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SAMMUS sender hermed vore bedste påskehilsner til alle læserne
af vores nyhedsbrev.
Desværre må vi jo endnu vente nogle uger, inden vi igen kan besøge vore museer – og desværre også vente endnu længere, inden vi igen kan tilbyde indendørs aktiviteter for museumsforeningernes medlemmer.
Der er mange datoer i spil – og mange forhold, som skal være i orden, inden
vi igen vender tilbage til en mere normal dag. Vi har i dette nyhedsbrev forsøgt at samle et par vigtige informationer for museumsforeningerne – og så
har vi en STOR bøn til ALLE vore medlemsforeninger. Nemlig at I hver vil
bruge 10-15 min. på at være med til at udvikle SAMMUS – bl.a. til gavn for
jeres egen forening.

Læs om
 Vigtige genåbningsdatoer
 Hjælp til selvhjælp

God påske
SAMMUS – Danske Museumsforeninger

Vigtige genåbningsdatoer
Så kom den længe efterspurgte genåbningsplan. For SAMMUS’ medlemmer, er
der især to datoer, som vi bør hæfte os ved.
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forventes museerne igen at kunne genåbne – og vi får igen mulighed for at
besøge vore museer. Det bliver sikkert med mange af de restriktioner, som vi
lærte at leve med, sidst museerne var åbne for publikum – afstand, antal forsamlede, håndsprit, mundbind….. og som noget nyt skal personalet på museerne nu også kontrollere Coronapas. Men museerne genåbner – og tilsyneladende er der også en ”genåbningspakke” på vej, som måske i lighed med sidste sommer kan medvirke til mange besøgende på museerne. Så lad os håbe
på, at mange (danske) turister igen i år vil lægge vejen forbi landets mange
museer.
.
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Har du nyt, ideer eller
kommentarer til nyhedsbrevet?
Skriv til
kontakt@SAMMUS.dk

Udendørs aktiviteter med indtil 50 deltagere.
Museumsforeningerne er nok nødt til at vente lidt længere med igen at tilbyde
aktiviteter for deres medlemmer – i hver tilfælde indendørs
Det er imidlertid allerede nu muligt at invitere museumsforeningernes medlemmer til udendørs aktiviteter. Siden 22. marts er forsamlingsforbuddet
hævet til 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.
Dog gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer fortsat for privat arrangerede aktiviteter.
Vær opmærksom på, at der stadig er regler for afstand, håndsprit, rengøring……..
Ifølge genåbningsplanen kan nogle foreninger – f.eks. foreninger med idrætstilbud til børn og senere også voksne – tilbyde indendørs aktiviteter allerede
fra starten af april, men først

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
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åbnes der for at alle resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter igen
kan mødes indendørs. I forbindelse med genåbningen vil der fortsat være
krav om en række smitteforebyggende tiltag. Herunder om anvendelse af Coronapas.
Altså er museumsforeningerne nok nødt til endnu at vente noget tid, inden vi
igen kan tilbyde indendørs aktiviteter for vore medlemmer.
Alt sammen naturligvis under forudsætning af, at myndighederne fortsat kan
kontrollere smittespredning – og at vaccinationsplanen holder !!!! Så lad os
krydse fingre for at det sker.
Det er selvfølgelig vigtigt at holde øje med de mange datoer, som myndighederne melder ud i denne tid.
SAMMUS kan anbefale, at man med mellemrum kigger på ODM – Danske Museers hjemmesider, hvor man jævnligt bringer informationer om Coronasituationen.
Du finder ODM på www.dkmuseer.dk
Her kan du læse rammeaftalen om genåbningen.
- og her kan kan du få et overblik over genåbningsfaserne på coronasmitte.dk

Hjælp til selvhjælp
Hvad mon en bestyrelse laver i en Corona-tid?
SAMMUS’ bestyrelse har bl.a. brugt tid til at tænke mere over, hvordan vi kan
realisere vores strategi til gavn for vore medlemmer. I den forbindelse har vi
brug for at blive klogere, så vi kan udvikle videre på relevante tilbud.
Derfor udsender vi i disse dage et spørgeskema til de kontaktpersoner, som
foreningerne har oplyst til SAMMUS. Det tager 10-15 min. at udfylde skemaet,
men vi håber inderligt, at RIGTIGT MANGE af foreningerne, vil udfylde skemaet og sende det til os, fordi………
DET ER VIGTIGT FOR SAMMUS’ BESTYRELSE AT VIDE, HVAD VORE MEDLEMMER MENER, SÅ VI KAN UDVIKLE AKTIVITETER TIL GAVN FOR MUSEUMSFORENINGER/FORENINGSDREVNE MUSEER.
Send gerne svaret senest 15. april.
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John Holmer
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn
Suppleanter:
Næstformand:
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Vesthimmerlands Museumsforening
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hardyjensen@email.dk
Anita Grant
Odsherred Kunstmuseum og
Malergårdens Venner
Flere oplysninger på
www.sammus.dk

