bliver drevet af
en almindelig forening med generalforsamling og bestyrelse samt en gruppe
frivillige, som klarer den daglige drift
med vedligehold og mindre projekter.
Som udgangspunkt har vi arbejdsdag
hver torsdag hele året bortset fra to
måneder om sommeren.
Gæsterne kan på museet opleve den
enestående brunkulstid, hvor Søby
1940-70 leverede en tredjedel af
Danmarks brunkul. På sit højeste
sled 2.000 arbejdere på Danmarkshistoriens farligste arbejdsplads, og de
boede i den mest mærkværdige boplads med omkring 1.000 beboere.
Arbejdspladsen er den eneste i Danmark som havde egen ambulance samt nu
eget museum og en mindelund med 57 æressten.
I kraft af huse, maskiner, effekter, film og 1.500 fotos bliver gæsterne ført
tilbage i en tidslomme, som de kun kan opleve på Søby Brunkulsmuseum. Udstillingerne rummer både kulturhistorien og naturhistorien.
Søby Brunkulsmuseum kan findes på adressen Brunkulsvej 29, 7400 Herning.
Du kan læse mere om museet på www.brunkulsmuseum.dk

Nye datoer for regionalmøder
Som tidligere nævnt er bestyrelsen i færd med at finde datoer, hvor de 4 udsatte regionalmøder kan afholdes. Vi har foreløbigt fået fastsat 2 af de 4 møder, og iler hermed med at oplyse, at regionalmødet i Ribe afholdes tirsdag
den 16. marts 2021 kl. 19 – 21 – og mødet i Helsingør afholdes torsdag den
15. april kl. 15-17. Vi vender tilbage med datoer for de resterende møder (Aars
og Fensmark). Vi håber, at det vil være muligt at mødes de nye datoer – som
naturligvis kun afholdes, hvis myndighederne tillader det.
Men medlemsforeningerne i nærheden af Ribe og Helsingør opfordres til at
reservere datoerne. Nærmere udsendes efter jul.

Apropos nye datoer
Bestyrelsen forventer at indkalde til årsmøde/generalforsamling lørdag den
27. marts 2021 – og det forventes, at mødet afholdes i Vejle-området.
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